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Annex II: Summary (ENG)

It is evident that addiction puts a strain on the criminal justice system. Legal actors are
confrontedwith addicted defendants on a daily basis and need to incorporate the addiction,
as with other psychological factors, in their judgments about the defendant’s liability. In
doing so, the law is informed on the nature of the defendant’s addiction by these other
disciplines, most notably psychology and the behavioural sciences. But not only the field
of psychology studies the concept of addiction: over the years, addiction has also been
receiving increasing attention fromneuroscientific scholarswhohave approached addiction
as originating from and sustained by brain processes. Intuitively, these neuroscientific
findings are relevant for the law, as they inform us about the capacities of the defendant
and thus their liability for the offences they committed. Yet it is highly important to ensure
that the answers that the neurosciences offer are actually compatible with the legal questions
asked. Thus, this thesis aims to build bridges between several disciplines in the context of
addiction. What does each discipline supply or demand in the context of addiction, and
how may that be relevant for each other? The central research question is consequently:
How may addiction influence the criminal liability of addicted offenders and in what
manner may the neuroscientific perspective of addiction inform and affect this?

In essence, this thesis is divided into two main parts with a distinctly different purpose.
The first part consists of an introductory chapter, outlining the general context of the
neurolaw discipline, followed by three theoretical and normative frameworks. These
frameworks explain the psychological and legal playing fields. The second part contains
three empirical chapters. Bymoving away from theory and addressing addiction in practice,
I add original data to the body of research on the role of addiction in criminal law. In the
final chapter, I reflect upon the starting point: building bridges between the disciplines by
combining theory and practice. Below I provide an overview of the contents of each chapter.

Theoretical and normative frameworks: chapters 1, 2, 3 and 4

Neurolaw is the term used to describe a vast academic discipline that is concerned with
human cognition and behaviour relevant to the law, for instance lie detection, memory,
moral reasoning, impulsivity, pain and addiction, amongst others. A neurolaw perspective
towards addiction can be divided into roughly three purposes: micro (individual), meso
(group/collective) and macro (structural). On an micro level, the neurosciences may be
helpful in determining the capacities of an addicted individual facing legal consequences.
For instance, courts may wish to assess brain damage with the help of diagnostic
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neuroscientific methods such as brain scans. Neuropsychological tests are also relevant to
address cognitive capacities such as impulse control or attention. It is important to be
aware, however, of the relevancy of such methods for legal questions. After all, the law
does not need to know about impulsivity in isolation, but needs to relate this to normative
concepts of intent or blameworthiness. As the later chapters explain, these terms do not
have direct psychological or neurologicalmarkers, although such capacities can help inform
making assessments. On a more general, meso level, neuroscientific findings can help
establish why addicted behaviour is so hard to resist and what consequences addiction
generally has on capacities. Although such information needs to be cautiously applied in
individual cases, it is useful to guide general perceptions about addiction. Lastly,
neuroscience can have an impact on addicted offenders on a structural level, relating to
doctrines or policies. General findings could result in a change in the interpretation of the
law, or result in alternative legal doctrines altogether. For instance, in Australia what are
called ‘drug courts’ have been established, aimed specifically at the needs of addicted
offenders. In the Netherlands, we have seen similar policy changes based on neuroscience
in the area of adolescent criminal law.

It is clear that neurolaw has much potential to inform on the role of addiction in
criminal law. Why, though, is there so much ambiguity about the role of addiction at all?
In chapter 2, I explain the addiction debate and the controversies surrounding the
conceptualisation of addiction. At the heart of the addiction debate are two models: the
brain diseasemodel and the choicemodel of addiction. Both attempt to explainwhy people
become addicted, and perhaps more importantly, why they remain so. The brain disease
model explains addiction as a chronic, relapsing brain disease and reports on findings
related to disrupted dopamine pathways and ensuing impairment related (mostly) to
control. These findings are based on neuroscientific and genetic research on laboratory
animals and humans. The choice model, on the other hand, uses epidemiological studies
and first-person experiences to substantiate the claim that addiction is a disorder of choice.
Accordingly, it focuses on the voluntary nature of the (addiction) conduct to show that
addiction is neither involuntary nor uncontrollable. It does so by looking at remission
rates as well as reasons and correlatives associated with remission. Although seemingly
opposing, there are some common grounds as well, and this chapter elaborates on those.
As neither this thesis nor other scholarly output in the near future will be able to end the
addiction debate, it seems best to focus on the commonalities. Lastly, chapter 2 considers
whether addiction can be called a disease, a disorder, or something else entirely. It is
reiterated that not the label, but rather the ensuing capacities or impairment is what is
relevant for the law.

