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E.M.L. Moerel, J.E.J. Prins, 
M. Hildebrandt, T.F.E. Tjong 
Tjin Tai, G.-J. Zwenne & 
A.H.J. Schmidt
Homo Digitalis
Handelingen Nederlandse Juristen-
Vereniging 2016-1, Deventer: Wolters 
Kluwer 2016, 388 p., € 45

Op 10 juni 2016 vond de jaar-
lijkse vergadering van de Neder-
landse Juristen-Vereniging 
plaats, met dit maal als thema: 
de ‘Homo Digitalis’. Vooraf-
gaand aan de jaarvergadering 
verscheen een reeks preadvie-
zen over dit onderwerp, die in 
dit boek zijn gebundeld. Voor de 
homines digitales onder ons: 
geheel in stijl is de bundel dit 
jaar voor het eerst ook digitaal 
beschikbaar via de site van de 
NJV. De schrijvers van de vier lij-
vige preadviezen behandelen 
uiteenlopende vraagstukken op 
het gebied van het bestuurs-
recht, privaatrecht en strafrecht 
die gepaard gaan met de voort-
schrijdende digitalisering van 
maatschappij en dagelijks leven. 

Moerel en Prins (‘Privacy voor 
de homo digitalis’) signaleren 
dat het huidige, op de gedach-
ten van doelbinding (gegevens 
mogen alleen voor welbepaalde 
doeleinden worden vergaard en 
verwerkt) en informed consent 
gestoelde model van persoons-
gegevensbescherming in toe-
nemende mate onder druk staat. 
Zij verwachten dat ex ante regu-
lering plaats zal maken voor be-
straffing van misbruik ex post, 
zoals reeds het geval is bij de 
regelgeving inzake oneerlijke 
handelspraktijken. De preadvi-
seurs pleiten ervoor om in de 
tussentijd doelbinding als sepa-
raat criterium los te laten en een 
gerechtvaardigdbelangtoets 
centraal te stellen bij de beoor-
deling van de rechtmatigheid 

van gegevensvergaring en -ver-
werking. Dat zou moeten leiden 
tot een reguleringssysteem dat 
in de praktijk beter in staat is om 
grenzen te stellen.

Hildebrandt (‘Data-gestuurde 
intelligentie in het strafrecht’) 
onderzoekt de implicaties van 
ontwikkelingen op het gebied 
van kunstmatige intelligentie 
voor het strafrecht, maar veel 
van haar inzichten hebben een 
bredere relevantie. Zij spitst zich 
toe op zogenaamde agents, 
kunstmatig intelligente systemen 
die leren van feedback uit hun 
omgeving en in meer of mindere 
mate autonoom kunnen ingrijpen 
in de werkelijkheid. Hildebrandt 
waarschuwt voor de gevolgen 
voor de rechtsbescherming. Wil 
het recht haar waarborgfunctie 
blijven waarmaken in een digi-
tale wereld, dan kan niet meer 
uitsluitend op geschreven re-
gels worden vertrouwd. Volgens 
Hildebrandt is het noodzakelijk 
dat juridische bescherming in 
de techniek zelf wordt veran-
kerd: ‘juridische bescherming by 
design’. Waar bijvoorbeeld een 
digitaal opsporingsmiddel niet 
zonder rechterlijke machtiging 
mag worden ingezet, moet het 
gebruik van die software zon-
der machtiging technisch on-
mogelijk zijn.

Volgens Tjong Tjin Tai (‘Pri-
vaatrecht voor de homo digi talis: 
eigendom, gebruik en hand-
having’) is individuele controle 
over data mogelijk en wenselijk. 
Hij ziet daarbij een belangrijke 
rol weggelegd voor het privaat-
recht. Dat vereist echter een an-
der perspectief op digitale feno-
menen. Tjong Tjin Tai betoogt 
dat een benadering van ‘digitale 
activa’ naar analogie van het ei-
gendomsrecht uitkomst kan bie-
den en bespreekt een reeks mo-
gelijke knelpunten die daarmee 
gepaard gaan.

