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Vooraf
Hoe kunnen we in de breedte en diepte inspelen op de massieve en

maatschappijbrede technologiserings- en digitaiiseringsvraagstukken? Dat is

de vraag waar de veiligheidsketen zich voor gesteld ziet Sectorbreed is men

doordrongen van de uiteeniopende vraagstukken die in de sector spelen
en geinspireerd om deze op te pakken. We zien een bedreiging, maarzeker

ook een uitdaging.

Tijdens een boardroommeeting ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van
het NFI vond een open discussie plaats met een indrukwekkende afvaardiging

van stakeholders uit het forensisch netwerk. Om recht te doen aan alles wat daarbij

is uitgewisseld, zijn de ideeen en meningen in deze uitgave geclusterd rond thema's.

Dat leidt tot onderwerpen als: digitalisering als gamechanger, uitdag'mgen

op het vlak van privacy en wetgeving, de wens om meer in netwerken te opereren

inclusiefde veranderende rol van de forensische functie.

De belangrijkste vraagstukken die daarbij voorbijkwamen zijn te lezen in deze

verkenning. Dit document is dan ook niet de afronding van een visie, maar de aanzet
tot een verdere discussie met relevante spelers over de te varen koers. Het NFI speelt

hierin graag een aanjagende en faciliterende rol, passend bij zijn verbindende positie.

Ik wens u veel leesgenoegen toe.

Reinout Woittiez, Algemeen directeur NFI.



Tijdens de toekomstverkenning gaven - na een introductie van de Minister
van Veiligheid en Just/tie - drie sprekers een inleiding op een thema:

• intelligence en Big data - Pieter-iaap Aalbersberg

(Politiechefvan de regionale Eenheid Amsterdam)
• Kennis en expertise - Gerr/t van der Burg

(Lid \ian het College van procureurs-generaal, Openbaar Ministerie)
• Technologie en innovatie - Erik Akerboom

(Secretaris-generaal, Ministerie van Defensie)



Ran de discussie droegen bij: Pieter-iaap Aalbersberg (Nationale Politie), Erik

Akerboom (Ministerie van Defensie), Roel Bekker (Dagvoorzitter), Pieter Bindt

(MIVD), Harrie van den Brink (KMar), Gerrit van der Burg (College van procureurs-

generaal Openbaar Ministerie), Hans Cornelissen (Directoraat-generaal Politie),

SandorGaastra (Directoraat-generaal Politie), Petula Huising (NFI), Jan Willem

Kelder(TNO), Leon Kuijs (Politieacademie), Rob van Lint (IND), Kees Mohring (NFI),



Christianne de Poot (WODC), Gerard Roes (Ministerie van Veiligheid en Just/tie),

Hanneke Schipper-Spanninga (Directie Rechtsbestel), Dick Schoof (NCTV), Ard van

derSteur (Ministerie van Veiligheid en Justitie), Harald Tepper (NFI), Hans Vissers

(Nationale Politie), Rob de Wijk (The Hague Centre for Strategic Studies en the Hague

Security Delta), Arie Uzerman (Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding),
Stavros louridis (Universiteit Tilburg), Reinout Woittiez (Gastheer namens het NFI).



Digitalisering
Een 'gamechanger' voor de veiligheidsketen

De digitalisering blijkt een flinke 'gamechanger'. Willen we de ontwikkelingen

enigszins bijhouden, dan vraagt dit per direct om een offensief. Zaken als de

explosieve toename van mobile devices brengen een compleet andere werkelijkheid

met zich mee. Zeker wanneer de grootste groei zal plaatsvinden in de geografische

gordel van instabiliteit.
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Het internet heeft grote gevolgen voor de
verwerving, validering en het toegankelijk
maken van bewijs.

Digitale diefstal van identiteit is een
groeiend probleem. Dit kan bijvoorbeeld
worden opgelost met een biometrisch
paspoort. Hier bestaat nog veel weerstand
tegen. Een dergelijk concept helpt echter
wel om na te gaan of een persoon is wie
hij zegt dat hij is. Maar toepassing vraagt
een mindshift. Het lijkt erop dat we nog
onvoldoende gebruikmaken van de zaken
die we nu ter beschikking hebben, terwijl
sommige ontwikkelingen veel kunnen
bieden als we ze maximaal inzetten. Dit
geldt ook voor DNA: wanneer het DNA van
meer Nederlanders beschikbaar is, kunnen
meer misdrijven worden opgelost.