After the discussion on the nature of addiction, chapter 3 discusses the legal framework,
and provides an overview of the different legal questions in which addiction can play a
role. First, the tripartite structure of (Dutch) criminal law is explained. Mirroring our
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German neighbours, the criminal justice system is structured along the lines of: (1) fulfilling
the objective and subjective offence requirements; (2) assessing the unlawfulness of the
offence; and (3) addressing the blameworthiness of the defendant. As this structure is new
to non-lawyers or common law based readers, the Dutch system is extensively introduced
and briefly compared to the bipartite structure of common law. This latter comparison is
also relevant to put each element into a more global perspective. Then, each element is
assessed separately to analyse when and how addiction can be relevant. This shows that,
theoretically, addiction can most adequately be incorporated in the sentence or measure,
which includes the assessment of diminished accountability. Part of sanctioning is also
the use of risk assessment and special conditions, both in theory very capable of catering
to the needs of an addicted defendant. Chapter 3 focuses specifically on the concept of
non-accountability. Non-accountability is the Dutch insanity defence equivalent, and thus
a relevant discussion as it deals with amental impairments as potential excusatory grounds.
The Dutch non-accountability excuse has a high standard in which, theoretically, both
cognitive and volitional impairments can be the basis of the excuse. In practice, however,
the focus is predominantly on cognitive impairments. Moreover, as all insight into the
consequences need to be lost before the defence is accepted, this standard is not easily met
by cases of addiction. The co-occurrence of addiction with other mental impairments,
such as a psychosis, does result in interesting dilemmas, which are discussed further.

Such conventional approaches to criminal liability focus on the behaviour and the state
of mind at the time of the offence. Fulfilling the definition of offence, and the absence of
a defence, results in criminal liability. As mentioned, addiction can have an impact on this
assessment, albeit to a limited extent. Yet even if this is the case, does it matter how the
addiction (or intoxication) came about? Should the law incorporate prior fault in the
assessment of addiction or intoxication? This is the core of chapter 4. The general
justification for prior fault rules, culpa in causa in the Netherlands, is clear: if one culpably
creates the conditions of their own defence, they should not be allowed to rely upon this
defence. This would result in unwanted (societal) consequences. Imagine the defendant
claiming that due to his intoxication, he did not have the rational or volitional capacities
for liability at the time of the offence. Based on the structure of criminal law as discussed
before, this wouldmean that the defendant should not be held liable, or to a reduced extent.
In such cases, culpa in causa straightforwardly prevents exculpation, and rightfully so.
Nonetheless, applying the same reasoning to addiction becomes more complicated. If the
defendant claims impairment due to addiction, the question arises whether these
impairments were caused culpably. This is a question closely related to the addiction debate,
as it seems to questionwhether addiction is caused culpably andwhether one is responsible
for continuing the use of substances. I address these complicated matters by first providing
an overview of the various academic perspectives on prior fault. This shows that there is
no clear consensus on the scope of culpa in causa. In general, it seems that addiction and
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intoxication are both easily subjected to prior fault, and as long as the substance use was
voluntary.

Matters become even more complicated when the defendant additionally suffers from
apsychosis caused by or exacerbated by substance use.Often these psychoses are unexpected
and thus the question arises whether this is still negligent behaviour: after all, the
consequences were unforeseen to the defendant. Two landmark cases, the culpa in causa
case and the cannabis psychosis case are both used to outline four critical remarks on the
use of culpa in causa. Based on these and additional case law it seems that the harmful
consequences do not need to be foreseen in order to consider the prior behaviour culpable.
The standard seems to be negligence, rendering a doctrine that mirrors abstract
endangerment. I criticise this perspective further by discussing four themes. First, the
argument that culpa in causa is justified because otherwise criminals would have a ‘get out
of jail free card’ for committing an offence, and that this would have socially unacceptable
consequences. I argue that this focuses too much on social acceptability rather than the
circumstances at the time of the offence as a basis for liability, and that the social
acceptability is an undefined and changing concept. Second, I dissect the notion of
‘voluntariness’ of using substances in the context of addiction, and argue that the legal
standard for voluntariness is too quickly assumed and does not take into account the
potential impairments caused by addiction. Third, the often-mentioned requirements of
‘knowingly and willingly’ is dissected and discussed. Although these requirements seem
to mirror those of intent and non-accountability, case law suggests that is interpreted
differently. Instead of clear, cognitive awareness, negligence seems to suffice. Volitional
capacities do not seem to be as relevant either, rendering the use of ‘knowingly andwillingly’
somewhat inaccurate as well as confusing. Lastly, I discuss the difficulty in determining
the causal pathways in prior fault. If a psychosis is negated as an excuse when it is
substance-induced, would it matter why these substances were taken in the first place? By
using some thought experiments, I point out the causal difficulties that are presumed in
the prior fault doctrine.

