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8  SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN 

 

8.1     Inleiding  

In dit afsluitende hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek samengevat en wordt de 

betekenis van het DNA-onderzoek voor de opsporing en afdoening van strafzaken in de onderzochte 

periode geschetst, zoals deze uit de resultaten naar voren komt. 

In hoofdstuk 6 is uiteengezet dat voorzichtig moet worden omgegaan met de analyse van het 

cijfermatig materiaal en waarom dat het geval is. Hetzelfde geldt, gelet op de aard van deze onder-

zoeksmethode, voor de interpretatie van de met de interviews verkregen gegevens. Het valt op dat op 

sommige punten die informatie niet geheel strookt met de cijfermatige gegevens. Dat behoeft niet te 

verbazen: elke geïnterviewde spreekt vanuit zijn eigen ervaring en in het perspectief van zijn eigen 

praktijk, en mist het overzicht dat wij als onderzoekers kunnen verkrijgen. 

Ondanks de beperkingen die aan de onderzoeksopzet onvermijdelijk kleven en de tijdens het 

onderzoek ondervonden praktische obstakels laat zich een redelijk duidelijk beeld schetsen van de 

toepassingspraktijk van het DNA-onderzoek in de periode kort voor de wetswijziging van 1 november 

2001. 

 

8.2     Een gevestigd opsporingsmiddel 

Uit ons onderzoek is gebleken dat het DNA-onderzoek vaste voet heeft gekregen in de Nederlandse 

strafrechtspleging. In alle onderzochte arrondissementen werd (in 1999) deze opsporingsmethode, 

zonder dat dit tot controverses of grote juridisch-technische dan wel puur praktische problemen 

leidde, toegepast in zaken waarbij het gaat om verdenking van ernstige delicten, met name 

levensdelicten en zware zedendelicten, en in veel minder gevallen zware vermogensdelicten (over-

vallen). Uit het dossieronderzoek en de gevonden kwantitatieve gegevens kan worden afgeleid dat het 

onderzoek werd gefaciliteerd door toepassing van deze methode, in die zin dat deze in veel gevallen 

tot opheldering van de zaak en tot een veroordeling bijdraagt. Deze gunstige stand van zaken komt 

echter nagenoeg geheel op het conto van de identificatiefunctie, en niet door in de dossiers aange-

troffen hits met de databank: slechts in 4 van de onderzochte dossiers zijn hits gevonden van een 

profiel van de verdachte met de profielen in de databank van het NFI. Hits van een sporenprofiel met 

de databank zijn zelfs in het geheel niet aangetroffen. De oorzaak ligt voor de hand: er waren in 1999 

nog maar weinig profielen in de databank opgenomen. Dat beeld zal vanaf 1 november 2001 naar alle 

waarschijnlijkheid veranderen. Ook andere wetswijzigingen zoals die met betrekking tot het DNA-

onderzoek bij veroordeelden zullen daaraan bijdragen.  

De geïnterviewde rechters lieten weten veel waarde aan een DNA-onderzoek toe te kennen met het 

oog op de waarheidsvinding, omdat het aldus verkregen bewijsmateriaal zeer betrouwbaar is. Uit de 

interviews blijkt dat ook advocaten de methode omarmen om waar nodig en mogelijk snel de 

onschuld van de verdachte aan te tonen. Interessant is, dat de advocaten, die beroepshalve toch alle 
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onderzoeksmaatregelen uiterst kritisch plegen te volgen, ook daar waar het onderzoek voor verdachte 

belastend werkt geen aanmerkingen hebben op de methode en de gang van zaken bij dit type onder-

zoeken. Kennelijk bestaat er weinig kritiek op de het DNA-onderzoek als zodanig. 

 

In hoofdstuk 7 is de vraag opgeworpen hoe de afdoening in zaken waarin DNA-onderzoek aan de 

orde is zich verhoudt tot de afdoening van het totaal van misdrijfzaken in de geselecteerde regio’s, en 

tot de afdoening van zedenzaken in die regio’s, alsmede de desbetreffende landelijke cijfers. De 

categorie zedenzaken werd gekozen om na te gaan of de hypothese kan worden bevestigd dat het 

kwantitatief patroon van afdoening van die zaken verwant is aan het afdoeningspatroon van de zaken 

waarin DNA-onderzoek aan de orde is. Die veronderstelling is aannemelijk omdat de onderzoeks-

resultaten uitwijzen dat juist in zedenzaken dikwijls DNA-onderzoek wordt gevraagd. Het beeld in de 

regio’s bleek niet wezenlijk af te wijken van het landelijke beeld, zodat dit onderscheid hier verder 

buiten beschouwing wordt gelaten. 

