
Het onderzoek: achtergrond, onderzoeksvragen en gegevensverzameling

Achtergrond
Wanneer de politie in een onderzoek naar een ernstig misdrijf geen 
concrete verdachte op het oog heeft, maar wel vermoedt dat de dader 
gezocht moet worden in een bepaalde kring van personen, kan ze deze 
personen vragen vrijwillig DNA-materiaal af te staan met het doel dit te 
vergelijken met biologische sporen die de dader tijdens het misdrijf heeft 
achtergelaten. In zo’n geval is sprake van een  grootschalig DNA-onder-
zoek.
Voor zover bekend is in 1999 voor de eerste keer een grootschalig DNA-
onderzoek uitgevoerd, om een serieverkrachter die al sinds 1995 in en 
rond Utrecht actief was op te kunnen sporen. Tussen 1999 en eind 2004 is 
dit opsporingsinstrument in nog dertien andere zaken ingezet.
In 2001 zijn door de Minister van Justitie (MvJ) en het College van 
Procureurs-Generaal (College van PG’s) specifieke instructies uitgevaar-
digd voor de toepassing van dit instrument.
Het grootschalig DNA-onderzoek als opsporingsinstrument en het wette-
lijke kader zijn dus beide relatief nieuw. Er is nog vrijwel geen empirisch 
onderzoek verricht naar de toepassing van dit opsporingsinstrument 
en de resultaten die ermee worden behaald, terwijl die behoefte wel 
bestaat. Enerzijds omdat het instrument en het wettelijke kader vrij nieuw 
zijn. Anderzijds omdat uit de praktijk signalen zijn gekomen die wijzen 
op onduidelijkheden in het wettelijk kader. Het Ministerie van Justitie 
en het College van PG’s hebben het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) daarom gevraagd onderzoek te doen naar 
de toepassing van grootschalig DNA-onderzoek in de opsporingspraktijk. 
Het voorliggende rapport doet verslag van dit onderzoek.

Onderzoeksvragen
De probleemstelling die in het onderzoek centraal staat luidt:

Welke overwegingen spelen een rol bij de inzet van grootschalige DNA-
onderzoeken, op welke wijze wordt dit opsporingsmiddel gebruikt, wat zijn 
de resultaten die ermee worden behaald en welke factoren zijn van invloed 
op deze resultaten?

De probleemstelling valt uiteen in vier deelvragen, die betrekking hebben 
op respectievelijk de beslissing om een grootschalig DNA-onderzoek in 
te stellen, de opzet en uitvoering daarvan, de behaalde resultaten en de 
factoren die op deze resultaten van invloed zijn.

Gegevensverzameling
In dit onderzoek is over 22 opsporingsonderzoeken informatie verzameld. 
In veertien zaken is een grootschalig DNA-onderzoek ingezet. De overige 

Samenvatting

WODC_246_9.indd   Sec3:11WODC_246_9.indd   Sec3:11 5-12-2006   10:47:025-12-2006   10:47:02



12 Kringen rond de dader

acht zaken betreffen voor een deel zaken die in beginsel in aanmerking 
kwamen voor een grootschalig DNA-onderzoek, maar waarin (uiteindelijk) 
niet voor dit opsporingsinstrument is gekozen, en voor een deel betreffen 
dit zaken waarin DNA-afnamen bij vrijwilligers hebben plaatsgevonden, 
maar waarbij het niet helemaal duidelijk is of deze opsporingshandeling als 
een grootschalig DNA-onderzoek moet worden gezien.
De veertien zaken waarin een grootschalig DNA-onderzoek is ingezet, 
zijn intensief bestudeerd aan de hand van de dossiers die over deze zaken 
zijn opgebouwd bij het Parket-Generaal (PaG) en bij het Nederlands 
Forensisch Instituut (NFI) en aan de hand van zowel schriftelijke vragen-
lijsten als face-to-face dan wel telefonische interviews met personen die 
deel uitmaakten van het opsporingsteam. Over de overige acht zaken 
is aan de hand van telefonische contacten en een face-to-face interview 
globale informatie verzameld bij leden van het onderzoeksteam en voor 
een deel ook bij het NFI.

Grootschalig DNA-onderzoek en het opsporingsproces: praktische 
en juridische dilemma’s

