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VOORWOORD 
 

Dit rapport bevat de resultaten van de zogeheten nulmeting1 inzake het strafvorderlijk gebruik van 

DNA-profiel-vergelijking. De nulmeting heeft betrekking op de situatie van vóór de wetswijziging 

van 1 november 2001. De gedachte hierachter is dat te zijner tijd, dat wil zeggen over enkele jaren, de 

effecten van de op en na die datum verruimde wettelijke mogelijkheden inzake de bedoelde, op 

identificatie van personen (daders) gerichte onderzoeksmethode(n), kunnen worden bezien door 

vergelijking met de resultaten van deze nulmeting. 

 

Enerzijds is dit rapport gebaseerd op een juridische analyse van de regeling van vóór de genoemde 

datum van 1 november 2001 en van de op die datum ingevoerde wettelijke regeling en de daarop 

gebaseerde uitvoeringsregelingen. Anderzijds is getracht de uitvoeringspraktijk van vóór 1 november 

2001 in beeld te brengen op grond van dossieranalyse en enige gerichte interviews met betrokkenen. 

Daartoe zijn van de jaargang 1999 uit vier politieregio's op basis van onderzoeken bij het Nederlands 

Forensisch Instituut (NFI), in ruim 100 zaken de strafdossiers geanalyseerd. Voorts zijn er vijftien 

interviews afgenomen bij personen die in de praktijk bij het forensisch DNA-onderzoek zijn 

betrokken. Tenslotte is een klein rechtsvergelijkend onderzoek verricht met betrekking tot het 

forensisch DNA-onderzoek in Engeland en Wales aangezien dit land op dit gebied een 

voorhoedepositie bezet. 

 

De onderzoekers zijn de begeleidingscommissie onder leiding van Prof. Dr. R. Plasterk en de 

projectbegeleider bij het Ministerie van Justitie, mevrouw Dr. M. van Ooyen-Houben, erkentelijk 

voor hun bijdrage. Dank ook aan mw. mr. drs. E.I.M.T. van der Westen-Baptist voor haar hulp bij de 

onderzoeksopzet en het verwerken van de gegevens. Ook willen zij de medewerkers van de 

verschillende hoven, rechtbanken en parketten, het NFI, de advocatuur en de politie bedanken, zonder 

wier medewerking dit onderzoek niet had kunnen worden verricht.  

 

Het onderzoek, waarvan dit rapport het verslag bevat, is verricht in opdracht van het WODC 

(Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum) van het Ministerie van Justitie. 

 

Leiden, juni 2003 

J.F. Nijboer,  

hoogleraar-directeur van het Seminarium voor Bewijsrecht van de Universiteit Leiden 

                                                 
1  De nulmeting is een meting die de basis zal vormen waarmee in de latere metingen kunnen worden 

vergeleken. 
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BEKNOPTE SAMENVATTING 

 

In  het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van  het resultaat van een nulmeting inzake het 

gebruik van DNA-profiel-vergelijking in opsporing en bewijsvoering bij strafzaken. Deze meting 

heeft betrekking op de praktijk rondom het forensisch DNA-onderzoek vóór de wetswijziging van 1 

november 2001. Vanaf dat moment zijn de wettelijke mogelijkheden om tot een DNA-onderzoek over 

te gaan verruimd, met als doel het bevorderen van het gebruik van DNA-onderzoek in de 

strafvorderlijke context.  

 

Wijzigingen in de regelgeving  

De wijzigingen van de regelgeving inzake DNA-onderzoek in strafzaken van 1 november 2001 zijn 

mede ingevoerd als gevolg van de technologische vooruitgang met betrekking tot het DNA-onder-

zoek. Het is al enige jaren mogelijk om betrouwbare DNA-profielen uit wangslijm te verkrijgen. De 

afname van wangslijm is minder ingrijpend dan de afname van bloed, zoals onder de oude wetgeving 

(bij gedwongen afname) werd voorgeschreven.  

Echter niet alleen technologische aspecten hebben een rol gespeeld bij de wijzigingen; minstens zo 

belangrijk is de wens geweest om het gebruik van DNA-onderzoek in het strafproces te bevorderen en 

om het aantal DNA-profielen dat zich in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 

bevindt, te doen toenemen. Hoe omvangrijker deze databank is, des te groter wordt de kans dat er bij 

de vergelijking van een DNA-profiel met de aanwezige profielen in de databank een ‘hit’ zal op-

treden.  

De wettelijke drempel om tot gedwongen afname van lichaamseigen materiaal van de verdachte over 

te mogen gaan is verlaagd van misdrijven waarop een maximumstraf van acht jaar gevangenisstraf 

staat naar misdrijven met een maximum strafbepaling van vier jaar gevangenisstraf. Ook is de eis dat 

het DNA-onderzoek ‘dringend noodzakelijk’ moet zijn voor de waarheidsvinding veranderd in ‘in het 

belang van het onderzoek’.  

Tevens is een aantal bevoegdheden (zoals een bevel tot gedwongen afname) van de rechter-

commissaris ook aan de officier van justitie toegekend.  

 

Opzet van het onderzoek 

Allereerst is een juridische analyse uitgevoerd van de regeling van vóór 1 november 2002, de op die 

datum ingevoerde wettelijke regeling en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen. Op basis van 

deze wijzigingen zijn indicatoren vastgesteld om de veranderingen in de rol van en de praktijk 

rondom het DNA-onderzoek in het strafproces in kaart te brengen. Met behulp van de indicatoren is 

getracht de uitvoeringspraktijk van vóór 1 november 2001 in beeld te brengen. Hiertoe is 

dossieranalyse verricht op ruim 100 strafzaken uit een selectie van vier politieregio’s en zijn 15 



   

interviews afgenomen bij personen die in de praktijk bij het forensisch DNA-onderzoek zijn 

betrokken. 

De resultaten van het onderzoek zijn vooral gestoeld op de gegevensverzameling bij het NFI en het 

dossieronderzoek bij de geselecteerde parketten, rechtbanken en gerechtshoven. De interviews 

dienden om aanvullende informatie te verschaffen die niet uit de dossiers te destilleren was. 

Tenslotte zijn ook landelijke gegevens betreffende de afhandeling van misdrijven in het onderzoek 

gebruikt, teneinde de afdoening van ‘DNA-zaken’ af te zetten tegen de afdoening van misdrijven in 

het algemeen. Daarbij is speciale aandacht besteed aan zedenzaken, omdat in die categorie misdrijven 

relatief vaak tot een DNA-onderzoek wordt overgegaan.  

 

Gegevensverzameling 

De onderzoekers hebben eerst bij het NFI de aanvragen tot een DNA-onderzoek van de vier geselec-

teerde politieregio’s over het jaar 1999 verzameld. Daarna is getracht bij de verschillende parketten 

inzage te krijgen in de dossiers van de strafzaken.  

Veel aanvragen bij het NFI leverden geen direct resultaat op; uit het sporenmateriaal kon bijvoorbeeld 

geen profiel verkregen worden of er was geen verdachte bekend. Afgezien van de problematiek van 

de ‘dark numbers’, was een obstakel bij het traceren van de strafzaken bij de parketten de soms 

haperende registratie van zaken, en het ontbreken van afloopberichten, zodat onbekend is gebleven 

hoe sommige zaken zijn afgehandeld.  

 

Resultaten 

 

Veiligstellen van sporenmateriaal door de politie 

Het DNA-onderzoek ving aan met de verzameling van sporenmateriaal door de technische recherche. 

Het veiliggestelde materiaal kon afkomstig zijn van de plaats delict, van het slachtoffer of van de 

verdachte. In 54% van de onderzochte zaken was het veiliggestelde materiaal afkomstig van de plaats 

delict, in 46% van het slachtoffer en in 21% van de verdachte. Dat het percentage veiliggesteld 

materiaal dat afkomstig is van de verdachte zo laag uitvalt, is te verklaren uit het feit dat in veel 

gevallen bij het veiligstellen van sporenmateriaal nog geen verdachte bekend was. 

 

DNA-onderzoek werd voornamelijk toegepast in capitale en andere geweldsmisdrijven (42% van de 

onderzochte zaken) en in zedenzaken (32%), maar ook bij gewapende overvallen en bedreigingen 

vond het middel toepassing (18%). 

 

Afname van referentiemateriaal  

In 45% van de onderzochte zaken werd bij het slachtoffer referentiemateriaal afgenomen. Van dit 

celmateriaal werd een DNA-profiel vervaardigd, dat werd vergeleken met het DNA-profiel van het 



   

veiliggestelde sporenmateriaal. Wanneer van het slachtoffer celmateriaal werd afgenomen ten 

behoeve van een DNA-onderzoek was dat in 57% van de gevallen bloed, in 40,5% van de gevallen 

wangslijm en in de overige gevallen betrof het onderzoek aan haren.  

 

In 40% van de onderzochte zaken is celmateriaal van de verdachte afgenomen, dat diende als 

referentiemateriaal. In 71% van de gevallen betrof dit bloed, in 28% wangslijm en in 1% haren. Uit de 

interviews met de technische recherche is gebleken dat men bij vrees voor verzet of protest van de 

kant van de verdachte altijd koos voor de afname van bloed van de verdachte.  

Daarbij dient opgemerkt te worden dat de onderzoekers weinig gedwongen afnamen van celmateriaal 

van verdachten zijn tegengekomen (in slechts 13% van de gevallen). Wanneer van gedwongen 

afname wordt gesproken, wordt gedoeld op juridische dwang. Fysiek verzet van de kant van een 

verdachte tegen afname van celmateriaal is noch uit de dossiers, noch uit de interviews gebleken. 

Opvallend was juist hoe gemakkelijk verdachten meewerkten aan een DNA-onderzoek, ook als dat 

voor hen uiteindelijk een belastend resultaat opleverde. De geïnterviewde betrokkenen, waaronder 

ook  advocaten, toonden overigens weinig kritiek op de methode van en de gang van zaken rondom 

DNA-onderzoek. 

 

DNA-databank  

Een DNA-profiel kan op verschillende manieren worden gebruikt: het kan dienen voor de vergelijking 

van sporenmateriaal en referentiemateriaal in één zaak, een DNA-profiel kan worden vergeleken met 

de reeds aanwezige DNA profielen in de databank van het NFI en het DNA-profiel van een 

daderspoor of een bekende verdachte kan tenslotte ook in de databank worden opgenomen, om de 

opsporing van misdrijven in de toekomst te vergemakkelijken.  

 

Het aantal ‘hits’ van verkregen profielen met de aanwezige profielen in de databank bleef beperkt. 

Een oorzaak van het geringe aantal kan gelegen zijn in het feit dat de databank van het NFI in 1999 

nog niet zo goed gevuld was. Nader onderzoek moet uitwijzen of het aantal ‘hits’ geleidelijk toeneemt 

dankzij de gestage uitbreiding van de databank. 

 

De onderzoekers hebben getracht te achterhalen in hoeveel gevallen een DNA-profiel daadwerkelijk 

in de DNA-databank van het NFI is opgenomen. In de onderzochte zaken waarin sporenmateriaal 

voor DNA-onderzoek werd veiliggesteld was in 117 zaken sprake van bruikbare sporen zodat  een 

DNA-profiel kon worden verkregen. In 52% van deze zaken is het verkregen DNA-profiel opgeno-

men in de databank.  

Van de 69 zaken waarin celmateriaal van de verdachte is afgenomen, is het DNA-profiel in 80% van 

de gevallen opgenomen in de DNA-databank. In beginsel werd een profiel pas opgenomen als daartoe 

een uitzonderlijke opdracht door de rechter-commissaris was gegeven; later heeft het NFI het proces 



   

omgekeerd en de profielen standaard in de databank opgenomen. Daarvan werd per fax aan de 

betrokken autoriteit melding gemaakt.  

 

Vernietiging van ten onrechte in de databank opgenomen profielen (bijvoorbeeld na vrijspraak)  zijn 

de onderzoekers in de onderzochte zaken uit 1999 niet tegengekomen2. 

 

Gevolgen van een positieve DNA-identificatie 

Wanneer wordt gesproken over een positieve DNA-identificatie, doelen de onderzoekers op een 

positieve DNA-identificatie, die belastend is voor de verdachte. Een positieve DNA-identificatie an 

sich is niet voldoende om tot een veroordeling te leiden. Daarvoor moet het DNA-spoor wel als 

daderspoor kunnen worden aangemerkt. Een match tussen een DNA-profiel van een persoon en dat 

van een plaats delict betekent slechts dat van die persoon lichaamsmateriaal op de betreffende plaats 

is achtergebleven. In 37 zaken betrof de uitkomst van het onderzoek een positieve DNA-identificatie, 

van deze zaken is 31 zaken vervolging ingesteld, waarop in 28 zaken een veroordeling van de ver-

dachte volgde. De uitslag van een DNA-onderzoek zal een rol hebben gespeeld bij beslissingen over 

vervolging en veroordeling, maar daarbij speelden andere bewijsmiddelen uiteraard ook een rol.  

 

Hoe groot de invloed is die van (de dreiging van) een DNA-onderzoek uitgaat op het afleggen van een 

bekentenis, is moeilijk meetbaar. De dreiging van een DNA-onderzoek kan er toe leiden dat een 

verdachte uit zichzelf over gaat tot het afleggen van een bekentenis, bijvoorbeeld omdat hij meent dat 

een DNA-onderzoek zijn betrokkenheid bij het misdrijf zal aantonen of om een DNA-onderzoek te 

voorkomen, wanneer hij zich bewust is van het feit dat hij daardoor ook met andere misdrijven in 

verband zou kunnen worden gebracht. Het is echter niet mogelijk om conclusies hierover uit 

dossieronderzoek of uit de interviews te trekken. Wel hebben de onderzoekers getracht te achterhalen 

in welke fase van het proces de verdachte een bekentenis heeft afgelegd. In een aantal van de 

onderzochte zaken legde de verdachte onmiddellijk na zijn aanhouding een bekentenis af. Dreiging 

van of confrontatie met een DNA-onderzoek zal in die gevallen daarop waarschijnlijk nauwelijks 

invloed uitoefenen. Opvallend is dat in die zaken waarin vrijwel aan het begin van het onderzoek een 

bekentenis wordt afgelegd in veel gevallen alsnog tot een DNA-onderzoek is overgegaan. Dit is in 

tegenspraak met de antwoorden van de geïnterviewde betrokkenen. 

 

Een DNA-onderzoek kan ook invloed hebben bij de besluitvorming omtrent de voorlopige hechtenis. 

Uit de interviews kwam naar voren dat de officieren van justitie regelmatig een dagvaarding moesten 

verzenden, nog voordat de uitslag van het DNA-onderzoek bekend was. Dat dit uit oogpunt van 

effectiviteit van de strafrechtspleging niet wenselijk is, moge duidelijk zijn.  

                                                 
2  Het NFI is inmiddels begonnen met het opschonen van de DNA-databank. 



   

Vervolging en veroordeling 

In 61% van de teruggevonden zaken werd vervolging3 ingesteld. In zaken waarin een DNA-onderzoek 

een rol speelde werd vaker tot vervolging overgegaan dan in zijn algemeenheid bij geregistreerde 

misdrijven het geval is. Het percentage vervolging in DNA-zaken komt wel overeen met het 

landelijke vervolgingspercentage in zedenzaken. 

 

Van de zaken waarin vervolging was ingesteld kwam het in 86% van de gevallen tot een veroordeling. 

Dit percentage ligt aanzienlijk hoger dan het algemene veroordelingspercentage in de geselecteerde 

regio’s (cf. 53%). De rol die het DNA-onderzoek voor het bewijs speelt is in de meeste gevallen 

moeilijk te achterhalen, omdat in veel zaken een verkort vonnis is gewezen, dat later niet meer is 

aangevuld 4.   

Van de zaken die op zitting zijn gekomen werd in 41% van de gevallen hoger beroep ingesteld. Dit 

percentage is bijzonder hoog, als het wordt vergeleken met het ‘normale’ percentage hoger beroepen. 

Wellicht hangt dit samen met het feit dat DNA-onderzoek vooral in zwaardere zaken wordt gebruikt, 

met een daarbij behorende strafmaat en verdere maatschappelijke consequenties.  

 

Conclusies  

Uit het onderzoek is gebleken dat het DNA-onderzoek in 1999 reeds een gevestigd opsporingsmiddel 

was; in alle onderzochte arrondissementen werd zonder al te veel problemen gebruik gemaakt van 

DNA-onderzoek in de strafrechtspleging. Het opsporingsonderzoek werd vooral gefaciliteerd door 

deze onderzoeksmethode. Identificatie van een dader door middel van een hit van een profiel dat is 

verkregen uit sporenmateriaal met een profiel dat zich in de DNA-databank bevond, kwam zelden 

voor, waarschijnlijk vanwege de geringe hoeveelheid profielen in de databank van het NFI. Alle 

geïnterviewde persoenen kregen te maken met DNA-onderzoek in het strafproces en stonden positief 

tegenover deze onderzoeksmethode met betrekking tot de opheldering van misdrijven. 

 

Aanbeveling vervolgmeting 

Omdat het in dit rapport beschreven onderzoek een nulmeting behelst zal in de toekomst een 

vervolgmeting moeten worden uitgevoerd om de stand van zaken na de wetswijziging te vergelijken 

met de praktijk van 1999. De onderzoekers bevelen aan de vervolgmeting in twee of meer delen uit te 

voeren. Om de effecten van de wetswijziging van 1 november 2001 in kaart te brengen is het 

noodzakelijk om zo snel mogelijk met ‘monitoring’ van zaken te beginnen alvorens nog meer (op 

handen zijnde) wetswijzigingen hun stempel zullen drukken op de praktijk van DNA-onderzoek in het 

                                                 
3  Met het begrip vervolging bedoelen de onderzoekers in dit verband dat er daadwerkelijk een 

dagvaarding is uitgebracht en niet, zoals sommige handboeken, dat er een rechter bij de zaak betrokken 
wordt. 

4  Aanvulling geschiedt alleen wanneer hoger beroep of cassatie is ingesteld. 



   

strafrecht. Een goede ‘monitoring’ van de strafzaken waarin een DNA-onderzoek op enigerlei wijze 

een rol heeft gespeeld is van belang, zeker omdat in deze nulmeting gebleken is dat veel zaken 

moeilijk traceerbaar en moeilijk te onderzoeken zijn. Om de zaken systematisch te volgen dient op 

tijd met het vervolgonderzoek aangevangen te worden. 

Om de einduitspraak van de DNA-zaken te registeren, moet later in de tijd dossieronderzoek 

plaatsvinden, aangezien er behoorlijk wat tijd kan verstrijken (wanneer bijvoorbeeld hoger beroep is 

ingesteld) voordat in een zaak een definitieve einduitspraak gedaan wordt. Nog later in de tijd 

(afhankelijk van de snelheid waarmee wetsvoorstellen met betrekking tot DNA-onderzoek in het 

strafrecht ingevoerd worden) zou een vervolgonderzoek kunnen worden uitgevoerd waarin ook 

nieuwe wetswijzigingen kunnen worden meegenomen. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1  INLEIDING 

 

1.1     De opkomst van DNA-profielvergelijking vanaf 1985  

Dat DNA cruciaal is met betrekking tot erfelijkheid bij organismen is reeds geruime tijd bekend. 

Genetisch-biologische research richtte zich reeds lang op dit terrein, totdat in de eerste helft van de 

jaren tachtig van de twintigste eeuw het biologisch onderzoek met betrekking tot de genetische antro-

pologie en aanverwante terreinen van biologisch/medisch onderzoek een spectaculaire ontwikkeling 

doormaakte. Het bleek mogelijk vast te stellen dat ieder individu (met uitzondering van eeneiige 

meerlingen), een tot op grote hoogte uniek patroon van kenmerken bezit, dat zichtbaar is te maken in 

zogenaamde profielen. Om (menselijke) biologische sporen, bijvoorbeeld bloedvlekken, te herleiden 

tot een bepaalde persoon, is – bij een steeds geavanceerdere technische stand van zaken – thans 

slechts een minieme hoeveelheid biologisch materiaal benodigd (naast uiteraard referentiemateriaal 

en/of een reeds eerder daaruit vervaardigd ‘profiel’).  

Forensisch DNA-onderzoek heeft intussen een belangrijk onderzoeks- en bewijsmiddel toegevoegd 

aan het strafprocessuele onderzoek. Door DNA-onderzoek kan met een bepaalde waarschijnlijkheid, 

die in veel gevallen zeer hoog is, worden vastgesteld of bijvoorbeeld op de plaats delict of op het 

lichaam van een slachtoffer gevonden sporen - in de vorm van biologisch materiaal - wel of niet 

afkomstig kunnen zijn van een bepaalde persoon. Als een DNA-profiel van een persoon van wie de 

identiteit bekend is, is opgeslagen en geregistreerd kan ook celmateriaal van een onbekende persoon 

worden vergeleken met de geregistreerde profielen om zo mogelijk de identiteit te achterhalen van 

diegene van wie het sporenmateriaal op de plaats van het misdrijf is achtergebleven. Aan de resultaten 

van DNA-onderzoek wordt, vanwege de steeds verder verbeterde technieken van de forensische 

laboratoria, grote bewijskracht toegekend, zowel in het strafproces als in de wetenschap in het 

algemeen. In dit rapport concentreren we ons op de toepassing van DNA-profielvergelijking in het 

strafproces, onder de aantekening dat ook andere forensische (op de rechtspleging gerichte) toe-

passingen bestaan. Wij noemen slechts het traceren van vermiste personen in geval er geen sprake is 

van enig strafbaar feit. 

Al vanaf 1988 wordt in het Nederlandse Gerechtelijk Laboratorium5 DNA-onderzoek uitgevoerd ten 

behoeve van het voorbereidend onderzoek in strafzaken. Dit wordt zowel op verzoek van het 

openbaar ministerie als van de rechter-commissaris als van de verdediging gedaan. Tot de invoering 

van de eerste regelgeving omtrent DNA-onderzoek (zie hierna), kon er alleen celmateriaal ten 

behoeve van een DNA-onderzoek van een verdachte afgenomen worden indien de verdachte daar 

vrijwillig mee instemde, aangezien er nog geen strafvorderlijke dwangmiddelen bestonden die iemand 

konden verplichten mee te werken aan een DNA-onderzoek. Aanleiding tot de eerste wetgeving en 

daarop aansluitende verdere regelgeving was de uitspraak van de Rechtbank Maastricht van 4 oktober 

                                                 
5  Het Gerechtelijk Laboratorium heet tegenwoordig: Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 



   

19896, waarin werd bepaald dat de bestaande dwangmiddelen uit het Wetboek van Strafvordering 

(onderzoek aan het lichaam of de persoon, artt. 56 en 195 Sv) niet zo ver gingen dat een verdachte 

gedwongen kon worden om celmateriaal af te staan ten behoeve van een DNA-onderzoek7. 

De Hoge Raad overwoog in 1990 eveneens dat art. 195 Sv geen wettelijke basis bood om bloed van 

een verdachte af te nemen (zie ook het Tweede Bloedproefarrest)8. Daarom werd besloten om het 

DNA-onderzoek bij wet te regelen en wettelijke waarborgen in te bouwen voor gevallen waarin 

daadwerkelijk besloten werd om tot een DNA-onderzoek over te gaan.  

Intussen was de Commissie Moons ingesteld ter ‘herijking’ van het Wetboek van Strafvordering. Op 

grond van het werk van deze commissie werd in 1991 onder meer een wetsvoorstel bij de Tweede 

kamer ingediend omtrent DNA-onderzoek in strafzaken.9 Dit wetsvoorstel werd in 1993 aangenomen 

en vormde, behoudens enkele ondergeschikte wijzigingen, de wettelijke regeling die tot november 

2001 in het Wetboek van Strafvordering opgenomen was10. Als gezegd werd op die datum een nieuwe 

regelgeving ingevoerd. 

  

Naarmate het DNA-onderzoek in strafzaken meer ingeburgerd raakte, werd in strafzaken een steeds 

grotere toevlucht tot DNA-onderzoek (voor bewijs) genomen. De resultaten van DNA-onderzoek 

werden steeds betrouwbaarder en het maatschappelijk draagvlak om gebruik te maken van een DNA-

onderzoek in het strafrecht nam eveneens toe. Al snel kwam de wens naar voren om een uitbreid ing 

van de wettelijke mogelijkheden te bewerkstelligen opdat het DNA-onderzoek in nog meer gevallen 

aangewend zou kunnen worden. Daarvoor was het nodig de wettelijke grenzen die gesteld waren aan 

het (gedwongen) DNA-onderzoek bij verdachten te verruimen. Daarnaast zijn de technische mogelijk-

heden voor wat betreft het vervaardigen van een DNA-profiel uit celmateriaal in de loop van de tijd 

verfijnd en uitgebreid en ontstond de noodzaak dat de wet aansloot bij de vernieuwde technische 

mogelijkheden, bijvoorbeeld inzake het af te nemen materiaal van een betrokkene. 

 

1.2     DNA-profielen in het Nederlandse strafprocesrecht 

Alvorens de regeling in het Nederlandse Wetboek van Strafvordering met bijbehorende uitvoerings-

regelingen in détail te beschrijven, zoals geschiedt in hoofdstukken 3 en 4, geven wij nu eerst een 

korte schets van de Nederlandse juridische context, gevolgd door een schets van de situatie in 

Engeland en Wales. Deze laatste is toegevoegd om twee redenen: ten eerste is de ontwikkeling 

rondom forensisch DNA-onderzoek aldaar zeer snel gegaan, mede doordat de Engelsen van het begin 

af aan een leidinggevende positie in de wetenschappelijk-technische ontwikkeling hebben gehad, 

                                                 
6  Rb. Maastricht 4 oktober 1989, NJ 1989, 914. 
7  Kamerstukken II  1991/1992, 22 447, nr. 3, p. 5. 
8  HR 2 juli 1990, NJ 1990, 751 en HR 26 juni 1962, NJ 1962, 470. 
9  Wetsvoorstel ‘Aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met voorzieningen ten behoeve van 

DNA-onderzoek in strafzaken’ (22 447). Kamerstukken II, vergaderjaar 1991-1992, 22 447, nrs.1-2. 
10  Wet van 8 november 1993, Stb. 1993, 596. 



   

terwijl tegelijkertijd de wetgeving en de rechtspraak veel minder juridische beperkingen lijken op te 

leggen aan DNA-profielen-vergelijking in het kader van het feitenonderzoek en het bewijs in het 

strafproces. Ten tweede wordt in Nederland zeer regelmatig in de pers en politiek verwezen naar de 

situatie ten westen van de Noordzee, waarbij in de regel vooral naar de ‘successen’ wordt gekeken en 

veel minder naar bijvoorbeeld constitutionele aspecten als privacybescherming. 

Die privacy-bescherming, alsmede de integriteit van het menselijk lichaam vormden in Nederland de 

achtergrond van de zojuist genoemde behoedzaamheid van de Hoge Raad en de wetgever bij de 

introductie en ontwikkeling van het wettelijk kader van DNA-onderzoek in strafzaken. Gekozen werd 

aanvankelijk voor hoge drempels, zoals het bestaan van verdenking terzake van zware misdrijven, het 

criterium dat er jegens de verdachte ‘ernstige bezwaren’ zouden moeten bestaan en een bevoegd-

heidattributie, waarin een belangrijke rol aan de rechter-commissaris werd toegekend. Met name werd 

de zelfstandige rol van de politie in dit verband zeer beperkt. De opname van profielen in een bij het 

Nederlands Forensisch Instituut (toen nog Gerechtelijk Laboratorium) opgezette databank was aan 

strenge restricties gebonden. 

Intussen zijn er technische en maatschappelijke veranderingen gekomen, die per 1 november 2001 tot 

een nieuwe regeling hebben geleid. We noemen de mogelijkheid om bijvoorbeeld een DNA-profiel te 

bepalen uit andere lichaamseigen stoffen dan bloed (met name wangslijm), waardoor het gedwongen 

afnemen van lichaamsmateriaal minder ingrijpend is geworden. Ook de meningsvorming rondom de 

afweging van privacy-bescherming tegenover het potentieel misdrijven ophelderend vermogen van 

een grote databank gaat in de richting van het bevorderen van het laatste en het dientengevolge accep-

teren van lagere drempels in juridische zin. In de nieuwe regelgeving is de centrale positie van de 

rechter-commissaris verdwenen ten gunste van de officier van justitie, terwijl andere drempels 

(minder zware feiten als verdenkingsgrondslag, niet langer ‘ernstige bezwaren’, maar het ‘belang van 

het onderzoek’) zijn verlaagd. Voor de details zie men verder hoofdstuk 3 en 4. 

 

Alvorens de globale situatie in Engeland & Wales te bekijken moet worden vastgesteld dat de 

Nederlandse DNA-databank een gestage groei te zien geeft. Dit geldt zowel voor de omvang van het 

aantal sporen als het aantal personen dat in de databank is opgenomen. Door de verbeterde technische 

mogelijkheden om DNA-profielen te vervaardigen uit sporen- en referentiemateriaal en het de toe-

name van het gebruik van DNA-onderzoek in het strafprocesrecht is het aantal profielen dat in de 

DNA-databank is opgenomen gestaag gegroeid.  In figuur 1 wordt deze ontwikkeling aanschouwelijk 

gemaakt11.  

 

 

                                                 
11  Het NFI is in november 2001 begonnen met de registratie van sporen en profielen, die worden  

opgenomen in de DNA -databank. Voor cijfers over 1999 paragraaf 7.9. 



   

Figuur 1: aantal profielen in de DNA-databank van het  NFI 

 

 
   bron: site www.dnasporen.nl 

 

1.3     Engeland & Wales 

Ook in de ons omringende landen is DNA-onderzoek een ingeburgerd fenomeen. In Engeland en 

Wales (hierna alleen Engeland genoemd) is men zelfs voortvarender te werk gegaan12 en is het aantal 

personen van wie het profiel in de databank is opgenomen de anderhalf miljoen reeds lang gepasseerd 

(op een bevolking van een ruime vijftig miljoen tegen zestien miljoen in Nederland). Dit grote 

verschil hangt vooral samen met het feit dat de op de privacy georiënteerde rechtsbeschermende 

waarborgen rondom het DNA-onderzoek, zoals wij die in Nederland kennen, in Engeland een veel 

minder prominente plaats innemen. De technische kwaliteit van het onderzoek en het profiel is 

belangrijker dan de juridische status ervan. De Police and Criminal Evidence Act (PACE) vormt 

samen met de Criminal Justice and Order Act (CJA) het wettelijke kader op grond waarvan wordt 

bepaald van wie DNA-materiaal afgenomen kan worden voor een profiel. En, zoals we zullen zien, is 

die kring van personen zeer ruim. De afname van celmateriaal wordt zoveel mogelijk parallel 

getrokken aan het maken en registreren van vingerafdrukken. Het is in kringen van de betrokken 

instanties (vooral de politie, die in casu niet afhankelijk is van justitiële  of rechterlijke autoriteiten) 

dan ook de bedoeling om uiteindelijk net zoveel DNA-profielen als men nu al heeft aan 

                                                 
12  N. Rudin en K. Inman (red.); ‘An introduction to forensic DNA’, in: CRC Press. 



   

vingerafdrukken, namelijk rond de vijf miljoen, te verzamelen. Doordat de Engelsen routinematig 

dagelijks hun database ‘runnen’, is het gebruik van dit instrument een essentieel gegeven voor de 

opsporing van strafbare feiten met bijbehorende verdachten (daders) geworden. Voordat we evenwel 

te snel concluderen dat Nederland dezelfde weg op moet gaan, verdienen een paar aspecten van het 

Engelse recht onze aandacht. Ten eerste ligt de verhouding justitie -politie volstrekt anders dan in 

Nederland. In Engeland bestaat een Crown Prosecution Service (CPS), die echter niet te vergelijken is 

met ons Openbaar Ministerie. De CPS stelt de vervolging van verdachten in op basis van informatie 

die de politie beschikbaar stelt. Ten tweede heeft de CPS geen echte zeggenschap over de politie en 

heeft zij al evenmin een vervolgingsmonopolie (Customs & Excises kan bijvoorbeeld ook een 

vervolging instellen). Engeland kent geen gecentraliseerde politie. Er zijn ruim twintig korpsen, die 

tamelijk autonoom binnen de kaders van wetgeving en rechtspraak opereren. De grootste is de 

Londense Metropolitan Police, oftewel Scotland Yard. Wat betreft de privacybescherming tens lotte 

nog dit: er is geen geschreven Grondwet. Weliswaar heeft de Human Rights Act in 2001 de 

desbetreffende bepalingen (met betrekking tot mensenrechten) van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens (EVRM) tot Bill of Rights gemaakt, maar in de praktijk worstelen de Engelsen 

nog zeer met bijvoorbeeld het recht op privacy, zoals een blik op de Straatsburgse jurisprudentie 

terzake ook wel leert. Bovendien behoort Engeland, evenmin als het Verenigd Koninkrijk als zodanig, 

tot “Schengen” met de bijbehorende onderling afgestemde regelingen.  

Al met al is de juridische context in Engeland niet alleen verschillend van die in Nederland, maar deze 

verschillen hangen bovendien samen met kernelementen van onze Nederlandse constitutionele orde, 

die we vermoedelijk niet snel opzij willen zetten (grondrechtenbescherming) of kunnen zetten 

(afspraken in Schengen-verband). 

Omdat de onderzoekers de Nederlandse en de Engelse praktijk betreffende DNA-onderzoek zo goed 

mogelijk wilden vergelijken, is besloten om ook in Engeland een interview af te nemen met één van 

de betrokkenen in de uitvoering van het DNA-onderzoek in strafzaken. Gekozen is voor een interview 

met één van de medewerkers van de Engelse zusterinstelling van het NFI: de FSS te Londen13. De 

FSS is de grootste uitvoerende instantie op het gebied van DNA-onderzoek in Engeland14. Dit labora-

torium verricht 90% van de DNA-onderzoeken in de ruimste zin van het woord. Hieronder vallen niet 

alleen DNA-onderzoek in de strafrechtelijke context, maar ook DNA-onderzoek inzake missing 

persons en DNA-onderzoek in immigration-zaken. De FSS is wel de duidelijke marktleider en bepaalt 

de standaarden waaraan een DNA-onderzoek moet voldoen, ook voor de andere aanbieders van de 

uitvoering van DNA-onderzoek. 

De verschillen tussen Engeland en Nederland voor wat betreft het DNA-onderzoek en het gebruik 

daarvan in het strafrechtelijk onderzoek zijn aanzienlijk. In Engeland is men, als gezegd, zeer 

voortvarend te werk gegaan met de uitvoering van DNA-onderzoek en de registratie van DNA-

                                                 
13  Dit interview is integraal opgenomen in bijlage VI. 



   

profielen in de door de FSS beheerde databank. Maar nog veel belangrijker is het gesignaleerde grote 

verschil in de verhouding tussen de verschillende organen in het strafproces. In Engeland staat het 

proces van opsporing en vervolging in grote mate onder de controle van de politie. De politie 

functioneert zelfstandig in de opsporing en heeft een verregaande mate van autonomie in het aanstu-

ren van het strafproces. Het gebruik van DNA-vergelijking in de opsporing is bijgevolg een zaak van 

de politie alléén. 

Bij de interpretatie van de resultaten van het interview met betrekking tot de gang van zaken inzake 

DNA-onderzoek in Engeland dient steeds het verschil tussen evidence (ter zitting presenteren van 

bewijsmateriaal) en intelligence (geheime sturingsinformatie) in het achterhoofd gehouden te worden. 

Daarbij is intelligence de informatie die van personen en zaken verzameld, geregistreerd en bovendien 

geheim gehouden wordt. Dit is te vergelijken met de informatie die de vroegere Nederlandse 

Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), thans de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) 

verzamelt. Deze intelligence wordt in het Engelse strafproces niet als vanzelfsprekend geopenbaard 

aan de prosecutor of de rechter. Net als in de Franse situatie kent Engeland een lange traditie van 

onderlinge samenwerking en afstemming tussen politie en geheime dienst(en).  

De registratie van DNA-profielen in de DNA-database valt onder intelligence, in beginsel geheime 

informatie derhalve. De Prosecutor heeft in deze een achtergestelde positie ten opzichte van de politie, 

omdat de Prosecutor niet zelfstandig over deze informatie kan beschikken en deze ook niet zonder 

meer kan opeisen. Hij krijgt in beginsel slechts datgene aan bewijsmateriaal wat de politie denkt dat 

nodig is om hem te verschaffen. 

Het machtigste orgaan dat gebruik kan maken van en informatie kan inwinnen over de DNA-

profielregistratie is de Association of Chief Police Officers (hierna: ACPO), die politiek onder de 

verantwoordelijkheid staat van de Home Office.15 Deze ACPO bestaat uit ruim 20 chief-constables 

van de politie. Deze chiefs hebben vrijwel autonome bevoegdheden, waarbij wat betreft de 

bevoegdheden van de Home Secretary (Minister van Binnenlandse Zaken) gesproken kan worden van 

een aanwijzingsbevoegdheid.  

De autonomie laat onverlet dat de politie, zoals gezegd, wel degelijk binnen enig juridisch kader 

opereert. Het juridische kader waarbinnen geopereerd wordt door de politie heeft twee bases, vervat in 

twee verschillende stukken. Het ene is de Police and Criminal Evidence Act (PACE) en het andere is 

de Criminal Justice and Order Act (CJA). Daarnaast spelen ook privaatrechtelijke verhoudingen een 

rol bij de uitvoering van DNA-onderzoek. De technologie die wordt gebruikt in het DNA-onderzoek 

wordt van een aantal bedrijven betrokken, op basis van contracten. De ACPO is vervolgens de 

eigenaar van de gebruikte DNA-technologie én de nationale (dat wil zeggen Engelse) databank; de 

FSS beheert deze. De DNA-database en de resultaten van het DNA-onderzoek zijn als het ware 

                                                                                                                                                        
14  Zie ook de website van FSS, www.forensic.gov.uk/forensic/entry.htm. 
15  Let op: Home Office is iets anders dan het Nederlandse Ministerie van Justitie, maar is het  

Ministerie van Binnenlandse Zaken, waaronder justitie ten dele valt. 



   

producten van een shop, die naar de politie toe functioneert op contractbasis. 