De hoeveelheid materiaal die fysiek
binnenkomt neemt af. De PD ontwikkelt
zich. Spreken we nu nog vaak van de
constatering van een PD, in de toekomst
krijgen we meer en meer te maken met een
construct in plaats van een fysieke plaats.
De aandacht verlegt zich van het zoeken
naar sporen naar het onderzoeken van de
authenticiteit van sporen. Zijn de gevonden
sporen gemanipuleerd? Dat vraagt om een
andere inbreng van deskundigheid en om
forensisch onderzoek dat bijdraagt aan het
authenticeren van de PD.

The internet of things lijkt werkelijkheid te
worden. Hierbinnen zijn objecten, dieren en
mensen voorzien van draagbare apparaten
die data uitwisselen over een netwerk

De toekomst, zelfs de nabije, laat zich

lastig voorspellen. In het Handboek

recherchetechniek uit 1990 kwam het

woord DNA niet voor, terwijl we

vandaag de dag met mobiele

apparaten binnen anderhalfuureen

DNA-propel kunnen maken.

Gcrrit van der Burg (Lid van het College van
procureurs-generaal, Openbaar Ministerie)

zonder dat daarbij menselijke of mens-
computerinteractie nodig is. Alle apparaten
kunnen met elkaar communiceren,
onafhankelijk van het type of de fabrikant.
Alle sensoren communiceren, genereren
data en wisselen die uit, waardoor compu
ters nog beter en sneller beslissingen kunnen
nemen. Dit brengt nieuwe forensische
vraagstukken met zich mee.

Enkele vraagstukken:
• Welke digitale aspecten kunnen en willen we

op termijn in ons veiligheidswerk insluiten en
uitsluiten?

• Hoe gaan we om met de vervagende grenzen
tussen mens en machine?



Internationalisering
Landsgrenzen vervagen bij criminaliteit

Criminaliteit kent geen geografische grenzen. De mobiliteit blijft groeien en

(cyber)criminelen houden zich niet op waar het delict plaatsvindt. Dat maakt het

belangrijk om de grenzen op te rekken en in het forensisch domein internationaal

de krachten te bundelen. Dit met een sterke inzet op het internationaal delen van

publieke en private kennis en kunde.
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Territorialiteit biedt niet langer een
eenduidig inrichtingskader. Slachtoffer,
dader en PD zijn verspreid over de wereld.
Dit brengt vraagstukken mee aangaande
lokale, nationale en internationale
dienstverlening en wetgeving op het vlak
van veiligheid.

Daarbij is het veiligheidsvraagstuk ook nog
aan het schuiven van peace keeping naar
justice keeping. Dat stelt ons voor heel andere
vragen, zoals: wat als een staat in Midden-
Afrika het bolwerk wordt van digitale
internetcriminaliteit?

In de internationale wereld de speld in de
hooiberg vinden is lastig. Het gaat erom
de goede vragen te stellen zodat we de
aanvaller betrouwbaar kunnen identificeren.

We willen bewijzen wie de dader was. Dat
vraagt om betere attributiemogelijkheden
omdat we, als Defensie en Politie, anders
geen cyberwapens kunnen inzetten.

Enkele vraagstukken:
• Op welke aspecten (onderzoeksgebieden,

problernatiek) kan internationaal meer
worden samengewerfet?

• Wat is er nodig op het vlak van internationale

wetgeving om (cyberjcriminelen beter te
kunnen aanpakken?



Innovatie & organisatie
Vernieuwing als intrinsiek onderdeel

Vooralsnog blijkt het lastig om innovatie goed in te richten binnen het

veiligheidsdomein. Organisaties werken vanuit ingesleten patronen. Tegelijkertijd

groeit het besefdat er behoefte is aan flu'ide netwerken en adaptieve organisaties.



Willen we opgewassen blijven tegen de
ontwikkelingen, dan vraagt dat om een
trusted community waarbinnen informatie,
kennis en kwetsbaarheden gedeeld
worden door uiteenlopende spelers.

Het is de uitdaging om minder lineair te
investeren in innovaties, en innovaties
langjarig en niet-conjunctuurgevoelig te
bezien. Hier dienen organisaties hun
bedrijfsvoering permanent op in te richten
en bewust intrinsiek te kiezen voor
langdurige innovaties.