Hoewel het gebruik van grootschalig DNA-onderzoek bij de opheldering 
van misdrijven relatief nieuw is, gaat de Nederlandse praktijk van het 
grootschalig inzetten van opsporingsinstrumenten onder niet-verdach-
ten enige decennia terug. Zo is bijvoorbeeld in 1974 aan de bewoners van 
het Groningse Blijham gevraagd mee te werken aan een schrijfproef, om 
de dader van een serie brandstichtingen op te sporen. Een jaar later is 
in Rotterdam aan 589 mannen verzocht vingerafdrukken af te staan in 
het kader van een moordzaak. Het instrument van grootschalig onder-
zoek onder niet-verdachten is dus niet nieuw. Wel is het zo dat bepaalde 
kenmerken van DNA-materiaal en de ontwikkelingen op het gebied van 
DNA-analyse de mogelijkheden van grootschalig opsporingsonderzoek 
sterk hebben verruimd. In de eerste plaats gaan lichamelijke, ook weinig 
intensieve activiteiten heel snel gepaard met het achterlaten van DNA-
materiaal. Mede daardoor worden er op delictplaatsen vaker biologische 
sporen aangetroffen dan bijvoorbeeld handgeschreven briefjes of vinger-
sporen. In de tweede plaats heeft DNA-materiaal in vergelijking met 
andere sporen een zeer groot discriminerend vermogen. Personen kunnen 
categorisch worden uitgesloten van daderschap aan de hand van hun 
DNA. Ten derde is het eenvoudiger om DNA-profielen met elkaar te verge-
lijken dan om personen uit te sluiten aan de hand van andere sporen, zoals 
een handschrift of een vingerspoor, of aan de hand van alibicontroles.
Grootschalig DNA-onderzoek geeft dus mogelijkheden in de opsporing die 
door andere instrumenten in veel mindere mate worden geboden. Deze 
mogelijkheden en het feit dat grootschalig DNA-onderzoek zich richt op 
niet-verdachten, brengen echter ook dilemma’s met zich mee.
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Het eerste dilemma betreft de aanwezige informatie in DNA-materiaal. 
Hoewel DNA-materiaal in de opsporing op dezelfde wijze gebruikt wordt 
als een vingerafdruk of een handschrift, is DNA meer dan alleen een code 
aan de hand waarvan mensen kunnen worden geïdentificeerd. Voor het 
vervaardigen van DNA-profielen wordt gebruikgemaakt van niet-coderend 
DNA-materiaal, waaruit bij de huidige stand van de wetenschap geen 
informatie over persoonseigenschappen kan worden afgeleid. In andere 
delen van het DNA ligt echter wel informatie over erfelijke eigenschappen 
opgeslagen en door DNA-analyse zouden in principe erfelijke eigenschap-
pen en aandoeningen kunnen worden geopenbaard. Kennis van het feit 
dat de donor van aangetroffen dadersporen een bepaald uiterlijk kenmerk 
of een bepaalde aandoening heeft, kan van belang zijn voor de opsporing. 
Het kan echter ook betekenen dat, wanneer het gaat om een aandoening 
die zich pas op latere leeftijd zal manifesteren, een persoon die tijdens een 
opsporingsonderzoek bij de politie in beeld komt, wordt geconfronteerd 
met een toekomstig en hem tot dan toe onbekend lot, waarmee zijn ‘recht 
om niet te weten’ wordt geschonden.
Voorts erven mensen ook het niet-coderende gedeelte van hun DNA voor 
de helft van hun vader en voor de helft van hun moeder. DNA-profielen 
van bloedverwanten komen dus in een bepaalde mate met elkaar overeen. 
Daardoor kunnen op basis van de vergelijking tussen het DNA-profiel 
van een bekende persoon en een aangetroffen spoor uitspraken worden 
gedaan over de waarschijnlijkheid dat een bloedverwant van die persoon 
de donor van dit spoor is, zonder dat die verwante persoon zelf voor DNA-
onderzoek is benaderd. Verwantschapsonderzoek kan van praktische 
waarde zijn voor de opsporing. De zichtbaarheid van verwantschaps-
relaties roept echter ook de principiële vraag op of het geoorloofd is dat 
DNA-onderzoek dat wordt verricht op lichaamsmateriaal van een bepaald 
persoon, consequenties kan hebben voor anderen.
Een tweede dilemma heeft betrekking op de verbreding van het bereik 
van strafrechtelijk onderzoek dat met een grootschalig DNA-onderzoek 
gepaard kan gaan. Een vaak genoemd voordeel van DNA-onderzoek is 
dat personen die om bepaalde redenen verdacht of ‘interessant’ zijn, 
met behulp van DNA-onderzoek zichzelf buiten verdenking of ‘interesse’ 
van de politie plaatsen, terwijl uitsluiting zonder dit instrument vaak 
niet of veel moeilijker mogelijk zou zijn. Tegenover dit voordeel, dat een 
persoon zijn onschuld kán aantonen, kan gesteld worden dat een deel 
van de geselecteerden in een grootschalig DNA-onderzoek zonder het 
bestaan van dit middel waarschijnlijk nooit hun onschuld zouden hòeven 
aantonen. Tegen mensen die worden geselecteerd in het kader van een 
grootschalig DNA-onderzoek, bestaan immers geen sterke, concrete 
individuele aanwijzingen voor betrokkenheid bij het delict. Aldus ontstaat 
in een grootschalig DNA-onderzoek enige afstand tot het klassieke 
uitgangspunt dat een strafrechtelijk opsporingsonderzoek zich richt op 
personen tegen wie tot het individu herleidbare aanwijzingen bestaan 
voor mogelijke betrokkenheid bij het betreffende misdrijf.
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De toepassing van het subsidiariteitsbeginsel vormt het derde dilemma. 
Het subsidiariteitsbeginsel schrijft voor dat een opsporingsinstrument 
niet wordt ingezet als met een ander instrument dat minder ingrijpend is, 
dat wil zeggen minder beperkingen van rechten oplevert, hetzelfde resul-
taat kan worden bereikt. Bij de concrete toepassing van dit beginsel in de 
opsporingspraktijk zijn er verschillende interpretatierichtingen mogelijk. 
Enerzijds kan de nadruk worden gelegd op het uitputtend onderzoeken 
van alle mogelijke onderzoeksrichtingen met alle mogelijke opsporings-
instrumenten. In dat geval is een grootschalig DNA-onderzoek echt een 
laatste redmiddel. Anderzijds kan ook het efficiëntieaspect worden onder-
streept; een lichter opsporingsinstrument heeft uitsluitend de voorkeur 
wanneer het, met een redelijke inzet van capaciteit, dezelfde resultaten 
oplevert. Het dilemma van de subsidiariteit heeft kortom betrekking op 
de vraag of een grootschalig DNA-onderzoek een laatste redmiddel (een 
ultimum remedium) moet zijn of dat het ook toelaatbaar is als slagvaar-
diger redmiddel.
Een grootschalig DNA-onderzoek richt zich op niet-verdachten. Deelname 
van deze niet-verdachten gebeurt op vrijwillige basis. De toepassing van 
het concept vrijwilligheid in de opsporingspraktijk is echter niet onproble-
matisch en vormt het vierde dilemma. Ten eerste brengt het uitgangspunt 
van vrijwilligheid met zich mee dat de personen aan wie medewerking 
wordt gevraagd, kunnen besluiten deze medewerking niet te verlenen. 
Indien dit zich in een opsporingsonderzoek voordoet, staat het opspo-
ringsteam voor de keus wat te doen met deze weigeraars. Het is vaak niet 
mogelijk om alsnog uitsluitsel te krijgen over het mogelijke daderschap 
door middel van ‘klassieke’ instrumenten, zoals alibi-onderzoek. Het 
gebruik van dwangmiddelen of omwegen om toch informatie te krijgen 
over het DNA-profiel van de weigeraar zou het vrijwillige karakter onder 
druk zetten en bovendien in strijd zijn met de wet. De weigeraars probe-
ren over te halen toch mee te werken is een weg die open staat, maar te 
vaak of te zeer aandringen op medewerking zou eveneens afbreuk doen 
aan de vrijwilligheid. Ten tweede moet beseft worden dat deelname door 
burgers weliswaar op individuele vrijwillige basis plaatsvindt, maar dat 
vanuit de sociale omgeving waarin een grootschalig DNA-onderzoek 
wordt uitgevoerd een sterke impliciete of expliciete druk kan uitgaan op 
de geselecteerde personen om toch vooral mee te werken. Ten derde roept 
de mogelijkheid om verwantschapsrelaties op te sporen de vraag op waar 
iemand die vrijwillig meedoet aan een (grootschalig) DNA-onderzoek 
nu precies mee instemt; stemt hij alleen in met het vergelijken van zijn 
eigen DNA-profiel met een bepaald daderspoor, of geldt zijn instemming 
ook voor het op basis van zijn DNA-profiel verkrijgen van kennis over 
mogelijke betrokkenheid van zijn familieleden bij het delict?
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Wet- en regelgeving omtrent grootschalig DNA-onderzoek