De DNA-database bevat twee soorten data: de grootste groep bevat (precies tegengesteld aan de 

Nederlandse situatie 16) persoonsgebonden data, profielen van bekende personen en wordt The 

Criminal Justice Data  genoemd. De kleinste groep is wat wij noemen sporen-data, in het Engels: 

Crime Scene Data . Sinds 1995 zijn ruim 1,8 miljoen profielen verzameld in the Criminal Justice Data 

Sector en ruim 150.000 sporen-profielen, de zogenaamde Crime Scene Data. Hoe komt het nu dat er 

in Engeland nu juist zoveel personen in de databank zijn opgenomen? In Engeland is het zo dat een 

ieder die wordt gearresteerd voor een recordable offence17 aan een DNA-onderzoek is onderworpen. 

Het verkregen profiel wordt vervolgens in de databank is opgenomen. Ook wordt het profiel van een 

ieder ten aanzien van wie ooit in het kader van een rechtshulpverzoek een DNA-profiel in Engeland is 

terechtgekomen in de databank opgenomen. En een profiel dat eenmaal in de databank is opgenomen 

komt daar niet meer uit. Dat is tot nu toe het geval. Er zijn rechtszaken aanhangig waarin profiel-

verwijdering wordt geëist. De enige voorwaarde die aan de opname en registratie verbonden is, is de 

kwaliteit van het profiel. De legaliteit van de herkomst van het profiel is niet van belang, alleen de 

technische eisen die aan profielen gesteld worden tellen.  

 

Het DNA-profiel dat in Engeland gebruikt wordt voor strafrechtelijke bewijsvoering bestaat, net als in 

Nederland, uit 10 merkers.18  

  

Juridische argumenten worden door de FSS niet betrokken in de beslissing omtrent verwijdering of 

vernietiging van de profielen uit de databank en er is ook geen orgaan dat toezicht houdt op de 

aanwezigheid van profielen in de databank, zoals dat in Nederland de taak van het Openbaar 

Ministerie is. De rechter is het enige orgaan dat de rechtmatigheid van het DNA-onderzoek kan 

toetsen, maar de rechter krijgt in beginsel alleen evidence tot zich in de rechtzaal en vaak wordt in de 

rechtzaal niet onthuld hoe men aan bepaald materiaal is gekomen.  

DNA-profielen die worden verkregen door grootschalige vrijwillige DNA-onderzoeken worden niet 

in de databank opgenomen. Sinds 1995 hebben 53.000 personen deelgenomen aan ongeveer 100 Mass 

Intelligence Screenings. In bijna de helft van de gevallen kon uit een grootschalig DNA-onderzoek 

een dader van een misdrijf worden geïdentificeerd. In het FSS wordt de databank elke avond 

automatisch doorzocht op hits. Wanneer er “matches” zijn tussen nieuwe profielen en de profielen uit 

de databank dan krijgt de politie die informatie zodra de match gevonden is. Veel high volume crime, 

zoals inbraken, wordt op deze manier op grote schaal opgelost. Gemiddeld zijn er zo’n 1500 tot 2000 

matches per week. Dit zijn voornamelijk hits met de Criminal Justice Data  (profielen van bekende 

                                                 
16  Zie voor de Nederlandse cijfers paragraaf 1.3. 
17  Dit is een delict waarvoor proces-verbaal kan worden opgemaakt, dat vervolgens ook wordt  

geregistreerd. 
18  Zie voor het begrip merker bijlage I: definities 



   

personen) en voor een klein deel (+/- 100) scene to scene-matches. Meestal is sprake van een match 

van een persoonsprofiel met een profiel uit de databank, maar ook is er een groot aantal echte ‘hits’, 

dat wil zeggen een match tussen een profiel afkomstig van een scene of crime en een persoon uit de 

DNA-databank. De week voorafgaand aan het interview op 8 augustus 2002 was er sprake van 3200 

matches (een uitzonderlijk hoog aantal), daarvan waren 100 scene to scene-matches en werden er voor 

wat betreft de DNA-profielenvergelijking 200 geweldsdelicten en 8 moorden opgelost. Deze gege-

vens gaan naar de desbetreffende politiekorpsen. DNA-onderzoek is daarmee in de strafrechtspleging 

een (ook duidelijk op de achtergrond aanwezig) effectief middel om misdrijven op te lossen. 

 

1.4     Opnieuw Nederland 

Onder invloed van de ontwikkelingen in Nederland met betrekking tot het DNA-onderzoek is besloten 

om de wettelijke bepalingen inzake DNA aan te passen aan de nieuwe technieken en de wens om de 

mogelijkheden van  profielregistratie uit te breiden. In mei 1999 is het rapport  ‘DNA bij inbraken’ 

verschenen. Dit rapport gaf een experiment weer dat men in twee politieregio’s, Midden West 

Brabant en Utrecht, heeft uitgevoerd. In dit experiment werd bij inbraken door de Technische 

Recherche sporenmateriaal dat DNA zou kunnen bevatten verzameld en onderzocht in wat toen nog 

het Gerechtelijk Laboratorium te Rijswijk heette. Men wilde kijken of het toepassen van DNA-

onderzoek bij high volume crime, te weten woninginbraken, het ophelderingspercentage van deze 

misdrijven zou vergroten.  

Er kon alleen celmateriaal ten behoeve van een DNA-onderzoek van een verdachte worden afgeno-

men met toestemming van de verdachte, omdat er geen wettelijke basis voor gedwongen afname bij 

deze delicten bestond.19 Uit dit rapport is gebleken dat het ophelderingspercentage voor wat betreft 

woninginbraken is toegenomen onder invloed van DNA-onderzoek. 20 Naar aanleiding van de 

technische ontwikkelingen inzake DNA-onderzoek en de wens om de wettelijke bepalingen te 

versoepelen opdat vaker tot een DNA-onderzoek zou kunnen worden overgegaan is in 1998 door de 

toenmalige Minister van Justitie een voorstel tot een wetswijziging van de bepalingen inzake DNA-

onderzoek ingediend21, dat uiteindelijk leidde tot de nieuwe regeling die per 1 november 2001 van 

kracht werd. 

                                                 
19  Rapport ‘DNA bij inbraken’, mei 1999. 
20  Rapport ‘DNA bij inbraken’, mei 1999 en brief van het hoofd expertisecentrum woninginbraken van de 

politie aan het Ministerie van Justitie naar aanleiding van vragen gesteld door de Tweede Kamer over 
het rapport ‘DNA bij woninginbraken’. Opgemerkt dient te worden dat in het hiervoor genoemde 
rapport een foutief ophelderingspercentage (in dit onderzoek 6%) werd weergegeven. Nagelaten was de 
ophelderingspercentages van de woninginbraken waarbij sporenmateriaal dat mogelijk DNA-materiaal 
zou bevatten te corrigeren met het ophelderingspercentage van de inbraken waar geen sporenmateriaal 
werd aangetroffen. Wanneer bij elke woninginbraak sporenmateriaal dat geschikt was voor een DNA-
onderzoek zou worden aangetroffen, dan zou het ophelderingspercentage in het geval van 
woninginbraken waarschijnlijk zoveel stijgen als in het rapport gesteld wordt, maar helaas is dit in 
werkelijkheid niet het geval en is 0,6 % een reëlere schatting. 

21  Wetsvoorstel  'Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken' (26 271). Zie 
Kamerstukken II, vergaderjaar 19998-1999, 26 271 nrs. 1-2. 



   

1.5     De nulmeting 

Om over enkele jaren te kunnen beoordelen of de nieuwe regelgeving (en de eventueel nog daaraan 

toe te voegen regelingen, waarvoor thans voorstellen bestaan) daadwerkelijk zal leiden tot een 

verandering in de praktijk rondom DNA-onderzoeken in strafzaken is het noodzakelijk dat er verge-

lijkingsmateriaal voorhanden is. Dat wil zeggen dat de gang van zaken rondom de oude DNA-wet in 

kaart moet worden gebracht om over een paar jaar te kunnen nagaan of er daadwerkelijk sprake is van 

een toename van het aantal DNA-onderzoeken in strafzaken, een toename van de hoeveelheid DNA-

profielen in de databank van het NFI en een verandering in de werkwijze van diegenen die 

beroepsmatig met het DNA-onderzoek te maken. Dit onderzoek is een zogenaamde ‘nulmeting’ en is 

bedoeld als meetpunt, om in de toekomst vergelijkingsmateriaal te hebben ter beoordeling van de 

effecten van de wetswijziging van 1 november 2001.   

 

Figuur 2: ter illustratie de aantallen aanvragen tot en zaaknummers van DNA-onderzoeken bij 

het NFI in de periode 1998-2001. 
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2  OPZET VAN HET ONDERZOEK 

 

2.1     Inleiding 

In dit hoofdstuk worden diverse begrippen en definities, die betrekking hebben op DNA-onderzoek in 

de strafrechtspleging en derhalve in dit rapport worden gebruikt, besproken. De begrippen die in het 

DNA-onderzoek in belangrijke mate gehanteerd worden zullen hier zo duidelijk mogelijk toegelicht 

worden, voor zover van belang binnen de context van dit onderzoek.  

 

2.2     Probleemstelling en doelstellingen van het onderzoek 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie 

heeft de volgende probleemstelling geformuleerd: “Welke rol speelt DNA onderzoek vóór de 

invoering van de nieuwe wet in opsporing, vervolging en bewijsvoering en hoe verlopen de processen 

rond DNA-onderzoek, blijkens indicatoren waarmee later ook veranderingen als gevolg van de 

invoering van de nieuwe wet gemeten kunnen worden?” 

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebleken dat het mogelijk is vanuit een analyse van de oude en 

nieuwe regelgeving een set met ‘kandidaat’-indicatoren te ontwikkelen. Zie ook hoofdstuk 5. Wat 

betreft de mogelijkheid om via gedetailleerde vragen exacte gegevens over de praktijk in 

uiteenlopende fasen van het strafrechtelijk bedrijf (ook wel de strafrechtelijke ‘keten’ genoemd) te 

achterhalen, hebben de onderzoekers de verwachtingen neerwaarts moeten bijstellen. Feedback, 

afloopberichten en registratie van zaken blijkt nog steeds een zwakke kant van het Nederlandse 

criminal justice system.22 Daar komt nog bij dat naast de algemene problematiek van de ‘dark 

numbers’ bovenop de geregistreerde criminaliteit, er ook een onbekend aantal ‘zaken’ is waarin 

weliswaar onderzoek is gedaan (dat blijkt bijvoorbeeld uit een aanvraag tot DNA-vergelijking bij het 

NFI), maar waarin uiteindelijk helemaal niet blijkt van een strafbaar feit, of waarin iemand ten 

onrechte als verdachte is aangemerkt. Hoe dit ook zij, in hoofdstuk 6 en 7 is weergegeven welke 

gegevens de onderzoekers bij deze nulmeting hebben gevonden. De verwachting is dat de registratie 

van zaken en de koppeling van gegevens tussen de verschillende instanties zal verbeteren en dat over 

enige tijd een vervolgmeting betere inzichten zal opleveren. 

 

Het WODC heeft in de startnotitie de volgende onderzoeksdoelstelling geformuleerd: “In kaart 

brengen van de rol van en de processen rond DNA-onderzoek in opsporing, vervolging en 

bewijsvoering, als basis (nulmeting) voor evaluatie van de nieuwe wet ter verruiming van DNA-

onderzoek in strafzaken.” 

Om deze doelstelling te bereiken is een groot aantal factoren rondom het DNA-onderzoek onderzocht 

en in kaart gebracht. Daarbij is in de eerste plaats gekeken naar de factoren die onder invloed van de 

                                                 
22  M. Malsch, J.F. Nijboer (red.), Complex Cases, Amsterdam 1999. 



   

nieuwe wetgeving zijn veranderd. De categorisering van delicten is uitgebreid bezien ten einde vast te 

stellen of de uitbreiding van de wetgeving naar delicten met een maximale  strafbedreiging van 4 jaar 

of meer (bijvoorbeeld diefstal met braak) zal leiden tot een (relatieve) versnelling en hogere 

efficiëntie van opsporingsonderzoek en de bewijsvoering, mede door de daarmee samenhangende 

toename van het aantal DNA-profielen in de databank. De manier waarop in de praktijk de activiteiten 

in en rondom het DNA-onderzoek hebben plaatsgevonden, zal onder invloed van de verruimde 

wetgeving naar alle waarschijnlijkheid veranderen. Hierbij hoeft niet alleen gedacht te worden aan het 

DNA-onderzoek sec, maar ook aan de gevolgen van een DNA-onderzoek in de opsporingspraktijk. 

De uitslag van een DNA-onderzoek kan voor een verdachte (indien de identificatie positief is) reden 

zijn om een bekentenis af te leggen.  

De steeds verdergaande technische ontwikkelingen, waarbij van steeds minder en andersoortig 

lichaamsmateriaal een DNA-profiel vervaardigd kan worden, is mede van invloed op de wijze waarop 

het forensisch DNA-onderzoek plaatsvindt. Bij de bepaling van de indicatoren is rekening gehouden 

met typering van sporen, nu en in de toekomst. Uiteraard is hierbij een complicerende factor dat nu 

nog niet bekend is wat qua techniek over bijvoorbeeld 5 jaar mogelijk zal zijn.  

Daarbij hebben de onderzoekers getracht er voor te zorgen dat geen vervuiling van bevindingen 

plaatsheeft doordat effecten van verschillende oorzaken worden verward. Zowel de nieuwe wetgeving 

als nieuwe onderzoeksmogelijkheden e.d. kunnen leiden tot bepaalde effecten voor de strafrechts-

pleging, zoals een toename van het aantal analyses. Wanneer te zijner tijd slechts monocausaal vanuit 

een gegeven situatie wordt teruggeredeneerd naar de wetswijziging van 2001, is dit gevaar van 

vervuiling zeker aanwezig (zie voor voorbeelden bij de derde onderzoeksvraag). Om te zijner tijd de 

beoogde evaluatie van de nieuwe wetgeving te kunnen realiseren, is in deze nulmeting reeds rekening 

gehouden met de doelstelling van dit toekomstige evaluatieonderzoek. Daartoe heeft nú een vrij 

uitgebreid onderzoek naar alle (ook in de toekomst redelijkerwijs te verwachten) factoren en 

processen rondom het DNA-onderzoek plaatsgevonden. Niet van alle factoren is duidelijk of 

veranderingen zullen gaan optreden en in hoeverre verschillende factoren elkaar beïnvloeden. De 

uitgangspunten van het onderhavige onderzoek en de keuze van de verschillende indicatoren zijn 

daarom belangrijk.   

 

2.3     Methoden en onderzoeksopzet 

Het onderzoek is opgezet vanuit twee invalshoeken, een ‘juridische’ en een ‘praktische’. Voor deze 

onderscheiden invalshoeken is bewust gekozen. Het feitelijke verzamelen van de onderzoeks-

gegevens, zoals het aantal veiliggestelde sporen en een dossieronderzoek naar de ‘waarde’ van de 

DNA-vergelijking voor de bewijsvoering, vergt veel voorbereiding en tijd.  

 

 

 



   

2.3.1     Het ‘juridisch’ deel  

a. Aan de hand van de literatuur is een procesbeschrijving opgesteld van het DNA-onderzoek in de 

strafrechtelijke keten. Uit deze beschrijving is een aantal indicatoren vastgesteld. Naar aanleiding 

van de procesbeschrijving en de indicatoren zijn vragenlijsten opgesteld voor de verschillende 

interviews. 

b. In de loop van het onderzoek is, mede naar aanleiding van de resultaten van de interviews, de 

nadruk komen te liggen op de aanscherping en de selectie van de verschillende indicatoren. 

Hierbij is het uiteindelijke doel – evaluatie van de nieuwe wetgeving – niet uit het oog verloren. 

Daartoe zijn de indicatoren onder andere geselecteerd op bruikbaarheid, meetbaarheid en 

relevantie.  

c.    Deze gegevens zijn geïntegreerd in het ‘praktische’ deel van het onderzoek. 

 

2.3.2     Het ‘praktische’ deel 

a. Direct aan het begin van het onderzoek is begonnen met die stappen die nodig zijn om een gericht 

kwantitatief onderzoek te verrichten. Er is toestemming verkregen om voor dit onderzoek dossiers 

te mogen inzien bij de verschillende parketten en griffies. De mogelijkheden om feitelijke gege-

vens, zoals aantallen, type sporen en type delicten, te achterhalen werden onderzocht. Daarbij 

werd ook bezien op welke wijze de aansluiting van de administratieve gegevens van de politie via 

het NFI, retour naar de politie en vervolgens naar het openbaar ministerie en de griffies werd 

gerealiseerd. 

b. In een vroeg stadium was overleg nodig met de begeleidingscommissie naar aanleiding van een 

korte nota omtrent de eerste bevindingen ter zake van de verzameling van kwantitatieve gegevens. 

Na deze eerste inventarisatie moest worden vastgesteld hoe uit een eerste overzicht van de 

aantallen analyses in één jaar (in het jaar 2001 werden door het NFI in totaal ongeveer 15.000 

DNA-profileringen uitgevoerd) een representatieve selectie kon worden samengesteld. De basis 

voor de bepaling van de criteria van de steekproef was deels gebleken uit de gegevens van de 

onderscheiden afdelingen van de  technische recherche en het NFI, wat betreft onder andere 

regionale spreidingen. 

c. Na overleg met de begeleidingscommissie werden van de geselecteerde zaken zoveel mogelijk 

gegevens verzameld, waarbij gebruik werd gemaakt van de vastgestelde indicatoren uit het 

‘juridische’ onderzoek. Hierbij was vooral een dossie ronderzoek noodzakelijk. De gevonden 

gegevens zijn in een database ingevoerd, geselecteerd (dat wil zeggen dat niet bruikbare gegevens 

niet zijn gebruikt bij de berekeningen met de database) en geanalyseerd, met als uitgangspunt de 

indicatoren.  

 



   

2.3.3     Uitvoering van het onderzoek 

Voor het uitvoeren van het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek is eerst een selectie gemaakt van 

vier politieregio’s verspreid door het land. Vervolgens is besloten om een tijdsspanne te kiezen waarin 

de oude regelgeving gold, zonder dat de nieuwe regeling bekend was en indirect invloed uit kon 

oefenen op de processen die handelden over DNA-onderzoek, maar die wel in een zodanige periode 

lag dat de aantallen DNA-aanvragen vanuit de verschillende regio’s een representatief beeld konden 

geven van de gevallen waarin besloten werd om een DNA-onderzoek uit te voeren. Gekozen is voor 

het jaar 1999, een jaar waarin de wetswijziging enerzijds nog ver weg lag en anderzijds niet teveel tijd 

verstreken is om een gericht onderzoek te kunnen uitvoeren. 

Voor alle vier de regio’s is bij het NFI te Rijswijk onderzocht hoeveel aanvragen voor een DNA-

onderzoek er in het jaar 1999 vanuit die (politie)regio zijn gedaan. Vervolgens is geprobeerd om van 

al deze aanvragen te achterhalen in welk stadium van het strafrechtelijk onderzoek zij gedaan zijn. 

Wat betreft het moment van de DNA-aanvraag naar Rijswijk zijn er legio mogelijkheden. De 

moeilijkheid hierbij was dat veel van de aanvragen geen direct resultaat opleverden. Wanneer er 

alleen sporenmateriaal werd gevonden zonder dat het mogelijk was om daaraan een verdachte te 

koppelen was het veelal onmogelijk de (straf)zaak verder te volgen. Het onderzoek eindigde dan 

veelal met de uitslag van het NFI dat het sporenmateriaal niet matchte met één van de DNA-profielen 

in de DNA-databank. (Het spoor werd in veel gevallen wél in de databank opgenomen voor een 

eventuele vergelijking met in de toekomst te verwerven profielen). Die aanvragen waarin wel een 

bekende verdachte werd gevonden werden opgezocht bij de betreffende parketten of gerechtshoven. 

Vervolgens werd, wanneer er daadwerkelijk een dossier op het parket of hof aanwezig was, 

geprobeerd de gegevens van het NFI aan te vullen en te onderzoeken welke rol het DNA-onderzoek in 

het proces gespeeld had. Door al de gevonden gegevens uit de strafdossiers in een bestand in te 

voeren en te vergelijken is door de onderzoekers geprobeerd conclusies te trekken met betrekking tot 

het DNA-onderzoek in strafzaken.  

Daarnaast zijn er (landelijke) gegevens, afkomstig van de politie en van het Ministerie van Justitie, 

houdende de aantallen ingeschreven misdrijven en waar mogelijk de strafrechtelijke afdoening 

daarvan gebruikt om de verkregen gegevens uit zaken waarin een DNA-onderzoek op enigerlei wijze 

een rol had gespeeld tegen af te zetten.  

En ook is gebruik gemaakt van gegevens van het NFI betreffende de aantallen profielen die zijn 

opgenomen in de DNA-databank, de gemiddelde doorlooptijd en het aantal keren dat deskundigen op 

zitting zijn verschenen.  

Hoezeer ook de voorkeur moge uitgaan naar het verzamelen van kwantitatieve gegevens, deze hebben 

hun beperkingen. Vanzelfsprekend kan het al of niet afleggen van een bekentenis door een verdachte 

worden gekwantificeerd door bijvoorbeeld een 1 toe te kennen bij ‘bekennen’ en een 2 bij ‘niet 

bekennen’. Deze gekwantificeerde informatie is evenwel ontoereikend om in detail weer te geven 

welke achtergronden en processen een rol hebben gespeeld bij het al dan niet bekennen. Daarom is 



   

besloten om ook kwalitatief materiaal te verzamelen als aanvulling op de gegevens uit de 

strafdossiers. Het betreft opinies en ervaringen van sleutelfiguren op het gebeid van het DNA-

onderzoek, verkregen door middel van interviews. 

Er is daarom in de lijn van de met het WODC afgesproken werkwijze, besloten om een aantal 

interviews af te nemen onder de verschillende ‘spelers’ in het DNA-proces: advocaten, officieren van 

justitie, rechters-commissarissen, een medewerker van het NFI en de technische recherche zijn 

ondervraagd over hun ervaringen met DNA-onderzoek. Daarnaast is hun visie gevraagd op de 

wetswijzigingen en de tekortkomingen onder de DNA-wetgeving van vóór 1 november 2001. Met 

deze gegevens is geprobeerd de leemtes in het kwantitatieve onderzoek aan te vullen. Aan de hand 

van zowel de resultaten van het kwantitatieve als het kwalitatieve onderzoek is geprobeerd een zo 

volledig mogelijk beeld te schetsen van de rol van het DNA-onderzoek in het strafproces.  

Om de verschillen weer te geven in de praktijk van opsporing en vervolging onder de oude en de 

nieuwe wetgeving inzake DNA-onderzoek is het noodzakelijk een meetinstrument te ontwikkelen, dat 

zowel de oude situatie adequaat beschrijft en – in een latere fase – de overeenkomsten en verschillen 

tussen oude en nieuwe situatie aantoont. Voor deze doelen wordt gebruik gemaakt van indicatoren, dit 

zijn meetbare kenmerken die een situatie of een proces beschrijven. Deze indicatoren kunnen zowel 

kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

3  REGELING DNA-ONDERZOEK IN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING 

 

3.1     De totstandkoming van de regeling DNA-onderzoek in het Wetboek van Strafvordering 

De in 1994 in werking getreden regeling DNA onderzoek in strafzaken23 kwam voort uit het 

wetsvoorstel 22 447 “Aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met voorzieningen ten behoeve 

van DNA-onderzoek”.24 Dit voorstel was gebaseerd op een rapport van de Commissie herijking 

Wetboek van Strafvordering, ook wel genoemd: de commissie Moons, naar haar voorzitter25. 

De aanleiding voor het opnemen van specifieke voorzieningen ten behoeve van het DNA-onderzoek 

was gelegen in het tot dan toe ontbreken van een wettelijke basis voor gedwongen afname van 

celmateriaal bij een verdachte. Op 29 oktober 1989 zegde Minister van Justitie Korthals Altes aan de 

Tweede Kamer toe, dat een wetsvoorstel zou worden voorbereid dat  mogelijk maakt dat op de 

lichamelijke integriteit van een verdachte van een misdrijf inbreuk kan worden gemaakt teneinde 

DNA-onderzoek te laten plaatsvinden. Deze inbreuk, zo beloofde de Minister, diende zo gering 

mogelijk te zijn en de persoonlijke levenssfeer van de verdachte zoveel mogelijk te waarborgen.  

Sinds 1985 bestond de mogelijkheid tot identificatie van een mens aan de hand van een zogeheten 

DNA-vingerafdruk.26 Direct na het ontdekken van deze mogelijkheid werd al gewezen op de 

forensische toepassing daarvan. In de praktijk vond sinds 1988 in het Gerechtelijk Laboratorium 

DNA-onderzoek ten behoeve van het voorbereidend onderzoek in strafzaken plaats. Forensisch DNA-

onderzoek is gebaseerd op vergelijking van een profiel op basis van celmateriaal (bloed, wangslijm) 

dat van de verdachte is afgenomen, met een profiel op basis van sporenmateriaal dat op de plaats van 

het misdrijf of op het slachtoffer is aangetroffen. Indien celmateriaal werd verzameld op de plaats 

delict, werd aangetroffen op het slachtoffer of vrijwillig werd afgestaan door een verdachte, dan 

leverde dit geen juridische problemen op. 27 Ook bestond er de mogelijkheid om met gebruikmaking 

van de reeds bestaande dwangmiddelen testmateriaal ten behoeve van DNA-onderzoek te verkrijgen. 

Dwangmiddelen die daarvoor in aanmerking kwamen waren bijvoorbeeld onderzoek aan lichaam en 

kleding (artikel 56 en 195 Sv) en de maatregelen in het belang van het onderzoek (artike l 62 lid 2 Sv 

jo. artt. 222, 225 Invoeringswet van het Wetboek van Strafvordering).  

Weigerde een verdachte echter om tot zijn lichaam behorend celmateriaal af te staan dan werd men 

geconfronteerd met een leemte in de wet.28 De commissie Moons was van mening dat 

bovengenoemde dwangmiddelen niet zo ver gingen dat de verdachte tegen zijn wil kon worden 

gedwongen van het lichaam deeluitmakend celmateriaal af te staan. Dit leidde de commissie onder 

                                                 
23  Wet van 8 november 1993, Stb. 1993, 596, inwerkingtreding 1 september 1994, Stb. 1994, 523. 
24  Kamerstukken II, 1991/1992, 22 447, nrs. 1-2. 
25  Het DNA-onderzoek in strafzaken, een rapport van de Commissie Herijking Wetboek van 

Strafvordering, januari 1991. 
Jeffreys, Wilson en Thein, ‘Individual-specific fingerprints of human DNA’, Nature 1985, p. 76-79. 

27  HR 5 juni 1951, NJ 1951, 520, met noot WP. 
28  Zie met name HR 2 juli 1990, NJ 1990, 751 met noot Sch. 



   

andere af uit het Tweede Bloedproefarrest29 en de beschikking van 2 juli 1990, NJ 1990 467, waarin 

de Hoge Raad, mede gelet op Hoofdstuk I van de Grondwet, concludeerde dat aan artikel 195 en 56 

Sv geen bevoegdheid tot het afnemen van lichaamsmateriaal zoals bloed en wangslijm kon worden 

ontleend. Ook voor het opslaan van de uit het DNA onderzoek verkregen profielen bestond volgens 

de Hoge Raad geen wettelijke basis30. 

Het afnemen van celmateriaal van een persoon en dit aan DNA-onderzoek onderwerpen zijn 

inbreuken op de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer. Artikel 11 van de Grondwet stelt 

dat een ieder recht heeft op onaantastbaarheid van zijn lichaam behoudens bij of krachtens de wet te 

stellen beperkingen en de Nederlandse wet voorzag niet in een regeling op basis waarvan gedwongen 

celmateriaal kon worden afgenomen.  

Artikel 6 lid 1 EVRM waaruit het beginsel van equality of arms wordt afgeleid brengt de commissie 

Moons tot het oordeel dat de verdachte een recht op tegenonderzoek dient te krijgen, waarop hij 

bovendien opmerkzaam dient te worden gemaakt nu het hier bedoelde recht effective and practical 

dient te zijn. De verdachte heeft het recht op een tegenonderzoek en moet ook daadwerkelijk de 

mogelijkheid hebben tot het instellen van een tegenonderzoek om dit recht te kunnen effectueren.  

De commissie -Moons heeft zich gericht op de wettelijke waarborgen waaraan het DNA-onderzoek 

moet voldoen om in het strafproces als bewijs gebruikt te kunnen worden. Eén van die waarborgen 

luidt dat er voldoende materiaal aanwezig is, niet alleen voor de vergelijking van profielen maar ook 

voor een eventueel tegenonderzoek. Zeker wanneer een verdachte vrijwillig medewerking verleent 

aan een DNA-onderzoek moet ook een recht op tegenonderzoek bestaan, alsdus de Commissie 

Moons.  

Ook artikel 8 lid 2 EVRM stelt dat alleen op basis van een wettelijke regeling een beperking op het in 

lid 1 van dit artikel geregelde recht (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) is toegelaten. Het 

opslaan van het DNA-profiel in een register om bij toekomstige delicten profielen te kunnen 

vergelijken, behoefde gezien artikel 10 GW en 8 EVRM eveneens een basis in een wet in formele 

zin. 31 Dit gezien het feit dat aan de opslag van DNA-profielen in een databank belangrijke privacy-

aspecten kleven. Om een zodanige inbreuk te kunnen maken zijn wettelijke garanties nodig. De 

opslag van DNA-profielen dient zorgvuldig te gebeuren en beveiligd te zijn om die bescherming van 

de privacy te garanderen. Wanneer een verdachte vrijwillig instemt met een DNA-onderzoek dient dat 

uitdrukkelijk te gebeuren en dient hij zich ten volle bewust te zijn van de consequenties van de 

toestemming.  

Behoudens de eisen die de Grondwet en verdragen stelden ten aanzien van het DNA-onderzoek in 

strafzaken, werd door de commissie Moons en in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel 

                                                 
29  HR 26 juni 1962, NJ 1962, 470 met noot WP. 
30  De lijn van de argumentatie van de Hoge Raad liep parallel aan het 2e Bloedproef-arrest van 

1962. 
31  Kamerstukken II, 1991/1992, 22 447, nr. 3 p. 4 (MvT).  



   

nog een tweetal redenen genoemd waarom DNA-onderzoek met de nodige waarborgen diende te 

worden omkleed.  

Ten eerste omdat DNA-onderzoek de mogelijkheid biedt de erfelijke eigenschappen van de 

onderzochte persoon bloot te leggen. Ondanks het feit dat het forensische onderzoek is gericht op het 

vergelijken van  DNA-profielen (zie artikel 138a Sv) werd een zorgvuldige regulering wenselijk 

geacht ter voorkoming van mogelijk misbruik. Ten tweede werd door de grote mate van betrouw-

baarheid van het DNA-onderzoek daaraan een grote bewijskracht toegedicht. Daarom moest de wijze 

waarop het onderzoek werd verricht, de verzameling van monsters en de bewerking ervan goed 

gereguleerd worden en vereiste het een aparte wettelijke grondslag. 32 

 

3.2     De overwegingen voor het wetsvoorstel TK 22 447 (invoering regelgeving omtrent  

          DNA-onderzoek)  

DNA-onderzoek biedt een unieke mogelijkheid personen te identificeren en het kan daarmee van 

grote betekenis zijn voor de opheldering van moeilijk te bewijzen zeden en geweldsdelicten. Tot de 

invoering van de wet vond DNA-onderzoek plaats op basis van vrijwillig door de verdachte afgestaan 

materiaal. Een wettelijke regeling kon er voor zorgen dat de rechten van de verdachte zijn 

gewaarborgd. Tevens is met de wettelijke regeling het verdedigingsbelang gediend omdat met behulp 

van een DNA-onderzoek ook de onschuld van een verdachte kan worden vastgesteld. Verder was het 

niet bevredigend dat de verdachte zich kon onttrekken aan DNA-onderzoek door te weigeren 

celmateriaal af te staan. De in het wetsvoorstel opgenomen mogelijkheid om van een verdachte met 

behulp van fysieke dwang celmateriaal af te nemen werd door de commissie Moons gemotiveerd met 

de overwegingen dat alternatieven niet reëel of bezwaarlijk waren, dat ook bij andere dwangmiddelen 

fysieke dwang geoorloofd was en dat het afnemen van bloed door middel van een vingerprik een 

relatief lichte ingreep is.  

Aangenomen werd dat gedwongen afname van lichaamsgebonden celmateriaal niet in strijd was met 

het beginsel dat een verdachte niet mag worden verplicht actief medewerking te verlenen aan hetgeen 

tot zijn veroordeling kan leiden, het zogenaamde nemo tenetur beginsel, dat inhoudt dat niemand kan 

worden gedwongen mee te werken aan zijn eigen veroordeling. De commissie Moons kwam namelijk 

tot de slotsom dat de verdachte door een bevel tot het afstaan van bloed ten behoeve van DNA-

onderzoek niet wordt verplicht tot actieve medewerking. Hij of zij dient slechts de afname te dulden. 

 

3.3     De wettelijke regeling uit 1994 op hoofdlijnen  

Artikel 138a Sv  

Dit artikel definieert het DNA-onderzoek. Daaronder wordt verstaan: het onderzoek van celmateriaal 

dat uitsluitend is gericht op het vergelijken van DNA-profielen. In de praktijk richt het forensisch 

                                                 
32  Kamerstukken II, 1991/1992, 22 447, nr. 3 p. 5 en 6 (MvT). 



   

DNA-onderzoek zich op het niet coderende DNA, het zogenaamde “junk-DNA” dat 95% uitmaakt 

van een DNA-molecule.33 De 5% die een functie vervult bij het overdragen van erfelijke eigen-

schappen, het zogenaamde functionele DNA, wordt niet onderzocht. Er wordt dus ook geen 

informatie verkregen die iets zegt over iemands uiterlijke kenmerken en erfelijke aandoeningen.34 

Hier moet wel opgemerkt worden dat er momenteel een wetsvoorstel aanhangig is dat het mogelijk 

moet maken ook het coderend DNA te onderzoeken op uiterlijke kenmerken. 35 Dit met het doel de 

opsporing te bevorderen.  

 

Artikel 151a Sv  

Het uitgangspunt van de Commissie Moons was dat een gerechtelijk vooronderzoek voorwaarde is 

voor een DNA-onderzoek in het kader van strafvordering. Door het DNA-onderzoek in handen te 

stellen van de rechter-commissaris is voldaan aan de noodzaak om dit onderzoek met de nodige waar-

borgen te omkleden. Van dit uitgangspunt is in de uiteindelijke wettelijke regeling afgeweken in die 

gevallen waarin nog geen verdachte bekend is. De genoemde commissie had voorgesteld in deze 

gevallen een anoniem gerechtelijk vooronderzoek te openen. Dit voorstel werd niet overgenomen. 

Omdat er in deze fase nog geen verdachte bekend is kan de rechter-commissaris diens belangen ook 

niet beschermen. Daarom werd artikel 151a in de regeling opgenomen dat de officier van justitie de 

bevoegdheid geeft om zelfstandig opdracht te geven tot het verrichten van DNA-onderzoek, in die 

gevallen waarin het opsporingsonderzoek nog niet heeft geleid tot een verdachte. Daarvoor geldt geen 

beperking ten aanzien van de delicten die onderwerp zijn van het onderzoek. 

Het tweede lid van artikel 151a verplicht de officier van justitie ertoe de verdachte, indien deze 

bekend is geworden, zo snel mogelijk schriftelijk in kennis te stellen van de deskundigenopdracht 

onder vermelding van de tijd waarop en het laboratorium waar het onderzoek heeft plaatsgevonden, 

alsmede de uitslag van het onderzoek. Tevens wijst de officier van justitie de verdachte op diens recht 

op tegenonderzoek. 

Het derde lid van artikel 151a geeft een bekend geworden verdachte de bevoegdheid de officier van 

justitie te verzoeken een andere deskundige te benoemen met de opdracht een DNA-onderzoek te 

verrichten. Dit verzoek zal worden ingewilligd, mits er voldoende celmateriaal beschikbaar is. 

Als de verdachte bekend wordt nadat de officier van justitie opdracht heeft gegeven tot een DNA-

onderzoek en dat onderzoek is nog niet voltooid, dan beschikt de verdachte ingevolge het vierde lid 

van artikel 151a (dat de bepalingen over deskundigenonderzoek van overeenkomstige toepassing 

verklaart) over de bevoegdheid een deskundige aan te wijzen die bij het onderzoek aanwezig mag zijn 

(artikel 232) en het verslag inclusief de DNA-profielen mag onderzoeken (artikel 233).  

                                                 
33  Zie bijlage I, definities. 
34  E.R. Groeneveld, De functie van het gerechtelijk laboratorium binnen de strafrechtspleging; een 

overdenking, Justitiële verkenningen 1989, p. 28 e.v. 
35  Kamerstukken II, 2001/2002, 28 072. 



   

In laatst genoemde geval verliest de verdachte volgens het vijfde lid van artikel 151a het recht op 

tegenonderzoek. 

 

Artikel 195a Sv  

Artikel 195a biedt de rechter-commissaris de bevoegdheid ambtshalve, op vordering van de officier 

van justitie of op verzoek van de verdachte of diens raadsman, een DNA-onderzoek te gelasten. Dit 

DNA-onderzoek is ingebed in het gerechtelijk vooronderzoek waardoor is voldaan aan de noodzaak 

om dit onderzoek met de nodige waarborgen te omkleden.  

Het tweede lid van artikel 195a bepaalt dat indien onvoldoende lichaamscellen voor tegenonderzoek 

beschikbaar zijn, de rechter-commissaris de verdachte (indien slechts een verdachte bekend is) in de 

gelegenheid stelt een deskundige (verbonden aan een van de aangewezen laboratoria) aan te wijzen 

die het onderzoek verricht. De verdachte heeft dan geen recht op tegenonderzoek meer. Maar gezien 

de moderne DNA-vermeerderings-technieken, waarbij uit een minieme hoeveelheid celmateriaal een 

DNA-profiel kan worden verkregen, kan geconcludeerd worden dat dit artikel wellicht achterhaald is. 