  

Ten aanzien van het aantal vervolgingen blijkt dat deze aantallen in zaken waarin DNA-onderzoek 

aan de orde is hoger liggen. In zaken waarin een DNA-onderzoek heeft plaats gevonden is het 

percentage vervolgingen 61 terwijl in de door de onderzoekers geselecteerde regio’s geregistreerde 

misdrijven in 57% van de gevallen vervolging is ingesteld. 1 Voor wat betreft de categorie zeden-

delicten geldt dat in de geselecteerde regio’s is in 62% van de bij het parket ingeschreven misdrijven 

vervolging ingesteld. De vervolgingspercentages van de DNA-zaken en de zedenzaken komt dus sterk 

overeen. 

 

Wat is het beeld ten aanzien van de afdoening in eerste aanleg? Voor het totaal van de misdrijven in 

de regio’s geldt dat slechts in 53% van de bij het parket ingeschreven zaken een veroordeling volgt, 

maar wanneer eenmaal vervolging wordt ingesteld stijgt dat percentage naar 84%. In zedenzaken ligt 

dit nog hoger.2 Voor de in het onderzoek aangetroffen zaken geldt dat wanneer vervolging werd 

ingesteld alle zaken op de zitting kwamen en in 86% daarvan een veroordeling volgde. Dat zegt 

evenwel nog niets over de betekenis van het DNA-onderzoek. Dat geldt wel voor de vaststelling dat in 

37 van de 57 aangetroffen zaken  sprake bleek van een positief resultaat (match of mogelijke match) 

uit het vergelijkend DNA-onderzoek.3 In 31 van die zaken is een vervolging ingesteld; in 28 daarvan 

                                                                 
1  Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat het begrip vervolging door onderzoekers wordt 

gebruikt wanneer er sprake is van het uitbrengen van een dagvaarding. In de strafrechtelijke 
handboeken wordt van vervolging gesproken wanneer er een rechter in de zaak betrokken wordt (bijv. 
in geval van voorlopige hechtenis).  

2  In de door onderzoekers onderzochte dossiers was in 56 zaken (dat wil zeggen 32,4 %) sprake van een 
zedenzaak. 

3  Een positieve DNA-identificatie houdt een statistisch oordeel in, van een onomstotelijk ‘positief’ 
resultaat kan geen sprake zijn. Wel is het zo, dat, met de huidige stand van de techniek, ook door 
middel van een statis tisch oordeel van een ‘positieve DNA-identificatie (match)’ kan worden 
gesproken. 
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volgde veroordeling (ruim 90%). Dat is in ieder geval het overgrote deel van de zaken, wat een 

aanwijzing oplevert dat het DNA-onderzoek een faciliterende rol voor de afdoening heeft opgeleverd. 

Deze ‘succes-score’ ligt boven de score in misdrijfzaken in het algemeen, en ook (maar minder) 

boven de score in zedenzaken. Spectaculair zijn de verschillen overigens niet. Interessant is ook de 

vaststelling dat in de categorie aangetroffen zaken het veroordelings-percentage enigszins stijgt 

wanneer het DNA-onderzoek een positief resultaat heeft opgeleverd.  

 

Als het gaat om de frequentie van het instellen van hoger beroep vonden de onderzoekers een 

aanzienlijk verschil tussen de aangetroffen zaken en de cijfers van de regio’s en de landelijke cijfers, 

ook die voor zedenzaken. Wat de betekenis van het DNA-onderzoek in deze is, is onduidelijk. 