Door de wetgever is in een aantal van de genoemde dilemma’s een keuze 
gemaakt. Bij grootschalig DNA-onderzoek gaat het om een ongeïdenti-
ficeerd daderspoor dat informatie over de dader in zich draagt, en om een 
kring van niet-verdachte personen die men wil vergelijken met dit spoor.
Wat betreft het analyseren van onbekend sporenmateriaal is het wettelijk 
toegestaan zowel het coderende als het niet-coderende DNA-materiaal te 
gebruiken om daaruit het geslacht, de etnisch-geografische herkomst of 
andere bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) nader aan te wijzen 
uiterlijk waarneembare kenmerken van de onbekende donor af te leiden. 
Bij deze uiterlijk waarneembare kenmerken moet het in ieder geval gaan 
om kenmerken waarvan de betrokken persoon zeker op de hoogte is, 
omdat zij duidelijk zichtbaar zijn. Over verwantschapsinformatie die 
soms kan worden afgeleid uit de vergelijking van het DNA-profiel van 
een ongeïdentificeerd daderspoor met het DNA-profiel van bijvoorbeeld 
het slachtoffer, een verdachte of een vrijwillige deelnemer aan een groot-
schalig DNA-onderzoek, heeft de wetgever zich niet expliciet uitgelaten. 
Ook in de wetsgeschiedenis is dit onderwerp niet aan de orde geweest. 
Waarschijnlijk is tijdens de formulering en behandeling van de wetge-
ving niet stilgestaan bij de mogelijkheden en vooral de consequenties 
van verwantschapsonderzoek. Wel heeft het College van PG’s eind 2005 
een brief naar de verschillende parketten van het Openbaar Ministerie 
(OM) doen uitgaan. In deze brief wordt gesteld dat gericht verwantschaps-
onderzoek niet is toegestaan en dat spontane ontdekkingen van mogelijke 
verwantschap door het NFI uitsluitend aan het College van PG’s kenbaar 
mogen worden gemaakt. Het College van PG’s zal in voorkomende geval-
len afwegen of ook het opsporingsteam de betreffende informatie mag 
verkrijgen.
De wettelijke mogelijkheid om bij niet-verdachten DNA-onderzoek 
te verrichten, wordt geboden door artikel 151a van het Wetboek van 
Strafvordering. Bij niet-verdachten mag uitsluitend op vrijwillige basis 
en na schriftelijke toestemming aan de hand van afgenomen materiaal 
DNA-onderzoek worden verricht. DNA-profielen van niet-verdachten 
worden uitsluitend vergeleken met een specifiek daderspoor, en worden 
niet opgenomen in of vergeleken met de DNA-databank (tenzij het DNA-
profiel van de niet-verdachte overeen blijkt te komen met het daderspoor 
en de niet-verdachte daardoor als verdachte wordt aangemerkt). Het 
wetsartikel vormt ook de basis voor grootschalig DNA-onderzoek onder 
niet-verdachten. Voor dit opsporingsinstrument bestaat echter ook een 
meer specifiek juridisch kader. In januari 2001 verscheen een notitie van 
de MvJ waarin voorwaarden zijn genoemd waaronder een grootschalig 
DNA-onderzoek onder niet-verdachten is geoorloofd:
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– er is sprake van een zeer ernstig misdrijf dat grote maatschappelijke 
onrust veroorzaakt;

– er is geen verdachte en er zijn geen aanwijzingen meer die met een 
redelijke inzet van middelen een voldoende kans bieden om te leiden 
tot opheldering van het delict;

– het instrument kan redelijkerwijs bijdragen aan de opheldering van het 
delict, wat wil zeggen dat er een bruikbaar spoor moet zijn waaruit een 
adequaat DNA-profiel kan worden gedestilleerd en dat er sterke, door 
feiten gestaafde aanwijzingen zijn dat het spoor afkomstig is van een 
persoon die zich binnen de geselecteerde kring van personen bevindt;

– de kring van de te onderzoeken personen is niet groter dan in het 
belang van de waarheidsvinding noodzakelijk is.

Na deze notitie van de MvJ heeft het College van PG’s een instructie 
opgesteld waarin regels staan omschreven voor het verrichten van, 
onder andere grootschalig, DNA-onderzoek. In deze instructie worden 
de voorwaarden uit de notitie van de MvJ overgenomen en wordt de eis 
toegevoegd dat opsporingsteams voor de uitvoering van een grootschalig 
DNA-onderzoek toestemming moeten vragen aan het College van PG’s.

Het gebruik van grootschalig DNA-onderzoek in de praktijk

In het empirische onderzoek is nagegaan hoe het opsporingsinstrument 
in de praktijk wordt ingezet, hoe in de praktijk wordt omgegaan met 
de genoemde dilemma’s en in hoeverre het wettelijke kader voldoende 
houvast biedt voor de opsporingsteams.