Het derde lid van artikel 195a bepaalt dat de rechter-commissaris de verdachte steeds schriftelijk in 

kennis te stelt van de deskundigenopdracht onder vermelding van tijd waarop en het laboratorium 

waar het onderzoek heeft plaatsgevonden, alsmede de uitslag van het onderzoek. Tevens wijst de 

rechter-commissaris de verdachte op diens recht op tegenonderzoek. 

Het vierde lid van artikel 195a ziet op de vernietiging van het van de verdachte afgenomen 

celmateriaal. De vernietiging van dit materiaal biedt de meeste bescherming tegen het gevaar dat het 

misbruikt wordt. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt. 

Het vijfde lid van artikel 195 a bepaalt dat DNA-profielen worden opgenomen in de DNA-databank. 

 

DNA-databank 

Behalve de afname van celmateriaal van een verdachte ten behoeve van een vergelijking van het 

DNA-profiel met dat van bijvoorbeeld sporenmateriaal aangetroffen op de plaats delict, is het ook 

mogelijk om  verkregen DNA-profielen op te slaan in de DNA-databank. In deze databank kunnen 

niet alleen de profielen van verdachten en/of veroordeelden worden opgeslagen, maar ook profielen 

die verkregen zijn uit biologisch sporenmateriaal dat aangetroffen is op de PD of op het slachtoffer. 

De opslag van de profielen dient slechts om misdrijven in de toekomst op te lossen. Zonder databank 

is het alleen mogelijk om een profiel van een bekende verdachte met een profiel dat uit 

sporenmateriaal verkregen is te vergelijken.  

Maar in geval dat er een DNA-databank bestaat waarin profielen zijn opgenomen van wie bekend is 

van wie deze afkomstig zijn kan ook onbekend sporenmateriaal worden vergeleken met de in de 

databank aanwezige profielen. En dan geldt: hoe meer profielen er in de databank opgenomen zijn des 

te groter is de kans op een match tussen een onbekend profiel en één van de profielen die in de 

databank opgenomen zijn. Een verlaging van de maximum strafmaat van die misdrijven waarin tot 



   

een DNA-onderzoek over mag worden gegaan heeft tot gevolg dat het aantal profielen dat in de 

DNA-databank opgenomen is in de toekomst zal toenemen. Hierdoor zal vervolgens de kans 

toenemen dat een profiel van een onbekende zal matchen met één van de profielen in de databank. 

Op de DNA-databank kan ook kritiek worden geuit. Het opnemen van profielen in de databank kan 

een inbreuk opleveren van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikelen 10 

Grondwet en 8 EVRM), nu DNA-materiaal persoonlijke informatie bevat. Er dient dan ook zeer 

zorgvuldig met deze informatie te worden omgegaan. De profielen worden immers opgenomen met 

het oog op de toekomst en niet om een specifiek misdrijf op te lossen, omdat voor een direct op de 

zaak betrokken vergelijking tussen een sporenprofiel en een profiel van een bepaalde verdachte geen 

opname in de databank vereist is. 

De vernietiging van profielen die ten onrechte in de DNA-databank zijn opgenomen is bijvoorbeeld 

een belangrijk aspect dat komt kijken bij de opname van profielen in de databank en de waarborgen 

daaromtrent. De opname van profielen in de databank gebeurt in het belang van de openbare orde, het 

belang van het slachtoffer of voor het oplossen of ter voorkoming van strafbare feiten36. Deze 

belangen gaan boven het belang van de verdachte op zijn of haar recht op eerbiediging van de per-

soonlijke levenssfeer, echter indien iemand onterecht als verdachte is aangemerkt, gaat deze be-

langenverdeling natuurlijk niet op en dient het profiel zo snel mogelijk uit de databank verwijderd te 

worden. 

 

Zie ook onder hoofdstuk 4 Besluit DNA onderzoeken. 

 

Artikel 195b Sv 

Dit artikel geeft de verdachte het recht op tegenonderzoek. Indien voldoende celmateriaal beschikbaar 

is, dient de rechter-commissaris de verdachte te wijzen op diens recht om binnen veertien dagen na 

ontvangst van het schriftelijke bericht inzake de uitslag een tegenonderzoek te doen verrichten. De 

deskundige wordt in dit geval benoemd door de rechter-commissaris, maar deze stelt de verdachte in 

de gelegenheid een deskundige aan te wijzen. De deskundige brengt aan de rechter-commissaris 

verslag uit en deze laatste bericht dit schriftelijk aan de verdachte. 

Het tweede lid van artikel 195b bepaalt dat indien de verdachte gebruik maakt van de in artikel 232 

neergelegde bevoegdheid een eigen deskundige aan te wijzen die het onderzoek van de door de 

rechter-commissaris benoemde deskundige bijwoont, de verdachte geen recht heeft op een 

tegenonderzoek, ook al is daarvoor voldoende celmateriaal beschikbaar. 

 

 

 

                                                 
36 Aldus de commissie Moons, Kamerstukken II, 1991/1992, 22 447, nr. 3, p. 4. 



   

Artikel 195c Sv  

Dit artikel verklaart de regeling over deskundigenonderzoek in de vijfde afdeling van de derde Titel 

van het Tweede boek van overeenkomstige toepassing op het DNA-onderzoek, behoudens de 

afwijkingen daarvan in artikel 195a en 195b. 

 

Artikel 195d Sv 

In het voorgaande werd er van uitgegaan dat profielvergelijking mogelijk was omdat de verdachte 

vrijwillig medewerking verleende aan de afname van celmateriaal. Zoals boven beschreven geldt dan 

dat een rechter-commissaris moet worden ingeschakeld die het bevel kan geven een DNA-onderzoek 

te doen uitvoeren. Er is daarbij geen beperking ten aanzien van de aard of de ernst van het delict 

waarvan iemand wordt verdacht.  

Krachtens artikel 195d heeft de rechter-commissaris ook de bevoegdheid om gedwongen afname van 

celmateriaal toebehorend aan een verdachte te bevelen. Dit kan hij ambtshalve dan wel op vordering 

van de officier van justitie en dit bevel tot gedwongen afname is gelimiteerd tot bepaalde gevallen. In 

beginsel moet het gaan om een misdrijf waarop maximaal een  gevangenisstraf van 8 jaar of meer is 

gesteld. 

In het tweede lid wordt het aantal gevallen waarin een DNA-onderzoek plaats kan vinden uitgebreid 

met enkele delicten waarop een lagere maximale gevangenisstraf is gesteld. Het zijn delicten ten 

aanzien van welke het waarschijnlijk is dat celmateriaal van de dader achterblijft op de plaats delict of 

het slachtoffer. 

Het derde lid van artikel 195d eist dat er sprake is van een ernstige mate van verdenking, zogenaamde 

ernstige bezwaren tegen de verdachte.37 Het enkel bestaan van een redelijk vermoeden van schuld is 

niet voldoende voor gedwongen afname van celmateriaal. Dit gelet op de mate van ingrijpendheid van 

dit dwangmiddel. Tevens is in het derde lid het subsidiariteitsvereiste opgenomen dat gedwongen 

afname dringend noodzakelijk is voor het aan de dag brengen van de waarheid. Zodra onderzoek dat 

gepaard gaat met minder zware dwangmiddelen mogelijk is dient van gedwongen afname te worden 

afgezien. 

In het vierde lid van artikel 195 d wordt bepaald dat het bevel slechts wordt gegeven nadat de 

verdachte is gehoord, althans opgeroepen. Hij mag zich daarbij bij laten staan door een raadsman. Dit 

lid waarborgt dat de verdachte de gelegenheid krijgt om op vrijwillige basis celmateriaal af te staan. 

Geen bloed wordt afgenomen indien dit om bijzondere geneeskundige redenen onwenselijk is, zo stelt 

het vijfde lid van artikel 195d. Gedacht is hierbij met name aan mensen die aan hemofilie lijden. 38 

Het zesde lid bepaalt dat de gedwongen afname geschiedt door een arts. De dwang krijgt in dit lid 

handen en voeten: zo nodig wordt het bevel tot afname van celmateriaal met behulp van de sterke arm 

ten uitvoer gelegd. 

                                                 
37  Ch. J. Enschedé, in: RM Themis 1996, p. 468-518. 



   

Tenslotte wordt in het zevende lid de gedwongen afname van ander celmateriaal geregeld. Indien de 

arts van oordeel is dat het bloed van de verdachte geen geschikt onderzoeksmateriaal zal opleveren 

(bijvoorbeeld vanwege een bloedtransfusie of een beenmergtransplantatie 39) kan de rechter-commis-

saris bevelen om wangslijm of haarwortels van de verdachte af te nemen. 

 

Artikel 195e 

Tegen het door de rechter-commissaris gegeven bevel tot gedwongen bloedafname, afname van 

wangslijm of haarwortels kan de verdachte binnen veertien dagen na de betekening van het bevel 

beroep instellen bij de rechtbank dan wel het gerechtshof. De instelling van het hoger beroep tegen het 

bevel heeft schorsende werking. 

 

3.4     De belangrijkste kritiek op de regeling 

Allereerst werd door tegenstanders van de regeling aangevoerd dat het afnemen van celmateriaal voor 

DNA-onderzoek een zeer ingrijpend middel is, omdat het afgenomen materiaal de meest persoonlijke 

(informatie over) eigenschappen van de mens bevat. Er wordt, zo stelden tegenstanders, een 

biologische blauwdruk van een verdachte gemaakt.40 Dit grijpt (te) diep in de privacy van de 

verdachte. Anderen waren het daar overigens weer niet mee eens. Hun standpunt was dat het bij 

DNA-onderzoek in het kader van de strafrechtspleging slechts gaat om het vergelijken van DNA-

profielen, waarbij geen onderzoek wordt gedaan naar erfelijke eigenschappen. Dit is eenvoudigweg 

niet mogelijk, zo stellen zij, nu het DNA-onderzoek zich in dit verband richt op het niet-coderende 

deel van de DNA-molecuul.41 Dit laatste standpunt werd onder andere door het NJCM bekritiseerd nu 

de stand van de techniek zo snel verandert dat wellicht in de toekomst wel meer privacy gevoelige 

informatie uit de DNA-profielen te vergaren valt. Het NJCM pleitte dan ook voor meer waarborgen in 

de artikelen 151a en 195a Sv, te weten dat de eis van ernstige bezwaren ten aanzien van bepaalde in 

de wet opgenomen ernstige misdrijven ook in deze artikelen moest worden opgenomen. 42  

Samenvattend was het hoofdbezwaar tegen het DNA-onderzoek op dit punt dat het onderzoek veel 

meer informatie zou geven dan alleen maar informatie over de identiteit die nodig is voor de 

vergelijking van de twee monsters en dat die extra informatie erg privacygevoelig was, gezien het 

hoge inhoudelijke gehalte van de informatie. 

                                                                                                                                                        
38  Kamerstukken II, 1991/1992, 22 447, nr. 3 p. 16 (MvT). 
39  Kamerstukken II, 1991/1992, 22 447, nr. 3 p. 17 (MvT). 
40  Zie in deze lijn o.a. Th. A. de Roos, De doorzichtige verdachte, onderzoek aan en in het lichaam vanuit 

het gezichtspunt van de verdediging, in: G.P.M.F. Mols (Red.), Justitieel onderzoek aan en in het 
lichaam, Kluwer 1990, p. 116 e.v.   

41  Zie P.J.P. Tak, DNA-onderzoek als strafvorderlijke bevoegdheid, in: D.R. Doorenbos/R.J. Verwey, 
Hercodificatie Wetboek van Strafvordering, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1991; zo ook Corstens in 
Hand. NJV 1990-II (verslag) p. 31. 

42  NJCM-commentaar: DNA-onderzoek in strafzaken (TK 22447), NJCM bulletin 17-4 (1992), p. 441. 



   

Een ander belangrijk bezwaar was dat DNA-onderzoek aan van een verdachte afgenomen 

celmateriaal in strijd was met het nemo tenetur-beginsel. 43 Dit beginsel stelt dat een verdachte niet 

mag worden verplicht actief medewerking te verlenen aan hetgeen tot zijn veroordeling kan leiden. 44 

Verder werd gewezen op het feit dat niet uitdrukkelijk in de regeling werd geregeld dat de 

mogelijkheid bestaat dat de rechter-commissaris het bevel voor DNA-onderzoek geeft ten aanzien van 

celmateriaal van een verdachte dat reeds voorhanden is (en dus niet speciaal daartoe hoeft te worden 

afgenomen). Deze mogelijkheid bestaat omdat artikel 195a Sv uitgaat van een onderzoek op 

celmateriaal, zonder dat wordt bepaald hoe dat is verkregen. Daarbij hoeft niet te worden voldaan aan 

de eisen die artikel 195d Sv stelt, zodat ook in gevallen waarop minder dan 8 jaar gevangenisstraf is 

gesteld DNA-onderzoek mogelijk is.45 

Ook liet de wetgever in de oorspronkelijke regeling open of er wel of niet een DNA-databank voor 

strafvorderlijke doeleinden mocht worden opgericht. In de regeling werd namelijk niet vastgelegd wat 

er moest gebeuren met de resultaten van het DNA-onderzoek: de zogenaamde DNA-profielen. In de 

Memorie van Toelichting werd de mogelijkheid van bewaring echter wel expliciet onder ogen 

gezien. 46  

Een andere leemte in de wetgeving betrof het niet regelen van de vernietigingsplicht van niet 

afgenomen celmateriaal. Artikel 195a lid 4 Sv regelt slechts de vernietiging van afgenomen celma-

teriaal. Geen vernietigingsplicht bestond echter voor via andere wegen verkregen celmateriaal van de 

verdachte, bijvoorbeeld door inbeslagname na huiszoeking of fouillering.  Het op deze wijze 

verkregen celmateriaal werd dus niet tegen misbruik beschermd. 

  

3.5 De totstandkoming van de regeling DNA-onderzoek in het Wetboek van  

Strafvordering 2001 

Per 1 november 2001 is de wetgeving inzake DNA-onderzoek in strafzaken gewijzigd. Het betreft 

hier de artikelen 151a, 151b, 151c, 195a, 195d en 195e Sv. De redenen om deze wijzigingen door te 

voeren zijn, volgens de minister, gelegen in het feit dat de wijze van uitvoering in de vorige 

regelgeving ‘onnodig belastend’ was.47 

Door technologische ontwikkelingen is het tegenwoordig mogelijk om met behulp van wangslijm net 

zo betrouwbare resultaten wat betreft DNA-onderzoek te krijgen als bij de afname van bloed. En 

aangezien de afname van wangslijm minder bezwarend is, is op grond van de subsidiariteitseis, in de 

                                                 
43  Zie o.a. Th. A. de Roos, Slachtoffer, verdachte en de DNA-proef, Nemesis 1990, p. 127. 
44  HR 1 oktober 1985, NJ 1986, 405. 
45  Zie P.J.P. Tak, DNA-onderzoek als strafvorderlijke bevoegdheid, p. 94, in: D.R. Doorenbos/R.J. 

Verwey, Hercodificatie Wetboek van Strafvordering, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1991. Deze vrees 
bleek later gegrond toen de HR in HR 19 juni 1999, NJ 2000, 10 expliciet erkende dat DNA-onderzoek 
op een via inbeslagneming verkregen tandenborstel met daarop van de verdachte afkomstig DNA -
materiaal was toegestaan. 

46  Kamerstukken II 1991/1992, 22 447, nr. 3 p. 12 (MvT). 
47  Kamerstukken II 1998/1999, 26 271, nr. 3 (MvT) p. 1 



   

nieuwe bepalingen gekozen voor deze methode van afname van lichaamsmateriaal.48 Het onderzoek 

en de afname moeten op een eenvoudiger, doeltreffender, voor de verdachte minder belastende manier 

plaatshebben.  

Bovendien is er in de gewijzigde bepalingen sprake van een verruiming van de mogelijkheden om tot 

een DNA-onderzoek over te gaan. De wettelijke grens, die verband houdt met de strafmaat van het 

misdrijf ten aanzien waarvan gedwongen afname voor een DNA-onderzoek plaats heeft, is verlaagd. 

De grens van misdrijven waarop een maximumstraf van acht jaar gevangenisstraf staat is verlaagd 

naar een maximumstraf van vier jaar gevangenisstraf om tot gedwongen afname van celmateriaal over 

te kunnen gaan.  

Daarnaast is de eis van ‘dringende noodzakelijkheid voor het aan de dag brengen van de waarheid’ 

komen te vervallen en ingeruild voor ‘in het belang van het onderzoek’. Wel blijft de eis bestaan dat 

van ‘ernstige bezwaren’ tegen de verdachte sprake moet zijn wil men kunnen overgaan tot de afname 

van celmateriaal van de verdachte ten behoeve van een DNA-onderzoek. 

De officier van justitie kan door de wetswijziging nu ook zelf opdracht geven tot het uitvoeren van 

een DNA-onderzoek, zonder daarvoor de rechter-commissaris in te hoeven schakelen. 

Eén van de belangrijkste redenen om een verruiming van de wettelijke mogelijkheden van DNA-

onderzoek door te voeren is de uitbreiding van de hoeveelheid registraties van DNA-profielen in de 

DNA-databank. Een goed functionerende DNA-databank kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 

opsporing en berechting van (ernstige) misdrijven.49 De verruiming van de mogelijkheden om over te 

gaan tot een DNA-onderzoek zal tot een toename van het gebruik van deze opsporingsmethode leiden. 

En hoe meer profielen er in de databank aanwezig zijn, hoe groter de kans op een ‘match’ van sporen-

materiaal met een reeds geregistreerd DNA-profiel. 

 

a.  Verlaging van de maximale strafbedreiging van 8 naar 4 jaar 

Een van de belangrijke verruimingen die de nieuwe wet biedt om over te kunnen gaan tot een DNA-

onderzoek is de verlaging van de wettelijke grens die getrokken is om te bepalen wanneer verdachten 

gedwongen kunnen worden mee te werken aan een DNA-onderzoek. Die grens lag tot  1 november 

2001 bij misdrijven waarop maximaal acht jaar gevangenisstraf of meer stond, maar is onder de 

nieuwe bepalingen verlaagd. Krachtens de artikelen 151b lid 1 en 195d lid 1 Sv kan een DNA-onder-

zoek plaatsvinden ten aanzien van elke verdachte van een misdrijf als omschreven in artikel 67 lid 1 

Sv. Dit zijn misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten; dat wil zeggen dat er een 

strafmaat van vier jaar op deze misdrijven moet staan. 

 

 

  

                                                 
48  Kamerstukken II 1998/1999, 26 271, nr. 3 (MvT) p. 4 



   

b.  Wangslijm in plaats van bloed  

Een belangrijke wijziging van de regelgeving is dat het onder de gewijzigde wetgeving niet langer 

nodig is om bloed af te nemen ten behoeve van een DNA-onderzoek. Door de technologische 

ontwikkelingen inzake het DNA-onderzoek kan van een steeds kleinere hoeveelheid celmateriaal een 

DNA-profiel worden gemaakt. In een wangslijm-monster zit voldoende DNA om een DNA-profiel te 

kunnen vervaardigen en aangezien het afnemen van wangslijm een minder ingrijpende maatregel is 

dan een bloedafname, is op grond van het subsidiariteitsbeginsel gekozen voor de minst ingrijpende 

maatregel. De afname van wangslijm is onder de nieuwe bepalingen wettelijk vastgelegd als dé 

methode voor DNA-onderzoek (artikel 151 b lid 3 Sv). 

Redenen om toch tot afname van bloed of haarwortels over te gaan kunnen zijn: bijzondere 

geneeskundige redenen (artikel 151b lid 3 en 195d lid 3 Sv) of hevig verzet van de verdachte. Afname 

tegen de wil van de verdachte geschiedt door een arts of verpleegkundige (lid 3). 

 

c.  Bewaren van celmateriaal 

In artikel 151a lid 6 en 195a lid 4 Sv zijn bepalingen opgenomen inzake de registratie en vernietiging 

van DNA-profielen, maar ook inzake de bewaring en vernietiging van celmateriaal. Celmateriaal 

wordt sinds de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen ook bewaard, met het oog op een mogelijk 

tegenonderzoek, zodat de verdachte niet nogmaals celmateriaal hoeft af te staan, maar ook om, met 

het oog op de voortschrijdende technologie en de ontwikkeling van andere analysetechnieken, toch op 

een later tijdstip een vergelijking van DNA-profielen mogelijk te maken.50  

 

d.  Grotere rol voor de officier van justitie ten opzichte van oude regelgeving 

Een andere wijziging is dat de officier van justitie onder de gewijzigde wet een veel belangrijkere rol 

speelt bij het geven van een opdracht tot het doen van DNA-onderzoek dan onder de oude bepalingen 

het geval was. Voorheen was er toestemming van de rechter-commissaris nodig voor elke vorm van 

DNA-onderzoek.  

De officier van justitie kan nu bij een bekende verdachte ingevolge artikel 151a Sv opdracht geven tot 

het doen van een DNA-onderzoek, wanneer de verdachte daar schriftelijk mee instemt. 

Daarnaast kan de officier van justitie krachtens artikel 151b Sv ook nog bevelen dat van een verdachte 

van een misdrijf omschreven in artikel 67 lid 1 Sv, tegen wie ernstige bezwaren bestaan, celmateriaal 

zal worden afgenomen ten behoeve van een DNA-onderzoek. Dit bevel kan krachtens lid 3 zelfs 

onder dwang ten uitvoer worden gelegd.  
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e.  ‘In het belang van het onderzoek’ 

Een andere verruiming van de mogelijkheden tot het doen van een DNA-onderzoek is de bepaling ‘in 

het belang van het onderzoek’ in plaats van ‘dringend noodzakelijk voor het aan de dag brengen van 

de waarheid’.  

In het belang van het onderzoek duidt op het opsporingsonderzoek (bevel officier van justitie) en het 

gerechtelijk vooronderzoek (bevel RC). Het DNA-onderzoek moet gericht zijn op het achterhalen van 

de dader van een strafbaar feit of de bevestiging dat de verdachte van een strafbaar feit daadwerkelijk 

de dader is. DNA-onderzoek kan dus niet gericht zijn op het oplossen van strafbare feiten waarop het 

onderzoek niet is gericht. Volgens de minister zijn vooral de mogelijkheden om over te gaan tot het 

doen van DNA-onderzoek in het voorbereidend onderzoek verruimd. 

 

f.  Ander dan afgenomen materiaal 

De artikelen 151c en 195e Sv bepalen dat onderzoek ter bepaling van een DNA-profiel van een 

bekende verdachte slechts wordt opgedragen ten aanzien van afgenomen celmateriaal, tenzij er 

zwaarwegende omstandigheden zijn om op voorwerpen aangetroffen lichaams-materiaal te gebruiken, 

in beslag genomen celmateriaal dus. Dit is door de Hoge Raad al in 1999 geaccepteerd in de tanden-

borstel-beschikking (HR 29 juni 1999, NJ 2000, 10) maar  in de nieuwe DNA-wetgeving wel 

duidelijk ingeperkt. 

De wetgever stelt wel strenge eisen aan het gebruik van in beslag genomen celmateriaal; daarvoor 

moeten zwaarwegende omstandigheden aanwezig zijn; bijvoorbeeld (de kans op) fysiek verzet51, maar 

een reden kan ook gelegen zijn in het feit dat de verdachte is overleden of dat de verdachte in het 

belang van het onderzoek nog niet op de hoogte mag zijn dat er een verdenking op hem rust. 

Wel is het van belang dat er voldoende zekerheid is dat het celmateriaal dat op een voorwerp 

aangetroffen is van de verdachte afkomstig is en niet van een ander, bijvoorbeeld een getuige.    

 

g.  Horen verdachte 

De artikelen 151b lid 2 en 195d lid 2 Sv  bepalen dat het bevel tot afname niet wordt gegeven dan 

nadat de verdachte in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord, eventueel in het bijzijn van een 

raadsman.   

Daarentegen staat er geen rechtsmiddel open tegen het afnamebevel (zoals onder de oude wetgeving 

in artikel 195e Sv wel het geval was), deze regel komt overeen met de regeling van onderzoek aan het 

lichaam ex artikel 56 Sv, waartegen ook geen rechtsmiddel openstaat. 
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h.  Strengere mededelingsplicht 

De officier van justitie  of de rechter-commissaris geeft de betrokkene schriftelijk kennis van de 

uitslag van het DNA-onderzoek. Artikel 151a lid 3 en 195a lid 3 Sv bevatten een gewijzigde 

formulering van de mededelingsplicht; er wordt gesproken over ‘persoon’ in plaats van ‘verdachte’, 

daarom geldt de mededelingsplicht voortaan ook ten aanzien van niet-verdachten (bijvoorbeeld 

derden of slachtoffers die bij het onderzoek betrokken zijn).  

In het geval er celmateriaal afgenomen is dient de mededeling zo spoedig mogelijk plaats te hebben, 

indien er celmateriaal aan voorwerpen in beslag genomen is dient de mededeling plaats te hebben 

zodra het onderzoek dat toelaat (artikel 151a lid 3 en 195a lid 3 Sv). 

 

i.  Tegenonderzoek 

De verdachte heeft krachtens artikel 151a lid 2-5 en 195a lid 2-3 en 195b lid 1-2 Sv recht op een 

tegenonderzoek, dat wordt uitgevoerd door een andere deskundige (verbonden aan een ander 

geaccrediteerd laboratorium). Voor het tegenonderzoek is echter wel voldoende celmateriaal nodig. 

Hier is rekening mee gehouden bij de bepalingen die handelen over het bewaren van celmateriaal 

(artikel 151a lid 6 en 195 lid 4 Sv). Wanneer dit tegenonderzoek de resultaten van het eerste 

onderzoek bevestigt komen de kosten die aan dit tegenonderzoek verbonden zijn voor rekening van de 

verdachte die om het tegenonderzoek verzocht heeft.  

 

In bijlage IIB is een schema opgenomen van de oude versus de nieuwe regeling. 
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4  UITVOERINGSREGELINGEN 

 

4.1.  Inleiding52 

Omdat het DNA-onderzoek de strafprocessuele positie van de verdachte ingrijpend kan beïnvloeden, 

immers dit kan ontlastend dan wel belastend bewijsmateriaal opleveren, is het van het grootste belang 

dat de uitkomsten van dit onderzoek betrouwbaar zijn. De regeling in het Wetboek van Straf-

vordering53 geeft het wettelijk kader voor dit onderzoek, zowel voor de verdachte, als voor de rechter-

commissaris en de officier van justitie. Regeling van de wijze waarop het onderzoeksmateriaal wordt 

verzameld en de wijze waarop het eigenlijke DNA-onderzoek wordt verricht alsmede de registratie 

van zowel het materiaal als onderzoeksresultaten, zijn van groot belang voor de betrouwbaarheid van 

het DNA-onderzoek. Het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken54 en de (ministeriële) Regeling DNA-

onderzoeken55 geven nadere regels voor de wijze waarop het DNA-onderzoek moet worden verricht. 

Het Reglement DNA-profielregistratie (dat vanaf 2001 is opgenomen in het Besluit DNA-

onderzoek56) bevat specifieke regels omtrent de registratie van de (privacy gevoelige) 

onderzoeksresultaten. Deze laatste regeling is gebaseerd op de Wet persoonsregistraties57 (met name 

artikel 19), die in juli 2001 is vervangen door de Wet bescherming persoonsgegevens.58 In dit 

hoofdstuk zullen deze uitvoeringsregelingen worden besproken en met elkaar worden vergeleken. 

Schematisch verhouden de regelingen zich als volgt tot elkaar: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De regelingen die de registratie van DNA-profielen in een database vastleggen, verhouden zich als 

volgt tot elkaar: 

                                                 
52  Dankbaar is gebruik gemaakt van het niet gepubliceerde rapport “DNA”  van F.C.V. de Groot en L.P. 

Mol Lous,  oktober 1994, versie1. 
53  Oude regeling: Wet van 8 november 1993, Stb. 596, i.w.t.r. 1 september 1994; nieuw: Wet van 5 juli 

2001, Stb. 335, i.w.t.r. 1 november 2001. 
54  Oude regeling: 4 juli 1994 Stb. 1994, 522; nieuw: 27 augustus 2001 Stb. 400. 
55  Oude regeling: Stb. 1994, 174 en de regeling uit 1997; nieuw: 17 oktober 2001, Stcrt. 203  

p.14. 
56  Regeling van 17 oktober 2001, Regeling DNA-onderzoek in strafzaken, Stcrt. 203 en Besluit DNA-

onderzoek in strafzaken zijn. Besluit van 27 augustus 2001, Stb. 400.  
57  Wet bescherming persoonsregistraties, Stb. 2000, 302. 
58  Wet bescherming persoonsgegevens, Stb. 2001, 180. 

DNA-onderzoek in het Wetboek van Strafvordering (oude regeling: Wet van 8 november. 
1993, Stb. 596, i.w.t.r 1 september 1994; nieuw: wet van 5 juli 2001, Stb. 335, i.w.t.r. 1 

Regeling van de Minister van Justitie tot vaststelling van de uitvoeringsregelingen van het 
Besluit DNA-onderzoek (oude regeling: Stb. 1994, 174 en de regeling uit 1997; nieuw: 17 

B Besluit DNA-onderzoek in strafzaken (oude regeling:4 juli 1994 Stb. 1994, 522; nieuw: 27 
auAugustus 2001 Stb. 400) 



   

 

 

 

Via artikel 19 Wet persoonsregistraties 

 

 

 

 

4.2     Korte beschrijving oude uitvoeringsregelingen (1994) 

 

4.2.1     Besluit DNA-onderzoek in strafzaken 199459 

Het Besluit DNA-onderzoek geeft een nadere regeling omtrent de wijze van uitvoering van de 

artikelen 151a, 195a 195b en 195d van het Wetboek van Strafvordering. Het regelt gedetailleerd 

welke formaliteiten bij het voorbereiden, verrichten en afhandelen van het DNA-onderzoek in acht 

moeten worden genomen. 

In de tweede paragraaf (de eerste paragraaf beperkt zich tot het definiëren van enkele begrippen) staan 

de bepalingen betreffende het onderzoek in laboratoria. DNA onderzoek  

wordt slechts verricht in opdracht van een officier van justitie of rechter-commissaris, die een 

opdracht daartoe verlenen aan een deskundige verbonden aan het Gerechtelijk Laboratorium of het 

laboratorium van het Instituut voor anthropogenetica van de Rijksuniversiteit Leiden. Deze labora-

toria hebben daarvoor een certificaat van erkenning gekregen. Het onderzoek naar en het verslag over 

de hoeveelheid materiaal wordt gedaan door een deskundige van het Gerechtelijk Laboratorium.  

In de derde paragraaf staat de verslaglegging en het register waarin de DNA-profielen worden 

opgeslagen centraal. Er is een centrale registratie van DNA-profielen met het oog op toekomstig 

strafrechtelijk onderzoek en eveneens om te kunnen vaststellen of bepaald materiaal afkomstig is van 

overleden of onbekende personen van wie een DNA-profiel in de databank is opgenomen. Zowel de 

profielen die zijn verkregen uit sporenmateriaal als afgenomen celmateriaal worden opgeslagen en 

geregistreerd. Deze registratie valt onder de Wet bescherming persoonsregistratie. Eveneens is de 

vernietiging van celmateriaal en de verwijdering van profielen die onterecht in de databank zijn 

opgenomen geregeld. Ook zijn er bepalingen die regelen dat profielen in ieder geval na 18 danwel 30 

jaar door het laboratorium uit de databank worden verwijderd. 

De vierde paragraaf regelt de wijze waarop celmateriaal, te weten bloed, wangslijm en haarwortels, 

van een verdachte mogen worden afgenomen. In principe wordt er bloed van de betrokkene afge-

                                                                                                                                                        
 
59  Besluit van 4 juli 1994, houdende nadere regels omtrent de wijze van uitvoering van de artikelen 151a, 

195a, 195b en 195d van het Wetboek van Strafvordering, Stb. 1994, 522. Zie tevens bijlage II-A. 

Wet bescherming persoonsregistratie(tot juli 2001) en Wet 
bescherming persoonsgegevens (vanaf juli 2001) 

Reglement DNA-profielregistratie (oud: Stcrt. 1994, 96, nieuw: 
opgenomen in het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken) 



   

nomen door een arts door middel van een venapunctie. Wanneer bloedafname om medische redenen 

onwenselijk is wordt wangslijm of haar afgenomen ten behoeve van een DNA-onderzoek. 

De vijfde paragraaf geeft nadere regels omtrent de identificatie, verzending en verpakking van 

celmateriaal dat van een verdachte is afgenomen. Er dient een opsporingsambtenaar bij de afname 

aanwezig te zijn. Het afgenomen materiaal wordt verpakt en dient binnen 48 uur in het laboratorium 

aanwezig te zijn. Het afgenomen celmateriaal krijgt een nummer en een identiteitszegel, voor de 

verzending en bewaring van de monsters. Het laboratorium draagt de zorg voor de registratie van de 

monsters. De monsters worden in de rest van het (technische) DNA-onderzoek alleen als nummer 

(dus anoniem) behandeld. De minister kan nadere aanwijzingen geven omtrent de verzameling, bewa-

ring en registratie van sporenmateriaal en de monsters met afgenomen materiaal. 

 

De zesde paragraaf bevat nadere regelgeving omtrent DNA-onderzoek in het opsporings-onderzoek.  

 

4.2.2     Regeling van de Minister van Justitie 199460 

Het hierboven besproken Besluit DNA-onderzoek61 bevat een aantal delegatiebepalingen met 

betrekking tot modellen en technische voorschriften. Deze zijn opgenomen om beter in te kunnen 

spelen op de ontwikkeling die de wetenschap op het terrein van het DNA-onderzoek doormaakt en zal 

blijven doormaken. De Regeling van de Minister van Justitie strekt tot uitvoering van deze 

delegatiebepalingen (zie ook het schema hierboven).  

In de artikelen 1 en 2 worden modellen voor een proces-verbaal vastgesteld die moeten worden 

gebruikt bij het vernietigen van het celmateriaal en het uit het celmateriaal verkregen DNA-profiel. In 

artikel 3 wordt een model vastgesteld voor het verslag van bevindingen van een deskundige die DNA-

onderzoek verricht. Artikel 4 geeft voorschriften voor de apparatuur die wordt gebruikt bij de afname 

van bloed. In artikel 5 wordt een procedure gegeven voor de behandeling van monsters, artikel 6 

regelt de omgang met sporenmateriaal. Al deze voorschriften hebben tot doel kwaliteitswaarborgen te 

geven voor de uitvoering van het DNA-onderzoek. 

 

4.2.3     Regeling van de Minister van Justitie 199762 

Inhoudelijk is deze regeling bijna niet anders dan de regeling hierboven. Deze werd echter niet 

genotificeerd (art. 8 lid 1 richtlijn nr. 83/189/EEG 28 maart 1983, betreffende een informatie -

procedure op het gebied van normen en technische voorschriften). Om alsnog aan deze verplichting te 

voldoen werd de regeling uit 1997 ingestuurd. Toegevoegd werden de artikelen 7 t/m 10, alle van 

                                                 
60  Regeling van de Minister van Justitie, nr. 451192/ 594, MB, tot vaststelling van de 

uitvoeringsregelingen van het Besluit DNA-onderzoeken, Stb. 1994, 174. 
61  Staatsblad 1994, 522. 
11 4 juli 1997, Stcrt. 1997, 129, p. 17. 
 



   

wettechnische aard en het meer inhoudelijke lid 2 bij art. 4 waarmee wordt voldaan aan de weder-

zijdse plicht van erkenning van gelijkwaardige apparatuur. 

 

4.2.4 Reglement DNA-profielregistratie 1994 

Het Reglement DNA-profielregistratie 1994 geeft het doel van de registratie van DNA-profielen weer, 

te weten: de identificatie van de verdachte, overleden en onbekende personen. De registratie van 

profielen verschaft statistische informatie over de frequentie van DNA-profielen, waarmee weten-

schappelijke toetsing mogelijk is. De registratiebeheerder heeft zeggenschap en verantwoordelijkheid 

over de registratie en is bevoegd de taken van de registratie uit te voeren. Toegang tot de registratie 

hebben het hoofd van de afdeling serologie en de medewerkers van die afdeling en de systeem-

beheerders. 

 

De categorieën van geregistreerde personen zijn personen ten aanzien waarvan  opdracht gegeven is 

tot het afnemen van celmateriaal ten behoeve van DNA-onderzoek, personen van wie sporenmateriaal 

is onderzocht op DNA-sporen en -profielen, de onderzoekers van de serologieafdeling van het 

laboratorium, de opdrachtgever en de betrokken ambtenaar van politie, dit om contaminatie van het 

materiaal te voorkomen.  

De gegevens van degenen van wie het DNA-profiel in de databank is opgenomen dienen uit de 

databank te worden verwijderd en te worden vernietigd wanneer blijkt dat diegene ten onrechte als 

verdachte is aangemerkt, danwel na 30 jaar. Ook dienen de gegevens verwijderd of vernietigd te 

worden wanneer zij niet meer nodig zijn voor het doel van de registratie. De gegevens zelf en het 

nummer dat de gegevens hebben gekregen worden gescheiden en het verband tussen een nummer en 

een persoon is alleen voorbehouden aan daartoe expliciet gemachtigden. De verstrekking van 

gegevens en uitslagen aan derden kan alleen wanneer dat in overeenstemming is met het doel van de 

registratie, met toestemming van de geregistreerde of aan de vaste gebruikers die de gegevens 

gebruiken voor het doel van de registratie. De gegevens worden in elk geval niet verstrekt aan 

personen die zijn belast met de feitelijke uitvoering van het DNA-onderzoek, dit om het onderzoek zo 

onpartijdig en onafhankelijk mogelijk te houden. De geregistreerde personen kunnen een schriftelijk 

verzoek betreffende hun gegevens doen aan het laboratorium  

De basis voor deze regeling is de Wet bescherming persoonsregistratie (geldig tot juli 2001, 

momenteel is deze regeling vervangen door de Wet bescherming persoonsgegevens), de regelgeving 

die handelt over de registratie en bewaring van privacy-gevoelige informatie, waaronder ook de 

opname en registratie van DNA-profielen in de DNA-databank valt. 