Empirical studies: chapters 5, 6 and 7

As discussed, there are in principle several doctrinal possibilities in which addition may
play a role, despite being impeded by the prior fault doctrine. However, the question
remains to what extent these possibilities are employed in practice. The empirical study
of chapter 5 uses the data of 70 case files in order to address the manifestation of addiction
in Dutch criminal law. Behavioural expert reports, court hearings and closing arguments
from both the prosecutor and the attorney were combined to create an overview of the
aspects inwhich addictionwas discussed, and how this was done. Some interesting findings
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show that surprisingly few attorneys discuss their client’s addiction despite the opportunity
and relevancy to do so. Moreover, it shows that prior fault plays a major role in these,
although more often from a colloquial perspective. Oftentimes, passing remarks are made
about the supposed culpability in sustaining the addiction. I discuss the implications of
this in the context of Lebensführungsschuld and the important distinction between
diachronic and synchronic control. Chapter 5 also reflects on the marginal use of
neuroscientific methods and evidence in the reports, and suggests some ways to increase
this. Finally, the question is raised whether these implicit notions of prior fault or the
choice model in general have an effect on how legal professionals perceive the defendants
and their liability.

Based on these findings, chapter 6 contains an experimental study to address the exact
consequences of different ways of conceptualising addiction. It seemed, based on the case
file study, that addiction is predominantly perceived as a choice, or at least that the
behavioural impairments of addiction are culpably caused. With the use of vignettes, i.e.
a hypothetical criminal case, I test the assumption that a neuroscientific perspective towards
addictionwould result in lower perceptions of accountability as opposed to a choice-centred
perspective. It is clear that these two perspectives mirror the addiction debate. In this
hypothetical case, an addicted offender commits either a violent offence or a property
crime. Aside from this elementary difference, all circumstances are equal. After an
explanation of the offence, the participants are presentedwith an excerpt froma behavioural
report by a psychologist. In this report, the psychologist explains the addiction based on
the DSM-5 symptoms, before diverging into either a neuroscientific explanation of these
symptoms or an emphasis on the defendant’s choice to sustain his substance use. Thus,
the set-up is a 2 (offence type: violent vs. property) x 2 (addiction explanation:
neuroscientific vs. choice) design.

Two samples participated in this study, namely public prosecutors (N = 106) and
master’s students in criminal law (N = 171) in the Netherlands. These two samples are
analysed separately, but are also compared to address differences between professional
perspectives (representing the law in action) and a theoretical perspective (representing
the law in the books). The main dependent variable was the participant’s opinion on the
(degree of) accountability. In addition, various other variables were explored, such a
suggested sentence length, perceptions of risk of recidivism, and various addiction-related
variables such as perceived severity of addiction and impairment in control. The findings
highlight that the way in which addiction is described has a significant impact on an
accountability assessment: those who received a neuroscientific explanation of addiction
considered the defendant less accountable as opposed to the choice-centred explanation.
This has great implications for the way that experts may construct their reports, but also
on the awareness for professionals on implicit biases. Aside from this main finding, the
exploratory analyses suggest that professionals and students have significantly different
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perceptions towards some of the variables. This has general implications for the
interpretation of experimental research involving student bodies as a substitute for legal
professionals. Finally, chapter 6 outlines several hypotheses that could explain themitigating
effect of the neuroscientific explanation of addiction to be used in future research.

This significant effect of addiction explanation on accountability is, of course, highly
relevant for legal actors. It is interesting to involve these groups personally in the discussion,
and address these findings in light of their experiences with addiction in the law.Moreover,
to create a final bridge between theory-building, experimental data and practice, it is
necessary to have a discussion with practitioners. They are best equipped to signal which
information is useful in legal practice, but also which practicalities or elements I have yet
overlooked. In the final empirical chapter, chapter 7, I therefore interviewed 10 professionals
experienced with addiction in criminal cases, from the same four professions that took a
central role in the case file analysis. With two judges, three prosecutors, three defence
attorneys and two behavioural experts, I conducted semi-structured interviews on several
themes, such as the nature of addiction, the relevancy for non-accountability and culpa in
causa. Some of the major findings include that there is a large gap between theory and
practice, for instance regarding the addiction debate. There is little to no discussion on
how addiction ought to be conceptualised in practice. Moreover, the differences in attitude
between professionals was explored, and most agreed that judges were very lenient in
providing opportunities for the defendant and had sympathy for their personal situation,
more so than prosecutors. Related to culpa in causa, it stood out that most interviewees
did not discuss any concrete requirements for the application of culpa in causa, with the
exception of the behavioural experts. It seems that the intricacies that played a prominent
role in chapters 4 and 5 are replaced by pragmatism: the interviewees seemed to focus on
the situation and circumstances as a whole, rather than concrete capacities.