Aannemelijk is dat in ernstige zaken, waarin in het algemeen hogere straffen worden opgelegd, veel 

vaker hoger beroep wordt ingesteld, en omdat DNA-onderzoek in ieder geval vóór 1 november 2001 

over het algemeen slechts in ernstige zaken werd uitgevoerd, lijkt deze uitkomst voor de hand te 

liggen4. Daar staat tegenover dat de neiging om in hoger beroep te gaan juist zou kunnen afnemen 

wanneer het bewijs juist dankzij het resultaat van het DNA-onderzoek ‘hard’ is. Wie in appèl gaat 

neemt immers het risico dat hij van de appèlrechter een zwaardere straf zal krijgen. Dit punt verdient 

aandacht in een toekomstig onderzoek. Omdat het in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid om veel 

grotere aantallen zaken zal gaan is het dan lonend om ook zittingsrechters van de eerste instantie én 

van de appèlinstantie te interviewen. 

 

8.3     DNA-onderzoek in de praktijk: sporen 

Sporenmateriaal is een ruim begrip, het kan duiden op materiaal dat is veiliggesteld van bijvoorbeeld 

de kleren van het slachtoffer, van de verdachte of van de plaats van delict. In 46% van de onderzochte 

zaken is materiaal dat afkomstig is van het slachtoffer veiliggesteld. In zedenzaken ligt dit percentage 

op 96, daar wordt vrijwel altijd een zedenkit gebruikt, of een monster genomen van het ondergoed van 

het slachtoffer. In het geval dat materiaal veiliggesteld is dat van de verdachte afkomstig is bedraagt 

dit percentage 21, dat lagere percentage kan worden verklaard uit het feit dat in veel zaken geen 

verdachte bij de politie bekend is. 

 

Verschillen per regio zijn aangetroffen als het gaat om het veiligstellen van sporenmateriaal op de 

plaats delict, wat in 54% van de zaken geschiedt. Regio C scoort hier het hoogst. Ook het tijdstip van 

verzending naar het NFI loopt uiteen. Eén regio stuurt pas materiaal op als er een verdachte bekend is; 

een andere wacht het bevel van de officier van justitie af. Het is aannemelijk dat onder de nieuwe 

wetgeving op dit punt standaardisering zal optreden, ook door verdere professionalisering van de 

                                                                 
4  Zoals in hoofdstuk 7 is opgemerkt kan een andere oorzaak in dit onderzoek gelegen zijn in het feit dat 

de onderzoekers in veel gevallen de zaken waarin hoger beroep is ingesteld wél teruggevonden 
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technische recherche voor wat betreft DNA-onderzoek. Dat is in ieder geval een aandachtspunt voor 

toekomstig onderzoek. 

 

In veel gevallen werd wel materiaal op de plaats delict gevonden dat geschikt zou kunnen zijn voor 

een DNA-onderzoek, maar dit werd door de aanwezige technische recherche niet veiliggesteld 

wanneer aannemelijk was dat van een mogelijke verdachte van dit nog te onderzoeken misdrijf geen 

gedwongen afname van celmateriaal zou kunnen volgen. 

 

 8.4     Meer soorten misdrijven 

De ruime toepassing voor zwaardere misdrijven indiceert dat de methode in het veld al genoegzaam 

bekend en gewaardeerd is. In de onderzochte zaken namen levens- en geweldsdelicten 42% voor hun 

rekening (t.o. landelijk 29%), zedenmisdrijven 32% (t.o. landelijk 40%) en bedreiging/ gewapende 

overvallen 18% (t.o. landelijk 17%).   

Gezien de bedragen die blijkens de justitiebegrotingen van de laatste jaren extra voor DNA-onderzoek 

zijn uitgetrokken zal de methode ongetwijfeld een grotere vlucht nemen. Toekomstig onderzoek zal 

moeten uitwijzen of de toepassingspraktijk zich inderdaad op relevante schaal zal gaan uitstrekken tot 

andere delicten dan de levens-, gewelds- en zedendelicten. Zoals bij het experiment ‘DNA bij 

inbraken’ is gebleken kon de methode weliswaar ook wel bij vermogensdelicten al voor 1 november 

2001 worden toegepast, maar uit de cijfers en de interviews komt naar voren dat dit buiten het 

experiment niet gebeurde. De verlaging van de 8 jaars-drempel naar 4 jaar maximale vrijheidstraf-

bedreiging met betrekking tot de gedwongen afname heeft uitdrukkelijk de bedoeling gehad de 

methode ook voor inbraken e.d. ter beschikking te stellen, om de ophelderingspercentages in die 

zaken te verhogen. Neveneffect zou zijn dat de databank van het NFI veel sneller zal groeien, zodat 

ook in andere zaken dan inbraken van de methode geprofiteerd zal kunnen worden. Daarvoor is wel 

een verdere professionaliseringsslag bij de recherche vereist (deugdelijk veiligstellen van sporen-

materiaal en adequaat aanleveren bij het NFI), die momenteel dan ook wordt ondernomen. Dit is 

eveneens een aandachtspunt voor toekomstig onderzoek. 