 

 

 

 



   

4.3.  Korte beschrijving nieuwe regelingen (na 1 november 2001) 

 
4.3.1     Besluit DNA-onderzoek in strafzaken 2001 

Tegelijk met de invoering van de nieuwe bepalingen inzake DNA-onderzoek (art. 151a, 151b, 195a en 

195d) in het Wetboek van Strafvordering is ook het Besluit DNA-onderzoeken in strafzaken grondig 

gewijzigd. Het besluit geeft nadere invulling aan de wettelijke bepalingen inzake DNA-onderzoek, 

zoals het aanwijzen van laboratoria waar DNA-onderzoek mag worden verricht, aangeven welke 

personen bevoegd zijn tot afname en op welke wijze de afname dient te gescheiden. 

De nieuwe bepalingen omtrent DNA-onderzoek in strafzaken zijn op 1 november 2001 in werking 

getreden; deze bepalingen worden veelal uitgewerkt in de vorm van AmvB’s. Het Besluit DNA-

onderzoek in strafzaken is een dergelijk AMvB. Het Besluit is aangepast aan de wijzigingen van de 

bepalingen in het Wetboek van Strafvordering die handelen over het DNA-onderzoek. In het Besluit 

van 27 augustus 2001, houdende nadere regels over het DNA-onderzoek in strafzaken (Besluit DNA-

onderzoek in strafzaken) zijn de regels gegeven omtrent de uitvoering van DNA-onderzoeken in 

strafzaken. Het is van groot belang dat bij de uitvoering van het DNA-onderzoek de voorschriften 

strikt worden nageleefd, dit gezien het belang van het resultaat van een DNA-onderzoek in het 

strafrechtelijke proces. De wetgever heeft daarom deze uitvoeringsregelingen vastgesteld met daarin 

nauwkeurig alle voorschriften die nageleefd dienen te worden bij de uitvoering van het onderzoek. 

Een belangrijk verschil tussen de nieuwe wetgeving ten opzichte van de oude bepalingen van Sv is dat 

als primair afnamemateriaal voortaan wangslijm in plaats van bloed wordt gebruikt. De wijze waarop 

het wangslijm dient te worden afgenomen wordt krachtens de artikelen 151b lid 5 en 195d lid 5 Sv bij 

AMvB, dat wil zeggen: het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken, bepaald.  

Ook zijn in het besluit bepalingen opgenomen die de vrijwillige afname van derden en verdachten 

regelen (op grond van 151a en 195a Sv). Verder zijn er nog een aantal wijzigingen in de strafvor-

derlijke bepalingen betreffende DNA-onderzoek doorgevoerd, waarin voor de uitwerking wordt 

verwezen naar het Besluit: art. 151a lid 4 Sv bepaalt dat bij AMvB wordt bepaald bij welke 

laboratoria deskundigen worden benoemd, art. 151a lid 5 Sv verwijst naar het Besluit voor wat betreft 

de kosten van een tegenonderzoek en krachtens lid 6 van art. 151a Sv en art.151c Sv stelt het Besluit 

regels voor de registratie van DNA-profielen. 

Het Besluit geeft de rechten van de betrokkene weer, zoals het recht op bijstand van een raadsman 

wanneer aan de betrokkene gevraagd wordt om toestemming te geven tot medewerking aan afname 

van celmateriaal ten behoeve van een DNA-onderzoek (art. 2 lid 1 Besluit). Daarnaast wordt geregeld 

dat zowel bloed, wangslijm als haarwortels kunnen worden afgenomen ten behoeve van een DNA-

onderzoek. De wijze waarop dit dient te geschieden wordt in het vierde tot en met het zesde lid van 

art. 2 van het Besluit weergegeven. De afname van wangslijm of haarwortels kan, in tegenstelling tot 

het oude Besluit, door een opsporingsambtenaar geschieden, wanneer de verdachte daar schriftelijk 



   

mee instemt. De Regeling DNA-onderzoek bepaalt vervolgens aan welke eisen de afname apparatuur 

en de opsporingsambtenaar moeten voldoen.  

Er dient ook een opsporingsambtenaar bij de afname aanwezig te zijn die van de afname proces-

verbaal opmaakt (art. 4 Besluit). Het afgenomen celmateriaal wordt verpakt en van een identi-

teitszegel voorzien, ditzelfde gebeurt bij een voorwerp waarop mogelijk DNA-materiaal aanwezig is 

(art. 4 en 5 Besluit). Wanneer de monsters het laboratorium bereiken worden daar allerlei zaken 

geregistreerd. Dit is mede van belang voor de verwijdering van het materiaal in de toekomst. (art. 6 

Besluit).  

Het DNA-onderzoek wordt in een geaccrediteerd laboratorium verricht, dat wil zeggen: het NFI, het 

Instituut voor anthropogenetica te Leiden of een geaccrediteerd laboratorium in het buitenland (art. 7 

Besluit). De termijn waarbinnen de deskundige het onderzoek dient te verrichten wordt door de 

opdrachtgever bepaald , dat wil zeggen: de officier van justitie of de rechter commissaris (art. 9 Bes-

luit). Krachtens art. 10 stelt de deskundige het rapport van het onderzoek op. 

 

4.3.2. Regeling van de Minister van Justitie 2001 

De Regeling DNA-onderzoek in strafzaken van 17 oktober 2001 bevat nadere regels omtrent de 

afname van celmateriaal van betrokkenen. De regeling sluit aan op het Besluit DNA-onderzoek in 

strafzaken en geeft een nadere invulling aan de bepalingen uit het Besluit. De nieuwe regeling 

vervangt de oude, nu in de nieuwe regelgeving - in de wetgeving en in het nieuwe Besluit DNA- is 

bepaald dat afname primair door wangslijm in plaats van door bloed geschiedt. De procedurele 

voorschriften die in de nieuwe regeling zijn opgenomen zijn in dit opzicht veranderd ten opzichte van 

de oude regeling, om zo aan te sluiten bij de wijziging van de DNA-regelgeving voor wat betreft 

afnamemateriaal. Daarnaast is onder de nieuwe wet afname door een opsporingsambtenaar mogelijk, 

mits de verdachte daar afzonderlijk schriftelijk mee instemt. Ook daaromtrent worden in de regeling 

nadere bepalingen gegeven.    

In de regeling is bepaald dat voor het afnemen van wangslijm een borsteltje wordt gebruikt dat aan 

bepaalde eisen moet voldoen en dat bij de afname ongepoederde plastic handschoenen dienen te 

worden gedragen. Dit dient ook bij de afname van bloed te gebeuren. Ook het gebruik van een iden-

titeitszegel wordt in art. 6 van de regeling vastgelegd. Daarnaast zijn de eisen die er aan een sluitzegel 

gesteld worden in art. 7 vastgelegd. De definitie  van opsporingsambtenaar is ook in de regeling te 

vinden.  

De opsporingsambtenaar die celmateriaal af mag nemen dient aan twee eisen te voldoen, hij of zij 

dient volgens art. 8 sub a gecertificeerd te zijn en hij of zij mag niet betrokken zijn geweest bij het 

opsporingsonderzoek in het kader waarvan de afname van celmateriaal nodig is, dit om alle schijn van 

partijdigheid te vermijden. Dit is voor de politie een bepaling om rekening mee te houden. Voor de 

afname van het celmateriaal kunnen ze een vaste opsporingsambtenaar aanstellen of een 

gecertificeerde opsporingsambtenaar van een andere afdeling vragen. Opsporingsambtenaar is een 



   

ruim begrip; dat betekent dat ook bij grote zaken waarbij veel opsporingsambtenaren betrokken 

worden er voldoende mogelijkheden zijn om een opsporingsambtenaar te vinden om celmateriaal van 

een betrokkene af te nemen. De regeling is tegelijk met het nieuwe Besluit in werking getreden.  

 

4.3.3 Reglement DNA-profielregistratie  

Het reglement is nu opgenomen in het Besluit. Het oude reglement is dus komen te vervallen en de 

regelingen die bestonden omtrent de registratie van DNA-profielen zijn in nieuwe bepalingen in het 

Besluit opgenomen. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), die de Wet bescherming per-

soonsregistratie (WPR) heeft vervangen, is lex generalis voor de registratie van DNA-profielen in de 

databank.  

De WPR is per 1 september vervangen door de WBP, terwijl de nieuwe regelgeving inzake DNA-

onderzoek in strafzaken pas per 1 november 2001 in werking is getreden. Voor organisaties van wie 

de werkzaamheden onder de WPR vielen geldt dat zij vanaf het vervallen van de WPR een jaar de tijd 

hebben om hun verwerkingen in overeenstemming te brengen met de WBP. Tussen september 2001 

en november 2001 gold dus de WBP, maar het WPR-reglement was gewoon nog geldig (in verband 

met de overgangstermijn van een jaar). Op grond van de WBP geldt in principe een meldingsplicht 

voor alle gegevensverwerkingen, in het Besluit DNA-onderzoek van 2001 wordt nu de registratie van 

DNA-profielen in de DNA-databank geregeld, in overeenstemming met de WBP63. 

 

4.4  Vergelijking oude en nieuwe uitvoeringsregelingen  

 

De verschillen tussen Besluit DNA-onderzoeken 1994 en Besluit DNA-onderzoeken 200164: 

 

a. Afname celmateriaal 

Wanneer een verdachte vrijwillig meewerkt aan een DNA-onderzoek worden geen nadere beper-

kingen gesteld aan het delict of de graad van verdenking. Dat is pas het geval bij gedwongen afname 

van celmateriaal ten behoeve van een DNA-onderzoek. In dat geval dient er te zijn voldaan aan de eis 

van een verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, de eis dat het 

DNA-onderzoek in het belang van het onderzoek is en de eis dat er ernstige bezwaren tegen verdachte 

zijn. 

In het Besluit worden nadere regels gesteld omtrent de (vrijwillige) afname van celmateriaal. 

Art. 2 van het Besluit bepaalt dat degene die gevraagd wordt schriftelijk toe te stemmen in afname 

van celmateriaal ten behoeve van een DNA-onderzoek zich door een raadsman kan laten bijstaan (zie 

ook art. 151b lid 2 en 195d lid 2 Sv). In art. 2 Besluit vinden we ook dat de officier van justitie of de 

                                                 
63  Naar de informatie van het College bescherming persoonsgegevens 
64  Het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken van 4 juli 1994 (Stb. 522) vergeleken met het nieuwe Besluit 

DNA-onderzoek in strafzaken van 27 augustus 2001 (Stb. 400). 



   

rechter-commissaris de verdachte daar uitdrukkelijk op moet wijzen. In het oude Besluit was een 

dergelijke bepaling niet opgenomen en in art. 195d lid 4 Sv(oud) werd alleen bepaald dat de verdachte 

bevoegd was om zich bij te laten staan door een raadsman, maar niet dat hij daar uitdrukkelijk op 

gewezen diende te worden. Deze bepaling dient er toe te voorkomen dat verdachte onder druk wordt 

gezet om toestemming te verlenen65.  

Wanneer de verdachte de schriftelijke toestemming heeft verleend komen we aan bij de volgende 

leden van art. 2. Uit lid 3 blijkt dat het mogelijk is om bij vrijwillige medewerking bloed, wangslijm 

of haarwortels van verdachte af te nemen, de leden 4 tot en met 6 bepalen de manier waarop dit 

gebeurt. De verdachte heeft de vrijheid om voor één van deze afnamemethoden te kiezen. Lid 7 be-

paalt door wie de afname dient te gebeuren. Opvallend is dat de afname van wangslijm of haarwortels 

ook door een bevoegde opsporingsambtenaar kan gebeuren, wanneer verdachte daar afzonderlijk 

schriftelijk mee instemt, terwijl voor 1 november 2001 alle methoden van afname alleen door een arts 

konden worden verricht.  

De afname bij gedwongen medewerking is vastgelegd in art. 151b lid 3 en 195d lid 3 Sv, waarin 

wordt bepaald dat wangslijm bij gedwongen afname het primaire afnamemateriaal is. Ook is in deze 

bepalingen al vastgelegd wie bevoegd is tot de gedwongen afname. Krachtens lid 5 worden in het 

besluit nadere regels gegeven omtrent de afname; art. 3 van het Besluit handelt over de gedwongen 

afname, de manier van afname is gelijk aan die uit art. 2 van het Besluit, met dien verstande dat er in 

principe wangslijm afgenomen wordt.  

   

b. Onderzoek in laboratorium 

Krachtens art. 7 van het Besluit mag het DNA-onderzoek alleen uitgevoerd worden door een 

geaccrediteerd laboratorium (op dit moment zijn dat alleen het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 

en het Instituut voor anthropogenetica van de Universiteit Leiden). Ook is er krachtens art. 7 lid 1 sub 

b de mogelijkheid het DNA-onderzoek in een buitenlands laboratorium te verrichten. Deze bepaling 

verschilt slechts van de regeling onder het oude Besluit (art. 2 lid 1 en 2 oud Besluit), waar een 

certificaat van erkenning vereist was, waar nu over ‘accreditatie’ wordt gesproken. 

 

Er zijn ook bepalingen komen te vervallen; zoals de bepaling van art. 3 van het oude Besluit. Art. 3 

oud bepaalde dat onderzoek gedaan moest worden of er voldoende celmateriaal beschikbaar was voor 

een DNA-onderzoek en dat daarvan aan de officier van justitie of de rechter-commissaris verslag 

werd gedaan. In het nieuwe Besluit is een soortgelijke bepaling niet te vinden; dit bespoedigt de 

procedure en de verslaggeving, maar wellicht zullen ook technologische ontwikkelingen, die het 

mogelijk maken uit zeer geringe hoeveelheden celmateriaal een DNA-profiel te vervaardigen, een rol 

spelen om deze bepaling met de inwerkingtreding van het nieuwe Besluit te laten vervallen. 

                                                 
65  Nota van Toelichting, Stb. 2001, 400, p. 11 



   

c. Registratie celmateriaal 

De procedure omtrent registratie van het celmateriaal in het instituut is vereenvoudigd en aan 

bepaalde termijnen gebonden, om de tijd tussen afname en uitslag van het onderzoek te verkorten, 

opdat degene van wie het celmateriaal afgenomen is niet te lang in onzekerheid hoeft te verkeren. De 

wachttijd van 10 dagen die in het oude Besluit onder art. 4 lid 3 te vinden was is komen te vervallen, 

net als het hierboven genoemde verslag over de hoeveelheid celmateriaal (art. 3 oud). Daarentegen is 

het voortaan de officie r van justitie of de rechter-commissaris die de termijn stelt waarbinnen het 

onderzoek afgerond dient te zijn, (art. 9 lid 1 Besluit). 

Krachtens art. 6 lid 1 van het Besluit worden van het monster van afname dat naar het laboratorium 

gestuurd wordt een aantal zaken geregistreerd; er wordt krachtens het nieuwe besluit meer informatie 

vastgelegd dan onder het oude Besluit verplicht was, dit met het oog op het tijdstip van vernietiging 

(lid 2). De deskundige die in opdracht van de officier van justitie of de rechter-commissaris het onder-

zoek verricht heeft stuurt de resultaten van dit onderzoek krachtens art. 10 lid 3 van het Besluit direct 

(in ieder geval binnen een week) naar de betreffende officier van justitie of rechter-commissaris en 

zendt binnen een week een afschrift naar het instituut voor registratie, alsmede het DNA-profiel dat 

uit het DNA is verkregen.  

Deze bepalingen dienen ertoe de vaart in het onderzoek te houden en hangen samen met de betere 

controle op de vernietiging en verwijdering van celmateriaal, gegevens en profielen. 

Het NFI legt het DNA-profiel in de databank vast en vergelijkt het profiel met andere opgenomen 

profielen in de databank; van het resultaat van deze vergelijking wordt de betreffende officier van 

justitie of rechter-commissaris op de hoogte gesteld (art. 10 lid 4 Besluit). Daarnaast bewaart het 

instituut krachtens art. 13 lid 1 ook het celmateriaal dat bij het profiel hoort, dit is nieuw ten opzichte 

van het oude Besluit en dient een tegenonderzoek en eventueel een DNA-onderzoek of -vergelijking 

in de toekomst mogelijk te maken.  

 

d. DNA-databank en doelstelling  

Er is een DNA-databank waarin DNA-profielen worden vastgelegd met als doel de opsporing, 

vervolging en berechting van strafbare feiten te bevorderen (art. 14 lid 1 Besluit). Deze doelstelling 

vindt meer aansluiting bij de daadwerkelijke functie van de databank dan onder de oude regelgeving 

het geval was (art. 9 Besluit oud). In het nieuwe Besluit is het DNA-onderzoek alleen in de 

strafrechtelijke context bezien, wat in de praktijk onder het oude Besluit ook het geval was, maar in 

het oude Besluit niet als doelstelling van de registratie naar voren kwam. 

De minister is volgens het tweede lid van art. 14 Besluit verantwoordelijk voor de registratie van 

DNA-profielen. Ingevolge het derde lid voert de directeur van het NFI het beheer over de DNA-

databank.  

In het vierde lid wordt bepaald dat er eventueel een bijbehorend profiel van een overleden slachtoffer 

vastgelegd kan worden. Ook kan krachtens lid 5 het profiel opnieuw bepaald worden, als de stand van 



   

de techniek dat noodzakelijk maakt; dit is mogelijk nu er onder de nieuwe bepalingen naast DNA-

profielen ook celmateriaal bewaard wordt (art. 13 lid 1 Besluit). 

 

e. Verstrekking van gegevens 

Art. 15 van het Besluit beperkt de kring van personen en instanties waaraan gegevens uit de DNA-

databank verstrekt kunnen worden. In het eerste lid wordt bepaald dat de verstrekking binnen het 

instituut alleen plaats heeft voorzover degenen aan wie de gegevens verstrekt worden dit nodig 

hebben voor een goede taakvervulling van de aan hen door de minister opgedragen taak. 

In lid 2 wordt opgesomd aan wie verstrekking buiten het NFI plaats kan hebben, te weten: leden van 

het OM, leden van de rechterlijke macht en ambtenaren van politie. Een soortgelijke bepaling was in 

het oude Besluit niet opgenomen. 

In lid 3 is ten aanzien van de verstrekking van informatie aan politieambtenaren een bepaling opge-

nomen die de verstrekking van informatie beperkt tot het doen van de mededeling of er een overeen-

komst bestaat tussen het DNA-profiel van een verdachte en een profiel dat is vastgelegd in de DNA-

databank. 

 

f. Vernietiging en verwijdering  

De artikelen 151a lid 6 en 195a lid 4 Sv stellen dat bij AMvB regels moeten worden gesteld voor de 

verwerking van DNA-profielen in de databank en de bewaring en vernietiging van lichaamsmateriaal. 

In het Besluit worden de vernietiging en het tijdstip daarvan geregeld. In art. 13 lid 2 tot 4 en in art. 14 

lid 4 zijn bepalingen over de bewaring van celmateriaal van derden, niet-verdachten opgenomen. In 

lid 2 van art. 13 staat dat celmateriaal van een derde onmiddellijk dient te worden vernietigd indien 

het DNA-profiel van die derde niet overeenkomt met DNA-sporenmateriaal afkomstig van het 

strafbare feit. In lid 3 van art. 13 wordt bepaald dat celmateriaal van een overleden slachtoffer wordt  

bewaard met het oog op vervolging en opsporing van de dader van het strafbare feit tengevolge 

waarvan het slachtoffer is overleden. In het vierde lid van art. 18 Besluit staat dat het DNA-profiel en 

het bijbehorend celmateriaal en de bijbehorende gegevens van overleden slachtoffers of onbekende 

personen (lid 4 van art. 13 Besluit) na 18 jaar moeten worden vernietigd. Het OM dient van de uit-

spraak van de rechterlijke instantie mededeling te doen aan het NFI, opdat sporenmateriaal eventueel 

kan worden vernietigd. 

Ten aanzien van de vernietiging en verwijdering van celmateriaal en profielen van verdachten of 

veroordeelden worden in het besluit vier subcategorieën gegeven. Er zijn grote verschillen tussen de 

oude en de nieuwe wetgeving met betrekking tot de verwijdering en vernietiging van DNA-profielen. 

De nieuwe regeling bepaalt dat de profielen van personen die ten onrechte als verdachte aangemerkt 

zijn of niet langer als verdachte aangemerkt dienen te worden uit de DNA-databank verwijderd 

worden. Dat betekent in de praktijk dat naar schatting ongeveer 20% van de profielen die in de DNA-

databank zijn opgenomen vernietigd dan wel verwijderd moet worden. 



   

In art. 17 lid 1 Besluit wordt bepaald dat wanneer het instituut kennis heeft genomen van het feit dat 

een persoon niet langer als verdachte of veroordeelde kan worden aangemerkt (art. 16 Besluit) het 

DNA-profiel en de bijbehorende gegevens en celmateriaal wordt vernietigd (lid 2). 

 

In bijlage IIB  is een schema opgenomen met daarin de vergelijking tussen het oude en het nieuwe 

Besluit. 

 

4.5   De regeling  

 

4.5.1 Vergelijking van de regelingen van de Minister van Justitie tot vaststelling van de 

uitvoeringsregelingen van het Besluit DNA-onderzoek 

Wat betreft de vergelijking van de oude en nieuwe regelingen geldt dat de bepalingen van zowel de 

oude als de nieuwe regeling uitvoeringsregelingen van het Besluit DNA-onderzoeken zijn. De 

veranderingen in de regeling zijn dus direct gekoppeld aan de veranderingen in het Besluit. Door de 

veranderingen in het nieuwe Besluit heeft de nieuwe regeling een geheel andere inhoud dan zijn 

voorganger. 

Om die reden zullen de regelingen niet naast elkaar gelegd worden om de verschillen te beschrijven, 

maar zullen de regelingen apart worden beschreven, waarbij de wijzigingen in het besluit zullen 

worden meegenomen. Er zal dus met name worden gelet op de combinatie regeling-Besluit. Uitein-

delijk zal worden gekeken naar de oude en de nieuwe combinatie regeling-Besluit. 

 

4.5.2 De regeling van de Minister van Justitie 199466 als aanvulling op het Besluit DNA-onderzoek 

199467:  

De oude regeling en het oude Besluit regelden samen de formaliteiten die gepaard gingen met DNA-

onderzoek door een deskundige. Aangezien de uitkomst van een DNA-onderzoek van cruciaal belang 

kan zijn voor de bewijsvoering is het van groot belang dat er duidelijke formaliteiten zijn opgesteld 

waaraan voldaan dient te worden bij de uitvoering van een DNA-onderzoek. Om in te spelen op de 

ontwikkelingen met betrekking tot DNA-onderzoek waren in het Besluit DNA 1994 een aantal 

delegatiebepalingen opgenomen met betrekking tot modellen en technische voorschriften68.  

De regeling en het Besluit 1994 regelden de wijze waarop de processen-verbaal van het DNA-

onderzoek en van de vernietiging van celmateriaal opgemaakt dienden te worden. De verslaggeving 

aan de officier van justitie en de rechter-commissaris zijn volgens vastgelegde modellen geregeld. 

Onder de oude regelgeving was bloed het primaire afnamemateriaal. De hoeveelheid bloed en de 

apparatuur waarmee het bloed afgenomen moest worden werden in de regeling en in het Besluit 

                                                 
66  Regeling Stb. 1994. 
67  Stb. 1994, 522. 
68  Toelichting Minister van Justitie bij Regeling DNA-onderzoeken 30 augustus 1994. 



   

geregeld. Nadere aanwijzingen voor de identificatie, de verzending en bewaring werden door de 

Minister gegeven.   

 

In bijlage IIB is een schema van de Regeling als uitwerking van het Besluit opgenomen. 

 

4.5.3 De nieuwe regeling van de Minister van Justitie 69 als aanvulling op het nieuwe  

 Besluit DNA-onderzoek70: 

De nieuwe regeling sluit aan bij het nieuwe Besluit, net zoals de oude regeling dat deed bij het Besluit 

1994. Door de wijzigingen die in het nieuwe Besluit zijn opgenomen heeft ook de nieuwe regeling 

een grote verandering ondergaan ten opzichte van de regeling uit 1994. 

 

middelen voor afname 

De regeling geeft een nadere invulling van de hulpmiddelen die gebruikt dienen te worden bij de 

afname van wangslijm, bloed of haarwortels. Wangslijmvlies is niet alleen in de nieuwe wettelijke 

bepalingen, maar ook in het besluit DNA het primaire afnamemateriaal geworden. In de regeling wor-

den dan ook als eerste de hulpmiddelen voor de afname van wangslijm geregeld. 

 

zegels 

Daarnaast wordt ook een nadere invulling van het begrip identiteitszegel in de regeling gegeven, 

evenals het begrip sluitzegel dat ook in het Besluit ter sprake komt en waaromtrent ook bepalingen in 

de regeling opgenomen zijn.  

 

opsporingsambtenaren 

In de nieuwe regelgeving is het mogelijk dat een opsporingsambtenaar wangslijm van een verdachte 

of betrokkenen afneemt. Daarvoor is de regeling aangepast met een bepaling aan welke eisen de 

opsporingsambtenaar moet voldoen om wangslijm af te mogen nemen ten behoeve van DNA-onder-

zoek. De opsporingsambtenaar dient gecertificeerd en niet betrokken te zijn bij de zaak waarin het 

DNA-onderzoek gedaan wordt.   

  

In bijlage IIB is een schema van de regeling en het Besluit opgenomen. 

 

4.5.4 Belangrijke veranderingen in de regeling van 2001 ten opzichte van de regeling uit 1994 en 

1997:  

Hier worden de oude combinatie regeling-besluit en de nieuwe combinatie regeling-besluit 

vergeleken. De belangrijkste verschillen zijn: 

                                                 
69  Stcrt. 2001, 203. 



   

• In het nieuwe Besluit wordt primair wangslijm afgenomen (in plaats van bloed). Daarom zijn in 

de nieuwe regeling naast de hulpmiddelen voor afname van bloed tevens de hulpmiddelen voor 

afname van wangslijm (en haarwortels) beschreven. 

• De procedure met betrekking tot de behandeling van de monsters en de omgang met 

sporenmateriaal zijn gedeeltelijk opgenomen in het nieuwe Besluit (2001) en dit bevat op dit punt 

geen nadere delegatiebepaling waardoor de nieuwe regeling (in tegenstelling tot de oude regeling 

uit 94/97) dienaangaande geen voorschriften bevat (voor de praktijk gelden overigens de door het 

NFI uitgevaardigde Forensische Technische Normen die een en ander zeer nauwkeurig en 

gedetailleerd omschrijven). 

• In het oude Besluit werden zegels en verpakking gedelegeerd aan het GL. Het nieuwe Besluit 

daarentegen bepaalt dat de zegels bij ministeriële regeling worden vastgesteld. In de nieuwe 

regeling worden de zegels derhalve specifiek omschreven.  

 

4.6 Het reglement DNA-profielregistratie Gerechtelijk Laboratorium 199471 vergeleken 

met het Besluit DNA-onderzoeken 200172  

 

De bepalingen van het reglement 1994 zijn in 2001 opgenomen in het Besluit DNA-onderzoek in 

strafzaken. Deze bepalingen worden hieronder met elkaar vergeleken. Het reglement DNA-profiel-

registratie regelde de opname van DNA-profielen in de databank. De bepalingen daaromtrent zijn nu 

in het Besluit opgenomen, te weten in art. 14.  

 

a. Doel van registratie  

Het doel van registratie van DNA-profielen was in het reglement ruimer dan in het nieuwe Besluit. 

Het doel van de profielregistratie in het Besluit is het bevorderen van de opsporing, vervolging en 

berechting van strafbare feiten. 

  

b. Verantwoordelijkheid en beheer 

Onder het reglement had de registratiebeheerder niet alleen de zeggenschap over de registratie, maar 

ook de bevoegdheid om namens de houder diens wettelijke taken uit te voeren. Daarnaast had hij de 

verantwoordelijkheid voor een goede en doelmatige registratie. Onder het nieuwe Besluit is de 

minister van justitie verantwoordelijk voor de DNA-databank en voert de directeur van het NFI het 

beheer, de bevoegdheden zijn vastgelegd in art. 14 lid 5.  

                                                                                                                                                        
70  Stb. 2001, 400. 
71 Reglement DNA-profielregistratie, Stcrt. 1994, 96.  
72 Besluit van 27 augustus 2001, Stb.2001, 400 



   

c. Registratie  

Het reglement bepaalde welke categorieën personen geregistreerd werden en welke gegevens 

vastgelegd konden worden (art. 5 en 6 reglement). In het Besluit wordt geregeld dat het nummer van 

de identiteitszegel vastgelegd wordt samen met de profielen van overleden slachtoffers, onbekende 

personen (sporen) en bekende personen. Daarnaast worden gegevens omtrent de datum van ontvangst, 

de officier van justitie, het misdrijf etc. vastgelegd.  

Een belangrijk verschil is dat de gegevens worden vastgelegd met het oog op de verwijdering van 

profielen uit de databank, wanneer dat behoort te gebeuren. 

 

d. Verwijdering en vernietiging 

De verwijdering van profielen en de vernietiging van gegevens wordt in het nieuwe Besluit uitgebreid 

geregeld in art. 13. De termijnen van verwijdering zijn in het nieuwe Besluit 30, 20 en 18 jaar en 

kunnen steeds verlengd worden, onder het oude reglement waren die termijnen 30 en 18 jaar. Ook 

wordt in het nieuwe besluit de vernietiging van celmateriaal van derden geregeld. Tevens wordt 

duidelijk aangegeven wanneer iemand ten onrechte als verdachte is aangemerkt.  

 

e. Verstrekking van gegevens 

In het nieuwe Besluit wordt nauwkeurig vastgelegd aan welke organen of instanties de gegevens met 

betrekking tot DNA-profielen kunnen worden verstrekt, te weten het OM, de rechterlijke macht en 

bevoegde ambtenaren van politie. Veel concreter dan onder het oude reglement wordt de straf-

rechtelijke functie van het DNA-onderzoek en de organen die daarin een rol spelen met betrekking tot 

het DNA-onderzoek benadrukt. Ook wordt in het derde lid van art. 15 van het Besluit bepaald hoever 

de mededeling aan bepaalde derden mag gaan. In zowel de oude als de nieuwe bepalingen wordt 

geregeld dat de verstrekking van de gegevens dient te worden vastgelegd. 

 

Zie schema Reglement 1994 en Besluit 2001 (Bijlage IIB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

5  ONDERZOEKSVRAGEN EN INDICATOREN 

 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste verschillen tussen de oude en nieuwe regelgeving en de 

daarbij behorende uitvoeringsregelingen nog eens samengevat. Verwacht wordt dat de verschillen in 

de regelgeving de praktijk rondom het DNA-onderzoek in het kader van de opsporing en vervolging 

van strafbare feiten zullen beïnvloeden. Door de verruimde mogelijkheden voor een gedwongen 

afname van celmateriaal van een verdachte valt te verwachten dat de hoeveelheid profielen die in de 

databank opgenomen worden zal toenemen.  

De verwachte veranderingen in de praktijk van het DNA-onderzoek zullen hieronder in kaart worden 

gebracht. Om te beoordelen hoe deze veranderingen kunnen uitpakken en hoe dit te meten valt, zijn – 

zoals reeds in hoofdstuk 2 werd verwoord – indicatoren ontwikkeld waarmee de situatie van voor 

november 2001 kan worden beschreven. Deze indicatoren kunnen vervolgens mettertijd worden 

gebruikt om bepaalde veranderingen te signaleren, die kunnen worden toegeschreven aan de 

veranderde regelgeving op het gebeid van het DNA-onderzoek. Bij het construeren van deze 

indicatoren hebben de onderzoekers er naar gestreefd om relevante kenmerken van het DNA-

onderzoek en (de consequenties van) het strafrechtelijke gebruik te verzamelen. De representativiteit 

en de validiteit van deze indicatoren wordt echter grotendeels bepaald door de kwaliteit en de 

volledigheid van de ter beschikking staande informatie. Zeker als het gaat om strafdossiers, die 

immers niet worden bijgehouden voor empirisch onderzoek, laten kwaliteit en volledigheid te wensen 

over. 

 

5.1     Belangrijkste verschillen in regelgeving  

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de oude regelgeving en de regelgeving sinds 1 november 

2001: 

• De officier van justitie kan onder de nieuwe regelgeving in alle gevallen opdracht geven tot het 

uitvoeren van een DNA-onderzoek, waar onder de oude regelgeving de OvJ alleen opdracht kon 

geven in het geval dat er geen sprake was van een bekende verdachte. 

• Er wordt in eerste instantie wangslijmvlies in plaats van bloed van een verdachte afgenomen. 

• Onder de nieuwe regelgeving is een DNA-onderzoek aan in beslag genomen materiaal van een 

verdachte aan strenge voorwaarden verbonden. Onder de oude regelgeving ontbraken specifieke 

bepalingen daaromtrent, maar was deze opsporingsmethode wel door de Hoge Raad toegestaan 

in de ‘Tandenborstelbeschikking’ 73. 

• De maximale strafbedreiging van een misdrijf waarin een gedwongen afname ten behoeve van 

een DNA-onderzoek kan worden toegepast is onder de nieuwe wet verlaagd van 8 naar 4 jaar 

                                                 
73  HR 29-6-1999, NJ 2000, 10, met noot ‘t Hart 



   

gevangenisstraf en ‘dringende noodzakelijkheid’ is als vereiste komen te vervallen en vervangen 

door ‘in het belang van het onderzoek’. 

• De mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het bevel van de bevoegde autoriteit (dit was onder 

de oude wet de rechter-commissaris) is onder de nieuwe regelgeving komen te vervallen. 

 

5.2     Belangrijkste verschillen in de uitvoeringsregelingen 

De hieronder vermelde verschillen zijn ontleend aan het nieuwe Besluit DNA-onderzoek in 

strafzaken. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de overige uitvoeringsregelingen afgeleiden van, 

dan wel aanvullingen op dit Besluit zijn. 

• Bloed is onder het nieuwe Besluit niet langer het primaire afnamemateriaal, daarvoor is 

wangslijm in de plaats gekomen. Dit mag sinds november 2001 ook door een opsporings-

ambtenaar worden afgenomen, mits de verdachte daarmee schriftelijk instemt. 

• Vernietiging: de vernietiging van celmateriaal van personen die geen verdachten zijn is onder het 

nieuwe Besluit geregeld en ook is duidelijker vastgelegd wanneer er sprake is van ‘ten onrechte 

als verdachte aanmerken’. 

• Doelstelling databank: onder het nieuwe Besluit is het bevorderen van de opsporing, vervolging 

en berechting van strafbare feiten duidelijk als doel gesteld van de DNA-databank, daarnaast is 

vastgelegd welke categorieën DNA-profielen in de databank mogen worden vastgelegd. 

• De termijnen die onder het nieuwe Besluit gesteld zijn voor de vernietiging van profielen en 

bijbehorend celmateriaal zijn verschillend en meer gedifferentieerd dan onder het oude Besluit het 

geval was. 

• Celmateriaal van overleden slachtoffers kan onder het nieuwe Besluit worden bewaard.  

 

5.3     Onderzoeksvragen 

De volgende onderzoeksvragen zijn uit de vergelijking van de oude en de nieuwe regelgeving  inzake 

DNA-onderzoek in strafzaken afgeleid. Zij zijn - voor zo ver mogelijk - gegroepeerd aan de hand van 

het trechtermodel. Het trechtermodel is een model dat weergeeft dat de bemoeienis van 

achtereenvolgens de politie, justitie en rechtsprekende instanties in strafzaken leidt tot steeds 

geringere aantallen zaken, omdat er zaken, die òf onopgelost zijn òf waarvan doorzetten niet 

opportuun is, ergens in de strafrechtelijke keten blijven steken. Het aantal strafzaken neemt daarom af 

naarmate we verder in de procesketen komen, vandaar de beeldspraak van de trechter.  

 
 
Sporen- en referentiemateriaal 

Uit de nieuwe regelgeving volgt dat sinds 1 november 2001 DNA-onderzoek kan plaatsvinden in het 

geval van verdenking van misdrijven waarop een maximale strafbedreiging van 4 jaar of meer staat; 

dat is een grotere categorie misdrijven dan onder de oude wet- en regelgeving het geval was. Te 



   

verwachten valt dat na de wetswijzigingen in meer gevallen sporenmateriaal dat mogelijk DNA-

materiaal bevat zal worden veiliggesteld met als gevolg dat er ook vaker referentiemateriaal zal 

worden afgenomen in verschillende soorten delictsgroepen. Dit gezien de ruimere mogelijkheden om, 

wanneer er een verdachte in beeld is, over te gaan tot gedwongen afname voor een DNA-

profielenvergelijking. 

 

sporenmateriaal: 

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het veiligstellen van sporenmateriaal?  

a. Hoe vaak wordt een spoor veiliggesteld? 

b. Zijn er regionale verschillen? 

c. Hoe wordt sporenmateriaal geselecteerd voor een mogelijk DNA-onderzoek? 

d. Hoe vaak, in hoeveel procent van het totaal aan delicten en bij welk type delicten vraagt de 

politie DNA-onderzoek aan?  

 

referentiemateriaal: 

Onder de nieuwe regelgeving is wangslijmvlies het primaire afnamemateriaal, in plaats van bloed. De 

verwachting bestaat daarom dat vanaf november 2001 voornamelijk wangslijmvlies van een verdachte 

of betrokkene zal worden afgenomen. 

2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de afname van referentiemateriaal?  

 a. Hoe vaak wordt materiaal afgenomen bij de verdachte of het slachtoffer?  

 b. Indien materiaal wordt afgenomen, om welk materiaal gaat het dan? 

c. Wordt toestemming voor afname gegeven?  

d. Indien geen toestemming gegeven wordt, werkt men dan mee of is er sprake van fysieke 

dwang? 

e. In het geval van gedwongen afname: welk materiaal wordt afgenomen, zijn hierin regionale 

verschillen? 