The concluding chapter

In the concluding chapter, chapter 8, all elements are combined to answer themain research
question: ‘How may the neuroscientific perspective of addiction inform and affect the
approach to the criminal liability of addicted offenders?’ In brief, the neuroscientific
perspective of addiction is shown to be relevant for addressing addiction in several ways.
First, the neuroscientific perspective can inform courts of the capacities of the addicted
defendant: based on general research, which suggests that severe addiction can lead to
profound impairments (most notably control-related capacities) it becomes apparent that
addiction in severe cases may have legally relevant consequences. However, generalised
findings do not directly inform an individual of their responsibility, and for individual
cases, individual assessments are necessary. Neuroscience may also be informative here.
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With the addition of neuroscientific methods to the existing diagnostic tools (currently,
neuropsychological testing seems mostly relevant, but this may be expanded in the future),
courts may get a more accurate picture of the defendant’s capacities and impairments
caused by prolonged substance use. Second, aside from informing on general and individual
capacities, neuroscientific research regarding the nature of addiction may also affect legal
doctrines. To name two examples discussed in this book, the current framework of culpa
in causa, as well as indiscriminate applications of this framework, can be criticised for not
reflecting our current scientific knowledge of the impairments caused by addiction. Also,
if the non-accountability excuse would accept volitional incapacity as a requirement, then
(highly severe and potentially very rare) cases of addiction ought not to be excluded. Both
accountability and prior fault would, in any event benefit from developing a clearer
framework (based on, or at least including) a capacitarian approach.

Finally, we can conclude that the neuroscientific perspective of addiction also affects
our decision-making. The vignette study shows that the degree of accountability is judged
as lower when prosecutors and law students received a neuroscientific explanation of
addiction, as opposed to a choice-centred explanation. This indicates that although
neuroscience may play an important explicit role in capacities and legal doctrines, we must
also be aware of the more implicit effect it has on our perceptions of liability. This, in brief,
is a succinct answer to the research question. In chapter 8, I further reflect on these
conclusions and provide several recommendations based on these conclusions. I alsomake
some suggestions for further research.
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Annex III: Samenvatting (NL)

Verslaving is alomtegenwoordig in de strafrechtketen. Juristen hebben hierdoor vrijwel
dagelijks te maken met een verslaafde verdachte en dienen daarom, eventueel met behulp
van een gedragsdeskundige, een inschatting te maken van de invloed van verslaving op
verantwoordelijkheid. Echter is de precieze conceptualisatie van verslaving al een
eeuwenoud discussiepunt. Waar eerdere modellen de keuzevrijheid van het individu
benadrukten, is er in de afgelopen decennia meer ruimte ontstaan voor een
neurowetenschappelijke visie op verslaving, waarin een prominente rol voor de
hersenen – en hersenschade – is weggelegd. Deze ontwikkeling lijkt rechtstreeks relevant
voor het strafrecht: kennis over het functioneren van het brein kan immers resulteren in
nuttige informatie over het gedrag en capaciteiten van de verdachte. Echter is het
noodzakelijk om de koppeling te blijven maken tussen de juridische vraagstukken welke
een casus met een verslaafde verdachte oplevert, en de antwoorden die
neurowetenschappelijke informatie daarop kan bieden. Deze dissertatie beoogt de
neurowetenschappelijke en juridische disciplines met elkaar te verbinden op het gebied
van verslavingsproblematiek. De centrale vraag in dit onderzoek is dan ook: Op welke
wijze werkt de verslaving van verslaafde daders door in hun strafrechtelijke
aansprakelijkheid, en welke rol is hierin weggelegd voor een neurowetenschappelijk
perspectief op verslaving?