 

8.5 Vervolgmeting 

De aanbeveling die de onderzoekers voor vervolgonderzoek willen doen is dat dit onderzoek wellicht 

in twee of meer delen uitgevoerd dient te worden. Om de wetswijziging van 1 november 2001 te 

meten zal in 2003 al moeten worden aangevangen met het volgen van die zaken waarin een DNA-

onderzoek heeft plaatsgevonden. Nu verwacht wordt dat er binnen afzienbare tijd nog enkele wets-

                                                                                                                                                                                                          
hebben, dit kan tot een oververtegenwoordiging van de zaken waarin hoger beroep is ingesteld geleid 
hebben.   
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voorstellen inzake DNA-onderzoek de Kamers zullen passeren5 is het zaak de situatie van vóór de 

toekomstige wetsvoorstellen in kaart te brengen. Maar ook moet niet te snel met het vervolgonderzoek 

worden begonnen omdat de zaken wel afgerond, dienen te zijn wil men de dossiers kunnen 

onderzoeken, dat wil zeggen; ook in een eventueel hoger beroep moet een uitspraak gedaan zijn. Een 

goede ‘monitoring’ van de strafzaken waarin een DNA-onderzoek op enigerlei wijze een rol heeft 

gespeeld is van belang, zeker nu in deze nulmeting gebleken is dat veel zaken moeilijk traceerbaar en 

moeilijk te onderzoeken zijn. De strafzaken dienen goed en systematisch te volgen te zijn. Om de 

zaken systematisch te volgen dient op tijd met het vervolgonderzoek aangevangen te worden. 

Later in de tijd, bijvoorbeeld in 2004 of 2005 zou een vervolgonderzoek kunnen worden uitgevoerd 

waarin ook de recentste wijzigingen kunnen worden meegenomen. Van belang is in dit verband of het 

het wetsvoorstel DNA bij veroordeelden wordt aangenomen en wanneer het vervolgens wordt inge-

voerd. 

 

8.6 Afgenomen materiaal: bloed en wangslijm 

Bezien vanuit het gezichtpunt van de ‘nulmeting’ – daarom is het immers begonnen in dit onderzoek -  

is het belangrijk dat uit het onderzoek naar voren komt dat de praktijk al vóór de invoering van de 

nieuwe regelgeving per november 2001 anticipeerde op de veranderingen die zouden volgen, door de 

afname van wangslijm toe te passen in plaats van de afname van bloed, zij het dat men in het 

algemeen toch de bloedafname prefereerde wanneer met het oog op de houding van de verdachte 

procesrechtelijke risico’s werden gevreesd, dan wel niet werden uitgesloten.  

In de gevallen waar van het slachtoffer celmateriaal is afgenomen (in 45% van de onderzochte zaken)  

is in 57% van de gevallen bloed afgenomen, in 40,5% van de gevallen wangslijm en in 2,5% van de 

gevallen zijn haren afgenomen.  

Wanneer er een verdachte in bekend was en van die verdachte celmateriaal is afgenomen (in 40% van 

de gevallen) is dat in 71% van de gevallen bloed, in 28% van de gevallen wangslijm en in 1% van de 

gevallen haren. 

 

8.7     Gedwongen afname komt niet veel voor 

Slechts in een betrekkelijk gering aantal zaken (in 9 van de onderzochte zaken is dit terug- gevonden) 

bleek gedwongen afname van de verdachte noodzakelijk, in die zin dat een bevel van de rechter-

commissaris nodig was. Van de toepassing van enige fysieke dwang is niet gebleken. Voorts is in een 

enkel geval beroep ingesteld tegen het bevel van de rechter-commissaris waarin een gedwongen 

afname bevolen werd. Onder de huidige wet is het instellen van beroep in de raadkamer tegen het 

bevel niet meer mogelijk.  