Tegelijkertijd is het goed om te kijken hoe
(kleine) innovaties op de korte termijn toe
te passen zijn in de praktijk. Oftewel: naast
een investering in de juiste niet-conjunctuur-
gevoelige infrastructuur een pleidooi voor
de direct toepasbare innovaties. Een
continue feedbackloop met de praktijk
is daarbij onmisbaar.

Bij innovatie is het goed ons te realiseren
dat er van de vele experimenten maar een
paar slagen. Vanuit een andere dwarsdoor-
snede vraagt dit om het lef om bijtijds de
stekker uit een experiment te trekken en
niet te lang door te gaan.

Innoveren is makkelijker in kleine,
wendbare organisaties die sneller dan de
overheid grote sprongen kunnen maken.
Daar moeten we mogelijkheden voor
creeren. Darpa (Defense Advanced
Research Projects Agency) toont een
voorbeeld van radicaal kiezen voor
innovatie. Deze denktank is bedacht om

ontwikkelingen die interessantzijn snel
doorte kunnen ontwikkelen. Grote
organisaties die willen innoveren, kunnen
beter een start-up kopen en naar zichzelf
toe organiseren dan datze de bestaande
grote organisatie proberen om te buigen.

Enkele vraagstukken:
• Wat valt er verder in te richten om innovatie te

stimuleren, toepasbaar te maken voor wat er al
bestaat en te verkennen wat er verder nodig is?

• Hoe kunnen we al bestaande oplossingen
beter detecteren en toepassen?

We moeten ook niet te veel willen

sleutelenaandestaande

organisatie. Die is betrouwbaar; op

het moment datje zo'n organisatie

'aanzet', bijvoorbeeld bij een crisis,

is het fenomenaal wat ergebeurt.

Maak aan de randen van die

organisaties arrangementen met

innovatieclubs. Begin, geefhet de

mogelijkheid te groeien en verander

zo je organisaties.

Erik Akerboom (Secretaris-generaal,
Ministerie van Defensie)
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Data
Betrouwbaarheid en interpretatie relevant

Big data volgens de definitie van Gartner heeft drie eiementen: de hoeveelheid,

de snelheid van uitwisselbaarheid en de diversiteit van data. De hoeveelheid data groeit

en biedt kansen en bedreigingen. Zeker in forensic intelligence valt bijvoorbeeld veel te

ontwikkelen. Ook omdat patronen en trends ons in staat stellen steeds beter aan

predictive policing te doen en bij te dragen aan een beter rendement van opsporing.
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Lang bestond het paradigma dat het bezit
van data macht is. Steeds belangrijker is
echter de toegang tot data en de waarde
ervan kunnen bepalen. Niet degene die
informatie bezit heeft macht, maar degene
die gezien wordt als de partij die vaststelt
welke data waarheid is.

Betrouwbaarheid volgt echter nooit uit de
data zelf, er moet altijd iets omheen worden
geregisseerd om te verifieren of het klopt.

Eenduidig kunnen vaststellen dat data
juist zijn, is heel wezenlijk. Als we daar
beter in slagen, wordt een volgend punt
prominent: de interpretatie van data. We
hebben op veel terreinen allerlei definities
die verschillend zijn uit te leggen. Wanneer
we elkaars systemen raadplegen wordt
het ook belangrijk om te weten wat de
ander met data bedoelt. Hoe beter we
informatie kunnen uitwisselen, hoe
belangrijker de vraag hoe data gemter-
preteerd moeten worden.

De nieuwe mogelijkheden liggen op het
vlak van realtime intelligence; hoe zorgen
we dat de diender op straat 24/7 de jiiiste
info krijgt. Realtime open source is daarbij
een belangrijke ontwikkeling. Een andere
ontwikkeling is predictive intelligence.
Het voorspellend vermogen, waarvoor
uitwisseling met onze ketenpartners
- breder dan de traditionele partners -
van belang is.

Niet alleen big data is van belang, maar
ook fast data. Data kunnen omvangrijk en

vluchtigzijn, maar wel relevant zijn om
consumenten te sturen, of bij te sturen.
Het kan de beeldvorming bemvloeden.
Het gaat er niet om wie gelijk heeft, maar
wie gelijk krijgt.
Ook de 'wisdom of the crowd' is van belang.
Uit de verzamelde en gestapelde wijsheid
van een grote groep mensen valt - onder
voorwaarden - meer deskundigheid te
destilleren dan uit de kennis van een expert.