Dit resulteert – grofweg – in een tweedeling van het boek dat voor u ligt. Allereerst
zullen er kaders worden geschetst, theoretisch en normatief, aangaande de huidige
conceptualisatie van verslaving in het strafrecht. Dit omvat een korte introductie tot de
discipline genaamd ‘neurorecht’ (hoofdstuk 1), een overzicht van verslavingsmodellen en
hun relevantie (hoofdstuk 2), een uiteenzetting van de Nederlandse strafrechtelijke
concepten waarbij verslaving een rol kan spelen (hoofdstuk 3) en een analyse van het
huidige eigen-schuld-principe, ‘culpa in causa’ (hoofdstuk 4). Vervolgens worden
theoretische kaders ingevuld vanuit een meer empirische invalshoek. Zo komt in
hoofdstuk 5 een dossieranalyse van 70 verslavingszaken aan bod. Vervolgens zet ik de
resultaten van een vignettenonderzoek onder Officieren van Justitie en masterstudenten
strafrecht uiteen (hoofdstuk 6) alsmede een select aantal interviews met professionals op
het gebied van verslaving in het strafrecht (hoofdstuk 7). Deze dissertatie wordt afgesloten
met een analyse van knelpunten en suggesties voor verbeteringen, waarbij ik probeer het
eerder gestelde doel te volbrengen: het samenbrengen van twee, ogenschijnlijk contraire,
disciplines. Hieronder vat ik elk hoofdstuk kort samen.
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Theoretische en normatieve kaders: hoofdstukken 1, 2, 3 en 4

Neurorecht is de innovatieve en jongewetenschappelijke discipline welke poogt de invloed
en toepassing vanneurowetenschappelijke kennis enmethodenophet recht te onderzoeken.
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan leugendetectie, pijn, moraliteit, geheugen, vrije
wil en verslaving. Naar verslaving kijken vanuit een neurorechtelijk perspectief kan op
drie verschillende niveaus: micro (individueel), meso (groep/collectief) en macro
(structureel). Microniveau behelst onder andere de rol van neurowetenschappelijke
methoden om de capaciteiten van een verslaafde verdachte beter in te schatten, zoals
bijvoorbeeld zijn mate van executief functioneren in de vorm van aandachtspanne of
impulsiviteit. Denk hierbij aan de toegevoegde waarde van neuropsychologische testen of
hersenscans bovenop de gebruikelijke (veelal klassiek psychologische) testbatterijen. Wat
hierbij essentieel is, is de vertaalslag tussen de testuitkomsten en de juridische vraagstukken
die ze pogen te beantwoorden. Immers vraagt het recht niet rechtstreeks om de mate van
impulsiviteit, maar om een beoordeling van juridische concepten als opzet, schuld,
voorbedachte raad of toerekenbaarheid: daarbij ismate van impulsiviteit informatief, maar
niet één op één toepasbaar. Op mesoniveau kan neurowetenschappelijke kennis over
verslaving, zoals over de algemene gevolgen van middelengebruik op de hersenen en
gedrag, informatief zijn in strafzaken. Door dit soort onderzoek ontstaat er meer begrip
of zijn er meer verklaringen mogelijk voor de situatie van de verslaafde verdachte. Tot slot
is macroniveau van belang. Hierbij worden huidige juridische structuren, bijvoorbeeld
het beoordelingskader voor culpa in causa, geëvalueerd in het licht van kennis vergaard
vanuit de neurowetenschappen. Is de huidige aanpak verenigbaar met alle kennis van nu?
In tegenstelling tot de micro- en mesodiscussie, omvat dit dus niet meer de verdachten
zelf (op individueel- of groepsniveau) maar verplaatst de discussie zich naar beleid en
doctrines.

Het moge duidelijk zijn dat de neurowetenschappen op meerdere manieren een rol
kunnen spelen in het strafrecht. Echter is de relevantie van de focus op
verslavingsproblematiek nog niet verduidelijkt. Daarom staat de conceptualisatie van
verslaving centraal in het tweede hoofdstuk. Allereerst wordt er gepoogd een neutrale
definitie van verslaving te creëren voor het resterende deel van het proefschrift. Ookworden
de ontwikkeling en de gevolgen van (langdurige) middelengebruik belicht. Daarna sta ik
stil bij de twee voornaamste tegenpolen in het zogeheten ‘verslavingsdebat’: het keuzemodel
en het hersenziektemodel. Zoals de namen suggereren, spelen keuzevrijheid en
wilsbekwaamheid een grote rol in het keuzemodel, tegenover de focus op chronische en
onomkeerbare gevolgen in de hersenen in het hersenziektemodel. De redenen voor hun
dominantie in het debat, alsmede de verschillen in hun visie op de rol en invloed van
verslaving op gedrag, worden in dit hoofdstuk uiteengezet. Eén van de conclusies hierbij
is dat het aanhangen van een specifiek model geen invloed hoeft te hebben op de

318

Blaming the Addicted Brain



beoordeling van juridische vraagstukken. Vaak lijkt het hersenziektemodel geassocieerd
te worden met een gebrek aan vrije wil, maar dit is een denkfout. Voor het recht tellen
enkel de verdachte zijn capaciteiten – of de afwezigheid daarvan – en niet het label van
een bepaald verslavingsmodel. Dit hoofdstuk probeert dan ook niet een eeuwenoude
discussie te beslechten, maar biedt concrete oplossingen voor het beoordelen van
capaciteiten bij een verslaafde verdachte op een juridisch relevante manier. De modellen
lijken hierin prima een middenweg te kunnen vinden.