                                                                 
5 Onlangs heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in 

strafzaken in verband met het vaststellen van uiterlijk waarneembare kenmerken uit celmateriaal 
aangenomen. Handelingen 2002-2003, nr 23, Eerste Kamer, pag. 722-736. 
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Het viel op dat verdachten in enkele gevallen meewerkten aan een vrijwillig onderzoek, dat voor hen 

belastende resultaten bleek op te leveren. Kennelijk is de bekendheid met de methode bij verdachten 

nog niet algemeen verbreid. Het is aannemelijk dat dit zal veranderen, met als mogelijk gevolg dat het 

aantal gedwongen afnamen relatief zal toenemen.   

Bij de gedwongen afname doen zich regionale verschillen voor. Zo was er in regio A in het geheel 

geen sprake van gedwongen afname. Regio B, C en D vertonen in dit  opzicht hetzelfde beeld. Opval-

lend was dat in regio D reeds op de nieuwe wet vooruit werd gelopen met betrekking tot het afnemen 

van wangslijm.  

 

8.8 Onderzoek aan de hand van afgenomen celmateriaal 

De wet gebiedt sinds 1 november 2001 dat het DNA-onderzoek bij een bekende verdachte primair 

wordt verricht aan de hand van afgenomen celmateriaal. Slechts wanneer er bepaalde complicaties 

optreden, zoals het te verwachten verzet van de verdachte, kan worden uitgeweken naar niet-

afgenomen materiaal, bijvoorbeeld gevonden op een in beslag genomen sigarettenpeuk. Deze metho-

de werd overigens door de recherche al onder de oude wet gevolgd. Zij werd gedekt door de zoge-

heten ‘Tandenborstelbeschikking’ van de Hoge Raad (NJ 2000, 10). Onder de huidige regeling zal 

deze praktijk behalve in de genoemde uitzonderingssituaties niet meer mogen worden gevolgd. 

 

8.9 ‘Belang van het onderzoek’ i.p.v. ‘dringende noodzakelijkheid’ 

Het wegvallen van het criterium van de dringende noodzaak is door de wetgever uitdrukkelijk 

bedoeld om het aantal DNA-onderzoeken te doen toenemen. Op grond van het in dit rapport 

vastgelegde onderzoek (de interviews) kan overigens niet worden gezegd dat het verschil groot zal 

blijken te zijn. Ook omdat het in de rechtspleging, zeker in ‘zware’ zaken, toch altijd om het 

individuele geval gaat ligt hier een belangrijk toetsingspunt als het gaat om de beoordeling van de 

situatie over enkele jaren. De vraag is dan, of het inderdaad zal komen van een routinematige 

toepassing in high volume-zaken, en dan tot een hoger opheffings-percentage zal bijdragen, en de 

afdoening zal faciliteren.  

 

8.10     Vergelijking met profielen in de databank 

Uit de interviews komt naar voren dat in de praktijk aanvankelijk opname van een profiel in de 

databank niet automatisch (zonder specifieke opdracht daartoe van de rechter-commissaris) 

geschiedde, terwijl zij evenmin steeds gevolgd werd door profielvergelijking. Op een gegeven 

moment werd (na afstemming met het Ministerie van Justitie en het Parket-Generaal) het systeem 

gehanteerd, dat het NFI per fax liet weten dat een profiel in de databank werd opgenomen en dat 

vervolgens steeds de vergelijking wordt uitgevoerd. Dit past in de tendens dat opname in de databank 

met het oog op de opheldering van (reeds gepleegde en toekomstige) misdrijven in het algemeen, los 

van de waarheidsvinding in een concrete zaak, een zelfstandig doel wordt.  
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Van de door onderzoekers bekeken zaken zijn 61 DNA-profielen van sporen en 55 DNA-profielen 

van personen opgenomen in de DNA-databank. Dat wil zeggen: van 52% van het onderzochte 

sporenmateriaal en 80% van het onderzochte celmateriaal van een verdachte is uiteindelijk als profiel 

in de DNA-databank opgenomen. 