Wanneer wordt er een grootschalig DNA-onderzoek ingezet?
In Nederland zijn zoals gezegd tot en met eind 2004 veertien grootschalige 
DNA-onderzoeken uitgevoerd. Daarbij is in totaal bij 4.600 niet-verdach-
ten DNA-materiaal afgenomen.
Voor alle onderzoeken geldt dat het DNA-onderzoek wordt ingezet nadat 
er al enige tijd met andere opsporingsmethoden naar de dader is gezocht. 
De opsporingsinspanningen die worden verricht en de tijd die verstrijkt 
alvorens dit instrument wordt ingezet, verschilt echter van zaak tot zaak. 
Voor vier cold case-zaken en een herzieningszaak geldt dat ze vanaf het 
moment dat ze zijn heropend, gericht waren op het doen van grootschalig 
DNA-onderzoek. In de andere negen zaken varieert het moment van inzet 
van minder dan twee maanden tot drie jaar na het delict. Het moment 
waarop een grootschalig DNA-onderzoek wordt gestart, is afhankelijk van 
de mate waarin er nog klassieke opsporingsmogelijkheden voorhanden 
zijn die tot een dader kunnen leiden. De interpretatie van het moment 
waarop men verwacht niet meer tot een oplossing te kunnen komen 
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met een redelijke inzet van middelen is echter niet goed objectief vast te 
stellen en verschilt tussen teams.
Een andere relevante bevinding is dat, zo leert navraag bij rechercheurs en 
opsporingsteams, er waarschijnlijk zeer weinig opsporingsonderzoeken 
bestaan waarin een grootschalig DNA-onderzoek tot de mogelijkheden 
behoort, maar waarin dit instrument uiteindelijk niet is ingezet. Er zijn 
vrijwel geen voorbeelden van onderzoeken naar een zeer ernstig delict, 
waarin een bruikbaar DNA-spoor van de dader is aangetroffen en waarin 
klassieke opsporingsmethoden niet tot een verdachte hebben geleid, 
maar waarin uiteindelijk géén grootschalig DNA- onderzoek is uitgevoerd. 
Blijkbaar is het aantal zaken dat aan deze criteria voldoet schaars.

Onderzoeksbevindingen met betrekking tot het juridisch kader

Inhoud van het wettelijk kader: afbakening begrip ‘grootschalig 
DNA-onderzoek’
De grondslag voor DNA-onderzoek onder niet-verdachten wordt gegeven 
door artikel 151a van het Wetboek van Strafvordering. Voor grootschalige 
DNA-onderzoeken bestaan echter aparte richtlijnen en bovendien mag 
het opsporingsinstrument alleen worden ingezet na toestemming van 
het College van PG’s. Aangezien voor een grootschalig DNA-onderzoek 
dus afzonderlijke voorwaarden gelden, is het van belang dat dit opspo-
ringsinstrument helder is afgebakend van ‘regulier’, dat wil zeggen niet 
grootschalig, DNA-onderzoek onder niet-verdachten. Wanneer is een 
DNA-onderzoek ‘grootschalig’? Een eenduidige afbakening ontbreekt. 
In feite wordt nergens een duidelijke en sluitende omschrijving gegeven 
en de weinige definiërende teksten die er wel zijn in de parlementaire 
documenten en regelgeving, lijken bovendien in strijd met elkaar.
Op basis van de onderzoeksbevindingen bevelen we aan om, als het 
aparte regime waaronder het opsporingsinstrument valt gehandhaafd 
blijft, een duidelijke definitie te geven. Óf grootschalige DNA-onderzoe-
ken onder dit aparte regime blijven vallen, is vanzelfsprekend afhankelijk 
van een politieke afweging, die betrekking heeft op zowel principiële als 
ook meer praktische aspecten. Een duidelijke afbakening ten opzichte 
van ‘regulier’ DNA-onderzoek is alleen mogelijk op basis van de aantallen 
niet-verdachten die bij het onderzoek worden betrokken. Een onderscheid 
op basis van de status van de betreffende niet-verdachten, dat wil zeggen 
de informatie waarop de niet-verdachten in het opsporingsonderzoek 
naar voren zijn gekomen, is niet werkbaar. Aangezien het maken van een 
eenduidig onderscheid alleen mogelijk is op basis van een numerieke 
grens, heeft het NFI een inventarisatie uitgevoerd naar de zaken waarin 
niet-verdachten zijn vergeleken met een aangetroffen daderspoor. Op 
basis van deze inventarisatie lijkt een grens van tien of vijftien niet-
verdachten het meest reëel.
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Inhoud van het wettelijk kader: het afleiden van persoonkenmerken
Eerder in deze publicatie hebben we het gehad over het dilemma van 
de aanwezige informatie in DNA-materiaal, waarmee we onder andere 
refereerden aan de mogelijkheid om bepaalde persoonskenmerken uit 
DNA-materiaal af te leiden. De wetgeving laat op dit moment alleen 
onderzoek toe naar geslacht en etnisch-geografische herkomst en naar 
eventueel in de toekomst nader aan te wijzen andere kenmerken, waarbij 
aandoeningen en ziekten niet per definitie worden uitgesloten. Bij een 
mogelijke uitbreiding van de twee genoemde kenmerken met aandoe-
ningen of ziekten, zal het in ieder geval moeten gaan om een aandoening 
of ziekte waarvan, op basis van de uiterlijke zichtbaarheid ervan, kan 
worden aangenomen dat de betrokken persoon daarvan op de hoogte is. 
Opmerkelijk daarbij is dat het kabinet bij de parlementaire behandeling 
van de betreffende wetgeving stelde dat het Downsyndroom niet tot deze 
kenmerken zal gaan behoren. Het uitsluiten van het Downsyndroom is 
opmerkelijk omdat dit bij uitstek een aandoening is die vanaf de geboorte 
zichtbaar is. Bovendien is het één van de weinige aandoeningen die 
vaak ook zichtbaar is in het niet-coderende deel van het DNA dat wordt 
gebruikt om een DNA-profiel op te maken. Hiermee geldt: ook al is een 
NFI-onderzoeker er niet naar op zoek, hij zal de aanwezigheid van het 
Downsyndroom in veel gevallen opmerken. Het argument dat tijdens 
de parlementaire behandeling werd gegeven voor de uitsluiting van 
dit kenmerk, was dat het naar verwachting geen relevante bijdrage zou 
kunnen leveren aan de opsporing. Tijdens het schrijven van onder havige 
rapportage speelde er echter bij het NFI een concrete casus waarin in 
DNA-materiaal dat werd onderzocht in verband met een misdrijf, dit 
kenmerk werd aangetroffen. De NFI-onderzoeker heeft aldus kennis 
verkregen die hij krachtens de geldende wetgeving niet met het opspo-
ringsteam mag delen.
Omdat, nog los van de wettelijke beperkingen, het aantal persoonsken-
merken dat op dit moment op basis van DNA met voldoende zekerheid 
kan worden vastgesteld beperkt is, doet dit aspect van het dilemma van 
aanwezige informatie in DNA-materiaal zich in het algemeen nog weinig 
voor. Het gegeven voorbeeld toont echter aan dát het voorkomt en het is 
goed mogelijk dat door de wetenschappelijke ontwikkeling op het terrein 
van DNA-onderzoek de prevalentie van dergelijke problemen zal toene-
men.