Zwenne en Schmidt (‘Wordt 
de homo digitalis bestuursrech-
telijk beschermd?’) tot slot in-
ventariseren de risico’s van een 
digitaliserende overheid voor 
de verhouding tussen burger 
en bestuur. Die risico’s zijn vol-
gens hen grofweg in drie cate-
gorieën te verdelen: bereikbaar-
heid van de digitale overheid, de 
veiligheid van de informatie die 
de overheid onder haar hoede 
heeft en de wijzen waarop de 
overheid van die informatie ge-
bruikmaakt. Waar ze zich verwe-

zenlijken, dreigt onevenwichtig-
heid van de informatieposities 
van burger en bestuur. Dat, zo 
benadrukken de preadviseurs, 
heeft gevolgen voor de moge-
lijkheden die de burger heeft om 
zijn rechtspositie te verwezen-
lijken. Zwenne en Schmidt ves-
tigen hun hoop vooral op de 
rechter: hij moet de homo digi-
talis beschermen tegen een ‘in-
equality of digital arms’.

De vier preadviezen behande-
len elk belangwekkende vraag-
stukken, waarvan de relevantie 
mettertijd alleen maar zal toe-
nemen. Gelet daarop is kennis-
name ook voor de niet IT-rechte-
lijk georiënteerde lezer de 
moeite waard. (PW)

E.R. de Jong
Voorzorgverplichtingen. Over 
aansprakelijkheidsrechtelijke 
normstelling voor onzekere 
risico’s
Diss. Utrecht, Den Haag: Boom juridisch 
2016, 292 p., € 69

Elbert de Jong promoveerde 
op 3 juni 2016 op het onder-
werp ‘voorzorgverplichtingen, 
over aansprakelijkheidsrechte-
lijke normstelling voor onzeke-
re risico’s’. De Jongs proefschrift 
verscheen in de reeks van het 
Utrecht Centre for Accountabil-
ity and Liability Law en ziet op 
de vraag naar toepasbaarheid 
van het aansprakelijkheidsrecht 
op onzekere risico’s. 

Het boek sluit goed aan bij 
de actualiteit, die zich kenmerkt 
door een aanhoudende zoek-
tocht naar vooruitgang, waar-
in technologische innovatie een 
drijvende kracht is. Technologi-
sche innovatie heeft echter ook 
negatieve neveneffecten voor 
mens en natuur. Onontkoom-
baar is dan dat het proces van 
innovatie een bepaalde mate 
van wetenschappelijke onze-
kerheid over de risico’s van een 
specifieke innovatie met zich 

brengt. De Jong noemt in dit ka-
der bijvoorbeeld de onzeker-
heden over het bestaan van ri-
sico’s bij schaliegaswinning, 
klimaatverandering en nano-
technologie. 

Daar waar onzekere risico’s 
worden gecreëerd ontstaan 
steeds (nieuwe) verantwoorde-
lijkheidsvragen over de vereiste 
omgang met deze onzekere ri-
sico’s. Daarbij doet zich steeds 
de vraag aan of en wanneer een 
actor gerechtvaardigd is om stil 
te zetten, dan wel voorzorgs-
maatregelen dient te treffen. De 
Jong schenkt in zijn proefschrift 
aandacht aan de inzetbaarheid 
van het onrechtmatige daads-
recht in dit kader. Hij behandelt 
verder de vraag hoe verschillen-
de wetenschappelijke onzeker-
heden dienen mee te wegen bij 
het formuleren van aansprake-
lijkheidsrechtelijke voorzorgver-
plichtingen bij onzekere risico’s 
en biedt tot slot gezichtspunten 
voor de vraag wat toepassing 
van het aansprakelijkheidsrecht 
kan betekenen voor actoren die 
onzeker risicovol gedrag uitvoe-
ren. (PB) 

M. van der Woude
Chain Reactions in Criminal 
Justice. Discretion and the 
Necessity of Interdisciplinary 
Research
Den Haag: Eleven International Publishing 
2016, 74 p., € 25.

Deze publicatie is een bewer-
king van een lecture die door 
Maartje van der Woude werd 
uitgesproken bij het in ontvangst 
nemen van de Ada and Paul 
Cornil Prize aan de Vrije Univer-
siteit Brussel op 12 maart 2015. 
Deze prijs is door Ada Cornil in 
het leven geroepen ter nage-
dachtenis van haar echtgenoot 
Paul Cornil, een gerenommeer-
de Belgische strafrechtgeleerde 
en criminoloog. 