Logischerwijs brengt dat de lezer naar het volgende hoofdstuk, waarin de criteria voor
strafrechtelijke aansprakelijkheid één voor één uiteen worden gezet. Het Nederlandse
systeem wordt vanaf de basis uitgelegd en gespiegeld aan zowel onze Oosterburen als de
Engelsen, omhet geheel in een bredere, rechtsvergelijkende context te plaatsen. Vervolgens
behandel ik de verschillende elementen in het tripartite rechtssysteem in de volgorde van
artikel 350 Sv, waarbij enkel de aspecten die mogelijkerwijs door verslaving worden
beïnvloed, worden besproken. Concreet leidt dat tot een uiteenzetting van de vereisten
voor voorbedachte raad, opzet en schuld, toerekenbaarheid en verminderde gradaties
daarvan, sancties en risicotaxatie. Hieruit blijkt dat verslaving het meest toepasbaar is
binnen het kader van de (verminderde) toerekenbaarheid en de uitgebreidemogelijkheden
van het Nederlandse sanctiepalet. Ontoerekeningsvatbaarheid wordt daarom uitgebreid
behandeld in dit hoofdstuk, zowel inhoudelijk als vanuit rechtsvergelijkend perspectief,
om de mogelijkheden voor een verslavingsgerelateerde schulduitsluitingsgrond uitgebreid
te kunnen bespreken. Hierin concludeer ik dat in een uitzonderlijk, extreem, en
waarschijnlijk slechts theoretisch geval, verslaving niet a priori kan worden uitgesloten als
grond voor ontoerekeningsvatbaarheid.

Wat al deze conventionele toepassingen van verslaving in het strafrecht in deweg staat,
is de notie van anterieure verwijtbaarheid. Culpa in causa doet exculperende effecten teniet,
indien de verdachte een eigen aandeel had in het veroorzaken van de strafuitsluitende
omstandigheid. Met andere woorden: indien men zelf schuld draagt in het creëren van
een bepaalde omstandigheid, zoals een gevaarlijke situatie door uitlokking, of een psychose
door vrijwillig en verboden middelengebruik, dan mag het individu geen beroep meer
doen op een strafuitsluitingsgrond zoals noodweer of ontoerekeningsvatbaarheid. Dit is
uiteraard relevant in de context van intoxicatie en verslaving. Culpa in causa is redelijk en
lijkt ook noodzakelijk om te voorkomen dat elke dader die onder invloed van middelen
een delict pleegt een vrijbrief heeft omonder zijn straf uit te komen. Echter zijn veel situaties
niet zo zwart-wit en compliceert een aantal factoren de beoordeling van culpa in causa.
Dit hoofdstuk staat dan ook stil bij de betekenis van ‘culpa’ in de context van anterieure
verwijtbaarheid, door eerst het huidige beoordelingskader in kaart te brengen. Hieruit
blijkt direct dat er geen eenduidige criteria zijn waarop een dader wordt beoordeeld in een
potentiële culpa in causa zaak. Tevenswordt intoxicatie vaak als proxy gebruikt voor culpa
in causa zonder duidelijke afweging van alle relevante factoren: het wordt gebruikt als een
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‘quick fix’. Ook blijkt dat verantwoordelijkheid voor een delict en verantwoordelijkheid
voor verslaving an sich vaak als onderling inwisselbaar worden gezien. Ook dit is een
denkfout in het Nederlandse daadstrafrecht: een dergelijke redenering ziet de
verantwoordelijkheid voor het hebben van een stoornis als een Lebensführungsschuld,
een algemene levensstijlschuld.

Dat wil niet zeggen dat verslaving de verdachte vrijwaart van alle
verantwoordelijkheid – integendeel – maar stelt enkel dat de beoordeling dient te liggen
bij het al dan niet hebben van voldoende capaciteiten voor strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Daarom schetst dit hoofdstuk ook een beoordelingskader waarbij het uitgangspunt ligt bij
het expliciteren van bepaalde capaciteiten, zowel cognitief maar vooral ook volitioneel, en
het toevoegen van een concrete voorzienbaarheidseis. Ook hier biedt een rechtsvergelijkend
perspectief extra diepgang. Tot slot sta ik stil bij de complexe samenhang tussen stoornissen
zoals (middelen-geïnduceerde) psychoses en verslaving. Het in kaart brengen van de
chronologie van het ontstaan van de verschillende stoornissen blijkt van belang voor het
consistent kunnen toepassen van het zojuist geschetste culpa in causa-kader.