 

Wettelijke eisen om tot een DNA-onderzoek over te kunnen gaan 

In de nieuwe regelgeving zijn de eisen die gesteld worden aan de mogelijkheid om tot een DNA-

onderzoek over te gaan veranderd. Niet langer is dringende noodzakelijkheid voor het aan de dag 

brengen van de waarheid vereist, maar het DNA-onderzoek moet sinds 1 november 2001 ‘in het 

belang van het onderzoek’ zijn. 

3. Hoe wordt de wettelijke eis van dringende noodzakelijkheid ingevuld? 

 a.  Hoe wordt deze eis ingevuld door de officier van justitie en de rechter-commissaris? 

 b.  Verstaan zij hieronder hetzelfde of verschillen zij daarover wel eens van mening?  

c. Verschillen rechters-commissarissen of officieren van justitie onderling wel eens van mening 

over de uitleg van het begrip ‘dringende noodzakelijkheid’ ? 



   

Bevoegde autoriteit voor opdracht DNA-onderzoek 

Onder de nieuwe wet kan de officier van justitie opdracht geven tot DNA-onderzoek. De Officier kan 

nu ook een bevel tot gedwongen afname van celmateriaal geven. Onder de oude wet was dit alleen 

weggelegd voor de rechter-commissaris. Te verwachten valt dat na 1 november 2001 de bevelen tot 

DNA-onderzoek van de officier van justitie een veel grotere vlucht zullen nemen dan die van de 

rechter-commissaris. 

4. Hoe is de situatie met betrekking tot de bevoegde autoriteit? 

a. Wie geeft opdracht tot DNA-onderzoek? 

b. Wie beveelt gedwongen afname van DNA-materiaal?  

 

DNA-databank 

Door de verruimde mogelijkheden om tot profielvergelijking over te gaan, maar ook door een 

verruiming voor wat betreft de mogelijkheden om profielen in de DNA-databank op te nemen is de 

verwachting gerechtvaardigd dat het aantal profielen in de databank (zowel profielen van sporen als 

profielen van bekende personen) zal toe nemen na 1 november 2001. 

5. Hoe functioneert de DNA-databank? 

 a.     Hoe vaak worden DNA-profielen van sporen in de DNA-databank opgenomen? 

b.   Hoe vaak worden DNA-profielen van bekend geworden personen in de DNA-databank 

opgenomen?  

 c.     Hoe vaak volgt een hit met de databank? 

d.     Hoe vaak wordt het bevel gegeven voor opname van profielen in de databank? 

e. Hoe lang duurt het voordat de uitslag van een DNA-onderzoek door het NFI bekend wordt 

gemaakt? 

 

Vernietiging van DNA-profielen en celmateriaal 

Onder de nieuwe regelgeving zijn de wettelijke vernietigings- en verwijderingsplichten aangescherpt 

en zijn de termijnen van vernietiging meer gedifferentiëerd dan onder de oude regelgeving het geval 

was. De achterliggende gedachte is het bevorderen van het naleven van die plicht, opdat profielen van 

personen niet ten onrechte in de DNA-databank worden (of blijven) opgenomen. 

6. Hoe wordt de vernietigingsplicht nageleefd? 

 a.    Hoe vaak wordt een opdracht gegeven tot vernietiging van DNA-profielen?  

 b.    Hoe vaak wordt tot vernietiging overgegaan? 

 c.    Is er controle op vernietiging? 

 

 

 

 



   

Invloed van uitslag DNA-onderzoek 

Een positieve DNA-identificatie kan verschillende gevolgen hebben voor de loop van het proces. Ook 

kan de uitslag van het onderzoek en de vervaardiging van een profiel op verschillende manieren 

gebruikt worden, bijv. alleen als bewijsmateriaal of voor opname in de DNA-databank. 

7. Wat is de invloed van DNA-onderzoek op de loop van het proces? 

a. Hoe vaak volgt na een positieve DNA-identificatie een vervolging en/of veroordeling? 

b. Is dreiging met uitvoeren van een DNA-onderzoek van invloed op het al dan niet afleggen 

van een bekentenis door de verdachte?  

c.     Hoe vaak bekent de verdachte na confrontatie met de uitslag? 

 

Contra-expertise 

8. Hoe is de situatie m.b.t. contra-expertise? 

 a.    Hoe vaak wordt een tegenonderzoek uitgevoerd?  

b.    Om welke reden(en) wordt dit gevraagd en door wie? 

 

DNA-onderzoek bij derden 

9. Hoe staat het met DNA-onderzoek bij derden? 

 a.     Hoe vaak wordt DNA-onderzoek bij derden verricht? 

 b.     Hoe vaak wordt een grootschalig DNA-onderzoek verricht? 

 

Rol van DNA in het vooronderzoek en ter terechtzitting 

De vraag is welke rol het DNA-onderzoek speelt ter terechtzitting, zowel voor wat betreft het bewijs, 

als de motivering, straftoemeting etc. 

10. Wat is de rol van een DNA-onderzoek in het vooronderzoek en het onderzoek ter terechtzitting? 

 a.    Wat is de rol van DNA-onderzoek voor het onderzoek ter terechtzitting? 

 b.    Hoe vaak volgt een veroordeling/vrijspraak (mede) op basis van DNA-onderzoek? 

c. Wat is de invloed van een (positieve dan wel negatieve) uitslag van een DNA-

onderzoek op de loop van het onderzoek? 

d.  Hoe vaak komt een deskundige ter zitting om uitleg te geven over de uitslag van een 

DNA-onderzoek? 

 

De trechter 

Getracht is om, aan de hand van de onderzochte dossiers en landelijke gegevens, een zo volledig 

mogelijk beeld te schetsen van de gang van zaken rondom het DNA-onderzoek zoals dat plaatsvond 

voor 1 november 2001. Om een goede en volledige vergelijking met de situatie in de toekomst te 

kunnen maken is het noodzakelijk dat ook de praktijk van het DNA-onderzoek in het strafproces die 

niet direct met een wetswijziging samenhangt in beeld wordt gebracht, om ook veranderingen in die 



   

praktijk duidelijk weer te kunnen geven. Wellicht neemt de rol van het DNA-onderzoek in de toe-

komst, met behulp van modernere technieken en nauwkeuriger onderzoek, een belangrijker plaats in 

dan tot op heden het geval is geweest. De nulmeting dient eveneens om de rol van het DNA-

onderzoek in zijn meest volledige vorm weer te geven. Daarbij is het aandeel van DNA-onderzoek in 

de trechter onderzocht. 

11. Hoe stromen DNA-zaken door in de trechter van het strafproces? 

a.    Hoeveel DNA-zaken stromen door van de fase van vervolging naar veroordeling, 

hoger beroep en eventuele sepot- of transactiebeslissingen? 

 

5.4 Indicatoren 

De onderzoekers hebben gewerkt met indicatoren, om de verschillen tussen de praktijk rondom DNA-

onderzoek onder de oude en de nieuwe regelgeving te kunnen aangeven. De indicatoren zijn 

gebaseerd op de verschillen tussen de oude en nieuwe regelgeving. Dit heeft als gevolg dat de onder-

zoekers het onderzoek zijn aangevangen met een groot aantal indicatoren, die vooral op theoretische 

grondslag berustten. Gedurende het onderzoek is gebleken dat niet alle indicatoren praktisch 

bruikbaar waren. Aan de hand van het dossieronderzoek is beoordeeld welke indicatoren praktische 

relevantie hadden, met name ten aanzien van het beantwoorden van de onder 5.3 genoemde 

onderzoeksvragen.  

 

De volgende indicatoren zijn door de onderzoekers geselecteerd: 

• aantal DNA-aanvragen bij het NFI 

• aantal veiliggestelde sporen afkomstig van het slachtoffer  

• aantal profielen dat werd vervaardigd uit dit sporenmateriaal 

• aantal matches uit dit sporenmateriaal 

• aantal veiliggestelde sporen afkomstig van verdachte  

• aantal profielen dat werd vervaardigd uit dit sporenmateriaal 

• aantal matches uit dit sporenmateriaal 

• aantal veiliggestelde sporen afkomstig van de plaats delict 

• aantal profielen dat werd vervaardigd uit dit sporenmateriaal 

• aantal matches uit dit sporenmateriaal 

• aantal verschillende delicten waarin DNA-onderzoek werd gedaan 

• aantal afgenomen monsters van referentiemateriaal 

• aantal keer dat bloed werd afgenomen als referentiemateriaal 

• aantal keer dat wangslijm werd afgenomen als referentiemateriaal 

• aantal keer dat haren werden afgenomen als referentiemateriaal 

• aantal keer dat toestemming werd gegeven door verdachte voor afname van referentie -materiaal  



   

• aantal maal dat bij gedwongen afname wangslijm werd afgenomen 

• aantal maal dat bij gedwongen afname bloed werd afgenomen 

• aantal keer dat door de officier van justitie opdracht werd gegeven tot DNA-onderzoek 

• aantal keer dat door de rechter-commissaris opdracht werd gegeven tot DNA-onderzoek 

• aantal profielen afkomstig van sporenmateriaal dat is opgenomen in de DNA-databank 

• aantal profielen afkomstig van personen dat is opgenomen in de DNA-databank 

• aantal opdrachten van rechter-commissaris om profiel met aanwezige profielen in DNA-databank 

te vergelijken 

• aantal hits met profielen uit DNA-databank 

• aantal opdrachten van rechter-commissaris om profiel in DNA-databank op te nemen 

• aantal opdrachten van rechter-commissaris om profiel in DNA-databank op te nemen 

• de doorlooptijd tussen de aanvraag van DNA-onderzoek en de uitslag daarvan 

• het aantal gevonden rapporten van vernietiging van een DNA-profiel of DNA-materiaal 

• aantal bekentenissen in DNA-zaken 

• aantal contra-expertises voor DNA-onderzoek 

• aantal DNA-onderzoeken bij derden 

• aantal grootschalige DNA-onderzoeken 

• aantal malen dat deskundige op zitting is verschenen om over DNA-onderzoek te verklaren 

• aantal ingestelde vervolgingen in DNA-zaken 

• aantal veroordelingen in DNA-zaken 

• aantal malen dat hoger beroepen is ingesteld in DNA-zaken 

• aantal malen dat cassatie is ingesteld in DNA-zaken 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6  GEGEVENSVERZAMELING 

 

6.1     Inleiding 

De centrale doelstelling van het onderhavige onderzoek betreft het in kaart brengen van de rol en de 

processen rond DNA-onderzoek in opsporing, vervolging en bewijsvoering, als basis (nulmeting) 

voor evaluatie van de nieuwe wet. Naar aanleiding van de verschillen tussen de oude en de gewijzigde 

wetgeving, zoals die in de voorgaande hoofdstukken zijn besproken, werden door de onderzoekers in 

hoofdstuk 5 onderzoeksvragen geformuleerd die de veranderingen in de praktijk rond DNA-onder-

zoek onder de oude en de gewijzigde wet kunnen vastleggen en beoordelen.  

In dit hoofdstuk wordt de selectie en de verzameling van de onderzoeksgegevens behandeld. Deze is 

gebaseerd op de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 5. In hoofdstuk 7 zullen de resultaten weergegeven 

worden (onder verwijzing naar de onderzoeksvragen). 

 

In zijn algemeenheid diende onderzocht te worden 

a.  welke rol DNA speelde in opsporing, vervolging en bewijsvoering; 

b.  hoe de processen rondom DNA-onderzoek verliepen. 

 

Om deze vragen te beantwoorden is besloten om voor de gegevensverzameling de volgende bronnen 

te raadplegen: 

a.   het aantal aanvragen tot DNA-onderzoek aan het NFI van de door de onderzoekers geselecteerde 

politieregio’s in een door de onderzoekers te bepalen tijdsspanne 

b.  de strafrechtelijke dossiers van de zaken waarin een onder a. genoemde aanvraag heeft plaats-

gevonden bij de arrondissementsparketten en/of Gerechtshoven 

c.   het totaal aantal bij de politie en bij het OM geregistreerde misdrijven in de gekozen tijdsspanne 

d.   de databankgegevens van het NFI 

e.  interviews met betrokkenen bij het DNA-onderzoek in het strafproces (rechters, officieren van 

justitie, advocaten, technisch rechercheurs en medewerkers van het NFI) 

 

6.2     Selectie van gegevens  

Om tot een verantwoorde selectie te komen hebben de onderzoekers een tijdsspanne en een aantal 

regio’s geselecteerd waarbinnen het onderzoek plaats zou vinden. De selectie dient een zo represen-

tatief mogelijk beeld te schetsen van de gang van zaken rondom DNA-onderzoek van vóór de 

wijziging van de regelgeving van 1 november 2001 en tegelijkertijd aanknopingspunten te bieden 

voor het onderzoek dat in de toekomst plaats zal vinden en waarin de verschillen tussen de praktijk 

van vóór 1 november 2001 en die van daarna uitgediept kunnen worden. De keuze voor de tijdspanne 

en de regio’s waarop het onderzoek zich heeft gericht zullen hier gemotiveerd worden. 

 



   

6.2.1. Tijdsspanne 

Om een goed beeld te kunnen vormen van de rol van DNA-onderzoek in de strafrechtspraktijk moet 

een periode gekozen worden waarin de aanvragen tot de uitvoering van een DNA-onderzoek 

onderzocht kunnen worden. Na overleg met (medewerkers van) het NFI is besloten de te onderzoeken 

periode aan te vangen vanaf 1 januari 1998. Voor die tijd zijn geen betrouwbare overzichten van de 

aanvragen tot een forensisch DNA-onderzoek te verkrijgen en na 1 januari 1998 zijn de ‘oude’ 

methoden van (bloed)onderzoek niet meer uitgevoerd. Uit de periode van 1 januari 1998 tot 1 

november 2001 diende een bepaalde tijdsspanne gekozen te worden voor het onderzoek en uit alle 

politieregio’s in Nederland moest een aantal regio’s worden gekozen waar een diepgaander onderzoek 

zou worden verricht. Gekozen is voor het jaar 1999, omdat de gang van zaken in deze periode nog 

niet teveel beïnvloed zou zijn door de op komst zijnde wijziging van de regelgeving en tevens niet te 

ver weg zou zijn gezakt in het geheugen van de te interviewen betrokkenen.  

 

6.2.2.  Regionale spreiding 

Om een representatieve selectie te kunnen samenstellen is de geografische spreiding van de te 

onderzoeken regio’s van belang. Daarbij moest ook worden gelet op de spreiding stad-platteland. Na 

overleg met de begeleidingscommissie is besloten om alle DNA-zaken74 in het jaar 1999 van vier 

verschillende politieregio’s nader te onderzoeken (hierna te noemen: regio’s A, B, C en D)75. De 

keuzes die werden gemaakt (voor de periode waarover het onderzoek zich uitstrekt en de regionale 

spreiding) zijn zodanig doordacht dat men mag stellen dat de keuze voor wat betreft de regionale 

spreiding redelijk representatief is. Dit betekent dat mag worden aangenomen dat deze in beginsel een 

goede afspiegeling vormt van de totale populatie DNA-zaken in Nederland.  

Van de zaken afkomstig uit de geselecteerde regio’s is de gehele strafrechtelijke keten, te weten van 

politie tot rechtbank, gerechtshof of Hoge Raad onderzocht. Hiermee komt ook de aansluiting tussen 

de diverse strafrechtelijke keten-onderdelen in beeld. Elke politieregio is te herleiden tot een bepaald 

arrondissement of ressort. Dit betekende in sommige gevallen dat een dossier, wanneer hoger beroep 

tegen het in eerste aanleg gewezen vonnis was ingesteld, in een andere plaats lag dan waar de zaak in 

eerste aanleg aangebracht was. Zo zijn niet alleen de arrondissementen bezocht, maar ook enige 

hofressorten.  

 

 

 

                                                 
74  Het begrip zaak is in deze  context als volgt gedefinieerd. We spreken in dit onderzoek over een zaak 

zodra er een opsporingsonderzoek is geweest, waarin een DNA-onderzoek heeft plaatsgevonden, ook 
als DNA op zichzelf geen rol heeft gespeeld in de verdere vervolging. Zie voor een verdere 
uiteenzetting teleenheden paragraaf 6.4. 

75  De regio’s zijn geanonimiseerd omwille van de anonimiteit van de geïnterviewde personen en regio's  
en omwille van de vertrouwelijke publicatie van de afdoening van de landelijk geregistreerde zaken. 



   

6.3. Gegevensverzameling NFI 

Alhoewel een DNA-onderzoek een aanvang neemt met de melding (van een spoor) van een delict bij 

de politie, is ervoor gekozen om het dossieronderzoek aan te vangen bij het NFI. Wanneer met het 

dossieronderzoek zou worden begonnen bij de technische recherche zou dit op moeilijkheden stuiten 

omdat er binnen de verschillende korpsen met vele verschillende geautomatiseerde sporenregi-

stratiesystemen wordt gewerkt. Daarbij zouden de op deze wijze verkregen gegevens niet compleet 

zijn, omdat in de diverse sporensystemen niet via een trefwoord ‘DNA-onderzoek’ gegevens kunnen 

worden opgevraagd. Ook zou dossieronderzoek bij de politie vrijwel permanente hulp van politie -

functionarissen vereisen. Om die reden is in dit onderzoek besloten om af te zien van een inhoudelijk 

onderzoek in de geautomatiseerde systemen van de politie. De meest voor de hand liggende optie was 

om het DNA-onderzoek te beginnen bij het NFI.  

Van het NFI zijn gegevens verkregen over de aanvragen tot DNA-onderzoek van de vier uitgekozen 

politieregio’s over het jaar 1999 en de daarbij behorende proces-verbaalnummers. Deze gegevens 

bleken echter niet voldoende om bij de arrondissementsparketten een dossieronderzoek uit te voeren. 

Om die reden zijn de van het NFI verkregen gegevens naar de vier betreffende politieregio’s 

verzonden met het verzoek deze aan te vullen met de naam van de verdachte, een korte beschrijving 

van het delict, datum en plaats delict en parketnummer. Van de regio’s A, C en D is een met deze 

gegevens aangevulde lijst ontvangen. Regio B, die in 1999 een beduidend groter aantal DNA-zaken te 

verwerken heeft gekregen dan de andere regio’s, heeft laten weten onvoldoende mankracht te hebben 

om de gevraagde gegevens te verzamelen. Na overleg met de Technische Recherche van deze regio is 

besloten dat de onderzoekers deze gegevens zelf, daarbij ondersteund door een medewerker van de 

Technische Recherche, in het systeem zouden opzoeken. Geconstateerd werd dat het niet eenvoudig is 

met de van het NFI verkregen gegevens de betreffende zaken in het politieregistratiesysteem op te 

sporen. De verzameling van de gegevens nam dan ook enige dagen in beslag. De van de politie 

verkregen gegevens zijn gecombineerd met die van het NFI.  

In de praktijk  bleek echter dat ook de combinatie van de gegevens van de politie met die van het NFI 

onvoldoende was om de betreffende zaakdossiers bij de verschillende parketten op te sporen. In het 

geautomatiseerde systeem van het NFI zijn de parketnummers namelijk niet opgenomen76 en tevens 

wijken de delictcodes met behulp waarvan het NFI de diverse zaken rubriceert af van de door het CBS 

gehanteerde codes. Ook de politie is het veelal niet gelukt een parketnummer en/of naam van de 

verdachte te achterhalen, wat onmisbare gegevens zijn bij het opsporen van zaakdossiers op het 

parket. In het geautomatiseerde systeem van het NFI zijn de parketnummers niet opgenomen, maar de 

dossiers bevatten veelal wel de desbetreffende parketnummers. Daarom is besloten alle dossiers van 

aanvragen tot DNA-onderzoek van de vier geselecteerde politieregio’s over het jaar 1999 bij het NFI 

te onderzoeken. Van een aantal zaken konden uit de dossiers bij het NFI parketnummers worden 



   

achterhaald, maar van veel zaken ook niet. De oorzaak hiervan is dat sommige dossiers pas in een 

later stadium een parketnummer toegewezen krijgen. Andere dossiers worden in het geheel niet 

voorzien van een parketnummer, omdat sommige zaken niet verder komen dan de politie. Naast de 

parketnummers zijn gedurende het onderzoek van de dossiers bij het NFI ook zoveel mogelijk nog 

ontbrekende ‘overige gegevens’ verzameld, zoals namen van verdachten, namen van slachtoffers, het 

soort delict, de pleegdatum ervan en eventuele bijzonderheden met betrekking tot het DNA-onder-

zoek. De bij de politie en het NFI verzamelde gegevens zijn ingevoerd en in lijsten naar de 

betreffende parketten verzonden, zodat aan de hand daarvan de betreffende zaakdossiers konden 

worden opgevraagd. 

 

6.4  Gegevensverzameling dossieronderzoek 

Bij de politie en het NFI is getracht zoveel mogelijk relevante gegevens zoals parketnummers en 

namen van verdachten te verkrijgen, om daarmee het opvragen van de dossiers bij de diverse par-

ketten te vergemakkelijken. De bij het NFI en bij de politie verzamelde gegevens zijn ingevoerd in 

een databestand en vervolgens naar de parketten verstuurd. De zaken waarvan parketnummers en/of 

namen van verdachte bekend waren, konden vrij eenvoudig worden achterhaald en opgevraagd. De 

zaken waarvan geen parketnummer bekend was en waarin (nog) geen verdachte was gevonden, waren 

erg lastig en in veel gevallen helemaal niet te traceren. Ondanks de behulpzaamheid van de mede-

werkers van de diverse parketten is een aantal zaakdossiers niet gevonden en derhalve niet nader 

onderzocht. Uiteraard hadden de onderzoekers wel de gegevens van het NFI tot hun beschikking.   

 
Zaken en teleenheden 

Een complicatie bij de uitvoering en afbakening van het onderzoek is dat de onderzoekers ex ante het 

begrip ‘zaak’ hebben moeten definiëren om te kunnen beginnen met het onderzoek. Een probleem dat 

daarbij speelt, is dat wat men (bijvoorbeeld bij de politie) als ex ante zaak aanduidt ex post geen zaak 

kan blijken te zijn, althans een zaak waarin geen enkele follow-up blijkt. Bijvoorbeeld omdat er 

helemaal geen sprake is geweest van een strafbaar feit. Dit levert moeilijkheden op bij de teleenheden. 

Zo kan het aantal ‘zaken’ dat de onderzoekers aan het begin van het onderzoek denken in beeld te 

hebben later toch heel anders uitvallen. De onderzoekers hebben besloten een ex post gezichtspunt te 

hanteren voor de definiëring van het begrip ‘zaken’. De gegevens in de databank van de onderzoekers 

dienen bij die definitie aan te sluiten. 

Bij 154 delicten of een groep van samenhangende delicten (bijvoorbeeld een reeks overvallen) is er in 

de onderzochte regio’s contact geweest tussen de politie en het NFI met betrekking tot het doen van 

DNA-onderzoek. In 18 gevallen dat er contact is geweest tussen het NFI en de politie, heeft er nooit 

                                                                                                                                                        
76   Intussen is men bij het NFI begonnen met de automatisering van de koppeling van parketnummers aan 

de registratienummers van het NFI zelf. 



   

DNA-onderzoek plaatsgevonden. Dit betekent dus dat een contact tussen politie en NFI in 88,5% van 

de gevallen ook daadwerkelijk uitmondt in een DNA-onderzoek.  

Wat men echter wil weten is hoeveel ‘zaken’ er daadwerkelijk uit de 154 contacten met het NFI zijn 

voortgevloeid. Hiermee stuiten we op de teleenheden. In één delict kunnen meerdere daders zijn met 

verschillende parketnummers. Van de 154 contacten zijn ex post 17377 zaken te destilleren78. De 19 

extra zaken betreffen de mededaders in een bepaald delict. Deze zaken met betrekking tot de 

mededaders zijn alleen teruggevonden, zodra er informatie met betrekking tot een delict terug werd 

gevonden bij het dossieronderzoek. 79  

De onderzoekers hebben ervoor gekozen met een bruto- en een netto-zaaksbegrip te werken. Het 

aantal van 173 zaken is het bruto aantal zaken, namelijk inclusief de 18 zaken waarin wel een aanzet 

tot DNA-onderzoek door de politie is gegeven, maar het DNA-onderzoek zelf niet is uitgevoerd. De 

bruto-zaken betreffen zaken waarin uiteindelijk geen DNA-onderzoek heeft plaatsgevonden, maar 

waarvan de onderzoekers wel informatie met betrekking tot het veiliggestelde sporenmateriaal hebben 

verzameld. Het begrip bruto-zaak is als volgt gedefinieerd: een zaak is een opsporingsonderzoek, 

waarin een DNA-onderzoek heeft plaatsgevonden, ook als het DNA-onderzoek op zichzelf geen rol 

heeft gespeeld in de verdere vervolging. Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen in hoofdstuk 

zeven is weergegeven wanneer gebruik is gemaakt van het aantal bruto-zaken en in welke gevallen 

van de netto-zaken.  

Gaat men uit van de zaken exclusief die zaken waarin uiteindelijk geen DNA-onderzoek heeft 

plaatsgevonden, dan komen de onderzoekers uit bij een netto aantal zaken van 155. Van het netto 

aantal van 155 netto zaken zijn in totaal 96 zaken teruggevonden bij het dossieronderzoek bij de 

parketten.80 Hierbij moet een kanttekening worden geplaatst; er is in 96 zaken informatie terug-

gevonden, maar in veel gevallen hebben de onderzoekers niet het gehele dossier in handen gekregen. 

Afhankelijk van de wijze van afdoening, is er in de ene zaak meer teruggevonden dan in de andere. In 

geval van het ontbreken van een verdachte of een ‘politiesepot’ (dat wil zeggen dat in de fase van het 

opsporingsonderzoek al wordt besloten om de opsporing te staken) is van een zaak meestal minder 

terug te vinden, dan die gevallen waarin het gaat om een high profile zaak.81 In een aantal gevallen 

                                                 
77  In eerste instantie leken dit er 206 te zijn. In de 154 contacten werden 206 verdachten genoemd. Als al 

die medeverdachten vervolgd zouden zijn, zouden er 206 zaken zijn geweest. Echter alleen in die zaken 
waarin de onderzoekers bij het dossieronderzoek op een dossier van een medeverdachte zijn gestuit, 
zijn deze meegenomen in de telling. In de gevallen waarin meerdere verdachten waren, maar deze 
zaken niet zijn teruggevonden bij het dossieronderzoek, is dit aangeduid als één zaak.  

78  De achterliggende gedachte hierachter is dat het in het Nederlandse strafproces gebruikelijk is om 
zaken waarin meerdere verdachten terecht staan te splitsen. 

79  Wanneer een zaak niet werd teruggevonden was voor de onderzoekers niet te achterhalen  
hoeveel zaken er uit één delict waren voortgevloeid.  

80  Wellicht ten overvloede: dit is dus inclusief die 19 zaken van mededaders.  
8  High profile zaken wil zeggen: zaken die veel aandacht van politie, justitie en de media hebben 

gekregen, dit begrip moet onderscheiden worden van het begrip high volume zaken. Dat begrip heeft 
betrekking op veel voorkomende delicten, zoals woninginbraken 

 



   

konden de rechtbankmedewerkers alleen een vonnis of een schaduwdossier terugvinden. In zijn 

algemeenheid kan men stellen dat het overgrote deel van de dossiers niet volledig  was.  

Dit betekent uiteraard dat bij de behandeling van het cijfermatig materiaal in hoofdstuk 7 enige 

voorzichtigheid is geboden. Het trekken van conclusies wordt bemoeilijkt doordat veel dossiers 

incompleet waren. Het feit dat de onderzoekers bepaalde zaken - bijvoorbeeld een proces-verbaal van 

vernietiging van een DNA-profiel - niet in het dossier hebben aangetroffen, betekent niet dat een 

bepaald stuk er nooit geweest is. In het geval van sepotzaken ontbreken bijvoorbeeld vaak de NFI 

rapporten (dat weten we omdat bij het NFI wel een rapport is aangetroffen). Als een zaak al is 

geseponeerd voordat het DNA-onderzoek is afgerond, dan komt het DNA-rapport in veel gevallen 

niet meer in het dossier terecht. 

 

6.5  Gegevens per politieregio  

In eerste instantie is onderzocht hoeveel DNA-aanvragen er in 1999 per geselecteerde regio aan het 

NFI zijn gedaan. Daarna is getracht om te achterhalen hoeveel aanvragen daadwerkelijk tot een DNA-

onderzoek hebben geleid en tenslotte werd nagegaan van welke zaken de onderzoekers het straf-

dossier aantroffen op de parketten van de regio’s. In tabel 1a is een overzicht te vinden van de mate 

waarin dossiers werden aangetroffen in de vier regio’s. 

 

 
Tabel 1a: Aangetroffen DNA-dossiers bij  parketten in geselecteerde regio’s  

 

 regio  

 A B C D Totaal 

Aantal (bruto) zaken N % N % N % N % N % 

dossier gevonden         

dossier niet gevonden      

geen DNA-onderzoek 

11 

 6 

 5 

 50 

 27 

 23 

 58 

 37 

  9 

 55 

 36 

  9 

18 

 6 

 2 

 69 

 23 

  8 

 9 

10 

 2 

 43 

 47 

 10 

 96 

 59 

 18 

 56 

 34 

 10 

Totaal    22 100 104 100 26 100 21 100 173 100 

         

      Bron: dossieronderzoek  

 

 

 

 

 



   

6.5.1. Uitsplitsing naar regio 

De verzamelde gegevens zijn uitgesplitst naar regio. Van het totaal aantal zaken zijn in 1999 in regio 

A is het in 17 van de 22 zaken, waarin contact is geweest tussen politie en NFI, ook daadwerkelijk tot 

een DNA-onderzoek gekomen, daarvan is van 11 zaken informatie in dossiers gevonden.  

In Regio B zijn van de 104 zaken, waarin in 1999 contact is geweest tussen politie en NFI, 58 zaken 

wel en 37 zaken niet gevonden. In 9 ‘zaken’ waarin wel contact tussen de politie en het NFI is 

geweest, is het niet tot een DNA-onderzoek gekomen. Hiervan zijn wel NFI-gegevens beschikbaar, 

zoals eventueel sporenonderzoek en onderzoek naar afgenomen materiaal. Deze zaken vallen onder 

het door de onderzoekers gehanteerde bruto-zaaksbegrip  en kunnen voor wat betreft de wel 

beschikbare gegevens waardevolle informatie voor het onderzoek bevatten.  

In 1999 zijn in regio C 26 zaken, waarin contact is geweest tussen de politie en het NFI, uitgemond in 

24 zaken waarin DNA-onderzoek is gedaan. Daarvan zijn 18 dossiers gevonden.  

In regio D is in 1999 van de 21 contacten tussen politie en NFI in regio D in 19 zaken ook daad-

werkelijk een DNA-onderzoek uitgevoerd. Van 9 zaken is dossierinformatie gevonden.  

 

6.5.2.  Niet gevonden zaken 

De onderzoekers hebben getracht te achterhalen in hoeverre de zaken die niet zijn aangetroffen bij de 

parketten afwijken van de zaken die wèl zijn teruggevonden. De vraag is namelijk of de 59 niet 

gevonden zaken een afwijkende selectie vormen vergeleken met de 96 wel gevonden zaken. Uit de 

gegevens van tabel 1a blijkt dat bij de gevonden zaken in regio D van een lichte onderver-

tegenwoordiging sprake is, terwijl bij regio C juist een oververtegenwoordiging valt op te merken. 

Met andere woorden: in regio C zijn dus relatief meer en in regio D juist minder strafdossiers 

gevonden82.  

Wat betreft het type delict valt er bij levensdelicten (01083) en bij de gewapende overvallen (020) een 

oververtegenwoordiging van de gevonden zaken te constateren en bij zedendelicten (030) een 

ondervertegenwoordiging (zie tabel 1b). Naar de reden dat er bij zedendelicten minder zaken terug te 

vinden zijn, kan slechts worden gegist. Mogelijke verklaringen kunnen zijn dat in deze delicts-

categorie vaker sprake is van valse aangiftes is of dat bewijsmateriaal moeilijker is te verkrijgen. 

Landelijk gezien wijken de gegevens betreffende de vervolging van zedendelicten niet af van andere 

delictscategorieën. Indien er geen verdachte bekend was bij de politie, is slechts 42% van de zaken 

teruggevonden. Zodra er wel een verdachte in het spel was, werd 82,5% van de zaken teruggevonden. 

Wanneer in een zaak geen verdachte bekend was of DNA-onderzoek niet tot de mogelijkheden 

behoorde, heeft dit de opheldering van de zaak wellicht belemmerd. Wellicht zijn zaken daardoor 

eerder terzijde gelegd en hebben de onderzoekers het dossier daarom niet  aangetroffen. 

                                                 
82  Een mogelijke reden dat er in regio C relatief veel zaken zijn aangetroffen, is dat een 

medewerker bij het parket fulltime naar de dossiers gezocht heeft.  



   

Tabel 1b: Aangetroffen DNA-dossiers bij de geselecteerde parketten maar delictcode84 

 

 delictcode 

 010 

(levensdelicten) 

020 

(overvallen) 

030 

(zedendelicten) 

dossier gevonden N % N % N % 

ja 42  70 25  78 24  46 

nee 18  30  7  22 28  54 

Totaal 60 100 32 100 52 100 

      Bron: dossieronderzoek bij parketten 

 

6.6 Interviews  

Om aanvullende informatie bovenop de gegevens uit het dossieronderzoek en het NFI in te winnen 

hebben de onderzoekers bij enige betrokkenen uit de strafrechtelijke keten, die vanuit hun professie 

met DNA-onderzoek te maken hebben, interviews afgenomen. Daarbij is dezelfde regionale spreiding 

als bij de selectie van de vier onderzochte politieregio’s aangehouden. Ook is een spreiding voor wat 

betreft het aantal geïn terviewde personen per beroepsgroep aangehouden. Er zijn betrokkenen uit de 

rechterlijke macht (rechters-commissarissen), officieren van justitie, advocaten, technische recher-

cheurs alsmede een medewerker van het NFI geïnterviewd. De interviews hadden een open karakter, 

dat wil zeggen dat de vragenlijsten die werden gebruikt bedoeld waren om een focus te geven. De 

afgenomen interviews zijn te kwalificeren als semi-gestructureerde interviews. De gegevens afkom-

stig uit de interviews zijn in hoofdstuk 7 geïntegreerd met de resultaten van het dossieronderzoek. 

 

6.7 Landelijke gegevens  

Om de zaken waarin een DNA-onderzoek een rol heeft gespeeld te kunnen vergelijken met de 

landelijke afdoening van strafzaken zijn in het onderzoek ook landelijke gegevens betreffende de 

afdoening van misdrijfzaken verzameld. Zowel van het Ministerie van Justitie als van de politie zijn 

gegevens verkregen betreffende het aantal ingeschreven misdrijven, landelijk en per regio, en de 

afdoening daarvan. 

Deze gegevens dienen ertoe het beeld betreffende de afdoening van strafzaken te complementeren en 

het aantal aanvragen tot DNA-onderzoek in het licht te zien van het landelijk aantal ingeschreven 

delicten. 

                                                                                                                                                        
83  Zie voor uitgebreide beschrijving kwalificaties paragraaf 7.5 
84   In deze tabel zijn enige delictcodes niet opgenomen vanwege het geringe aantal DNA-onderzoeken; 

voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar 7.4 



   

 

6.8 Representativiteit van de  selectie voor wat betreft de onderzochte zaken 

In hoeverre de selectie van DNA-zaken representatief kan worden genoemd is niet met zekerheid vast 

te stellen, aangezien daarvoor aanvullende gegevens nodig zijn die niet door het Ministerie van 

Justitie of het CBS worden bijgehouden. Zulke gegevens zijn evenmin op eenvoudige wijze via een 

omweg te verkrijgen bij gebrek aan een overzicht van zaken over het gehele land en door de vaak 

geconstateerde moeilijkheden om kwantitatieve gegevens te ontlenen aan  bestaande registratiesys-

temen, zoals Herkenningsdienst Systeem (HKS). De gegevens in dit systeem worden niet overal op 

gelijke wijze vastgelegd. Bovendien is het moeilijk om de definitie van allerlei begrippen reeds bij 

aanvang van het onderzoek op ondubbe lzinnige wijze vast te stellen.  

De beperkte tijdsspanne - alleen het jaar 1999 - en de beperking van het aantal regio’s waarover het 

onderzoek zich uitstrekt, geeft niet direct aanleiding om aan de representativiteit van de zaken te 

twijfelen. Indien dezelfde regio’s worden betrokken in het mettertijd te verrichten vervolgonderzoek, 

kan in beginsel een betrouwbare vergelijking met de gegevens van deze nulmeting worden gerea-

liseerd. 

Zorgelijk is evenwel het feit dat, ondanks alle geleverde inspanningen, een relatief hoog percentage 

dossiers niet op de bestemde plaats werd aangetroffen. In hoeverre de niet gevonden dossiers een 

aparte selectie vormen binnen het totaal van aangevraagde dossiers, is onder 6.5.5 kort besproken. Het 

zal duidelijk zijn dat de vergelijking tussen de aangetroffen en niet aangetroffen dossiers in deze 

paragraaf slechts kon worden gemaakt op basis van de gegevens die op het NFI werden verkregen. 

Naast de genoemde redenen die een mogelijke verklaring geven voor de gevonden verschillen (regio 

en delict) kunnen nog andere - aan de onderzoekers onbekende - factoren een rol hebben gespeeld bij 

de al of niet beschikbaarheid van de strafdossiers.  

Hier moet nog aan worden toegevoegd dat een aantal dossiers incompleet bleek te zijn. Deze consta-

tering is weliswaar minder zwaarwegend, maar ook onvolledigheid kan van invloed zijn op de 

kwaliteit van de onderzoeksgegevens. 

De genoemde onvolkomenheden hebben stellig repercussies voor de representativiteit van de geana-

lyseerde DNA-zaken. Over de mate waarin de representativiteit in het geding is kan echter slechts 

worden gegist. Wel dient hier de opmerking geplaatst te worden dat bij het dossieronderzoek dat op 

het NFI heeft plaatsgevonden meer zaken zijn terug gevonden dan op de parketten het geval was. In 

die zin zou je kunnen zeggen dat het onderzoeksdeel dat gebaseerd is op NFI-gegevens qua 

representativiteit beter is dan het gedeelte dat gestoeld is op het dossieronderzoek. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



   

7  RESULTATEN 

 

7.1 Inleiding 

De onderzoekers hebben getracht om de rol van DNA-onderzoek in de opsporing en bewijsvoering 

van strafzaken in kaart te brengen. Door middel van dossieronderzoek en interviews zijn de specifieke 

kenmerken van de zaken waarin een DNA-onderzoek heeft plaatsgevonden naar voren gebracht85.  