Inhoud van het wettelijk kader: onderzoek naar verwantschapsrelaties
Het tweede aspect van het dilemma van de aanwezige informatie in DNA-
materiaal betreft de mogelijkheid van verwantschapsonderzoek. Het gaat 
hier om een dilemma onder andere omdat wet- en regelgeving voorschrijft 
in welke situaties bij personen, al dan niet op vrijwillige basis, DNA-
onderzoek mag worden uitgevoerd en verwantschapsonderzoek in theorie 
de mogelijkheid zou bieden om deze voorschriften te omzeilen.
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Uit ons onderzoek, dat echter is uitgevoerd voordat de hierboven 
genoemde brief van het College van PG’s is uitgekomen, is gebleken 
dat in de uitvoeringspraktijk geen homogeen en helder beeld bestaat 
van de wettelijke (on)toelaatbaarheid van verwantschapsonderzoek. 
Omdat de kwestie juridische en praktische vragen oproept die tot op 
heden onbeantwoord zijn gebleven, lijkt het gewenst dat er een verdere 
gedachtevorming en standpuntbepaling, al dan niet uitmondend in 
regelgeving, plaatsvindt. Een standpuntbepaling blijft in deze publicatie 
achterwege. Wel articuleren we enkele belangrijke vragen. De kernvraag 
is natuurlijk wanneer onderzoek naar verwantschapsrelaties is toege-
staan en wanneer niet. Daarbij moet ten eerste onderscheid worden 
gemaakt tussen juridische categorieën van personen, te weten verdach-
ten en niet-verdachten. Een tweede essentieel onderscheid, vooral in 
het geval van niet-verdachten, is dat tussen verwantschapsonderzoek 
gericht op het doen van uitspraken over enerzijds personen die zelf niet 
mee wíllen werken dan wel waarbij het vragen om medewerking op 
bezwaren stuit en anderzijds personen die mee niet kùnnen werken, 
bijvoorbeeld omdat ze overleden zijn, of zijn geëmigreerd. Een derde 
onderscheid dat bij het beantwoorden van de kernvraag van belang is, is 
het onderscheid tussen doelbewust verwantschapsonderzoek, zoals bij 
het benaderen van een familielid van een emigrant of van een verdachte, 
en een spontane ontdekking van mogelijke verwantschap door het NFI. 
In het laatste hoofdstuk van deze publicatie werken we de kwestie van 
verwantschapsonderzoek verder uit.

Handhaving van het wettelijk kader: het aanvragen van grootschalige 
DNA-onderzoeken in relatie tot de feitelijke uitvoering ervan
Een belangrijk deel van het in de praktijk uitgevoerde grootschalig DNA-
onderzoek heeft zich buiten het oordeel van het College van PG’s om 
voltrokken. De handhaving van het wettelijk kader is daarmee onvol-
doende. Voor drie van de veertien bestudeerde zaken geldt dat voor 
ten minste een deel van het uitgevoerde grootschalige DNA-onderzoek 
niet dan wel niet tijdig toestemming is gevraagd en dat er ook niet op 
andere wijze kennis van is gegeven aan het College van PG’s. Verder zijn 
er nog drie zaken waarbij (een deel van) het grootschalig DNA-onder-
zoek niet formeel is aangevraagd maar waarin alleen ‘mededeling’ 
is gedaan van, al dan niet reeds lopend, DNA-onderzoek onder grote 
groepen niet verdachten. Deze constatering betreft alleen de zaken die 
in het WODC-onderzoek vrij intensief zijn bestudeerd. Uit een korte 
inventarisatie bij het NFI is echter gebleken dat het ook in andere opspo-
ringsonderzoeken voorkomt dat bij tientallen niet-verdachten DNA 
wordt afgenomen zonder dat daarvoor toestemming is aangevraagd bij 
het College van PG’s. Bij het niet (tijdig) aanvragen van toestemming 
voor een grootschalig DNA-onderzoek speelt een belangrijke rol dat 
opsporingsteams vaak de opvatting hebben dat het DNA-onderzoek dat 
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zij onder (grote aantallen) niet-verdachten verrichten, niet valt onder de 
noemer ‘grootschalig DNA-onderzoek’ en dat voor dit onderzoek dus ook 
geen goedkeuring van het College van PG’s is vereist. Dit wordt voor een 
belangrijk deel weer veroorzaakt door het, reeds genoemde, ontbreken 
van een eenduidige omschrijving van wat onder een ‘grootschalig 
DNA-onderzoek’ dient te worden verstaan.
Daarnaast komt het voor dat in zaken waarbij wel toestemming is 
gevraagd voor een grootschalig DNA-onderzoek, uiteindelijk bij (veel) 
meer niet-verdachten DNA wordt afgenomen dan waarin de goedkeuring 
door het College van PG’s voorzag. In de grootschalige DNA-onderzoe-
ken die op enig moment zijn aangemeld, is bij 2.755 niet-verdachten 
DNA-materiaal afgenomen, terwijl slechts voor de afname van 1.797 
daarvan een aanvraag is ingediend. In de betreffende zaken zijn dus 958 
monsters te veel afgenomen (186 daarvan betreffen afnames bij niet-
verdachten die plaatsvonden vóórdat een grootschalig DNA-onderzoek 
was aangevraagd of aangemeld; 772 afnames hebben betrekking op een 
overschrijding van het aantal dat in de aanvraag of de aanmelding was 
genoemd). Wanneer we daarbij tevens de grootschalige DNA-onder-
zoeken in ogenschouw nemen die nooit (formeel) zijn aangemeld bij 
het College van PG’s, dan wordt deze discrepantie vanzelfsprekend nog 
groter: 1.797 goedgekeurde afnames op een totaal van 4.600 feitelijke 
afnames bij niet-verdachten die in het kader van een grootschalig 
DNA-onderzoek zijn verricht.