Met deze inhoudelijke discussie over demeeste normatieve kwestie van dit proefschrift,
namelijk het vaststellen van anterieure verwijtbaarheid, wordt het eerste deel afgesloten.
De dissertatie wordt vervolgd met een meer praktische analyse van verslaving in het
strafrecht, vaak aangeduid als ‘the law in action’, waarbij ook een concretere rol is weggelegd
voor neurowetenschappelijke invloeden.

Empirische deelonderzoeken: hoofdstukken 5, 6, en 7

Na de analyse van alle relevante concepten in het Nederlandse strafrechtstelsel voor
verslaving, rijst de vraag in welke mate verslaving ook daadwerkelijk in die context wordt
besproken of toegepast. In tegenstelling tot een klassiek jurisprudentieonderzoek, waarbij
veelal alleen de vonnissen worden geanalyseerd, is er voor dit hoofdstuk gekeken naar het
volledige strafdossier om zo de rol van verslaving specifieker in kaart te brengen. Met een
systematische analyse, zowel kwantitatief als kwalitatief, worden 70 strafzaken doorgelicht
waarbij de dader aan een verslaving leed.Uit de dossiers worden alle beschikbare pleitnota’s,
requisitoirs, processen verbaal van de zittingen, vonnissen en de aanwezige
gedragsdeskundigerapportages meegenomen. De zaken zijn tevens geselecteerd op de
aanwezigheid van één of meer gedragsrapportages. Uit de kwantitatieve analyses blijkt
dat, zoals verwacht, verslaving primair in de gedragsrapportages aan bod komt en door
de juristen voornamelijk wordt besproken in de context van verminderde
toerekeningsvatbaarheid en de strafmaat. Ook valt op dat advocaten de verslaving van hun
cliënt zeer zelden aan bod laten komen. Uit de kwalitatieve analyse blijkt onder meer dat
de deskundigen wisselend over de verslaving rapporteren en dat achter de culpa in
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causa-redeneringen vaak een notie van Lebensführungsschuld schuilgaat. Ik bespreek de
implicaties hiervan en benadruk het belang van het onderscheid tussen diachronische en
synchronische controle. Tevens wijs ik de lezer erop dat impliciete noties van eigen schuld
in rapportages of requisitoiren, welke meermaals naar voren kwamen, wellicht de rechter
(onbewust) beïnvloeden in haar oordeel over de aansprakelijkheid van de verdachte.

Met die laatste conclusie in het achterhoofd volgt hoofdstuk 6, waarin een experimenteel
vignettenonderzoek naar juridische besluitvorming centraal staat. Hiermee onderzoek ik
wat de invloed is van een keuzemodelvisie versus een hersenziektemodelvisie op verslaving
op de beslissing over toerekenbaarheid, en of deze invloed anders is bij een gewelddelict
vergeleken met een vermogensdelict. Ook worden er exploratieve analyses gedaan om de
mogelijke invloed te bespreken van deze verschillende verslavingsvisies op sancties,
risico-taxatie en enkele gepercipieerde gedragskenmerken. Onder een steekproef van 106
Officieren van Justitie en 171 masterstudenten strafrecht worden (2x2) vier versies van
het vignet verspreid: verslavingsvisie (keuze versus hersenziekte) x type delict (geweld
versus vermogen). De twee verschillende steekproeven representeren de ‘law in the books’,
namelijk de studenten, en de ‘law in action’, vanuit de Officieren.

In het vignet staat de strafzaak van verslaafde dader André E. centraal, waarbij een
korte delictomschrijving en enkele kenmerkenworden verschaft, gevolgd door een excerpt
uit een rapportage van een gedragsdeskundige.Uit de resultaten van dit vignettenonderzoek
blijkt dat een hersenziektevisie op verslaving, gekenmerkt door de toevoeging van
neurowetenschappelijke informatie in het rapportage-excerpt, gepaard gaat met een
significant lagere inschatting van de toerekeningsvatbaarheid. Dit heeft overduidelijk
relevante gevolgen voor demanierwaaropdeskundigenhun rapporten kunnen construeren,
alsmede voor actoren in de strafrechtpraktijk. Tevens bleek dat de studentensteekproef en
de Officierensteekproef regelmatig van elkaar afweken in hun oordeel, wat implicaties
heeft voor de interpretatie van experimenteel onderzoek met studenten als doelgroep in
plaats van professionals. Het significante effect van de verslavingsvisie op toerekenbaarheid
wordt uiteraard verder besproken in dit hoofdstuk, evenals mogelijk oorzaken en
vervolgvragen die dit oproept.