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd en besproken van het onderzoek dat werd verricht 

op basis van de in hoofdstuk vijf vermelde onderzoeksvragen en indicatoren. Teneinde het eigen 

onderzoek een plaats te geven wordt in paragraaf 7.2 eerst een overzicht gegeven van enige basis-

gegevens met betrekking tot DNA-aanvragen. Deze gegevens zijn afkomstig van het Ministerie van 

Justitie, het NFI en de politie. Tevens is uit de landelijke gegevens betreffende alle delicten één 

specifieke categorie delicten gelicht: de zedenzaken86. In deze zaken werd, zo is uit diverse gegevens 

gebleken, in verhouding tot de andere delictscategorieën vaak tot een DNA-onderzoek overgegaan. 

Zedenzaken werden zeker in de beginperiode van de DNA-profielvergelijking aangemerkt als het 

prototype DNA-zaak.  De gegevens over alle zaken waarin een DNA-onderzoek heeft plaatsgevonden 

zijn vergeleken met de gegevens betreffende zedendelicten. De verwachting bestaat dat bij een 

volgende meting het aandeel van zedenmisdrijven waarin een DNA-onderzoek wordt verricht 

verhoudingsgewijs, dat wil zeggen ten opzichte van het totaal aan DNA-zaken, afneeemt vanwege de 

wijzigingen in wet- en regelgeving.  

In de paragrafen 7.3 tot en met 7.15 wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen. Dit gedeelte is 

vrijwel uitsluitend gebaseerd op het eigen empirische onderzoek. Daarbij hebben de onderzoekers 

ervoor gekozen om de resultaten te presenteren in de volgorde van de onderzoeksvragen zoals 

verwoord in paragraaf 5.5. Er is aldus begonnen met het beschrijven van het sporenonderzoek, daarna 

volgt de (gedwongen) afname van celmateriaal, de positieve DNA-identificatie en het DNA-

onderzoek ter zitting en eventuele vernietiging van profielen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de 

strafrechtelijke afdoening van DNA-zaken, waarbij het ‘trechter-model’ wordt gehanteerd. 

 

7.2     Enige basisgegevens  

De strafrechtelijke keten vangt aan met de registratie van een delict door de politie op grond van een 

constatering en/of een aangifte. Daarop kan al dan niet opsporing en/of vervolging van een verdachte 

volgen. De aanvraag van een DNA-onderzoek kan worden gedaan wanneer een zaak zich nog in de 

opsporingsfase bij de politie bevindt, maar ook later in de strafrechtelijke keten. Voor de beantwoor-

ding van de eerste onderzoeksvragen wordt in deze paragraaf een algemeen kader geschetst betref-

                                                 
85  De tenuitvoerlegging van straffen blijft dus buiten beschouwing, hoewel zich in beginsel zelfs dan nog 

een toepassing van DNA-onderzoek laat denken: het rechtsgeding tot herkenning van veroordeelden en 
andere gevonniste personen; artikel 579 e.v. Sv. 

86  Met zedenzaken worden die delicten bedoeld die vallen onder de artiekelen 242 tot en met 249 Sr. 



   

fende het aantal geregistreerde misdrijven bij de politie, zodat duidelijk wordt om welk percentage 

van de geregistreerde misdrijven het nu eigenlijk gaat in dit onderzoek. Ook zijn de aantallen geregis-

treerde zedendelicten in tabel 3 opgenomen.  

 

In tabel 2 zijn de aantallen DNA-aanvragen na de bij het parket ingeschreven delicten geplaatst, maar 

ze vinden niet per definitie plaats in die fase van de strafrechtelijke keten. In sommige zaken waarin 

een aanvraag tot een DNA-onderzoek wordt gedaan vindt geen vervolging plaats (bijvoorbeeld omdat 

bij nader inzien geen sprake is van een strafbaar feit of omdat een aangifte vals blijkt te zijn), maar 

wordt al in het stadium van het politieonderzoek ‘geseponeerd’. De aantallen DNA-aanvragen 

vertonen dus een overlap met de aantallen zaken die zijn geregistreerd bij de politie én met de 

aantallen bij het parket ingeschreven zaken.  

 

Tabel 2: Totaal aantal geregistreerde misdrijven in 199987 en het aantal DNA-aanvragen   

Regio Politie  Parket DNA-aanvragen Percentage DNA 

A     39850    8001     35 0,09  

B   144620  19540   105 0,07  

C     49910    7868     45 0,09  

D     34150    5446     32 0,09  

landelijk88 1284300 239928 1186 0,10  

       Bron: Politie, Ministerie van Justitie en NFI 

 
De bovenstaande tabel geeft aanleiding tot het plaatsen van drie opmerkingen: 

• De misdrijven die in de bovenstaande tabel zijn opgenomen in de kolommen politie en parket zijn niet 

uitgesplitst naar zaken met een strafbedreiging waarin gedwongen afname mogelijk was geweest. 

Weergegeven zijn alle misdrijven die bij politie dan wel parket zijn geregistreerd.  

• Met DNA-aanvragen wordt bedoeld: het aantal aanvragen tot het uitvoeren van een DNA-onderzoek, 

waarbij per zaak meer dan één aanvraag kan zijn gedaan; met percentage DNA wordt bedoeld: het percen-

tage van alle bij de politie geregistreerde zaken waarin een aanvraag tot een DNA-onderzoek werd gedaan. 

• Het landelijk aantal aanvragen tot een DNA-onderzoek over 1999 is groter dan het totaal aan aanvragen in 

de vier geselecteerde regio’s oplevert; dit is met name te verklaren doordat er een onevenredig groot aantal 

aanvragen in 1999 is gedaan in de regio Utrecht, naar aanleid ing van het opsporingsonderzoek in de zaak 

van de Utrechtse serieverkrachter. Utrecht behoort niet tot de door de onderzoekers geselecteerde regio’s 

en is dus niet in het onderzoek over 1999 betrokken. 

                                                 
87  Zie voor kanttekeningen bij de overgang van politieregio naar parket paragraaf 7.15.2 
88  De cijfers op landelijk niveau betreffen alle politieregio’s inclusief de vier die in het onderzoek werden 
              betrokken 



   

Van de bij de politie geregistreerde zaken hebben de onderzoekers van het Parket-Generaal gegevens 

verkregen betreffende de afdoening van strafbare feiten89. De onderzoekers hebben uit het dossier-

onderzoek bij de parketten  informatie verkregen over de afdoening van strafzaken waarin een DNA-

onderzoek op enige wijze een rol heeft gespeeld. Uit deze gegevens kan worden afgelezen in hoeverre 

de afdoening van misdrijven waarin een DNA-onderzoek plaatsvindt verschilt van het totaal aan 

misdrijven in een regio of in het hele land en of er duidelijke verschillen waarneembaar zijn ten 

opzichte van de door onderzoekers onderzochte misdrijven waarin een (aanvraag tot een) DNA-

onderzoek heeft plaatsgevonden. Zie voor een uitgebreidere weergave paragraaf  7.15.3. 

 

Voor wat betreft de zedendelicten zijn ook gegevens betreffende de afdoening verkregen. De 

gegevens betreffende de zedenzaken zijn opgenomen als vergelijkingsmateriaal. De categorie 

zedenzaken leent zich daar goed voor, omdat deze categorie zaken betreft die te vergelijken zijn met 

zaken waarin DNA-onderzoek plaats kan vinden, voor wat betreft de ernst van het delict, de strafmaat 

en de methode van opsporing. Zoals blijkt uit tabel 3 wordt in zedenzaken relatief vaak tot een DNA-

onderzoek overgegaan. Tevens moet worden geconstateerd dat in het kalenderjaar 1999 vanuit de 

regio’s A en B beduidend meer aanvragen zijn ingediend dan uit de regio’s C en D.   

 

Tabel 3: Totaal aantal geregistreerde zedenzaken in 1999 

 

Regio 

 

Politie  

 

% 

 

Parket 

 

% 

DNA-

Aanvragen  

 

% 

A   310  0,8    101 1,3    19  6,1 

B   720  0,5    171 0,9    39  5,4 

C   480  1,0    144 1,8     6  1,3 

D   240  0,7      51 0,9     6  2,5 

landelijk  7300  0,6  2897 1,2  384 5,6 

       Bron: Politie, Ministerie van Justitie en NFI 

 

De bovenstaande tabel geeft aanleiding tot het plaatsen van twee opmerkingen: 

• Met percentage wordt bedoeld: het percentage dat de groep zedendelicten inneemt ten opzichte van het 

totaal aan delicten dat is geregistreerd bij politie of - zie de vijfde kolom -  is ingeschreven bij het parket. 

• De gegevens uit de laatste twee kolommen betreffen het aantal DNA-aanvragen in zedenzaken en het 

percentage dat deze aanvragen vormen van de bij de politie geregistreerde zedenmisdrijven. 

                                                 
89  Bijzondere opsporingsdiensten (bijv. de Keuringsdienst van Waren) blijven in dit onderzoek buiten 

beschouwing. Bij bijzondere delicten gaat het in de regel niet om delicten die door middel van DNA-
vergelijking kunnen worden opgelost. 



   

7.3     Het DNA-onderzoek in de praktijk  

 

Stukken van overtuiging ten behoeve van DNA-onderzoek: 

Onderzoeksvraag 

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het veiligstellen van sporenmateriaal?  

a. Hoe vaak wordt een spoor veiliggesteld? 

b. Zijn er regionale verschillen? 

c.  Hoe wordt sporenmateriaal geselecteerd voor een mogelijk DNA-onderzoek? 

 

Het begin van het DNA-onderzoek ligt eigenlijk al in de fase vóórdat het DNA-onderzoek plaatsvindt, 

namelijk bij het verzamelen van sporenmateriaal waaruit mogelijk een DNA-profiel kan worden 

verkregen. De Technische Recherche kan materiaal, dat wellicht DNA bevat, veiligstellen voor een 

DNA-onderzoek. Dit materiaal kan afkomstig zijn van slachtoffers, van getuigen en van verdachten.. 

Na het veiligstellen wordt met het NFI overlegd of, en zo ja welke, stukken ingestuurd worden voor 

een DNA-onderzoek.  

In het dossieronderzoek is niet alleen nagegaan of sporenmateriaal is veiliggesteld van het slachtoffer 

en/of van de verdachte, maar tevens is apart genoteerd of ook geschikt DNA-materiaal van de plaats 

van het delict (PD) is bijeengebracht en vervolgens is veilig gesteld. Opmerking verdient hier dat het 

materiaal dat op de PD is veiliggesteld ook van het slachtoffer, de verdachte of van beiden afkomstig 

kan zijn.  

 

Slachtoffer  

In figuur 2 wordt aanschouwelijk gemaakt hoe vaak er bij het slachtoffer een stuk van overtuiging in 

beslag is genomen, dat tevens naar het NFI is gestuurd voor het verrichten van DNA-onderzoek. Uit-

gangspunt is in dit geval het bruto aantal van 173 zaken, dat wil zeggen inclusief de 18 gevallen 

waarin wel sporenmateriaal is veiliggesteld maar geen DNA-onderzoek is verricht. 

Bij het slachtoffer wordt in 46% van de gevallen DNA-materiaal veiliggesteld. Hierbij gaat het over-

wegend om kleding. In zedenzaken ligt dit percentage beduidend hoger, namelijk op 96% daarbij 

moet men vooral denken aan een ‘zedenkit’ of ondergoed van het slachtoffer. In deze gevallen is de 

informatie afkomstig uit het bruto aantal zaken van belang. 

Indien het slachtoffer is overleden, kan het veiliggestelde materiaal bijvoorbeeld ook bot en spier-

weefsel betreffen. In de overige 54% van de zaken hebben de onderzoekers niets terug kunnen vinden 

bij het NFI en kan men er vanuit gaan dat de politie geen stukken van overtuiging heeft opgestuurd 

naar het NFI om deze te doen onderzoeken. 

                                                                                                                                                        
  



   

 Figuur 2: Stukken van overtuiging afkomstig van het slachtoffer 
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Resultaat stukken van overtuiging afkomstig van het slachtoffer 

In figuur 2 zijn tevens de resultaten van de door het NFI onderzochte stukken van overtuiging 

weergegeven. Met een match wordt bedoeld een positieve DNA-identificatie, die belastend is voor de 

verdachte. Het feit dat afgenomen materiaal ´matcht´ met een spoor, hoeft niet altijd te betekenen dat 

er ook er sprake is van een daderspoor. In 20% van de onderzochte dossiers is sprake van een 'match'. 

Dat kan bijvoorbeeld zijn een match tussen afgenomen materiaal van de verdachte en materiaal dat is 

aangetroffen op de kleding van het slachtoffer. Geen match betekent soms dat er wel overeenkomsten 

zijn gevonden, maar dat dit niet als belastend wordt aangemerkt, bijvoorbeeld het geval waarin op een 

svo van het slachtoffer bloed wordt aangetroffen dat van dat slachtoffer afkomstig is. In 22 % van de 

gevallen is er geen match. 

‘Materiaal aangetroffen’ betekent dat er wel bio logisch materiaal op een stuk van overtuiging is aan-

getroffen, waarvan ook een profiel is vervaardigd, maar dat niet van een vergelijkend DNA-onderzoek 

is gebleken, omdat er in deze gevallen geen verdachte bekend geworden is. Als voorbeeld kan worden 

genoemd een zaak waarin het stuk van overtuiging een zedenkit is. Daarop is wel materiaal aange-

troffen, waarvan een DNA-profiel vervaardigd is, maar er heeft geen vergelijkend DNA-onderzoek 

plaatsgevonden, omdat er geen verdachte bekend geworden is. In 20% van de gevallen wordt wel 

materiaal aangetroffen, waaruit een DNA-profiel vervaardigd is, maar is nergens gebleken dat er een 

vergelijkend DNA-onderzoek is uitgevoerd. 

‘Geen onderzoek mogelijk’ betekent dat er ofwel geen biologisch materiaal is aangetroffen ofwel dat 

er wel materiaal is aangetroffen maar dat dit niet geschikt is (bijvoorbeeld door de geringe 

hoeveelheid, of door vervuiling of besmetting van het materiaal) om een DNA-profiel van te 

vervaardigen. In 23% van de onderzochte zaken is geen DNA-onderzoek mogelijk.  

 



   

Verdachte 

Bij de verdachte wordt minder vaak materiaal veiliggesteld voor DNA-onderzoek dan bij het slacht-

offer. Slechts in 21% van de zaken (zie figuur 3) is dit het geval en wordt materiaal, zoals kleding 

veiliggesteld. Dat dit percentage relatief laag is, in vergelijking met het percentage bij het slachtoffer 

en – zoals zal blijken – de plaats van delict, is mogelijk te verklaren uit het feit dat veelal (nog) geen 

verdachte bekend was bij de politie, en (of) dat er op het tijdstip van aanhouding geen voor DNA-

onderzoek in aanmerking komende sporen waren aangetroffen, dan wel dat het verkrijgen van een 

profiel uit sporenmateriaal onmogelijk blijkt.  

 

Figuur 3: Stukken van overtuiging afkomstig van de verdachte  
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Resultaat stukken van overtuiging van verdachte 

Van de onderzochte zaken waarin stukken van overtuiging afkomstig van de verdachte zijn 

veiliggesteld is in 40% van de zaken sprake van een match (zie voor het begrip match onder resultaat 

stukken van overtuiging afkomstig van het slachtoffer). Een match in figuur 3 kan bijvoorbeeld 

betreffen de match tussen een DNA-profiel dat is vervaardigd van celmateriaal dat is afgenomen van 

het slachtoffer en een DNA-profiel dat is vervaardigd van een bloedvlek op de jas van de verdachte 

(als stuk van overtuiging). 

In 38% van de gevallen is er na onderzoek geen sprake van een match. In 3% van de gevallen wordt 

wel materiaal aangetroffen bij de verdachte (bijvoorbeeld op de kleding), is daaruit wel een DNA-

profiel vervaardigd, maar is niet gebleken dat er een vergelijkend DNA-onderzoek heeft plaats-

gevonden. Dit kan gebeuren in zaken waarin sprake blijkt te zijn van een valse aangifte of waarin de 

zaak om een andere reden niet verder is onderzocht door de politie.  

 

 



   

Plaats delict 

Zoals blijkt uit figuur 4 is het percentage veiliggesteld materiaal op de plaats van delict, in 

vergelijking met slachtoffer en verdachte, het hoogst (54%). De regio’s vertonen enige verschillen. 

Van het totaal aantal sporen dat is veiliggesteld én is opgestuurd naar het NFI is het aandeel van regio 

C procentueel het grootst.  

 

Figuur 4: Stukken van overtuiging afkomstig van PD 
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Resultaat stukken van overtuiging afkomstig van de plaats delict 

Zoals gezegd kunnen stukken van overtuiging die zijn veiliggesteld van de plaats delict afkomstig zijn 

van het slachtoffer, van de verdachte of van andere personen. Van een match blijkt in 26% van de 

onderzochte zaken sprake te zijn. In 22% van de gevallen volgt uit het vergelijkend DNA-onderzoek  

geen match. In 14% van de onderzochte zaken wordt er materiaal aangetroffen, waaruit een DNA-

profiel is verkregen, maar waarmee geen vergelijkend DNA-onderzoek is uitgevoerd. In 25% van de 

gevallen is geen DNA-onderzoek mogelijk aan het veiliggestelde materiaal. 

 

Het traject van het sporenonderzoek komt in veel gevallen niet volledig uit de dossiers naar voren. Uit 

de interviews is gebleken dat de technische recherche zoveel mogelijk sporenmateriaal van de PD 

verzamelt en daarna overlegt met het NFI of en, zo ja, welk materiaal wordt aangeboden voor een 

DNA-onderzoek. Bij delicten die niet binnen de wettelijke grenzen voor gedwongen afname ten 

behoeve van een DNA-onderzoek vallen, wordt door de TR geen materiaal veiliggesteld voor een 

DNA-onderzoek, omdat het geen zin heeft om sporenprofielen te vervaardigen als deze niet met die 

van een mogelijke verdachte kunnen worden vergeleken. Bij woninginbraken bijvoorbeeld wordt 

materiaal dat mogelijk DNA kan bevatten, zoals peuken, kauwgom of bloedspetters, niet veiliggesteld 



   

vanwege de in 1999 bestaande wettelijke drempels.90 Het tijdstip waarop het sporenmateriaal naar het 

NFI werd gestuurd, verschilt per regio. De politie in de ene regio stuurde pas materiaal op wanneer er 

een verdachte in beeld kwam; in een andere regio werd gewacht op de opdracht van de officier van 

justitie.  

    

Uit de interviews is tevens gebleken dat de technische recherche in sommige gevallen tracht om 

binnen de oude wettelijke grenzen een opdracht tot een DNA-onderzoek te regelen. Soms worden de 

grenzen van wat wettelijk mogelijk is afgetast91. De Hoge Raad heeft in een arrest van 8 oktober 2002 

de werkwijze van de politie gebillijkt. In die zaak was in een zaak B een DNA-onderzoek gevorderd. 

De rechter-commissaris had in zaak B een bevel gegeven tot afname van bloed van de verdachte ten 

behoeve van een DNA-onderzoek. De verkregen DNA-profielen zijn vergeleken met de in de DNA-

databank van het NFI aanwezige profielen. Ook werd het profiel van verdachte opgenomen in de 

databank van het NFI. Vervolgens werd de verdachte, door de opname en vergelijking in zaak B, aan 

het profiel dat was verkregen uit sporenmateriaal in zaak A ‘gelinkt’. Het profiel verkregen door 

afname in zaak B is gebruikt voor de bewijsvoering in zaak A, waarin geen bevel voor gedwongen 

afname ten behoeve van een DNA-onderzoek zou kunnen worden verkregen. De Hoge Raad heeft 

deze werkwijze (die een zekere détournement de pouvoir in zich bergt) toegestaan92.  

Ook komt uit de interviews naar voren dat er soms materiaal in één zaak wordt afgenomen en de 

verdachte van wie het was afgenomen vervolgens aan sporenmateriaal in een andere zaak kan worden 

‘gelinkt’. Toch zijn dergelijke opsporingsmethoden eerder uitzondering dan regel en komen zij 

eigenlijk slechts in één van de onderzochte regio’s voor.  

      

7.4     Type delict 

onderzoeksvraag: 

1d:       Bij welk type delicten vraagt de politie DNA-onderzoek aan en hoe vaak?  

 

Bij het type delict hebben de onderzoekers aansluiting gezocht bij de delictcodes die het NFI, op basis 

van informatie verkregen van de politie, aan de zaken heeft gegeven. De onderzoekers hebben aan de 

hand van de delictcodes nagegaan in welk soort zaken het meeste DNA-onderzoek wordt gedaan. Dat 

alleen voor zwaardere misdrijven DNA-onderzoek wordt gebruikt was wettelijk vastgelegd (in de 

periode vóór november 2001 was dit een maximale strafbedreiging van minstens 8 jaar). Het valt dan 

                                                 
90  Vóór 1 november 2001 vielen dit soort delicten niet binnen de wettelijke grenzen die werden gesteld 

voor een gedwongen afname ten behoeve van DNA-onderzoek en werd in de praktijk in die gevallen 
ook geen sporenmateriaal veiliggesteld, behalve bij het project ‘DNA bij woninginbraken’. 

91  De Hoge Raad heeft in de Tandenborstelbeschikking de werkwijze van de TR goedgekeurd, waarbij 
een profiel wordt verkregen via inbeslagname van celmateriaal in plaats van afname, HR 29 mei 1999, 
NJ, 2000, 10, met noot ‘t Hart.  



   

ook te verwachten dat vooral bij ernstige gewelds- en zedenzaken tot een DNA-onderzoek zal worden 

overgegaan.  

 

Ook uit de interviews komt naar voren dat de geïnterviewden alleen DNA-onderzoek aanvragen in 

gewelds-, levens- en zedenzaken. Behalve in regio D gaat men een enkele keer in vermogenszaken 

(die binnen de wettelijke grenzen van de maximale strafbedreiging van 8 jaar vielen) ook over tot een 

DNA-onderzoek. In de onderzochte regio’s is niet geëxperimenteerd met de zogenaamde high volume 

crime en DNA-onderzoek.  

Uit de onderzochte dossiers is gebleken dat het grootste aantal DNA-onderzoeken wordt gedaan in 

levensdelicten en zedendelicten. Dit correspondeert met de gegevens die zijn verkregen uit de inter-

views.  

 

Tabel  4 geeft de delictcodes weer die bij het NFI worden gehanteerd ten aanzien van de zaken die bij 

het NFI zijn onderzocht. Deze gegevens worden in de tabel vervolgens vergeleken met de landelijke 

cijfers over aanvragen voor DNA-onderzoek.  

 
Tabel 4: Zaken waarin een aanvraag tot DNA-onderzoek werd gedaan (1999, landelijk) 
 

Code Delictomschrijving N % 

010 Doodslag, mishandeling, dood en letsel door schuld (art. 287-309 WvSr) 198 28,9 

020 Bedreiging tegen de persoonlijke vrijheid, gewapende overval (art. 285 WvSr) 116 17,0 

030 Zedenmisdrijven, verkrachting enz. (art. 239, 242 e.v. WvSr) 276 40,4 

040 Beschadiging en vernieling (art. 350 WvSr)     1   0,1 

060 Brandstichting explosies en andere gemeengevaarlijke misdrijven     6   0,9 

070 Diefstal met en zonder geweld, inbraak (art. 310-312,  316 WvSr)   58   8,5 

080 Afpersing, valsheid in schrift, verduistering, bedrog, heling etc.   10   1,5 

090 Valsheidsmisdrijven, muntmisdrijven (art. 208-235 WvSr)     1   0,1 

100 Overige misdrijven onder het Wetboek van Strafrecht     1   0,1 

110 Wet chemische afvalstoffen (art. 67,68,69)     1   0,1 

120 Rijden onder invloed (art. 26 WVW)     -   - 

130 Doorrijden na aanrijding, joyriding, schadevaringen (WVW)     -   - 

140 Dood of letsel door schuld na aanrijding (art. 6 WVW)     5   0,7 

150 Overige misdrijven Wegenverkeerswetgeving en WVR, RVV     9   1,3 

200 Diversen, alle overige zaken     1   0,1 

000 Particuliere zaken     1   0,1 

 Totaal 684 100 

                                                                                                                                                        
92  HR 8 oktober 2002, Nieuwsbrief Strafrecht, november 2002, nr. 12 



   

Verdeling naar delictcode
N=173

010 (72)
43%

020 (32)
18%

080 (4)
2%

140 (2)
1%070 (7)

4%

030 (56)
32%

Figuur 5: Verdeling van de onderzochte zaken naar delictcode  

 

Uit tabel 4 blijkt dat over heel Nederland 

genomen het aantal DNA-aanvragen in 

zedenzaken de aantallen aanvragen in levens-

delic ten overstijgt. Dit is opmerkelijk omdat 

deze verhouding in de geselecteerde regio’s 

precies andersom is (zie figuur 5). Ook hier 

kan de verklaring voor de vertekening in de 

gemaakte selectie worden veroorzaakt door 

de zaak  van de Utrechtse Serieverkrachter 

(zie opmerkingen onder tabel 2 op pagina 68). 

 

 

Uit de antwoorden van de geïnterviewde technische rechercheurs, wordt duidelijk dat vóór 1 novem-

ber 2001, bij gewelds- en zedendelicten vrijwel altijd en bij vermogensdelicten in sommige gevallen 

(bijvoorbeeld bij overvallen) sporenmateriaal ten behoeve van DNA-onderzoek wordt verzameld. 

Daarbij wordt rekening gehouden met de (in 1999) geldende wettelijke regeling voor het onder dwang 

afnemen van lichaamsmateriaal ten behoeve van DNA-onderzoek. Het is niet zo dat de technische 

recherche om redenen van capaciteitsgebrek geen materiaal verzamelt ten behoeve van DNA-

onderzoek. Met de capaciteit van het NFI tegenover de technische recherche wordt door de technische 

recherche wel rekening gehouden, door slechts een selectie van de verzamelde sporen op te sturen.  

 

7.5 Afgenomen materiaal 

onderzoeksvraag: 

2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de afname van referentiemateriaal?  

a.     Hoe vaak wordt materiaal afgenomen bij de verdachte of het slachtoffer?  

b.     Indien materiaal wordt afgenomen, om welk materiaal gaat het dan? 

 
Slachtoffer 

In 45% van de bij het NFI bestudeerde ‘zaken’ is teruggevonden dat bij het slachtoffer celmateriaal is  

afgenomen. In 54% van de gevallen is vermoedelijk geen materiaal afgenomen. 93 Het NFI maakt er in 

elk geval geen melding van.  

                                                 
93  In 22 gevallen was het slachtoffer geen natuurlijk persoon, maar een bedrijf of instantie. In deze 

gevallen is er geen sprake van afname van referentiemateriaal.  



   

Indien er inderdaad materiaal is afgenomen gaat het in 57% van de gevallen om bloed, in 40,5% om 

wangslijm en in slechts 2,5% van de gevallen om haren.  

Per regio bestaan verschillen welk materiaal van een slachtoffer werd afgenomen. In de regio’s A en 

B betreft het in de het merendeel van de gevallen bloed en in veel minder gevallen wangslijm, terwijl 

in de regio’s C en D vaker wangslijm dan bloed van het slachtoffer is afgenomen. Dit komt overeen 

met de gegevens uit de interviews. Opvallend is dat in deze twee regio’s ook bij verdachten vaker 

wangslijm dan bloed werd  afgenomen. Dit terwijl in het totaal van alle afnamen over de vier regio’s 

in de meeste gevallen (bij verdachten en bij slachtoffers) bloed is afgenomen.    

   

Verdachte 

Om materiaal van een verdachte af te nemen moet aan de wettelijke eisen zijn voldaan. Een DNA-

profiel van de verdachte kan dan worden vergeleken met dat van het sporenmateriaal; te weten de 

stukken van overtuiging van het slachtoffer, de PD of de stukken van overtuiging van de verdachte 

zelf.  

In 40% van de onderzochte gevallen is materiaal van de verdachte afgenomen. Daarbij gaat het 

meestal om bloed (71%) en in minder gevallen om wangslijm (28%). Slechts één keer bestond het 

DNA-materiaal uit haren. In de overige 60% van de gevallen is er hoogstwaarschijnlijk94 geen mate-

riaal afgenomen. Een oorzaak hiervan kan zijn dat in 57 zaken bij de politie geen verdachte bekend 

was ten tijde van het DNA-onderzoek.  

 

7.6     Gedwongen afname 

onderzoeksvraag: 

2   c. Wordt toestemming voor afname gegeven?  

d. Indien geen toestemming gegeven wordt, werkt men dan mee of is er sprake van fysieke 

dwang? 

 

Wanneer van een verdachte celmateriaal wordt afgenomen ten behoeve van een DNA-onderzoek kan 

dat vrijwillig maar ook gedwongen gebeuren. Bij gedwongen afname wordt gedoeld op juridische 

dwang, hetgeen wil zeggen dat de verdachte na een bevel van de rechter-commissaris verplicht is om 

mee te werken aan afname van biologisch materiaal ten behoeve van een DNA-onderzoek. Bij de 69 

gevallen waarin materiaal van een verdachte is afgenomen, zijn er 9 gedwongen en 38 vrijwillige 

afnamen aangetroffen. In 22 gevallen is onbekend of het om een gedwongen of vrijwillige afname 

gaat. Fysieke dwang is geen van de onderzochte dossiers aangetroffen en ook uit de interviews is 

gebleken dat dit bij de geïnterviewden nooit voorkwam. 

                                                 
94  Als uit de dossiers  niet duidelijk blijkt dat er materiaal is afgenomen, is vrijwel zeker dat dit niet 

gebeurd is. 



   

7.6.1 Toestemming 

In veel gevallen stemt de verdachte in met de afname van celmateriaal voor een DNA-bepaling. Een 

reden hiervoor kan gelegen zijn in het feit dat een DNA-onderzoek de onschuld van de verdachte kan 

aantonen. Dat de verdachte in die zin van een DNA-onderzoek gebruik kan maken blijkt uit het feit 

dat verdachten veelal instemmen met afname van materiaal ten behoeve van DNA-onderzoek, maar 

ook uit het feit dat zij regelmatig zelf verzoeken om een dergelijk onderzoek. Opmerkelijk is dat in 

een aantal gevallen waarin een verdachte zelf meewerkt aan een DNA-onderzoek de uitkomst van dit 

onderzoek uiteindelijk belastend werkt voor die verdachte.  

Zowel uit de interviews als uit het dossieronderzoek is naar voren gekomen dat verdachten zelden 

weigeren om mee te werken aan een DNA-onderzoek. In de gevallen dat de uitslag van het DNA-

onderzoek belastend voor de verdachte werkt heeft de verdachte in alle door de onderzoekers onder-

zochte gevallen uiteindelijk zelf wel toestemming gegeven voor het DNA-onderzoek. Dit duidt erop 

dat verdachte zich niet altijd even goed bewust is van de consequenties van een DNA-onderzoek en 

de betekenis van een positieve DNA-identificatie. In slechts twee gevallen waarin gedwongen afname 

aan de orde was hebben de onderzoekers een bezwaarschrift tegen het bevel van de rechter-

commissaris gevonden.   

 

7.6.2   Gedwongen afname in relatie tot het soort afgenomen materiaal 

onderzoeksvraag: 

2 e. In het geval van gedwongen afname: welk materiaal wordt afgenomen, zijn hierin regionale 

verschillen? 

 

 
Tabel 5a: Gedwongen afname: afgenomen materiaal verdachte (N=47) 

 

 Afgenomen materiaal verdachte  

 bloed wangslijm Totaal 

Gedwongen afname N % N % N % 

ja 

nee 

 7 

24 

23 

77 

 2 

14 

13 

87 

 9 

38 

 19 

 81 

Totaal    31 100 16 100 47 100 

 

Tabel 5a laat zien dat bij gedwongen afname niet vaker bloed wordt afgenomen van een verdachte 

dan bij vrijwillige afname. 

                                                                                                                                                        
  



   

7.6.3     Gedwongen afname in de verschillende regio’s  

Tabel 5b toont de regionale verschillen ten aanzien van de gedwongen afnamen. In regio A is er geen 

sprake geweest van gedwongen afnamen. De verdachte heeft in alle gevallen toestemming voor 

afname gegeven. Regio B als grootste regio, springt eruit in de aantallen gedwongen afnamen. 

Opmerkelijk is echter dat regio B relatief niet hoger scoort dan regio C en regio D. 

 

Tabel 5b: Gedwongen afnamen in de onderzochte regio ’s (in absolute aantallen en percentages) 

 
 Regio  

 A B C D Totaal 

Gedwongen afname? N % N % N % N % N % 

ja          

nee       

- 

3 

- 

100 

  6 

29 

17 

83 

1 

3 

25 

75 

2 

3 

40 

60 

  9 

38 

19 

81 

Totaal    3 100 35 100 4 100 5 100 47 100 

 

 

Uit de interviews komt bij alle geïnterviewden duidelijk naar voren dat in het geval van weigerende 

verdachten eigenlijk in vrijwel alle gevallen bloed wordt afgenomen, dit met het oog op juridische 

bezwaren die een verdachte later tegen de afname zou kunnen maken, vanwege het feit dat het vóór 1 

november 2001 wettelijk verplicht was om bloed af te nemen.  

De geïnterviewde technische rechercheur uit regio D vertelt dat men in zijn regio vroeger alleen bloed 

afnam van verdachten. Toen het NFI aangaf dat uit wangslijm een even goed profiel kan worden ver-

kregen als uit bloed, is men er steeds vaker toe overgegaan om wangslijm af te nemen. Dit gebeurt 

vaker naarmate de datum van 1 november 2001 nadert. Aan de verdachte wordt dan de keuze gelaten 

of er bloed of wangslijm van hem afgenomen wordt.  

Ook bij gedwongen afname wordt in regio D regelmatig wangslijm afgenomen, tenzij de verwachting 

bestaat dat verdachte bezwaar zal maken tegen afname. In dat geval wordt voor de zekerheid bloed 

afgenomen. Uit de interviews is gebleken dat bij slachtoffers altijd wangslijm wordt afgenomen. Deze 

gegevens corresponderen met de gegevens uit het dossieronderzoek, waaruit blijkt dat in twee keer 

zoveel gevallen wangslijm als bloed werd afgenomen.   

 

In regio B wordt in principe altijd bloed afgenomen, tenzij er medische gronden aanwezig zijn om 

ander materiaal af te nemen. Een enkele maal heeft een verdachte bij vrijwillige afname de keuze 

welk materiaal wordt afgenomen, maar bij een gedwongen afname is dat altijd bloed. Uit het dossier-



   

onderzoek is gebleken dat in regio B in 1999 veel vaker bloed dan wangslijm wordt gebruikt voor de 

DNA-bepaling. 

Soms wordt in regio B ook materiaal van een verdachte in beslag genomen. Dit gebeurt wanneer 

afname van referentiemateriaal niet mogelijk is of onwenselijk wordt geacht. Het in beslag genomen 

materiaal dient als referentiemateriaal en is aan een DNA-onderzoek onderworpen.   

 

Volgens de geïnterviewde technische rechercheur uit regio C wordt op zijn bureau alleen bloed 

afgenomen. Uit de dossiers blijkt echter dat in regio C als geheel in evenveel gevallen bloed als 

wangslijm is afgenomen. Andere technische rechercheurs uit dezelfde regio nemen dus blijkbaar al 

wel wangslijm af.  

 

Uit de dossiers is naar voren gekomen dat bij verdachten in regio A in de meeste gevallen bloed is 

afgenomen. Dit geldt ook voor de slachtoffers, maar het aantal gevallen waarin wangslijm is afge-

nomen is groter dan bij de verdachten het geval is. In de regio’s C en D wordt in vergelijking met de 

regio’s A en B veel wangslijm afgenomen. Hieruit valt op te maken dat per regio wel verschil bestaat 

in het primaire afnamemateriaal.     

Medische gronden om wangslijm in plaats van bloed af te nemen zijn de onderzoekers in de dossiers 

niet tegengekomen. Wangslijm, bloed en haren worden wel in alle  gevallen door een arts afgenomen. 

Het is volgens alle geïnterviewden nooit moeilijk om de afname door een arts te laten plaatsvinden. 

Over de wetswijziging die het mogelijk maakt om de afname van wangslijm ook door een 

opsporingsambtenaar te laten plaatsvinden zijn alle geïnterviewden positief, zij vinden dat de taak van 

een arts niet overeenstemt met die van politieopsporing. Aan de hand van tabel 5c wordt duidelijk 

gemaakt welk materiaal werd afgenomen bij een gedwongen afname. 

 

Tabel 5c: Afgenomen materiaal bij gedwongen afname per regio (in absolute aantallen) 

 

 Regio  

Afgenomen materiaal A B C D Totaal 

Bloed 5 37 3 4 49 

Wangslijm 2   6 3 8 19 

Haren 1 - - -   1 

Totaal 8 43 6 12 69 

  

 

 



   

7.7    Invulling van het begrip ‘dringende noodzakelijkheid’ 

onderzoeksvraag: 

3. Hoe wordt de wettelijke eis van dringende noodzakelijkheid ingevuld? 

a. Hoe wordt deze eis ingevuld door de officier van justitie en de rechter-commissaris? 

b. Verstaan zij hieronder hetzelfde of verschillen zij daarover wel eens van mening?  

c. Verschillen rechters-commissarissen of officieren van justitie onderling wel eens 

       van mening over de uitleg van het begrip ‘dringende noodzakelijkheid’ ? 