 

8.11  Geen verband gevonden met proceshouding verdachte 

Uit de gevonden gegevens kon niet worden opgemaakt welke betekenis de mogelijkheid van een 

DNA-onderzoek had op de proceshouding van de verdachte (of hij/zij wel of niet zou bekennen). Wel 

valt op dat het aantal bekentenissen dat afgelegd wordt voordat DNA-onderzoek heeft plaatsgevonden 

het aantal bekentenissen dat wordt afgelegd na het DNA-onderzoek overtreft. Een andere vraag is of 

een afgelegde bekentenis leidt tot het afzien van dit onderzoek, wat men wel zou verwachten met het 

oog op het (inmiddels afgeschafte) criterium van de dringende noodzaak. Hier spreken de interviews 

en de dossiergegevens elkaar tegen. Alle geïnterviewden geven aan af te zien van DNA-onderzoek 

wanneer de verdachte heeft bekend, maar uit de dossiers blijkt dat in veel gevallen van een vrijwel 

onmiddellijk na aanhouding afgelegde bekentenis toch tot een DNA-onderzoek wordt overgegaan. 

Niet valt uit te sluiten dat dit in de toekomst, nu het criterium van de dringende noodzaak is vervallen, 

in nog sterkere mate het geval zal zijn. Ook dit is een aandachtspunt voor toekomstig onderzoek. 

 

8.12     Vernietigingsplicht niet nageleefd 

Uit het dossieronderzoek en uit de interviews is gebleken dat de wettelijke vernietigingsplicht over de 

gehele strafrechtelijke linie niet werd nageleefd. Onder de nieuwe regelgeving zal het NFI zelf aan de 

officier van justitie vragen hoe de zaak is afgedaan en of tot vernietiging moet worden overgegaan. 

Het initiatief ligt dus bij het NFI in plaats van bij het OM. Voor wat betreft de profielen die ten 

onrechte in de databank van het NFI zijn opgenomen is het NFI inmiddels al ver gevorderd met een 

opschoonactie van de databank. Tevens is een rappèl-systeem ingevoerd dat het OM er na 9 maanden 

aan herinnert dat een bepaald profiel in de databank is opgenomen. Toekomstig onderzoek zal moeten 

uitwijzen of naleving van de wettelijke vernietigingsplicht werkelijk is  gewaarborgd. 

 

8.13     Contra-expertise komt zelden voor 

Slechts in 4 gevallen werd van de wettelijk geregelde mogelijkheid van contra-expertise gebruik 

gemaakt. In geen van die gevallen werden afwijkende resultaten gevonden. Opvallend is (maar deze 

gegevens kunnen op toeval berusten) dat de verzoeken tot contra-expertise die de onderzoekers 

aangetroffen hebben alleen in regio B zijn gedaan. 

 

8.14     Grootschalig DNA-onderzoek 

Slechts in  één geval werd een onderzoek onder een betrekkelijk grote groep niet-verdachte burgers 

aangetroffen (48 personen). Uit andere bronnen is bekend dat dergelijke (kostbare) onderzoeken 
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zeldzaam zijn (zij vonden o.a. plaats in de zaak-Marianne Vaatstra en in de zaak van de Utrechtse 

serieverkrachter). Dit type onderzoek heeft in de nieuwe regelgeving een wettelijke basis gekregen.  

 

8.15 Knelpunt(en) 

Het enige knelpunt lijkt te zijn dat de onderzoekstijd bij het NFI door de rechtshandhavers als (te) 

lang wordt ervaren. In 1999 duurde het gemiddeld 96 dagen, gerekend vanaf de eerste aanvraag van 

een DNA-onderzoek aan het NFI, voordat de (laatste) uitslag verkregen werd. De lange doorlooptijd 

kan wellicht als een kinderziekte worden beschouwd, dat wil zeggen: meer een afstemmingsprobleem 

dan een werkelijk capaciteitsprobleem. Een woordvoerder van het NFI heeft de indruk dat het 

probleem veeleer hierin schuilt dat de ‘consument’ (vooral de politie) veel materiaal opstuurt voor 

DNA-onderzoek, waardoor het NFI in veel gevallen meer wordt belast dan nodig zou zijn voor het 

onderzoek. Uit het in opdracht van het NFI uitgevoerde klantentevredenheidsonderzoek in 2001 komt 

naar voren dat de klanten van het NFI tevreden zijn over het werk en de resultaten van het NFI, maar 

dat men niet altijd even tevreden is over de tijd die het duurt voordat een uitslag verkregen wordt. De 

onderzoekers hebben wel geconstateerd dat de betrokkenen vinden dat zij lang op de uitslag moeten 

wachten, maar uit het onderzoek is niet gebleken waaraan dit  ligt.    