Daarbij is de betekenis van data betrekkelijk
als we niet in staat zijn om die heel snel te
exporteren. Een voorbeeld is het concept
van de counter narrative. Als een onjuist
verhaal zich aandient, wil je dat kunnen
tegenspreken met een ander verhaal of
feiten. Daartoe moeten in de keten
inwinning, analyse en transportatie van
informatie snel kunnen plaatsvinden.
Wanneer data relevant en betrouwbaar
zijn maar te laat komen, dan zijn ze niet
bruikbaar. Het vraagt om een evenwicht
tussen zorgvuldigheid en snelheid, waarbij
we ons nietterughoudend moeten
opstellen.

Enkele vraagstukken:
• Wat is het beeld van en de houding bij de

counter narrative?
• Hoe kan de keten verder bijdragen aan 24/j

bedienen van partijen en predictive
intelligence?
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Overheidsgegevens
Eenduidige data creeren en systemen op orde

Het zou goed zijn om bij de overheid eenduidige waarheid over persoonsinformatie

te realiseren. Zodat we een SPOT (Single Point Of Truth) realiseren: een eenduidige

set gegevens van personen die we als overheid beschikbaar hebben.



Daarbij moeten we niet over alles een
SPOT willen hebben, maar dienen we na
te denken over de gegevens die we als
overheid belangrijk vinden om gezamen-
lijk beschikbaar te hebben. Het gaat erom
dat we de brondata als overheid in alle
systemen op orde hebben en daar
betrouwbaar in zijn. Er zijn nu nog te veel
registers die niet kloppen. Er is bijvoor
beeld een verschil tussen de Gemeentelijke
Basis Administratie (GBA) en de systemen
van de politie.

Vervolgens is het essentieel om de burger
te kunnen vertellen wat er gebeurd is met
de SPOT-gegevens. Een verantwoordings-
systematiek naar de burger helpt ook het
vertrouwen vergroten.

Overheidsdata zo consistent mogelijk
maken en daardoor eenduidig iets kunnen
zeggen over authenticiteit is absoluut
essentieel. De hooiberg aan data ontstaat
echter steeds meer buiten de deur; die
bergen aan data liggen (deels) meer en
meer in het private en (semi)publieke
domein. Hoe gaan we met de andere
eigenaren van hooibergen om als we op
zoek zijn naar spelden? Wellicht moeten
we denken aan privacy by design, waardoor
men hooibergen alleen kan betreden als
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Het gaat er dus om de eigen data betrouw-
baarderte maken en de uitwisseling
flexibel te organiseren.

Enkele vraagstukken:
• Willen we een SPOT afspreken? Zo ja, over

welke gegevens; enkel persoonsgegevens
ofmeer?

• Hoe kunnen we snel en doeltreffend afspraken
maken over de toegang tot andere
'hooibergen?

17



Wetgeving
Toekomstgerichte,conjunctuurbestendige
wetgeving

De snelle veranderingen vragen om andere wetgeving. Tegelijkertijd bestaat

er angst voor de overheid als het gaat om het verstrekken van gegevens. We moeten

het vertrouwen zien terug te winnen, want in een cultuur van wantrouwen heeft

een overheid geen autoriteit.



De huidige ontwikkelingen vragen om
herbezinning op het begrip privacy. Het is
opvallend dat de overheid, als het gaat om
privacy, als bedreiging wordt gezien, terwijl
ze primair de taak heeft om burgers te
beschermen. En wonderlijkgenoeg verstrek
ken burgers probleemloos gedetailleerde
informatie aan bedrijven als Google,
Facebook en WhatsApp.

Een ander aspect dat aandacht dient te
krijgen bij wetgeving is de intelligente
technologie. De technologie wordt
intelligenter dan de mensheid. De vraag is
waar machines ophouden en waar de mens
begint. Wie is er verantwoordelijk voor het
handelen van technologie die intelligenter is
dan de mens? Is dat de ontwerper, de
eigenaar of de producent?