Handhaving van het wettelijk kader: de toetsing door het College van PG’s 
van aangevraagde grootschalige DNA-onderzoeken
Wanneer een DNA-onderzoek eenmaal ter kennis is gekomen van het 
College van PG’s, moet het College van PG’s bepalen of hier sprake is van 
een grootschalig DNA-onderzoek en of de inzet van dit instrument in het 
specifieke geval is toegestaan. Uit de bestudeerde dossiers blijkt dat het 
College van PG’s, in de periode waarop de dossiers betrekking hebben, 
verschillende standpunten heeft ingenomen ten aanzien van de vraag 
wat nu wel en wat niet onder de reikwijdte van een grootschalig DNA-
onderzoek valt.
Verder geldt dat grootschalige DNA-onderzoeken, voor zover ze worden 
aangevraagd, in de meeste gevallen worden goedgekeurd door het 
College van PG’s. Deze goedkeuring wordt echter vaak pas gegeven 
nadat in eerste instantie een verzoek is afgewezen. Deze afwijzingen 
hebben vooral betrekking op de door de opsporingsteams gemaakte 
selectie van personen die in het grootschalig DNA-onderzoek worden 
betrokken. De aanpassingen die het College van PG’s in de voorgelegde 
grootschalige DNA-onderzoeken verlangt, betreffen dan ook vaak een 
nadere, meer precieze onderbouwing van de selectie, een selectie van 
een kleiner aantal personen en/of een fasering van het uit te voeren 
grootschalig DNA-onderzoek. Deze soorten van aanpassingen hebben 
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veelal met elkaar gemeen dat het College van PG’s er een groot belang 
aan hecht dat de in eerste instantie geselecteerde kring van perso-
nen wordt onderverdeeld in verschillende deelgroepen die, op basis 
van een aantal kenmerken, ten opzichte van elkaar in een rangorde 
kunnen worden geplaatst wat betreft de waarschijnlijkheid dat de dader 
zich erin bevindt. Hoewel het streven naar het minimaliseren van het 
aantal niet-verdachten dat bij een DNA-onderzoek wordt betrokken 
begrijpelijk is, heeft deze nadruk op het onderverdelen en inperken 
van de geselecteerde kring van personen in de uitvoeringspraktijk 
enkele belangrijke nadelen, waar we verderop in deze samenvatting op 
terugkomen. Vanwege deze nadelen verdient het aanbeveling om bij de 
toetsing van voorgelegde plannen voor grootschalig DNA-onderzoeken 
minder nadruk te leggen op een onderverdeling van de geselecteerde 
kring van personen in subgroepen. Meer aandacht zou bij deze toetsing 
juist geschonken kunnen worden aan de ‘kwaliteit’ van deze in eerste 
instantie geselecteerde kring van personen zelf; heeft het opsporings-
team op basis van de beschikbare opsporingsinformatie een duidelijk 
afgebakende kring van personen in beeld gekregen? Indien de kring 
van personen niet scherp genoeg is afgebakend, is de kans op succes 
waarschijnlijk klein en bestaat het gevaar dat deze kring sluipenderwijs 
wordt uitgebreid. Een grootschalig DNA-onderzoek moet dan achter-
wege blijven. Presenteert het opsporingsteam daarentegen wel een 
goed afgebakende kring van personen, dan is het wellicht verstandiger 
om deze gehele kring in het onderzoek te betrekken dan om een ver 
doorgevoerde uitdunning van die kring te bevorderen op basis van een 
onderverdeling in allerlei subcategorieën.
Wat betreft het proces waarmee de toetsing van aangevraagde groot-
schalige DNA-onderzoeken plaatsvindt, blijkt dat een deel van de 
communicatie tussen het College van PG’s enerzijds en opsporingsteams 
anderzijds op informele wijze verloopt. Hoewel de snelheid waarmee 
dergelijke communicatie kan verlopen een groot voordeel is, heeft het als 
belangrijk nadeel dat op een later moment niet meer eenvoudig is vast te 
stellen wat exact is besloten.
Een andere relevante constatering omtrent de communicatie tussen 
het College van PG’s enerzijds en de opsporingsteams anderzijds, heeft 
betrekking op de terugkoppeling van de resultaten en uitvoering van 
grootschalige DNA-onderzoeken. Met betrekking tot de grootschalige 
DNA-onderzoeken die zijn aangemeld bij het College van PG’s, blijkt 
dat na deze aanmelding meestal geen terugkoppeling van het opspo-
ringsteam aan het College van PG’s plaatsvindt omtrent het verloop 
en de resultaten van het onderzoek. Het College van PG’s is hierdoor 
vaak niet op de hoogte van de feitelijke uitvoering van het grootscha-
lig DNA-onderzoek en de resultaten ervan. Het achterwege blijven van 
terugkoppeling komt de taakuitoefening van het College van PG’s niet 
ten goede.
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Opzet en het verloop van grootschalige DNA-onderzoeken