 

Over de invulling van het begrip dringende noodzakelijkheid kunnen de geïnterviewde officieren en 

rechters-commissarissen geen duidelijk antwoord geven. Dit begrip geeft invulling aan de subsi-

diariteitsgedachte, die inhoudt dat wanneer een DNA-onderzoek niet noodzakelijk is voor de 

opheldering van een strafbaar feit dit niet uitgevoerd mag worden. Uit de interviews blijkt wel dat de 

betrokkenen niet zomaar overgaan tot de opdracht tot het doen van een DNA-onderzoek, doch dat zij 

daarbij niet altijd bewust stilstaan bij de invulling van het begrip dringende noodzakelijkheid. 

Geen van de geïnterviewde officieren van justitie heeft meegemaakt dat verschil van mening bestond 

met de rechter-commissaris over de uitleg van het criterium dringende noodzakelijkheid. Op de vraag 

of de rechter-commissaris altijd aan een vordering tot DNA-onderzoek voldoet, antwoorden alle 

geïnterviewde officieren bevestigend. De geïnterviewde rechters-commissarissen daarentegen geven 

aan dat ze wel, zij het zeer af en toe, een verzoek tot een DNA-onderzoek hebben afwezen omdat 

volgens hen niet voldaan is aan de eis van dringende noodzakelijkheid. Ook zeggen de geïnterviewde 

rechters-commissarissen wel eens van mening te verschillen met de officieren over de uitleg van het 

begrip dringende noodzakelijkheid. Het voorgaande geeft aanleiding te concluderen dat rechters-

commissarissen en officieren het doorgaans eens zijn over de invulling van het criterium dringende 

noodzakelijkheid, maar dat dit een enkele keer niet zo is. Ook kan het voorkomen dat de rechters-

commissarissen (resp. officieren) het onderling niet eens zijn over de invulling van het begrip. Dit 

komt in het algemeen weinig voor, zeker in de kleinere arrondissementen wordt de invulling van het 

begrip ‘dringende noodzakelijkheid’ van tevoren duidelijk ingevuld of wordt er later dienaangaande 

nader overleg gepleegd. 

 

7.8     Opdracht rechter-commissaris of officier van justitie  

onderzoeksvraag: 

4. Hoe is de situatie met betrekking tot de bevoegde autoriteit? 

a. Wie geeft opdracht tot DNA-onderzoek? 

  b. Wie beveelt gedwongen afname van DNA-materiaal?  

 



   

Tot aan de wijziging van de regelgeving geschiedt een DNA-onderzoek in opdracht van de officier 

van justitie of de rechter-commissaris. Indien er een verdachte in beeld is, moet de opdracht door de 

rechter-commissaris worden gegeven. Onder de nieuwe wet heeft de officier, buiten het gerechtelijk 

vooronderzoek, een zelfstandige bevoegdheid. Onderzocht is in hoeveel gevallen de opdracht tot een 

DNA-onderzoek door de officier van justitie en in hoeveel gevallen de opdracht door de rechter-

commissaris is gegeven.  

In 76 (44%) van de 173 zaken geeft de rechter-commissaris opdracht tot het DNA-onderzoek. 

Opmerkelijk is dat de onderzoekers in één van deze zaken stuitten op een opdracht, die gegeven is 

door de rechter-commissaris samen met de Advocaat Generaal, die ter zake geen bevoegdheid heeft. 

In 47 gevallen (27%) is het de officier van justitie die de opdracht geeft tot DNA-onderzoek. 

In de overige 50 gevallen (29%) zijn weliswaar gegevens beschikbaar, maar kan niet worden achter-

haald wie de opdracht heeft gegeven. Hier moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat 

in één zaak meerdere aanvragen tot een DNA-onderzoek gedaan kunnen worden. De officier kan 

verzoeken om een DNA-onderzoek van het verzamelde sporenmateriaal en daarna kan de rechter-

commissaris nog een opdracht geven tot een DNA-onderzoek van het celmateriaal van de verdachte. 

In die gevallen is sprake van meerdere ‘opdrachtgevers’. Uit de interviews is naar voren gekomen dat 

in veel gevallen gewacht wordt met een opdracht tot DNA-onderzoek totdat er een verdachte in beeld 

is; in dat geval zal de opdracht van de rechter-commissaris afkomstig zijn.  

    
Regionale verschillen 

In tabel 6 is per regio opgenomen wie de opdrachtgever is voor het DNA-onderzoek. In regio C komt 

de opdracht relatief vaak van de officier van justitie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

politie in regio C vaker sporen opstuurt naar het NFI, in vergelijking met de andere regio’s. Voor de 

opdracht om DNA-onderzoek aan sporen te verrichten is alleen een opdracht van de officier van 

justit ie nodig. De rechter-commissaris komt pas aan bod wanneer er een verdachte in beeld is. Om die 

reden zal de officier van justitie in regio C vaak zijn ingeschakeld om opdracht te geven voor DNA-

onderzoek aan sporenmateriaal.   
 

Tabel 6: Opdracht van RC of OvJ in de onderzochte regio’s (in absolute aantallen en       

percentages) 

 Regio  

Opdracht RC/OvJ A B C D Totaal 

 N % N % N % N % N % 

RC 

OvJ 

10 

  7 

  59 

  41 

45 

23 

  56 

  44 

  8 

13 

  38 

  62 

13 

  4 

 77 

 23 

  76 

  47 

  62 

  38 

Totaal    17 100 68 100 21 100 17 100 123 100 

     Bron: NFI 



   

7.9 DNA-databank 

onderzoeksvraag: 

5. Hoe functioneert de DNA-databank? 

 a.    Hoe vaak worden DNA-profielen van sporen in de DNA-databank opgenomen? 

b.  Hoe vaak worden DNA-profielen van bekend geworden personen in de DNA-databank   

opgenomen?  

 

De laatste fase in het DNA-onderzoek heeft tevens het meest langdurige karakter, namelijk de opname 

van sporenmateriaal en daderprofiel in de databank van het NFI. Onderzocht is in hoeveel gevallen 

een profiel dat door DNA-onderzoek in een zaak verkregen is ook daadwerkelijk in de databank van 

het NFI terechtkomt. Er blijken 61 DNA-profielen vervaardigd uit sporenmateriaal en 55 DNA-

profielen van personen te zijn opgenomen in de databank.  

Van alle zaken waarin sporenmateriaal is veiliggesteld is in 117 zaken sprake van bruikbare sporen95, 

dat wil zeggen dat daarmee een profiel door het is NFI verkregen. In 17 zaken is geen spoor 

veiliggesteld en in 39 gevallen is wel een spoor veiliggesteld, maar is het niet duidelijk of dit 

bruikbaar materiaal heeft opgeleverd voor het NFI om een profiel te verkrijgen. Van de 117 gevallen 

waarin zeker sporenmateriaal is veiliggesteld is in 52% het profiel van het spoor in de databank 

opgenomen. Hier dient te worden opgemerkt dat wanneer er op bijvoorbeeld de kleding of het wapen 

van een verdachte, of op de kleding van een slachtoffer op de plaats van delict, sporenmateriaal wordt 

aangetroffen, waaruit een profiel wordt verkregen dat overeenkomt met het profiel van het slachtoffer, 

dit profiel niet in de databank wordt opgenomen. Profielen van slachtoffers worden alleen gebruikt 

voor het oplossen van misdrijven, maar worden niet in de DNA-databank opgenomen. Wanneer uit 

het verzamelde sporenmateriaal een profiel wordt verkregen dat van het slachtoffer blijkt te zijn wordt 

dus niet overgegaan tot opname daarvan in de DNA-databank. 

Van de 69 zaken waarin materiaal van een verdachte is afgenomen is in 80% van de gevallen het 

profiel in de databank opgenomen en in 7% is dat niet gebeurd. Van de overige gevallen is niet 

bekend of het profiel wel of niet in de databank is opgenomen. 

Indien een profiel van een verdachte is opgenomen in de databank wordt bij een ‘match’ tussen het 

profiel van het sporenmateriaal en het profiel van de verdachte alleen het profiel van de verdachte 

opgenomen in de databank. Of dit in de praktijk wordt nagevolgd, was in het dossieronderzoek niet 

altijd te achterhalen. 

Voor de opname van een profiel in de databank is in 1999 een opdracht van de rechter-commissaris 

nodig. Uit de dossiers is niet altijd op te maken hoe ver deze opdracht gaat en of de opdracht ook de 

opname van het profiel in de databank behelst. Uit het interview met een woordvoerder van het NFI is 

                                                 
95  Wellicht ten overvloede: in een zaak kunnen meerdere sporen worden veiliggesteld, bijvoorbeeld op de 

PD, op het slachtoffer zelf of van de verdachte. 



   

naar voren gekomen dat vroeger alle profielen in de databank werden opgenomen maar dat men er 

later toe is overgegaan om één profiel per persoon per plaats delict op te nemen. Waar in het verleden 

de opname in de databank slechts gebeurde in opdracht van de rechter-commissaris, wordt dit op een 

gegeven moment een standaardhandeling voor het NFI, indien zij van de rechter-comissaris slechts 

een opdracht krijgen tot een DNA-profielvergelijking. 96 De praktijk is hier wel wat divers.  

 

Een DNA-profiel kan op verschillende manieren worden gebruikt. In de eerste plaats kan een DNA-

onderzoek beperkt blijven tot het strafrechtelijk onderzoek in één zaak, zonder dat een vergelijking 

met de profielen in de databank of opname in de databank plaatsvindt. De profielenvergelijking dient 

dan alleen als opsporings- of bewijsmiddel. Als voorbeeld kan genoemd worden de vergelijking van 

het profiel van een spoor dat is gevonden op de plaats delict met het profiel van een verdachte.  

In de tweede plaats kan een DNA-profiel worden vergeleken met profielen in de databank van het 

NFI. Deze vergelijking dient het opsporingsbelang. Als voorbeeld valt te noemen de vergelijking van 

een profiel dat is verkregen uit sporenmateriaal, zonder dat er een bekende verdachte is, met de 

profielen van bekende personen die in de databank van het NFI zijn opgenomen, maar ook kan het 

profiel van een verdachte worden vergeleken met de aanwezige profielen in de databank. Dit kan 

tevens gebeuren met profielen van sporen, zodat een delict mogelijk ook aan andere delicten ‘gelinkt’ 

kan worden.  

In de derde plaats kan een profiel zonder meer in de databank opgenomen worden. De opname in de 

databank kan de opsporing in toekomstige zaken bevorderen.  

 

In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de aantallen DNA-profielen van sporen die voor 2001 zijn 

opgenomen in de DNA-databank van het NFI. Uit deze tabel valt op te maken dat het aantal DNA-

profielen dat in 1998 en 1999 is opgenomen in de databank veel hoger ligt dan in de andere jaren. Dit 

hoge aantal is te verklaren door het project ‘DNA bij woninginbraken’, waarbij ook bij delic ten die 

niet voldeden aan de eis van een maximale strafbedreiging van acht jaar gevangenisstraf (zoals 

woning-inbraken) een DNA-profiel kon worden vervaardigd en opgenomen in de databank. Door de 

opname van de profielen die bij high volume crime (woninginbraken) waren vervaardigd is het aantal 

opgenomen profielen in de DNA-databank in 1998 en 1999 toegenomen. 
   

Tabel 7: Aantallen opgenomen DNA-profielen in de DNA-databank van het NFI 

 

Jaar 1997 1998 1999 2000 

Aantal     21   708 1285   321 

 

(zie voor een recentere weergave van het aantal opgenomen profielen paragraaf 1.3 op pagina 8). 

                                                 
96  De Hoge Raad heeft dit gebillijkt in een recent arrest van 8 oktober 2002, in: Nieuwsbrief Strafrecht 

2002, afl. 12, p. 624, zie ook paragraaf 7.9.2.  



   

7.9.1     Hit met DNA-databank 

onderzoeksvraag: 

5       c.       Hoe vaak volgt een hit met de databank? 

 

Met het begrip ‘hit’ wordt bedoeld het succesvolle resultaat van een vergelijking van een DNA-profiel 

met alle aanwezige profielen in de databank van het NFI (dit is iets anders dan een ‘match’, welk 

begrip in dit onderzoek alleen gehanteerd wordt in het kader van de opsporing in één delict). Deze 

definiëring is derhalve een andere dan die door de politie wordt gebruikt. Zie voor definities bijlage I.  

In vier van de onderzochte dossiers is er een hit tussen een profiel van een verdachte en profielen in 

de databank gevonden. In één van de onderzochte zaken is er een hit van een profiel van de verdachte 

gevonden met een profiel uit een zaak uit 1997, dat al was opgenomen in de databank. De verdachte 

wordt dan als het ware aan zichzelf ‘gematcht’, maar dan met betrekking tot een andere zaak of 

andere zaken. Het gaat in de genoemde zaak om een soortgelijk misdrijf (verkrachting van een 

prostituee) waarvoor verdachte toentertijd is vrijgesproken, maar waarvan het profiel (ten onrechte) 

niet uit de databank is verwijderd. Het profiel is niet opnieuw in de databank opgenomen. 

 

In één zaak is een hit tussen het profiel van een verdachte en een zaak uit een andere regio 

aangetroffen; de zaak is vervolgens doorgestuurd naar die regio. In een andere zaak werd het profiel 

van de verdachte ‘gelinkt’ aan maar liefst drie profielen in de databank, waaronder een zaak in een 

ander deel van het land.  

 

In geen van de onderzochte dossiers is een hit van een sporenprofiel met de databank van het NFI 

aangetroffen. De sporen in de onderzochte zaken werden niet ‘gelinkt’ aan ‘oude sporen’ in de 

databank en niet aan personen die al in de databank zitten. 

Eén van de oorzaken van de geringe hoeveelheid hits kan zijn gelegen in het tot dusver relatief kleine 

aantal profielen dat is opgenomen in de databank van het NFI. De kans dat een profiel wordt ‘gelinkt’ 

aan een persoon van wie het profiel is opgenomen in de databank is door dit geringe aantal profielen 

niet groot. Hoe meer profielen in de databank zullen worden opgenomen, des te groter de kans op een 

hit zal worden. Een alternatieve verklaring voor  het geringe aantal hits met de profielen in de 

databank is dat er voor een zoekactie in de databank - naar men ten onrechte aannam - een 

afzonderlijke opdracht van de rechter-commissaris nodig is en deze waarschijnlijk niet in alle gevallen 

is gegeven.97 

 

 

                                                 
97  In het jaar 1999 heeft het NFI het aantal hits nog niet nauwkeurig geregistreerd. 



   

7.9.2. Opdracht tot opname in de databank 

onderzoeksvraag: 

5       d.     Hoe vaak wordt het bevel gegeven voor opname van profielen in de databank? 

 

Uit de interviews is, als gezegd, gebleken dat opname van een profiel in de databank niet impliceert 

dat er ook een vergelijking met de aanwezige profielen in de databank plaatsvindt. Zonder opdracht 

van de rechter-commissaris werd een profiel niet opgenomen in de databank, totdat het NFI het proces 

omkeerde en in een fax liet weten dat het verkregen profiel in de databank zou worden opgenomen. 

Op den duur geschiedt volgens de woordvoerder van het NFI ook de vergelijking van een profiel met 

de databank zonder uitdrukkelijke opdracht van de rechter-commissaris.  

Uit de interviews met de technische recherche van de verschillende regio’s komt naar voren dat 

sommige technische rechercheurs de mening zijn toegedaan dat een DNA-onderzoek alleen als 

bewijsmiddel in een bepaalde zaak zou moeten dienen en dat opname in de databank niet dat doel 

dient. Andere technische rechercheurs pleiten juist voor de opname van zoveel mogelijk profielen in 

de databank om de opsporing van strafbare feiten te bevorderen. De rechters-commissarissen worden 

wellicht ook door soortgelijke persoonlijke opvattingen gestuurd in hun beslissing om al dan niet de 

opname van een profiel in de databank te bevelen. In de dossiers waarin een opdracht van de rechter-

commissaris is gevonden, is in 17 gevallen een uitdrukkelijke opdracht tot opname van een profiel in 

de databank van het NFI gevonden. In de andere gevallen is alleen een opdracht gegeven tot een 

vergelijking van het profiel met andere profielen in de databank of alleen een opdracht om een profiel 

van een bekende verdachte te vergelijken met ongeïdentificeerd sporenmateriaal. In één van de 

onderzochte dossiers is een brief van een technische rechercheur gevonden, waarin staat dat deze 

rechercheur niet begrijpt waarom een bepaald profiel niet is opgenomen in en vergeleken met de data 

van het NFI. Later heeft het NFI dit alsnog gedaan op verzoek van de officier van justitie. 

 

7.9.3   Doorlooptijd NFI 

onderzoeksvraag: 

 5     e.   Hoe lang duurt het voordat de uitslag van een DNA-onderzoek door het NFI bekend wordt 

gemaakt? 

 

Eén van de vragen die van belang zijn bij het in kaart brengen van het proces rondom het DNA-

onderzoek is de vraag over de doorlooptijd bij het NFI. Met doorlooptijd wordt bedoeld: de tijd die 

verstrijkt tussen het moment van de eerste aanvraag van het DNA-onderzoek aan het NFI en het 

moment dat het NFI het uiteindelijke rapport naar aanleiding van het onderzoek verzendt naar de 



   

aanvrager.98 Om een vollediger beeld te schetsen van de doorlooptijden van het NFI, onderscheiden 

naar soort delict, zijn in het onderzoek ook de gegevens betreffende de doorlooptijden in 2000 en in 

2001 opgenomen.  

 

1999 

Over het kalenderjaar 1999 (zie tabel 8) hebben de onderzoekers de gemiddelde doorlooptijden per 

delict per maand van het NFI ontvangen. Daarbij zijn drie categorieën delicten onderscheiden, waarbij 

de NFI-codering van delicten wordt aangehouden. Onderscheiden worden de categorieën 010: 

doodslag, mishandeling, dood en letsel door schuld, 020: bedreiging tegen de persoonlijke vrijheid en 

gewapende overval en 030: zedenmisdrijven, verkrachting (zie ook onder 7.4).  

 

Tabel 8: Doorlooptijden NFI in dagen: 

categorie  1999 2000 2001 

010 110  112  108 

020   96    86    92 

030   82  100    96 

                                    bron: NFI 

 

Uit de hier opgenomen cijfers valt te constateren dat de doorlooptijden van het NFI in 2001 ten 

opzichte van 1999 nauwelijks zijn veranderd. In de ene categorie delicten is de doorlooptijd een 

fractie korter geworden, maar in een andere categorie juist weer verlengd.99  

Een opvallend punt voor de cijfers betreffende 1999 is dat de doorlooptijd in zedenzaken korter is dan 

in moord- en doodslagdelicten. Het is mogelijk dat de doorlooptijd samenhangt met de ernst van het 

delict. Maar wellicht hangt de doorlooptijd ook samen met de aanlevering van het te onderzoeken 

materiaal voor de vervaardiging van een DNA-profiel. In zedenzaken is dit veelal een zedenkit. De 

aanlevering aan het NFI van DNA-materiaal door middel van een zedenkit vindt plaats op  

gestandaardiseerde wijze. Deze gestandaardiseerde wijze van aanlevering lijkt de doorlooptijd 

psoitiegf te ebïnvloeden. Ter vergelijking: uit het interview met de medewerker van het FSS te 

Londen komt naar voren dat de doorlooptijden van het FSS aanmerkelijk zijn versneld sinds zoveel 

mogelijk DNA-materiaal op gestandaardiseerde wijze wordt aangeleverd.  

 

 

                                                 
98  Het NFI kon in de loop van het opsporingsonderzoek meer aanvragen krijgen in één zaak, om 

verschillende onderzoeken uit t e voeren, er werd dan pas gerapporteerd als alle aanvragen afgehandeld 
waren. Tegenwoordig probeert men om elke afzonderlijke uitslag meteen op te sturen. 



   

7. 10   Vernie tiging van DNA-profielen 

onderzoeksvraag: 

6. Hoe wordt de vernietigingsplicht nageleefd? 

 a.    Hoe vaak wordt een opdracht gegeven tot vernietiging van DNA-profielen?  

 b.   Hoe vaak wordt tot vernietiging overgegaan? 

c.    Is er controle op vernietiging? 

 

Afgezien van één zaak die een proces-verbaal van vernietiging betreffende twee referentiemonsters 

uit een grootschalig DNA-onderzoek bevatte100, is in geen van de dossiers een opdracht tot 

vernietiging aangetroffen. Ook niet in zaken waarin tot een vrijspraak, ontslag van alle rechts-

vervolging, niet ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie of een sepot werd besloten.  

Dit is in overeenstemming met de conclusies uit de interviews. Alle geïnterviewde officieren van 

justitie zeggen namelijk zelden of nooit een bevel tot vernietiging van DNA-profielen van personen 

die ten onrechte in de database zijn opgenomen naar het NFI te hebben verstuurd. Als reden hiervoor 

wordt onder andere aangevoerd dat het wegens drukke werkzaamheden wordt vergeten en dat een 

zaak na de zitting als afgerond wordt beschouwd. In de onderzochte periode bestaat er bovendien 

geen geautomatiseerd systeem dat aangeeft dat bepaalde profielen uit de databank moeten worden 

verwijderd. Ook de woordvoerder van het NFI laat weten dat er vóór 1 november 2001 nauwelijks 

verdachten uit de databank zijn verwijderd. Het NFI heeft een inventarisatie gemaakt van alle 

personen waarvan de profielen op 1 november 2001 in de databank zaten (± 1300) en heeft op grond 

van gegevens van het Parket-Generaal geschat dat 8% van de profielen op grond van de wet van vóór 

november 2001 ten onrechte in de databank is opgenomen en nog eens 14% als gevolg van de directe 

werking van de nieuwe wet.  

Sommige officieren van justitie denken dat een geautomatiseerd systeem dat erop wijst dat een profiel 

verwijderd moet worden hierin verbetering zou kunnen brengen. Overigens is het NFI inmiddels zelf 

een opschoonactie van de database gestart waarbij van alle personen in de database de strafrechtelijke 

positie wordt gecontroleerd en wordt nagegaan of hun profiel al dan niet terecht in de database zit. 

Het NFI heeft tevens een systeem ontworpen waarbij het OM er na 9 maanden aan wordt herinnerd 

dat een bepaald profiel in de database is opgenomen. Hiermee is begonnen na de wetswijziging van 1 

november 2001. De eerste herinneringen zijn in december 2002 verstuurd. 

 

                                                                                                                                                        
99  De korte gemiddelde doorlooptijd in zedenzaken in het jaar 1999 wordt ook veroorzaakt doordat in 

1999 in één maand de gemiddelde doorlooptijd 13 dagen bedroeg. 
100  Van personen die meewerken aan een grootschalig DNA-databank worden de profielen niet in de 

DNA-databank van het NFI opgenomen en wordt het sporenmateriaal standaard na het grootschalig 
DNA-onderzoek vernietigd. 



   

7.11    Positieve DNA-identificatie 101 

onderzoeksvraag: 

7.       Wat is de invloed van DNA-onderzoek op de loop van het proces? 

 

Bij het interpreteren van de gegevens in de categorieën ‘match’ en ‘geen match’ blijkt het lastig om te 

reconstrueren welke betekenis een bepaald resultaat heeft gehad voor de zaak. Met een match wordt 

bedoeld een positieve DNA-identificatie, die belastend is voor de verdachte. Uit de gegevens van het 

NFI valt niet altijd eenduidig valt af te leiden of een match ook een daderidentificatie betreft. Met 

andere woorden de strekking van een bepaald resultaat moet worden afgeleid uit het dossieronderzoek 

bij de rechtbank. Indien informatie uit het dossier niet voorhanden is, is het aantreffen van een 

statistische conclusie bij een rapport voor de onderzoekers een aanwijzing dat het een voor de 

verdachte belastende DNA-identificatie betreft. Wanneer er geen match is worden soms wel 

overeenkomsten gevonden, die niet als belastend worden aangemerkt, bijvoorbeeld het geval waarin 

op een stuk van overtuiging afkomstig van het slachtoffer bloed wordt aangetroffen dat van dat 

slachtoffer afkomstig is.  

 

7.11.1     Gevolgen 

onderzoeksvraag: 

7.   a.    Hoe vaak volgt na een positieve DNA-identificatie een vervolging en/of veroordeling?  

 

In het geval dat een DNA-onderzoek leidt tot een positieve DNA-identificatie kan deze uiteraard een 

rol spelen bij de bewijsvoering en de uiteindelijke veroordeling. Een positieve DNA-identificatie 

alléén heeft echter geen doorslaggevende betekenis. Een match dient in de context van alle bewijs-

middelen te worden gezien. Een voor de verdachte belastende positieve DNA-identificatie kan 

immers aantonen dat iemand zijn DNA op een bepaalde plaats heeft achtergelaten, maar dat behoeft 

niet te betekenen dat die persoon het misdrijf heeft gepleegd. Het profiel vervaardigd uit een vaginaal 

uitstrijkje (de zedenkit) dat van het slachtoffer is afgenomen met het profiel van de verdachte, bewijst 

alleen dat het sperma van de verdachte daar is aangetroffen. Het bewijst nog niet onmiddellijk dat er 

gemeenschap is geweest tussen het slachtoffer en de verdachte, of dat die onvrijwillig heeft 

plaatsgevonden.  

Onderzocht is of en hoe vaak in de gevallen waarin een voor de verdachte belastende positieve DNA-

identificatie heeft plaatsgevonden vervolging is ingesteld en in hoeveel gevallen dat uiteindelijk heeft 

geleid tot een veroordeling. Indien er in een zaak één of meer positieve indicaties uit vergelijkend 

DNA-onderzoek zijn, heeft dit veelal gevolgen voor het verloop van de zaak. Van de 96 gevonden 

                                                 
101  Opgemerkt dient te worden dat wanneer er gesproken wordt van een positieve DNA-identificatie er 

nog steeds sprake is van een statistisch oordeel. 



   

zaken is er in 37 sprake van een positief resultaat (match of mogelijke match) uit het vergelijkend 

DNA- onderzoek102. In 31 van de 37 zaken waarin één of meer ‘matches’ zijn gevonden, is vervolging 

ingesteld. Dit heeft in 28 zaken tot een veroordeling geleid.  

 

7.11.2     Invloed uitslag DNA-onderzoek 

Verscheidene geïnterviewde officieren van justitie geven aan dat de uitslag van het DNA-onderzoek 

van invloed kan zijn bij de besluitvorming over de voorlopige hechtenis. Ook bij de beslissing tot het 

al dan niet instellen van een vervolging kan de uitslag van een DNA-onderzoek een rol spelen. De 

officieren van justitie vermelden dat de uitslag van het DNA-onderzoek op het moment dat de 

dagvaarding de deur uit ging meestal nog niet bekend was. In de gevallen waarin de uitslag van het 

onderzoek later negatief blijkt te zijn en er verder weinig ander bewijs tegen de verdachte is aan te 

voeren, is het voorgekomen dat ter zitting vrijspraak werd gevraagd. Dit betekent dat wanneer de 

uitslag van het DNA-onderzoek eerder bekend was geweest, er wellicht tot sepot zou zijn besloten. 

Dat dit uit het oogpunt van efficiëntie (voorbereidings- en zittingstijd en de daarmee gepaard gaande 

kosten) en de belangen van de verdachte wenselijk is, moge duidelijk zijn.  

 

7.11.3     Bekentenis 

onderzoeksvraag: 

7   b.   Is dreiging met uitvoeren van een DNA-onderzoek van invloed op het al dan niet afleggen 

van een bekentenis door de verdachte? 

c.   Hoe vaak bekent de verdachte na confrontatie met de uitslag? 

 

De vraag kan worden gesteld of, en zo ja, in hoeverre een positieve DNA-identificatie of de dreiging 

van een DNA-onderzoek een bekentenis van een verdachte kan uitlokken. Wanneer een bekentenis 

wordt afgelegd zal in veel gevallen niet meer om een DNA-onderzoek worden verzocht. Uit de 

interviews met advocaten is gebleken dat wanneer een verdachte zich ervan bewust is dat zijn DNA-

profiel mogelijk aan andere delicten (sporenprofie len) kan worden ‘gelinkt’, het verstandig kan lijken 

om een bekentenis af te leggen, teneinde een DNA-onderzoek te voorkomen. Wellicht besluiten 

sommige verdachten om te bekennen, omdat zij de uitslag van het DNA-onderzoek vrezen. Ook kan 

het voorkomen dat verdachten, wanneer zij worden geconfronteerd met een voor hen belastende 

positieve DNA-identificatie, besluiten om alsnog hun daden op te biechten. Het is echter lastig om 

zulke vergaande conclusies uit dossieronderzoek of interviews af te leiden. Er kan nu eenmaal niet in 

de hoofden van verdachten worden gekeken. Wel is getracht te achterhalen in welke fase van de 

                                                 
102  Dit aantal is het resultaat van het selecteren van gegevens uit de database. De computer heeft die  

gegevens gefilterd waarin in de gevonden zaak het resultaat van de svo's  slachtoffer/verdachte/plaats 
van delict een match of een mogelijk match was. Er blijven in totaal 37 zaken over. 



   

opsporing en de vervolging een bekentenis werd afgelegd. Wanneer een bekentenis direct na de 

aanhouding volgt, heeft het DNA-onderzoek daarop waarschijnlijk nauwelijks invloed gehad.  

 

Tijdens de interviews hebben veel geïnterviewden, waaronder zowel technische rechercheurs als 

officieren van justitie en rechters-commissarissen, aangegeven dat zij niet meer tot een DNA-onder-

zoek zijn overgegaan wanneer een verdachte een bekentenis had afgelegd. Opmerkelijk is echter dat 

uit het dossieronderzoek blijkt dat in de gevallen waarin een bekentenis vrijwel onmiddellijk na 

aanhouding is afgelegd, in veel gevallen toch opdracht tot een DNA-onderzoek is gegeven en 

celmateriaal van de bekennende verdachte wordt afgenomen ten behoeve van een DNA-profielen-

vergelijking. Dit komt niet overeen met de uitspraken van de geïnterviewde betrokkenen. 

Uit de dossiers valt niet te achterhalen wat de beweegredenen van een verdachte zijn om te bekennen 

(in één van de onderzochte strafzaken bekende de verdachte zelfs pas in hoger beroep), maar 

opvallend is dat er meer bekentenissen zijn afgelegd vóór een daadwerkelijk DNA-onderzoek dan 

nadien. Uit eerdere gegevens is ook duidelijk geworden dat verdachten vaak weinig inzicht hebben in 

de consequenties die een DNA-onderzoek voor de bewijsvoering kan hebben.103 

In 4 van de 16 zaken bekent de verdachte pas na een positieve indicatie uit een vergelijkend DNA-

onderzoek. In figuur 6 wordt een overzicht gegeven van de bekentenissen die blijkens het dossier-

onderzoek in DNA-zaken zijn gedaan. 

 

Figuur 6: Bekentenissen in DNA-zaken 
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103  Zie onder andere paragraaf 7.5. 



   

7.12     Contra-expertise 

onderzoeksvraag: 

8. Hoe is de situatie m.b.t. contra-expertise? 

 a.   Hoe vaak wordt een tegenonderzoek uitgevoerd?  

  b.   Om welke reden(en) wordt dit gevraagd en door wie? 

 

In tien van de onderzochte dossiers zijn rapportages van het Laboratorium voor anthropogenetica van 

de Universiteit Leiden gevonden. Uit drie van de onderzochte dossiers is gebleken dat contra-

expertise heeft plaatsgevonden. In de overige onderzochte dossiers waarin rapporten van dit 

laboratorium aangetroffen zijn, is het onduidelijk of het rapport een contra-expertise betreft. Van de 

kant van het NFI zijn over de onderzochte periode geen capaciteitsproblemen aan het licht gekomen 

die ertoe kan kunnen leiden dat er ook monsters in Leiden onderzocht moeten worden. Wel is het 

merkwaardig dat in één van de hiervoor genoemde gevallen monsters van sporenmateriaal zijn 

doorgestuurd naar Leiden, terwijl het afgenomen materiaal van de verdachten op het NFI is 

onderzocht. De resultaten van het ‘contralab’ komen in alle gevallen overeen met die van het NFI. In 

twee van de onderzochte dossiers is de contra-expertise verricht op verzoek van de raadsman. In de 

andere gevallen is het onbekend wie om een tegenonderzoek heeft verzocht. Vier van de tien 

onderzochte dossiers waarin rapporten van het Laboratorium voor anthropogenetica te Leiden104 

aangetroffen zijn, zijn afkomstig uit regio B. Deze bevinding sluit aan bij het interview met de 

advocaat uit deze regio, die aangeeft dat hij meerdere malen een contra-expertise heeft aangevraagd. 

Inzake de aanvraag van een contra-expertise zijn dus duidelijk regionale verschillen waar te nemen.  105 

 

7.13     Onderzoek bij derden 

onderzoeksvraag: 

9. Hoe staat het met DNA-onderzoek bij derden? 

 a.     Hoe vaak wordt DNA-onderzoek bij derden verricht? 

 b.    Hoe vaak wordt een grootschalig DNA-onderzoek verricht? 

 

In één van de onderzochte zaken heeft een grootschalig DNA-onderzoek plaatsgevonden. Dit is 

gebeurd in het kader van het opsporingsonderzoek naar een moord in een woning in regio C. Van 48 

personen is op vrijwillige basis wangslijm afgenomen. Geen van de profielen van de personen van 

wie materiaal is afgenomen levert evenwel een match op met het sporenmateriaal dat op de plaats 

delict is  veiliggesteld. De verdachte komt in deze zaak pas veel later in beeld, naar aanleiding van een 

                                                 
104  Het Laboratorium voor anthropogenetica te Leiden doet ook mitochondriaal DNA-onderzoek. 
104  Het Laboratorium voor anthropogenetica bevindt zich in het LUMC. De directeur is prof. dr. E.  

Bakker. 
 



   

tip. Van de wijze waarop het grootschalig DNA onderzoek in zijn werk is gegaan, wordt in het 

strafdossier geen melding gemaakt. Wel hebben de onderzoekers in het dossier een proces-verbaal 

van vernie tiging van celmateriaal van twee referentiemonsters van derden, verkregen uit het 

grootschalig DNA-onderzoek, aangetroffen. Opgemerkt dient te worden dat in het geval van een 

grootschalig DNA-onderzoek dan wel ‘normaal’ DNA-onderzoek bij derden de verkregen profielen 

nooit in de databank worden opgenomen; zij worden slechts gebruikt ter vergelijking en daarna 

vernietigd. Over het grootschalig DNA-onderzoek in regio C kan de geïnterviewde officier van 

justitie aldaar geen informatie verstrekken, omdat zij bij deze zaak geen rol heeft gespeeld. 

 

7.14 DNA ter zitting 

onderzoeksvraag: 

10. Wat is de rol van een DNA-onderzoek in het vooronderzoek en het onderzoek ter 

terechtzitting?  

a. Wat is de rol van DNA-onderzoek voor het onderzoek ter terechtzitting? 

b. Hoe vaak volgt een veroordeling/vrijspraak (mede) op basis van DNA-onderzoek? 

c. Wat is de invloed van een (positieve dan wel negatieve) uitslag van een DNA-

onderzoek 

 

Het onderhavige onderzoek heeft zich toegespitst op het DNA-onderzoek en de fase daaraan 

voorafgaand, te weten de fase van opsporing en de vervolg ing. Over de fases daarna, waaronder de 

bewijsvoering en veroordeling, valt minder te zeggen. In de loop van een strafrechtelijke procedure is 

het vaak moeilijk om duidelijke conclusies te trekken over de rol van het DNA-onderzoek voor de 

bewijsvoering. Welke rol de uitslag van een DNA-onderzoek kan spelen in de bewijsvoering en hoe 

vaak een DNA-onderzoek ook daadwerkelijk ter terechtzitting besproken wordt zijn vragen waarop de 

onderzoekers hebben getracht een antwoord te krijgen.  

 

7.14.1     Bewijskracht DNA-onderzoek 

Uit de interviews blijkt dat de rechters-commissarissen van mening verschillen over de bewijskracht 

van DNA. Waar de één terughoudend is en het slechts als steunbewijs ziet, vindt de ander het belang-

rijk, soms zelfs doorslaggevend, bewijs en heeft hij wel zaken meegemaakt die voornamelijk op 

DNA-bewijs berusten. 

De geïnterviewde advocaten hebben allen wel eens verzocht om een DNA-onderzoek teneinde hun 

cliënt te ontlasten. Eén van de advocaten heeft meegemaakt dat een cliënt werd gevraagd mee te 

werken aan een DNA-onderzoek terwijl het ging om een delict waarbij gedwongen afname niet 

mogelijk was. In dergelijke zaken adviseert hij zijn cliënt mee te werken om diens onschuld aan te 

tonen. In andere gevallen raadt hij het af, dan gaat het met name om zaken waarin de advocaat van 



   

mening is dat het Openbaar Ministerie zijn bevoegdheden misbruikt door DNA-onderzoek te vorderen 

(détournement de pouvoir). De geïnterviewde advocaten zijn van mening dat over het algemeen niet 

veel valt aan te merken op de gang van zaken bij DNA-onderzoek en dat weinig valt in te brengen 

tegen de bewijskracht ervan. Eén advocaat benadrukt daarbij dat altijd goed moet worden uitgezocht 

of een gevonden spoor wel een daderspoor is.  

 

7.14.2     Deskundige op zitting 

onderzoeksvraag: 

10     d.  Hoe vaak komt een deskundige ter zitting om uitleg te geven over de uitslag van een   

DNA-onderzoek? 

 

In slechts één van de aangetroffen dossiers wordt vermeld dat deskundigen van het NFI als getuigen 

zijn opgeroepen om uitleg te geven over de statistische conclusies in het DNA-onderzoek. Maar in 

veel dossiers is alleen een verkort vonnis aanwezig (geen hoger beroep ingesteld) en is er geen 

proces-verbaal van de terechtzitting aanwezig. In de andere onderzochte dossiers is geen enkel 

gegeven over de rol van een NFI-deskundige ter terechtzitting aangetroffen.  

Uit de interviews met rechters(-commissarissen) blijkt dat wanneer een deskundige ter terechtzitting 

wordt gevraagd dit in regio C vaak op verzoek van een verdachte of diens raadsman gebeurt en soms 

door de officier van justitie of de rechter zelf. In regio D gebeurt dit de ene keer door de verdediging 

en een andere keer door de officier of de rechter. 