We moeten ons herbezinnen op de vraag
hoe we wetgevingstechnisch de privacy van
de burger kunnen beschermen en daar als
overheid een betrouwbare rol in kunnen
tonen. Het is van belang om techniekonaf-
hankelijke wetgeving te maken. De uitdagin-
gen stellen ons niet zozeer voor juridische
maar ook voor ethische vraagstukken. Dit
ook om draagvlak bij de bevolking te krijgen.
Daarbij moet de politiek de moed opbrengen
om wetgeving te ontwikkelen die recht doet
aan deze aspecten.

Enkele vraagstukken:
• Welke rol kan de forensische sector spelen bij

ethische vraagstukken?
• Hoe kan de ontwikkeling van genoemde

wetgeving op gang worden gebracht?

Het dilemma is: kunnen we voor de langere
termijn een wetgevingsconcept ontwikkelen
dat zorgt dat zaken moreel en ethisch goed
blijven gaan en waar we voortdurend nieuwe
technieken en ontwikkelingen aan toe
kunnen voegen? Daarbij moeten we de
intellectuele lenigheid hebben om op zaken
te anticiperen die ons niet uitkomen.

19



Veiligheidssector
Van keten naar netwerk

De ketensamenwerking zien we vaak als sequentieel proces. De politie

tot aan het hek en dan gaat het NFI aan de slag. Dat denken zit diep

en werkt belemmerend.



Ketensamenwerking is steeds meer een
netwerksamenwerking waar we zo vroeg
mogelijk in het proces de verbinding en
versterking zoeken met elkaar.

De forensische functie hoort op de PD.
Niet om de complete taak te verrichten,
maar wel om mee te denken, te voor-
spellen en informatie te delen en zo de
effectiviteit te vergroten.

Van 'kennis is macht' gaan we naar
'gei'soleerde kennis is onmacht en kennis
delen is kracht'.

We willen in netwerken samenwerken
omdat dit complementariteit oplevert.
Daartoe willen we voluit de samenwerking
zoeken met bedrijven, kennisinstellingen
en overheidsinstellingen.

Enkele vraagstukken:
• Willen we de forensische functionality op de

PD verder invullen? Zoja: wat liggen daar
voor mogelijkheden?

• Hoe kunnen we verder invulling geven aan het
doorbreken van hetseguentiele proces?



Bestuursrecht naast
strafrecht
Forensische bijdrage aan het bestuurs-
rechtelijk instrumentarium

Het strafrecht lijkt aan het einde van zijn effectiviteit te komen. Partijen wachten niet

altijd op een veroordeling maar zijn op zoek naar interventies om effecten te kunnen

bereiken. De vraag is of een forensische functie in het bestuursrecht meer kan

toevoegen aan het bestuursrechtelijk domein.



Kijkend naar de liquidaties in Amsterdam
en de ondermijningsproblematiek is
bestuursrecht op de korte termijn wellicht
een effectiever middel dan het strafrecht
om invloed uit te oefenen. Daaraan kan de
forensische functie op onderdelen
ondersteuning bieden.

Daardoor kan een mix ontstaan van een
forensische functie die zorgt voor bewijslast
ter zitting, maar ook een forensische functie
die door het bestuur wordt ingehuurd om
uitspraken te doen waarop vertrouwen-
wekkende interventies kunnen worden
ingezet.

bestuursrechtelijkinstrumentarium,
maar dat kan alleen als het NFI in die
inrichting een rol speelt die afstandelijk
en onafhankelijk is en gericht op het
vaststellen van feiten. In het bestuursrecht
speelt een rapportage/vaststelling door
een deskundige een veel centralere rol
dan in het strafrecht omdat het het enige
middel is en dus de enige bewijsvoering.

Mogelijk vraagstuk:
• Hoe kan een forensische functie betrouwbaar,

onafhankelijk en robuust een bijdrage leveren
aan het bestuurlijk instrumentarium?

Er lijkt geen enkel beletsel te bestaan om
de forensische functie een rol te laten
spelen in een effectievere inrichting van het
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Forensische functie
Herbezinning op positie en rol

Het NFI ontu/ikkelt zich van een vrij traditioneel ingericht overheidsonderdeel met licht

monopolistische inslag naar een innovatiefen klantgericht instituut. Marktwerking is

daarbij een stimulerende factor, hoewel ook het besef bestaat dat forensisch onderzoek

niet zomaar aan de markt kan worden gelaten. De afgelopen jaren verschuift de rol van

particuliere instituten van concurrent naaronderaannemer.