Selectie van personen
Een grootschalig DNA-onderzoek kan alleen worden uitgevoerd als het 
opsporingsteam een beeld heeft van de kring of kringen van personen 
waarop het onderzoek zich dient te richten. De mate waarin een team op 
basis van de beschikbare opsporingsinformatie tot een duidelijk afgeba-
kende kring van personen kan komen, verschilt van zaak tot zaak.
Aan de ene kant van het continuüm bevinden zich zaken waarin de 
opsporingsinformatie leidt tot één dominante, richtinggevende hypothese 
omtrent de kring van de te onderzoeken personen en waarbij deze kring 
bovendien vrij helder afgebakend kan worden. Dit geldt bijvoorbeeld als 
een delict gepleegd is in een geïsoleerd gebied en verondersteld wordt dat 
de dader uit dit gebied afkomstig moet zijn. Aan de andere kant van het 
continuüm bevinden zich zaken waarbij het niet mogelijk is om tot een 
duidelijk afgebakende of in omvang werkbare onderzoeksgroep te komen.
Op basis van ons onderzoek concluderen we dat een grootschalig 
DNA-onderzoek eigenlijk alleen verantwoord is als de beschikbare 
opsporingsinformatie het mogelijk maakt om tot een duidelijke en vrij 
scherp afgebakende kring van personen te komen, zoals bijvoorbeeld 
alle inwoners van de wijken I en II van dorp X, of alle mannelijke leden 
van een bowlingvereniging. Wanneer dergelijke opsporingsinformatie 
ontbreekt en er alleen zicht is op een sterk heterogene en vrij diffuse 
onderzoeksgroep, is de kans op succes van het grootschalig DNA-onder-
zoek waarschijnlijk minder groot. Bovendien bestaat bij het ontbreken van 
een goed afgebakende kring van personen het gevaar dat de onderzoeks-
groep zich gedurende het onderzoek steeds verder uitbreidt.
In veel grootschalige DNA-onderzoeken wordt de in eerste instantie 
in beeld gebrachte kring van personen waarin de dader zich met enige 
waarschijnlijkheid zou kunnen bevinden, onderverdeeld in verschil-
lende deelgroepen. Dit gebeurt dan vaak door bijvoorbeeld op basis van 
een aantal kenmerken binnen de oorspronkelijke onderzoeksgroep een 
rangorde aan te brengen en zodoende deelgroepen te vormen die in 
meerdere of mindere mate overeenkomen met de vermoedelijke dader. 
De feitelijke afname van DNA-materiaal kan dan, zo is althans de bedoe-
ling, gefaseerd plaatsvinden en aanvangen bij de meest ‘interessante’ 
deelgroep. Een dergelijke gefaseerde werkwijze wordt ook gestimuleerd 
dan wel vereist in de oordelen die het College van PG’s uitspreekt over 
voorgelegde plannen voor grootschalige DNA-onderzoeken. Enerzijds 
is het goed te verdedigen dat er alles aan wordt gedaan om de onder-
zoeksgroep te beperken door deze in verschillende stukken op te delen. 
Anderzijds kleven er echter vier belangrijke nadelen aan deze manier 
van werken.
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Ten eerste kan het onderverdelen van deze kring van personen vaak 
alleen plaatsvinden met behulp van ‘klassieke recherchemethoden’ 
zoals het horen van getuigen en het controleren van alibi’s, waarmee 
de efficiëntie van een grootschalig DNA-onderzoek als opsporings-
instrument deels verloren gaat. Ten tweede brengt een zo sterk mogelijk 
doorgevoerde inperking van de kring van niet-verdachten op basis van 
een grote hoeveelheid kenmerken het gevaar van schijnexactheid met zich 
mee. Zo worden in onderzoeken soms numerieke gewichten aan verschil-
lende persoonskenmerken toegekend, om uiteindelijk op basis van de 
samengestelde som een rangorde aan te brengen onder honderden perso-
nen. Dit veronderstelt een mate van kwantificeerbaarheid die vaak niet 
reëel is. Ten derde blijkt de praktische uitvoerbaarheid van een gefaseerde 
afname van DNA-materiaal soms gering te zijn. Een vierde nadeel is dat 
de middelen die ingezet worden om de onderzoeksgroep in te kunnen 
perken – om zodoende zo min mogelijk mensen met een DNA-onderzoek 
te belasten – als belastender kunnen worden ervaren dan een DNA-onder-
zoek zelf. Het, soms verschillende keren, bezoeken van niet-verdachten en 
hun familie, het afnemen van uitgebreide vragenlijsten en het controleren 
van alibi’s, wordt door een deel van de mensen als een grotere inbreuk op 
hun persoonlijke leven ervaren dan het afstaan van wangslijmvlies. 
Ook op grond van deze onderzoeksbevinding concluderen we dat de 
beslissing om een grootschalig DNA-onderzoek in te zetten vooral moet 
worden genomen op basis van de mate waarin aanwezige opsporings-
informatie overtuigend in de richting wijst van een goed afgebakende 
kring van personen. Is deze kring van personen er, dan zal het vaak 
efficiënter zijn om deze gehele kring in het grootschalig DNA-onderzoek te 
betrekken dan om een ver doorgevoerde onderverdeling aan te brengen.
Ten slotte een opmerking over de hulpmiddelen waarvan de politie 
gebruik kan maken bij het selecteren van een kring van personen. 
Eén zo’n hulpbron is de gedragsdeskundige, de profiler. Hoewel veel 
opsporingsteams gebruikmaken van een profiler, blijken ze de opgestelde 
daderprofielen in de praktijk nauwelijks te gebruiken voor de selectie van 
personen. Het profiel wordt namelijk óf te algemeen geacht om ermee 
tot een selectie van personen te komen óf, bij een specifieker profiel, het 
opsporingsteam acht de kans te groot dat de dader niet aan dit profiel 
voldoet en gebruikt het daarom niet bij het selecteren van personen.

Contacten met het NFI
Over de samenwerking met het NFI zijn de opsporingsteams goed te 
spreken. Bij een grootschalig DNA-onderzoek bestaat er altijd een vaste 
contactpersoon bij het NFI die het team op de hoogte houdt van de stand 
van zaken. Met deze persoon worden afspraken gemaakt over aantallen 
monsters die worden aangeleverd en over de termijn waarop de uitslag 
daarvan mag worden verwacht. Deze afspraken worden volgens de 
 opsporingsteams in het algemeen ook nagekomen.
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Omgang met weigeraars
Ons onderzoek laat zien dat de bereidheid tot medewerking aan een 
grootschalig DNA-onderzoek onder niet-verdachten bijzonder groot is. 
In de bestudeerde zaken ligt het gemiddelde percentage weigeraars op 
grofweg één procent. Niet-verdachten die zich bevinden in de fysieke of 
sociale omgeving van het slachtoffer weigeren minder vaak dan personen 
die zijn geselecteerd op grond van bepaalde antecedenten.
Het palet van mogelijkheden waarmee opsporingsteams kunnen 
reageren op niet-verdachten die weigeren mee te werken aan een groot-
schalig DNA-onderzoek, is vrij beperkt. Het bestaat voornamelijk uit 
het nogmaals benaderen van de weigeraars in kwestie en het via andere 
wegen de persoon van mogelijk daderschap proberen uit te sluiten. Een 
aantal weigeraars is uitgesloten op basis van afgenomen DNA-materiaal 
bij bloedverwanten.
Vanzelfsprekend is voor een opsporingsteam iedere weigeraar er een te 
veel. Weigeraars vormen echter een ‘probleem’ dat inherent is aan het 
grootschalig DNA-onderzoek als opsporingsinstrument. Het is immers 
noodzakelijkerwijs verbonden aan de vrijwilligheid waarop de deelname 
van de niet-verdachten is gebaseerd.