De vorige paragrafen beschrijven een ontwikkeling waarbij het theoretische kader
langzaamaan ingevuld werd door data uit de praktijk in hoofdstuk 5, vervolgt door het
onderzoek naar praktische consequenties van verslaving en de verslavingsmodellen op
juridische besluitvorming in hoofdstuk 6. Dat laat echter nog één perspectief van de ‘law
in action’ onderbelicht, namelijk dat van de dagelijkse praktijk. In hoofdstuk zeven voer
ik daarom gesprekken met tien individuen die in hun werk zeer regelmatig met verslaving
in het strafrecht te maken krijgen. Hierbij poogde ik de vier voornaamste rollen in beeld
te krijgen: rechters, Officieren van Justitie, strafrechtadvocaten en gedragsdeskundigen.
Vanuit hun expertise geeft dit hoofdstuk meer duiding aan de eerder getrokken conclusies,
en komen nog enkele onderbelichte aspecten aan bod. Culpa in causa wordt uitgebreid
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besproken, evenals toerekeningsvatbaarheid, en in beide gevallen bleef een concreet
beoordelingskader uit. Hierin is wellicht nog een prominentere rol van de
gedragsdeskundige weggelegd. Uit de analyse van de interviews blijkt tevens dat er nog
een groot gat zit tussen theorie en praktijk wanneer het gaat om verslaving en
neurowetenschappelijke kennis daaromtrent. Dit bewijst nogmaals het belang van
verbinding tussen de disciplines, maar ook het belang van een adequate terugkoppeling
naar de strafrechtpraktijk. Deze conclusie is de aanleiding voor het afsluitende hoofdstuk,
waarin wordt getracht alles samen te brengen en een coherente, alomvattende discussie te
voeren.

Het concluderende hoofdstuk

Allereerst sta ik in het afsluitende hoofdstuk nogmaals stil bij de onderzoeksvraag, waarop
dit keer een voorzichtig antwoord kanworden gegeven. Opwelkewijze werkt de verslaving
van verslaafde daders door in hun strafrechtelijke aansprakelijkheid, en welke rol is hierin
weggelegd voor een neurowetenschappelijk perspectief op verslaving? Om dit te
beantwoorden kunnen we opnieuw gebruikmaken van het onderscheid tussen micro-,
meso- en macroperspectieven. Zo blijkt dat in individuele zaken (microniveau) verslaving
vooral in bepaalde juridische vraagstukken consequent wordt besproken, zoals in de
strafmaat, terwijl dit ook op andere plekken mogelijk en passend is, zoals bij voorbedachte
rade. Aangaande de rol van de neurowetenschappen kan gesteld worden dat
neurowetenschappelijkemethoden kunnen bijdragen aanhet inschatten van de capaciteiten
van de verdachte. Hierbij kan men denken aan een explicietere beoordeling van
controle-gerelateerde capaciteiten bij culpa in causa en toerekeningsvatbaarheid. Op
mesoniveau is zichtbaar dat verslaafde verdachten als groepnog regelmatigwordenbejegend
vanuit een (impliciete) eigen-keuze-perspectief, waarbij de verantwoordelijkheid voor de
verslaving vaak in één adem wordt genoemd met de verantwoordelijkheid voor het delict.
Meer neurowetenschappelijk onderzoek naar de aangetaste capaciteiten door verslaving,
zoals rondom impulsiviteit, is noodzakelijk om de focus te richten op de
verantwoordelijkheid voor het delict zelf. Het feit dat niet de capaciteiten, maar de stoornis
zelf regelmatig rechtstreeks wordt geassocieerd met verantwoordelijkheid, blijkt ook uit
het vignettenexperiment. Juridische besluitvorming wordt beïnvloed door de uitleg van
de verslaving, los van de daadwerkelijke gedragsmatige gevolgen. Dit benadrukt het belang
van de focus op capaciteiten. Op macroniveau is eenzelfde conclusie ook sterk zichtbaar.
In dit achtste hoofdstuk pleit ik meermaals voor een capaciteit-georiënteerde benadering
van verslaving in het strafrecht. Dit uit zich in het verduidelijken – en tot op zekere hoogte
aanpassen – van beoordelingskaders, namelijk het het verwerken van een volitionele eis
in zowel ontoerekeningsvatbaarheid als culpa in causa, en in een mogelijke explicietere
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rol van de gedragsdeskundige. In het resterende deel van het hoofdstuk ga ik verder in op
de implicaties en aanbevelingen die hieruit voortvloeien.
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