De technologische vooruitgang maakt de toepassing van het DNA-onderzoek gemakkelijker. Dat 

wordt uit ons onderzoek al duidelijk, en de voorspelling dat over enkele jaren de databank van het 

NFI veel beter voorzien zal zijn dan nu het geval is lijkt bepaald niet gewaagd. Daarbij past wel een 

kanttekening: doordat de nieuwe wetgeving de drempel voor het onderzoek wezenlijk verlaagt 

(maximale strafbedreiging van 8 naar 4 jaar in het geval van gedwongen afname; vermindering van de 

rechterlijke controle en het vervallen van het criterium van de dringende noodzaak) is de urgentie van 

toezicht op de zuiverheid van het gegevensbestand (de NFI-databank) toegenomen. De nieuwe 

regelgeving speelt op die urgentie in; de praktijk zal moeten volgen. 

 

Tenslotte zij gereleveerd dat het voorkomt dat al tot dagvaarden is overgegaan terwijl de uitslag van 

een DNA-onderzoek nog niet bekend is, hetgeen er soms toe leidde dat ter zitting vrijspraak moest 

worden gevraagd als het resultaat daartoe aanleiding gaf en er verder onvoldoende bewijs beschikbaar 

was. Alle geïnterviewde officieren van justitie vonden (evenals de rechercheurs) dat in veel gevallen 

te lang op de uitslag gewacht moest worden.  

 

8.16 Aanbevelingen 

• Voor een enigszins betrouwbare meting van de rol die het DNA-onderzoek in de diverse 

onderdelen van de strafrechtsketen speelt (het ‘trechtermodel’) is uniforme begripsvorming en 

registratie in alle onderdelen daarvan onontbeerlijk. 
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• Standaardisering en professionalisering van het veiligstellen van sporenmateriaal en (tijdstip van) 

het verzenden naar het NFI is een aandachtspunt voor toekomstig onderzoek. 

 

• Nu de drempel van de maximale vrijheidsstrafbedreiging per 1 november 2001 is verlaagd naar 

vier jaren en het criterium van de dringende noodzaak is vervallen is het aannemelijk dat het 

DNA-onderzoek meer als routine-onderzoek zal worden ingezet, en naarmate de databank bij het 

NFI meer gevuld raakt het onderzoek ook in minder ernstige misdrijfzaken zal faciliteren. 

Toekomstig onderzoek zou moeten vaststellen of en in welke mate dat inderdaad is gebeurd. 

 

• Het beeld van de toepassing van DNA-onderzoek laat op tal van punten (met name met 

betrekking tot de gedwongen afname van lichaamsmateriaal) (soms opmerkelijke) verschillen 

tussen de regio’s zien. Nagegaan zou moeten worden of dat over enkele jaren onder de huidige 

wetgeving nog steeds het geval is, en wat de mogelijke oorzaken daarvan zijn. Te verwachten is 

dat door de professionalisering en meer routineuze toepassing aanmerkelijke onderlinge 

verschillen verdwijnen. 

 

• Bijzondere aandacht verdient de toepassing van DNA-onderzoek bij een bekende verdachte 

wanneer deze heeft bekend. Onder de oude wetgeving was dat strikt genomen niet toegestaan (er 

was in dat geval in beginsel immers niet sprake van een ‘dringende noodzaak’), maar uit de 

onderzochte dossiers blijkt dat het toch gebeurde. Het is interessant over enige tijd na te gaan of 

zich op dit punt een vast patroon ontwikkelt.  

 

• Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of de naleving van de wettelijke vernietigingsplicht 

onder het huidige (verbeterde) regime werkelijk is gewaarborgd. 

 

• Aandachtspunt voor toekomstig onderzoek is ook de toepassing van contra-expertise. Al is de 

wettelijke basis op dit punt niet wezenlijk veranderd, door een veelvuldiger toepassing van het 

DNA-onderzoek in het algemeen zal deze mogelijkheid wellicht op zijn minst in absolute zin 

meer worden benut. 

 

• Uit het onderzoek kwam als knelpunt naar voren de capaciteit van het NFI en de doorlooptijd van 

het onderzoek, die door rechtshandhavers als (te) lang wordt ervaren.  Later onderzoek zou hier-

over duidelijkheid moeten verschaffen. 
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