De opbrengsten van grootschalig DNA-onderzoek

Van de veertien grootschalige DNA-onderzoeken behoorde in twee geval-
len de dader tot de deelnemende niet-verdachten. De directe opbrengsten 
van de inzet van dit opsporingsinstrument zijn echter breder. Zo is in een 
derde zaak nader onderzoek verricht naar een weigeraar. Deze persoon 
kon op grond van nieuw verzamelde opsporingsinformatie als verdachte 
worden aangemerkt en is uiteindelijk veroordeeld. In een vierde zaak 
kwam, vermoedelijk naar aanleiding van de aandacht die het grootschalig 
DNA-onderzoek kreeg in de lokale media, tijdens de voorbereiding van het 
grootschalig DNA-onderzoek een tip binnen over een persoon die uitein-
delijk de dader bleek te zijn. In een vijfde zaak ten slotte is de mogelijke 
opbrengst van het grootschalig DNA-onderzoek veel speculatiever maar 
toch het noemen waard. Het betreft hier een serie brandstichtingen en 
bedreigingen die zijn beëindigd sinds de uitvoering van een grootscha-
lig DNA-onderzoek. Het is mógelijk dat de dader door de inzet van dit 
instrument bevreesd is geworden tegen de lamp te lopen. Naast de vier 
zaken waarin het grootschalig DNA-onderzoek zeker of misschien een 
bijdrage heeft geleverd aan de opheldering van een misdrijf en de vijfde 
zaak waarin dit onderzoek mogelijk heeft bijgedragen aan de beëindiging 
van een serie misdrijven, zijn er twee zaken waarin geheel onafhankelijk 
van het grootschalige DNA-onderzoek uiteindelijk een dader is geïdentifi-
ceerd.
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Een effectief opsporingsinstrument?
Vanwege het kleine aantal zaken en de grote complexiteit van deze zaken 
is het niet mogelijk om uitspraken te doen over de effectiviteit van groot-
schalige DNA-onderzoeken als opsporingsinstrument. Wat we op deze 
plaats wel kunnen zeggen, is dat het ten behoeve van een effectieve inzet 
van grootschalige DNA-onderzoeken is vereist dat het opsporingsteam in 
staat is om op basis van opsporingsinformatie een, met betrekking tot de 
samenstelling en afbakening, duidelijke, en wat omvang betreft werkbare 
kring van personen in beeld te brengen. Of zo’n kring ook totstandkomt, 
hangt zoals gezegd af van verschillende aspecten. Waarschijnlijk is de 
kans om tot een dergelijke onderzoeksgroep te komen, het grootst in een 
dorpsomgeving. In dorpen is de bevolkingsomvang immers kleiner en de 
mate van geïsoleerdheid doorgans groter dan in stedelijke woongebie-
den. Bovendien is de anonimiteit van de leefgemeenschap in dorpen vaak 
kleiner, oftewel de sociale controle groter, waardoor het achter halen van de 
aanwezige personen in het dorp op een specifiek moment,  inclusief bezoe-
kers en logés en dergelijke, eenvoudiger zal zijn. Daar komt bovendien bij 
dat vanwege deze geringere anonimiteit, of grotere sociale controle, de 
sociale druk om mee te doen aan het grootschalig DNA-onderzoek groter 
zou kunnen zijn. Ten slotte is niet alleen het selecteren van een duidelijk 
afgebakende kring van personen beter mogelijk in een dorps- dan in een 
stadsomgeving, maar is waarschijnlijk ook de kans dat de dader zich in 
die kring bevindt in een dorp groter dan in een stad. Bekend is dat daders 
hun delicten vaak plegen op locaties waar de routine van het dagelijks 
leven hen brengt, zoals op weg naar hun werk of de kroeg. Omdat er in een 
dorp relatief weinig mensen verkeren die er niet wonen, zal er, als daar een 
misdrijf plaatsvindt, een relatief grote kans zijn, groter dan wanneer het 
delict in de stad wordt gepleegd, dat de dader afkomstig is uit de omgeving 
van die plaats.
Naast het opsporingsteam, de beschikbare opsporingsinformatie en 
de omgeving waar het delict plaatsvond, vormen de geselecteerde niet-
verdachten een belangrijke, en in een bepaald opzicht de belangrijkste, 
(f)actor bij het welslagen van een grootschalig DNA-onderzoek. Ondanks de 
hoeveelheid en de kwaliteit van de inspanningen die een opsporingsteam 
verricht, is de afloop van een grootschalig DNA-onderzoek immers voor 
een belangrijk deel afhankelijk van het gedrag van deze niet-verdachten. 
Nu kunnen niet-verdachten, en dus ook de dader, altijd hun medewerking 
weigeren. Zolang echter de algemene bereidheid tot medewerking groot 
is en het aantal weigeraars dus klein, kan ook in het geval dat de dader in 
de selectie zit maar weigert deel te nemen, het grootschalig DNA-onder-
zoek een belangrijke bijdrage leveren aan zijn opsporing. Mede vanwege 
deze grote afhankelijkheid van de vrijwillige medewerking, is het van 
belang dat, ongeacht de inhoudelijke keuzen die daarbij worden gemaakt, 
er beleidsmatig aandacht wordt besteed aan de geconstateerde vraag- en 
probleempunten bij de vormgeving en handhaving van het wettelijk kader.
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