De rol van een forensische functionaliteit
zal blijven samenhangen met de rol van
de overheid als geheel. Daarbij hoeft het
NFI niet langer gezien te worden als een
vaststaand instituut. Er kan veel
specifieker gekeken worden naar de
rollen die deze instelling vervult.

Zaken die commodities betreffen en
makkelijker, sneller of goedkoper door
een ander uitgevoerd kunnen worden,
zijn af te stoten naar andere partijen. Het
is zonde om een high-end instituut als
het NFI in te zetten voor eenvoudig
herhaalbaarwerk.

Het zou mooi zijn als deze

bijeenkomst de kick-off is, de start

van een inhoudelijke discussie over

de toekomst die leidt tot direct te

starten acties en toekomstperspectief.

Pieter-Iaap Aalbersberg (Politiechefvan
de regionale Eenheid Amsterdam)

Er bestaat steeds meer behoefte aan een
geauthenticeerde snelle uitslag: is het
waspoeder of drugs? Op de PD komen
steeds meer mobiele labs met draagbare
technologie. Een terechte vraag uit de
keten blijft: hoe zorgen we dat de analyse
klopt ongeacht wie het onderzoek
uitvoert?

Wanneer steeds meer informatie op de
werkvloer beschikbaar komt, rijst ook de
vraag of in de toekomst nog een groot
moedergebouw nodig is.
Wellicht dat het NFI uit minder mensen
gaat bestaan; er komt een kleinere groep
experts die in gelegenheidsverbanden
samenwerken aan opdrachten.

Naast het zoeken naar de bron van sporen
is de zoektocht naar authenticiteit van
sporen van eminent belang. We kennen
genoeg voorbeelden van manipulatie van

digitaal en fysiek materiaal. Dat roept
vragen op over interpretatie en duiding.
De authenticiteit moet onomstreden zijn.
Het NFI kan optreden als een geaccredi-
teerd en geauthenticeerd bindmiddel als
het gaat om typologieen van onderzoek
en het ontsluiten van kennis en het
verzamelen en veredelen van kennis.

Enkele vraagstukken:
• Hoe kan een forensische functie in de keten

eerder een rol spelen bij onderzoek?
• Welke mogelijke rollen horen hierbij ofvallen

uit te breiden?
• Wat is er nodig om de betrouwbaarheid van

onderzoek te waarborgen als de forensische
functionaliteit meer werk aan de markt gaat
uitbesteden?

25



Uitnodiging
De uitspraken in deze uitgave zijn gedaan in een discussie tijdens de boardroommeeting

op 20 mei 2015ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het NFI.

De benoemde discussies zijn geclusterd rond thema's en brengen allerhande

vraagstukken met zich mee. Hoe kan een forensische functie betrouwbaar en

onafhankelijk een bijdrage leveren aan het bestuurlijk instrumentarium? Willen we als
overheid een Single Point of Truth (SPOT) afspreken en, zoja, over welke gegevens;

enkel persoonsgegevens of meer? Hoe kan de ontwikkeling van de benodigde wetgeving

op gang worden gebracht? Wat is er nodig om de betrouwbaarheid van onderzoek te

waarborgen als de forensische functionaliteit meer werk aan de marktzou gaan
uitbesteden?

We nodigen als NFI onze partners uit om de besproken vraagstukken en gedeelde

mogelijke oplossingen mee te nemen in relevante discussies, commissies en andere
initiatieven. Daamaast zijn we graag bereid om in de nabije toekomst op passende

wijze verdieping aan deze discussie te geven. Om zo bij te dragen aan het gezamenlijk
vinden van de noodzakelijke antwoorden.
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We willen in een verantwoord en

voor de keten bruikbaar tempo

robuust ons werk doen. Zodat we

gepaste afstand houden en onze

uitspraken 'staan als een hws'.

Reinout Woittiez
(Algemeen directeur NFI)

Het pleidooi is om nog veel meer

somen te doen; de handen ineen-

slaan en de innovaties dieje in grote

lijnen ziet aankomen oppakken
vanuit de veiligheidsketen, gesteund

door het bedrijfsleven. Zo heeft de

medische wetenschap tal van

innovaties voortgebracht voor

medische doeleinden. Deze kunnen
we toepassen doorze forensisch te

modificeren.

Kees Mohring
(Directeur externe relaties NFI)
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