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Samenvatting 
Op Heterdaad Betrapt: 
Criminaliteit Onderzoeken middels Agentgebaseerde Simulatie 
 
Crimineel gedrag is een belangrijk aspect van het dagelijks leven. Iedereen is in principe in 
staat crimineel gedrag te vertonen en iedereen is een mogelijk slachtoffer van crimineel 
gedrag. Dit maakt onderzoek naar crimineel gedrag en criminaliteit maatschappelijk 
relevant. Vragen over wanneer we bepaald gedrag vertonen en hoe we zulk gedrag kunnen 
voorkomen zijn hierbij van belang. 

Onderzoek naar crimineel gedrag heeft van oudsher verschillende uitgangspunten. Zowel 
biologie, psychologie als sociologie kan hierbij een rol spelen. Het is belangrijk je te 
realiseren dat crimineel gedrag meestal wordt veroorzaakt door een combinatie van 
verschillende factoren. Iemand kan bijvoorbeeld een hoog testosteronniveau hebben, wat 
tot agressief gedrag kan leiden (een biologische factor), maar er moet dan ook een 
gelegenheid zijn om dit gedrag te uiten (een sociale factor). Om crimineel gedrag te 
begrijpen, verklaren en eventueel te voorspellen is het nodig meer inzicht te verkrijgen in 
zowel biologische, psychologische als sociale aspecten van menselijk gedrag. 

In de afgelopen decennia zijn er veel successen geboekt in verschillende 
wetenschappelijke disciplines met betrekking tot onderzoek naar menselijk gedrag. Binnen 
de sociale wetenschappen ontstaan er bijvoorbeeld steeds verfijndere theorieën over 
menselijk gedrag. Zo heeft men steeds meer kennis over de invloed van sociale netwerken 
op delinquent gedrag bij adolescenten. Ook op het gebied van neurowetenschappen hebben 
onlangs veel ontwikkelingen plaatsgevonden. De mogelijkheid om hersenscans uit te 
voeren en te observeren wat er in de hersenen gebeurt onder verschillende omstandigheden 
is een resultaat van recente ontwikkelingen en kan behulpzaam zijn bij het begrijpen van 
(crimineel) gedrag. 

Het groeiende inzicht in dergelijke processen die een rol spelen bij crimineel gedrag 
opent de mogelijkheid om deze processen te formaliseren en te bestuderen met behulp van 
technieken uit de informatica. Dit is de belangrijkste uitdaging van dit proefschrift. Het 
inzicht vergroten in waarom en wanneer bepaalde criminele acties worden uitgevoerd is 
belangrijk om maatregelen te ontwikkelen om dergelijke acties voortaan te helpen 
voorkomen of in ieder geval te verminderen. In dit proefschrift wordt dan ook aandacht 
besteed aan de vraag hoe processen die leiden tot crimineel gedrag bestudeerd kunnen 
worden met behulp van technieken vanuit het gebied van informatica, en in het bijzonder de 
kunstmatige intelligentie, zoals het ontwikkelen van computermodellen en het uitvoeren 
van simulaties. 

Om deze vraag te beantwoorden worden technieken als wiskundig modelleren, agenten 
populatiegebaseerd modelleren, simulatie en formele verificatie gebruikt. Tevens wordt 
aangetoond dat de toepassing van deze technieken op criminologische theorieën nuttig kan 
zijn bij het begrijpen van de processen die een rol spelen bij crimineel gedrag. 