De woordvoerder van het NFI vermeldde dat de medewerkers van het NFI dagelijks telefonisch om 

uitleg van hun rapporten wordt gevraagd. Het aantal keren dat deze medewerkers worden opgeroepen 

om ter terechtzitting uitleg te geven over de uitkomst van een DNA-onderzoek is de afgelopen jaren 

toegenomen. Ter illustratie: in 1999 is dat 11 keer gebeurd en in 2002 tot juli reeds 24 keer.  

 

7.15  De ‘trechter’ 

onderzoeksvraag: 

11. Hoe stromen DNA-zaken door in de trechter van het strafproces? 

a.    Hoeveel DNA-zaken stromen door van de fase van vervolging naar veroordeling, hoger 

beroep en eventuele sepot- of transactiebeslissingen? 

 

7.15.1 De trechter van de strafrechtelijke keten 

De onderzoekers hebben er, als toegelicht in paragraaf 6.3, voor gekozen om hun onderzoek aan te 

vangen bij de aanvragen tot een DNA-onderzoek die bij het NFI liggen. De bemoeienis van achter-

eenvolgens de politie, justitie en rechtsprekende instanties leidt tot steeds geringere aantallen, omdat 

de meeste zaken eindigen (ver) vóórdat in laatste instantie de Hoge Raad is bereikt. Het aantal 



   

strafzaken neemt daarom af naarmate we verder in de procesketen komen. Dat is op zichzelf niet 

vreemd, omdat bij alle overzichten (stroomdiagrammen etc.) over de ‘productie’ van de strafrech-

telijke instanties sprake is van een trechter: er blijven zaken, die òf onopgelost zijn òf waarvan 

doorzetten niet opportuun is, steken.  

 

Figuur 7: DNA-zaken in de trechter van de strafrechtelijke keten 
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Van de bruto zaken (173) uit 1999 die zijn aangetroffen bij het NFI zijn de beschikbare gegevens 

opgenomen in de databank van de onderzoekers. Hierbij nemen zij ook de 18 zaken mee waarin wel 

een aanzet is gedaan tot het doen van een DNA-onderzoek, maar waarin het nooit tot een onderzoek is 

gekomen. Deze zaken bevatten namelijk ook nuttige informatie over het sporenmateriaal dat is 

veiliggesteld, de afname van referentiemateriaal en de soort afname.  

Figuur 7 laat zien dat van de 173 zaken die zijn aangetroffen bij het NFI slechts 96 dossiers bij de 

parketten zijn teruggevonden en in het onderzoek betrokken (de overige 77 zaken bleken onvindbaar). 

Dat naarmate men verder in de procesketen komt de omvang van de steekproef afneemt (en de ‘n’ dus 

kleiner wordt), is zichtbaar wanneer de keten nader in beeld wordt gebracht. Van de 96 gevonden 

zaken is 59 maal vervolging ingesteld. Hierin kwam het 49 keer tot een veroordeling. In 24 gevallen is 

bekend dat hoger beroep is ingesteld. In 13 van deze gevallen is verdachte ook in hoger beroep 

veroordeeld. Van de 13 veroordelingen in hoger beroep is in drie gevallen teruggevonden dat cassatie 

is ingesteld. 

 

7.15.2  Kanttekeningen 

Bij de samenvoeging van gegevens van politieregio’s en arrondissementsparketten dienen, afgezien 

van de onder 6.4 gemaakte opmerkingen over het begrip zaak, enige relativerende kanttekeningen ge-

plaatst te worden. Ten eerste is de politie niet de enige leverancier van zaken aan het OM: er bestaan 

ook bijzondere opsporingsdiensten, die in dit onderzoek verder buiten beeld kunnen blijven (in de 

zaken waarmee zij zich bezighouden zal zelden of nooit DNA-vergelijking aan de orde komen).  



   

In de tweede plaats vallen de arrondissementen geografisch niet in alle gevallen samen met de 

regio’s.106  

Een derde kanttekening is deze: de gebezigde kwalificaties zijn niet dezelfde. De kwalificatie die de 

politie geeft aan delicten kan een andere zijn dan die van het OM. Wat de politie als misdrijf kwali-

ficeert behoeft niet ook door het OM als zodanig te worden aangemerkt. Er zijn grovere en fijnere 

categoriseringen met het oog op verschillende doelen (presentatie van statistische gegevens) en wat op 

het eerste gezicht misdrijf ‘A’ lijkt, kan bij nadere beschouwing blijken toch misdrijf ‘B’ te zijn.  

Ten vierde dient opgemerkt te worden dat het tijdsverloop in elke strafzaak een rol speelt. Zaken met 

een pleegdatum of aangiftedatum in 1999 komen wellicht pas in 2000 voor de rechtbank en in 2001 

voor het gerechtshof in hoger beroep.  

Tenslotte dient er op te worden gewezen dat het ‘ophelderen’ van een feit ook kan impliceren dat in 

enig stadium van het onderzoek blijkt dat er helemaal geen strafbaar feit is gepleegd of dat de 

verkeerde persoon als verdachte is aangemerkt (die overigens kan zijn ‘uitgesloten’ door DNA-

vergelijking), waarna de betreffende zaak niet meer ter hand is genomen en verder ook niet meer in de 

statistieken voorkomt.107   

Er kan daarom niet zonder meer een vergelijking worden gemaakt tussen de aantallen zaken die bij 

een bepaalde politieregio zijn ingeschreven en de zaken bij het ‘bijbehorende’ arrondissementsparket; 

de hiervoor genoemde nuanceringen dienen dan in het achterhoofd gehouden te worden. De 

genoemde factoren kunnen er ook toe bijgedragen hebben dat de onderzoekers bepaalde zaken 

waarvan de politiegegevens voorhanden waren niet meer bij het ‘bijbehorende’ parket hebben kunnen 

terugvinden. 

       

7.15.3 De verschillende fasen van de strafrechtelijke keten  

Bij het weergeven van de onderzoeksresultaten hebben de onderzoekers geprobeerd om zoveel 

mogelijk de strafrechtelijke keten te volgen. Nu het onderzoek naar de zaken waarin een DNA-onder-

zoek heeft plaatsgevonden is aangevangen bij het NFI en daarna dossieronderzoek op de verschillende 

parketten heeft plaatsgevonden hebben de onderzoekers ervoor gekozen de volgorde waarin 

informatie over de zaken bij de parketten is gevonden in deze paragraaf aan te houden. Eerst wordt 

weergegeven over hoeveel zaken informatie is gevonden, daarna volgen de gegevens over het aantal 

keren dat er in deze zaken vervolging is ingesteld, hoe vaak een veroordeling volgde en of er hoger 

beroep dan wel cassatie is ingesteld.  

 

De gevonden zaken  

Van 155 (netto) zaken is 96 maal informatie gevonden bij de rechtbank cq. het parket. In de overige 

59 gevallen hebben de onderzoekers geen dossier bij de rechtbank terug kunnen vinden. Dit kan een 

                                                 
106  In 6 van de 19 arrondissementen vormen meer regio’s samen een arrondissement 



   

tweetal oorzaken hebben. Ten eerste is het mogelijk dat een dossier ergens in de strafrechtelijke keten 

is zoekgeraakt.  

Ten tweede is het plausibel dat een aantal delicten waarvoor DNA-onderzoek is gedaan uiteindelijk 

niet hebben geleid tot vervolging en dat er geen strafzaak uit is voortgevloeid. Met andere woorden, 

de zaak is niet verder gekomen dan de politie, bijvoorbeeld vanwege een valse aangifte of een 

‘politiesepot’. Zie figuur 8. 

 

 Figuur 8: Gevonden dossiers           Figuur 9: Vervolgingen in DNA-zaken 
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opmerking bij figuur 8: 
• ‘Dubbel’ betekent in deze figuur dat er meerdere verdachten bekend zijn in één zaak, waarbij één DNA-

onderzoek of een serie van DNA-onderzoeken (één contact) een rol heeft gespeeld. Wanneer de 

onderzoekers meerdere dossiers van verdachten in één zaak hebben gevonden, zijn deze dossiers als 

verschillende zaken geteld. Wanneer de onderzoekers de dossiers niet hebben gevonden is het DNA-

onderzoek of de serie van DNA-onderzoeken (één contact) geteld als één zaak. Zie ook onder 6.4. 

 
Vervolging  
Het begrip vervolging is door de onderzoekers gehanteerd voor de situatie dat een dagvaarding is 

uitgebracht. In de handboeken over strafvordering wordt van vervolging gesproken wanneer er een 

rechter in het strafproces betrokken wordt, bijvoorbeeld in het traject van voorlopige hechtenis. De 

onderzoekers hebben echter zaken waarin een ‘kennisgeving van niet verdere vervolging’ aan de ver-

dachte is gedaan niet aangemerkt als zaken waarin vervolging is ingesteld. Van vervolging is daarom 

alleen sprake wanneer een verdachte gedagvaard is om ter terechtzitting te verschijnen.  

In 59 (61%) van de 96 teruggevonden zaken heeft vervolging plaatsgevonden. In 29 zaken (30%) is er 

geen vervolging ingesteld, bijvoorbeeld omdat er geen verdachte in beeld is gekomen (zie figuur 9).  

                                                                                                                                                        
107  Hetzelfde geldt in het zeldzame geval dat een verdachte overlijdt voordat de zaak is afgedaan. 



   

Als we de van het parket verkregen cijfers tegen dit percentage afzetten zien we dat in de 

geselecteerde regio’s gemiddeld in 57% van het totaal aantal van deze regio’s bij het parket inge-

schreven misdrijven vervolging wordt ingesteld. Rekening moet wel worden gehouden met het feit 

dat van de zaken die in de geselecteerde regio’s bij de politie geregistreerd zijn er maar 15% 

uiteindelijk wordt ingeschreven bij het parket. Omdat de categorie zaken waarin een DNA-onderzoek 

is aangevraagd niet direct bij de twee genoemde categorieën geregistreerde misdrijven is in te delen 

en overlap vertoont met beide geregistreerde aantallen kan alleen de conclusie worden getrokken dat 

het in zaken waarin een DNA-onderzoek wordt aangevraagd iets vaker tot een vervolging komt dan in 

het algemeen het geval is. 

 

In zedenzaken is het percentage zaken waarin vervolging wordt ingesteld, evenals in de zaken waarin 

een DNA-onderzoek is aangevraagd, 62. Dat wil zeggen in 62% van de bij het parket ingeschreven 

zedenzaken wordt besloten tot een vervolging op de inschrijving van het delict. Opvallend is het hoge 

percentage vervolgingen dat wordt ingesteld in zaken waarin een aanvraag tot DNA-onderzoek is 

gedaan. Een mogelijke verklaring hie rvoor is dat een DNA-onderzoek, zo is uit de interviews met de 

sleutelfiguren gebleken, over het algemeen wordt aangevraagd bij ernstige delicten met een hoge 

prioriteit van politie en justitie. In deze delicten zal het vervolgingsbelang groot zijn en zullen sepots 

en transacties weinig voorkomen. Bovendien zijn het waarschijnlijk in sterke mate slachtoffergere-

lateerde zaken, waarbij ook als het bewijs zwak is, het OM de zaak bij voorkeur aan de rechter 

voorlegt (bijv. ernstige zedenzaken). In die zin ligt het voor de hand dat er in meer gevallen een 

dagvaarding uitgebracht zal worden dan het geval is in ‘gewone’ zaken. 

 

Eerste aanleg  

Van de 59 zaken waarin vervolging is ingesteld, zijn 57 zaken ter zitting behandeld. Figuur 10 laat 

zien dat dit tot 49 (86%) veroordelingen en 7 vrijspraken heeft geleid. Eén zaak is nog aanhangig. In 

de geselecteerde regio’s volgt in 53% van de in totaal bij het parket ingeschreven een veroordeling. 

Van de zaken waarin vervolging is ingesteld komt het in de geselecteerde regio’s in 84% tot een 

veroordeling. In zedenzaken ligt dit percentage nog hoger. Indien een DNA-onderzoek heeft plaats-

gevonden komt het in elk geval in de meeste gevallen tot een veroordeling; de uitslag van het DNA-

onderzoek zou daarbij een rol kunnen spe len. Dit is uit de dossiers echter moeilijk af te lezen, zeker 

wanneer de veroordeling uitsluitend in een zogenaamd ‘verkort vonnis’ is neergelegd. 108  

 

 

 

 

                                                 
108  Dit vonnis wordt alleen met de gebezigde bewijsmiddelen aangevuld wanneer hoger beroep is  



   

Figuur 10: Veroordelingen in DNA-zaken    Figuur 11: Hoger beroep in DNA-zaken 
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Hoger beroep  

Van de 57 zaken die ter zitting zijn behandeld, is in 24 zaken (41%) hoger beroep ingesteld 109 (zie 

figuur 11 op de vorige pagina).  

In 18 zaken (31%) wordt dat niet gedaan of is het hoger beroep later weer ingetrokken (voor het 

overige zijn geen gegevens bekend). In hoger beroep volgt in 13 zaken (54%) wederom een veroor-

deling. In één zaak wordt de verdachte vrijgesproken. Van de andere zaken zijn bij de onderzoekers 

geen gegevens bekend.  

In de geselecteerde regio’s is slechts in 8% van het totaal aantal misdrijfzaken dat ter zitting is 

behandeld hoger beroep ingesteld. In zedenzaken is dit percentage 19. Er mag dus worden gecon-

stateerd dat relatief veel strafzaken waarin een aanvraag tot een DNA-onderzoek is gedaan tot 

behandeling in hoger beroep leiden. Dit is wellicht deels te verklaren door het feit dat juist die zaken 

waarin hoger beroep is ingesteld door de onderzoekers terug gevonden zijn. Het is aannemelijk dat 

ook de ernst van de gepleegde misdrijven van invloed is op de besluitvorming om in hoger beroep te 

gaan. Zoals eerder vermeld (zie b.v. paragraaf 7.4) werd vóór 1 november 2001 slechts DNA-onder-

zoek verricht bij delicten met een maximale strafbedreiging van minstens 8 jaar. De straffen opgelegd 

in DNA-zaken zullen dus aanzienlijk hoger zijn dan die in een steekproef van strafzaken in het 

algemeen. De kans dat ofwel de officier van justitie of de advocaat in hoger beroep gaat is beduidend 

groter in zaken waar de door het OM geëiste straf of de door de rechter opgelegde straf hoog is. 

 

                                                                                                                                                        
ingesteld. 

109  Bij het hoger beroep geldt ook n = 57 als uitgangspunt, omdat hoger beroep ook door de officier van 
justitie kan worden ingesteld tegen een vrijspraak. Dit was één keer het geval.   



   

De behandeling in hoger beroep van de 24 DNA-zaken leidt 13 maal (54%) tot een veroordeling; in 

één zaak volgt vrijspraak; twee andere zaken lopen nog ten tijde van het dossieronderzoek en in 8 

gevallen (33%) is de uitspraak onbekend. 

 

Cassatie  

In totaal is in 3 van de 13 zaken, waarin de verdachte in hoger beroep is veroordeeld, teruggevonden 

dat cassatie is ingesteld.  

 

Overzicht afdoening van zaken 

Van het Ministerie van Justitie zijn gegevens verkregen betreffende de in 1999 bij de parketten inge-

schreven misdrijven. Tot de verkregen informatie behoren ook gegevens over de afdoening van de 

ingeschreven zaken. Deze gegevens zijn in tabel 9 opgenomen; daarin staat tevens de informatie die 

de onderzoekers uit het dossieronderzoek hebben verkregen.  

 

Tabel 9: Afdoening delicten (1999) in percentages: 

 

 

 

Onderdeel 

 

Regio 

A 

 

Regio 

B 

 

Regio 

C 

 

Regio  

D 

Gemid-

delde van 

A-D 

 

 

landelijk  

DNA-

onder-

zoek 

vervolging   52    73   45    58   57   50   61  

veroordeling   44    62   46    58   53   44   86  

hoger beroep     6      8     7      9     8     8   41  

Bron: Ministerie van Justitie en dossieronderzoek  

 
Kanttekening bij de tabel: 

• Dit zijn de gegevens van álle ingeschreven misdrijven (landelijk). De kolom ‘DNA’ bevat de gegevens 

van álle zaken waarin DNA-onderzoek een rol heeft gespeeld in de geselecteerde regio’s. 

 

7.15.4 De afdoening van zedenzaken 

Om de extremen die naar voren komen bij de vergelijking van strafbare feiten waarin een DNA-

onderzoek heeft plaatsgevonden met alle (landelijk of per regio) ingeschreven strafbare feiten enigs-

zins te ondervangen is een vergelijking gemaakt met een categorie strafbare feiten waarin DNA-

onderzoek relatief vaak wordt gebruikt voor de opsporing en bewijsvoering. Zedenzaken zijn (en 

waren) over het algemeen zaken die geschikt zijn voor DNA-onderzoek en kunnen daarom interessant 

cijfermateriaal opleveren om daarmee de gegevens over de onderzochte (DNA) zaken te vergelijken. 



   

De wettelijke grenzen die in 1999 aan de mogelijkheden om een DNA-onderzoek als opsporings- of 

bewijsmiddel te gebruiken waren gesteld hielden het DNA-onderzoek beperkt tot ernstiger delicten, 

zoals levens- en zedendelicten. De afdoening van dergelijke delicten verschilt van de afdoening van 

alle strafbare feiten die in een regio (of landelijk) zijn ingeschreven. Om de afdoening van delicten 

waarin een DNA-onderzoek heeft plaats gevonden te vergelijken met een categorie ernstiger delicten 

zijn van het Ministerie van Justitie ook gegevens verkregen over de afdoening van zedendelicten. 

Door de onderzoekers is vergeleken in hoeverre de afdoening van zaken waarin een DNA-onderzoek 

heeft plaatsgevonden overeenkomt met de afdoening van zedenzaken (zie tabel 10). Zedenzaken zijn 

door de onderzoekers gebruikt als voorbeeld voor DNA-zaken.  

 

Tabel 10: Afdoening zedendelicten (1999) vergeleken met afdoening DNA-onderzoek 

 

 

 

Onderdeel 

 

Regio 

A 

 

Regio 

B 

 

Regio 

C 

 

Regio  

D 

Gemid-

delde van 

A-D 

 

 

landelijk  

DNA-

onder-

zoek 

vervolging   66    58   65    59   62   59   61  

veroordeling   93    76   85    80   84   83   86  

hoger beroep   16    26   14    20   19   21   41  

Bron: Ministerie van Justitie en dossieronderzoek  

 

Opvallend is dat de afdoening van zedendelicten in de geselecteerde regio’s grote overeenkomsten 

vertoont met de afdoening van zaken waarin een DNA-onderzoek heeft plaatsgevonden. Zedenzaken 

behoren tot de categorie ernstige delicten, waarin ook een DNA-onderzoek tot de opsporings- of 

bewijsmiddelen kan behoren. De DNA-zaken en zedenzaken zullen elkaar dus gedeeltelijk overlappen 

en vertonen eveneens overeenkomsten qua afdoening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

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 



   

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. 110 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.111 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.112 In 31 van die zaken is een vervolging ingesteld; in 28 daarvan 

                                                 
110  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).  

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



   

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 

liggen113. 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; 

                                                                                                                                                        
middel van een statistisch oordeel van een ‘positieve DNA-identificatie (match)’ kan worden 
gesproken. 

113  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 
hebben, dit kan tot een oververtegenwoordiging van de zaken waarin hoger beroep is ingesteld geleid 
hebben.   



   

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 

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-



   

voorstellen inzake DNA-onderzoek de Kamers zullen passeren114 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.  

                                                 
114 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. 



   

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.  



   

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 



   

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. 

 

 



   

• 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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BIJLAGE I DEFINITIES 

 

DNA ten behoeve van identificatie  

In 1985 verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature een artikel van de Britse geneticus 

Jeffreys115, waarin een methode om de menselijke DNA zichtbaar te maken in de vorm van een voor 

elk mens uniek lijnenpatroon (de zogenaamde DNA-fingerprint) werd beschreven. Daarmee is een 

uniek instrument voor de individualisatie van personen (behalve dan ééneiige meerlingen) gegeven. 

De DNA-fingerprint laat zich het beste vergelijken met de barcode op een product uit de supermarkt. 

Met de perfectionering van deze techniek is het mogelijk geworden de mens op een geheel nieuwe 

manier te individualiseren, op grond van een genetisch vastgelegd en met biochemische middelen te 

visualiseren patroon.116 Met name kunnen ook achtergelaten biologische sporen tot een bepaalde 

persoon worden herleid. Zo kan worden bepaald of DNA-materiaal van een bepaald persoon op een 

bepaalde plaats is achtergebleven117. 

 

DNA 

DNA is de afkorting van het Engelse DesoxyriboNucleic Acid, in het Nederlands desoxyribo-

nucleïnezuur, een draadachtige stof waaruit chromosomen onder andere zijn opgebouwd. DNA komt 

voor in elke cel, maar niet in de rode bloedcel. Het DNA bevat de code waarin al onze erfelijke 

eigenschappen zijn vastgelegd. Het DNA met de verschillende coderingen moet men zich voorstellen 

als een trap. De zijkanten van deze trap bestaan uit een suiker (desoxyribose) en fosforzuur. De treden 

worden gevormd door de basen, telkens zijn er twee basen met elkaar verbonden die samen een trede 

van de trap vormen.  

Het DNA bevat vier verschillende basen: adenine (A), thymine (T), cytosine (C) en guanine (G). De 

twee DNA- draden passen op elkaar omdat adenine alleen verbonden kan worden (een trede kan 

maken) met thymine, en cytosine alleen met guanine. Wanneer de volgorde van de ene streng bekend 

is, kunnen we dus afleiden wat de volgorde van de andere streng zal zijn. De strengen zijn 

complementair.  

De basen volgen elkaar op in één lange draad, met steeds een andere volgorde. Deze lange reeks van 

basen bevat de unieke code voor onze erfelijke eigenschappen. De letters A,T,C en G worden in alle 

mogelijke combinaties achter elkaar gezet, bijvoorbeeld ATCCCGCTAATGCCGGGTAA enz. Het 

menselijk DNA bevat ruim 3 miljard van deze letters. Die gehele reeks wordt ook wel het menselijk 

genoom genoemd.   

                                                 
115  A. J. Jeffreys c.s., ‘Hypervariabel ‘minisatellite’ regions in human DNA’, in: 314 Nature 1985, pp. 67-

73. 
116  E.R. Groeneveld, DNA-analyse: een intrigerend nieuw middel voor de identificatie van personen in 

strafrechtelijke en civielrechtelijke context, in: H. de Doelder en J. Hielkema, Goed gezien? Problemen 
bij identificatiemethoden in strafzaken, Arnhem, 1993, p. 166. 



   

In elke celkern is dat DNA verdeeld in 46 stukjes (chromosomen). Indien de DNA-strengen uit één 

celkern achter elkaar gelegd zouden worden, ontstaat er een draad van twee meter. Een celkern is 

daarvoor te klein, daarom zijn de draden opgewonden rond eiwitbolletje s. Op deze manier ontstaat de 

structuur die we chromatinedraad (chromatine) noemen. Deze chromatinedraad is weer opgevouwen 

tot een chromosoom. Een chromosoom bestaat dus (voor een belangrijk deel) uit samengeperste 

DNA-strengen. Een mens heeft in elke celkern 46 chromosomen, verdeeld over 23 paren. Van elk 

paar is één chromosoom van de vader afkomstig, en een van de moeder, dus eigenlijk zijn er 23 

verschillende chromosomenparen (2x23=46).  

 

In de loop van de evolutie zijn er variaties in de genen opgetreden, die zorgen voor een enorme 

diversiteit aan mensen. Deze variatie in genen, die met name optreedt in het zogenaamde ‘niet-

coderend’ DNA wordt polymorfisme genoemd. Elk genoom (en dus iedere mens, met uitzondering 

van ééneiige meerlingen) is uniek door dit polymorfisme. 

Slechts circa 5% van alle letters zijn structureel. Deze stukken worden genen genoemd, die op 

bepaalde plaatsen van de chromosomen voorkomen. Deze genen zijn stukjes DNA die een code 

dragen voor een bepaalde erfelijke eigenschap, zoals bijvoorbeeld de bloedgroep. Het wordt daarom 

ook wel coderend DNA genoemd. DNA-onderzoek ten behoeve van de strafrechtspleging wordt 

verricht met behulp van de overige 95%, het niet-coderende DNA, dat ook wel junk-DNA wordt 

genoemd. Bij het coderende DNA zijn veranderingen (mutaties) veel zeldzamer dan bij het niet 

coderende DNA. Dit niet coderende deel is op veel plaatsen variabel, hetgeen genetisch bepaald is, en 

bestaat uit kopieën van het zelfde stuk DNA dat een verschillend aantal keren voorkomt (variable 

Number of Tandem Repeats, VNTR’s of als de herhalingen van de stukken DNA erg kort zijn Short 

Tandem Repeats, STR’s). Bij een persoon komt op één plaats in de DNA-streng de combinatie A-T-

C-G-T 13 keer voor, iets verder 180 keer en weer iets verder 300 keer. Bij een andere persoon is dat 

bijvoorbeeld 20, 150 en 400 keer. De herhalingsfrequentie is voor iedere mens verschillend. 118 En 

daar zit nu precies de clue van de bruikbaarheid van DNA-materiaal voor de individualisatie van 

personen. De kans dat een DNA-profiel dat uit biologisch sporenmateriaal is verkregen overeenkomt 

met dat van een willekeurige persoon is, door het verschil in volgorde per individu, zeer klein.  

 

DNA-vermeerdering 

In veel gevallen kan uit een biologisch spoor onvoldoende DNA worden vrijgemaakt om een DNA-

profiel te maken (ten minste 1 nanogram)119. Een oplossing voor dit probleem biedt de DNA-vermeer-

dering met behulp van de Polymerase Chain Reaction, de PCR-methode. Hierdoor is het mogelijk uit 

                                                                                                                                                        
117  waarbij het overigens niet is uit te sluiten dat iemand DNA-materiaal van iemand anders ‘plaatst’. De 

kwestie van de valse sporen blijft hier verder buiten beschouwing. 
118  Marjan de Boer, Naar een Europese databank? In: K. Boonen, A.C. ‘t Hart, Th. A. de Roos (red.), 

Criminalistiek, forensische deskundigen en strafrechtspleging, Deventer, 2000, p. 108-109. 
119  Eén nanogram DNA kan worden geïsoleerd uit een bloedvlek ter grote van een stuiver. 



   

een kleine hoeveelheid celmateriaal toch voldoende DNA te isoleren hetgeen van groot belang is 

aangezien sporenmateriaal uit de aard der zaak schaars is. De herkomst van biologische sporen als 

speeksel op een sigarettenpeuk en wortelmateriaal van één enkele haar kan op deze wijze bepaald 

worden.120 

 

DNA-onderzoek 

DNA-onderzoek in de strafrechtspleging is onderzoek van celmateriaal dat uitsluitend is gericht op de 

vergelijking van DNA-profielen. Daarvoor zijn methoden van (DNA)onderzoek vastgelegd. 

De DNA-test die in het kader van de strafrechtspleging wordt toegepast bestaat uit de volgende drie 

stappen. Allereerst wordt het DNA vrijgemaakt uit de celkern en wordt de hoeveelheid gemeten. 

Vervolgens worden van het stuk te vermeerderen DNA vele miljoenen kopieën gemaakt. Van deze 

vermenigvuldigde fragmenten wordt de lengte bepaald. Tenslotte worden de verschillen in lengte 

grafisch weergegeven in een DNA-profiel. 121 Het te onderzoeken DNA wordt tegenwoordig op 10 

merkers onderzocht, het NFI is geaccrediteerd voor het onderzoek  naar 10 merkers122. 

 

DNA-profiel 

Een DNA-profiel is een weergave (grafisch of in tabelvorm) van een aantal DNA-kenmerken van een 

persoon (chromosomaal). DNA komt voor in iedere kernhoudende cel. Zo wordt DNA bijvoorbeeld 

aangetroffen in bloed, sperma, haarwortels en wangslijmvlies; DNA komt voor in iedere celkern. Er 

kunnen op een aantal manieren profielen worden onderscheiden: profielen verkregen op basis van 

biologisch sporenmateriaal dat is veiliggesteld op een plaats-delict, profielen verkregen op basis van 

celmateriaal dat (vrijwillig dan wel gedwongen) van een verdachte (en eventueel nadien veroor-

deelde) is afgenomen, profielen op basis van celmateriaal afkomstig van een (overleden) slachtoffer. 

 

DNA-databank 

De opgemaakte DNA-profielen worden opgeslagen in een DNA-databank. Daarin treft men aan de 

profielen van verdachten (gedwongen dan wel vrijwillig afgestaan) en veroordeelden, de profielen van 

op de plaats-delict achtergelaten biologisch sporenmateriaal en profielen van overleden niet 

geïdentificeerde slachtoffers. De DNA-databank wordt beheerd door het Nederlands Forensisch 

Instituut, het NFI. De Minister van Justitie is eindverantwoordelijk. 123  

 

                                                 
120  Ate D. Kloosterman, DNA als gerechtelijk bewijsmateriaal,www. Dnasporen.nl 
121  Marjan de Boer, Naar een Europese databank? In: K. Boonen, e.a. (red), t.a.p. p. 109. 
122  Accreditatie gebeurt tegenwoordig door de Raad voor Accreditatie, maar vroeger door het Sterlab, zie 

voetnoot 22  
123  Art. 16 Besluit DNA-onderzoeken in strafzaken, 27 augustus 2001, Stbl. 400. 



   

Hit en Match 

De begrippen ‘hit’ en ‘match’ worden in de strafrechtelijke praktijk verschillend gebruikt. In dit 

onderzoek is ervoor gekozen om het begrip ‘hit’ te definiëren als een positieve DNA-identificatie bij 

een vergelijking van een DNA-profiel met de profielen die in de DNA-databank van het NFI zijn 

opgenomen.  

Met het begrip ‘match’ wordt gedoeld op een positieve DNA-identificatie in het kader van een 

opsporing in één strafbaar feit. Bijvoorbeeld de vergelijking van een DNA-profiel dat is verkregen uit 

ongeïdentificeerd sporenmateriaal met het profiel dat is verkregen van afgenomen celmateriaal van 

een verdachte. Wanneer de twee profielen overeenkomen is er sprake van een ‘match’. Pas wanneer er 

een vergelijking met de profielen die bij het NFI in de databank zijn opgenomen kan van een ‘hit’ 

sprake zijn.  

Deze definiëring is een andere dan door de politie wordt gehanteerd. 

 

DNA-onderzoek in de strafrechtspleging: profielvergelijking  

Wanneer een nieuw profiel in de databank wordt ingevoerd, wordt dit vergeleken met de daarin reeds 

opgenomen profielen (van de verschillende categorieën). Er wordt alleen een vergelijkend onderzoek 

gedaan met de reeds aanwezige profielen. 124 Op deze wijze is het mogelijk om een DNA-profiel op 

basis van celmateriaal dat van een bekende verdachte is afgenomen (gedwongen of vrijwillig) te 

vergelijken met DNA-profiel uit biologisch sporenmateriaal dat op een ‘plaats delict’ is aangetroffen. 

Als deze profielen overeenkomen kan worden geconcludeerd dat het sporenmateriaal afkomstig is van 

een bepaalde verdachte. Daarbij speelt de kwaliteit van het sporenmateriaal een belangrijke rol. Of 

een bepaald profiel bij een bepaalde verdachte hoort is met meer waarschijnlijkheid vast te stellen 

naarmate de kwaliteit van een profiel beter is. Een andere mogelijkheid is om DNA-profielen uit 

biologisch sporenmateriaal dat op verschillende ‘plaatsen delict’ is aangetroffen onderling met elkaar 

vergeleken om vast te stellen of dezelfde (op dat moment nog onbekende) persoon op die verschil-

lende plaatsen delict kan zijn geweest. Een combinatie is ook mogelijk, dan wordt een profiel van op 

een plaats-delict aangetroffen sporenmateriaal vergeleken met sporenprofielen van andere plaatsen 

delict en met profielen van verdachten en nadien veroordeelden. Op die wijze kan worden vastgesteld 

of één dader meerdere strafbare feiten heeft begaan.125  

 

De strafrechtelijke keten 

In de recente literatuur over het strafproces en strafprocesrecht is het niet ongebruikelijk om de 

opeenvolgende fasen in een strafzaak in de praktijk te duiden als ‘keten’. Deze metafoor is zeer goed 

bruikbaar, omdat het de associatie oproept met in elkaar grijpende schakels (stappen én actoren) en 

                                                 
124  Er is overigens een wetsvoorstel aanhangig waarin op uiterlijke kenmerken wordt onderzocht. Tevens 

wordt ook nu al het geslacht van degene van wie het materiaal afgenomen is bepaald.  
125  Marjan de Boer, ‘Naar een Europese databank?’ In: K. Boonen, e.a. (red), t.a.p. p. 110. 



   

ook het beeld van de sterkte van het geheel die ook en vooral door de zwakste van de schakels wordt 

bepaald. 

 

Laboratorium 

Het onderzoek wordt uitgevoerd op een geaccrediteerd laboratorium. Veruit het belangrijkste 

laboratorium voor DNA onderzoek in de strafrechtspleging is het Nederlands Forensisch Instituut 

(voorheen het Gerechtelijk Laboratorium) te Rijswijk. Tegenonderzoek vindt veelal plaats in het 

Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek in Leiden126. Alleen deze twee laboratoria zijn geac-

crediteerd door de Raad van Accreditatie tot het doen van forensisch DNA-onderzoek. Dat betekent 

dat deze laboratoria voldoen aan de internationale vereisten die aan de uitvoering van een DNA-

onderzoek gesteld zijn, opdat de resultaten van DNA-onderzoek ook met het buitenland vergelijkbaar 

zijn.  

Er dient voor het onderzoek aan een bepaalde wettelijke standaard voldaan te zijn, dit in verband met 

de onafhankelijkheid van het onderzoek en de strafrechtelijke consequenties die aan de uitslag van 

een dergelijk onderzoek verbonden kunnen zijn. Tevens is het mogelijk om een DNA-onderzoek uit te 

voeren in een in het buitenland geaccrediteerd laboratorium, dat voldoet aan dezelfde eisen die in 

Nederland aan het laboratorium gesteld zijn. Het is van het grootste belang dat het DNA-onderzoek 

aan alle zorgvuldigheidseisen voldoet omdat de gevolgen van een onzorgvuldig onderzoek, en de 

mogelijke fouten die daarbij kunnen optreden, voor het strafproces niet te overzien zijn. 

 

Deskundige 

Een deskundige in het strafrecht is in beginsel de persoon die door de rechter-commissaris (artt. 195a 

en 227-236 Sv), de (hulp)officier van justitie (artt. 151, 151a, 227 235 en art. 260 lid 1 Sv) , de 

verdachte (art. 195b, 227, 232, 233, 235, 260 lid 2 en 263) of de zittingsrechter (art. 299jo. o.a. 287 

Sv) wordt benoemd. Echter ook buiten deze in het wetboek van strafvordering geregelde bevoegd-

heden is het mogelijk deskundigen in te schakelen, denk bijvoorbeeld aan de politie en het Openbaar 

Ministerie die zelfstandig deskundigenrapporten laten opmaken. 127 De taken van een deskundige 

bestaan uit het voorlichten, het verlenen van bijstand dan wel het doen van onderzoek en uitbrengen 

van een verslag. Dat kan op incidentele basis, dan wel regelmatig geschieden. Een deskundige die 

incidenteel optreedt wordt beëdigd (art. 228 lid 1 en 299 lid 1 Sv), een deskundige die vaker optreedt 

als deskundige in het geval van het opstellen van een deskundigenrapport kan als vaste gerechtelijke 

deskundige worden beëdigd in het ressort waar hij woont. Dan hoeft hij niet telkens opnieuw te wor-

                                                 
126  Wat vroeger het Sterlab (Stichting voor erkenning van laboratoria en inspectie-instellingen) heette is nu 

geworden tot de Raad van Accreditie. Deze Raad bepaalt of een laboratorium in aanmerking komt voor 
het uitvoeren van het DNA-onderzoek, dit gezien de wettelijke waarborgen en onafhankelijkheid van 
het deskundigenonderzoek.  

127  G.J.M. Corstens, Het Nederlandse strafprocesrecht, Arnhem, Gouda Quint, 3e druk, p.139. 



   

den beëdigd. 128 Bij het Nederlands Forensisch Instituut betreft het veelal deze vaste gerechtelijke 

deskundigen. Hun onderzoeken zullen bijna altijd resulteren in schriftelijke rapporten of mondelinge 

verklaringen. Zowel het rapport als de mondelinge verklaring kunnen als bewijsmiddel dienen (art. 

344 lid 1 sub 4 en art.339 lid 1 sub 4). In ieder geval zal de deskundige moeten aangeven hoe en 

waarom hij tot zijn conclusies komt, zodat deze voor verdere controle vatbaar zijn (art. 299 lid 2 Sv). 

 

Tegenonderzoek 

De verdachte moet in staat worden gesteld om zijn verdediging op een behoorlijke manier te voeren. 

Een belangrijk onderdeel daarvan is dat het de verdachte mogelijk moet zijn om tegenbewijs te 

verzamelen. Met behulp van een contra-expertise (tegenonderzoek) wordt hem deze mogelijkheid 

geboden.  De verdachte kan met behulp van een tegenonderzoek reageren op voor hem belastende 

deskundigeverklaringen en – rapportages. Ook voor het DNA-onderzoek is een dergelijke moge-

lijkheid geboden (art. 195b). 

Het tegenonderzoek moet ook worden verricht in een geaccrediteerd laboratorium, te weten het  

Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek (FLDO) of het laboratorium van het Instituut voor 

anthropogenetica van de Universiteit Leiden.  Maar de verdachte heeft ook de mogelijkheid om een 

controlerend deskundige aan te wijzen (art. 195c Sv). Deze controlerend deskundige is aanwezig bij 

de uitvoering van het DNA-onderzoek en heeft daarbij een toezichthoudende functie. Voor de 

verdachte wordt zo als het ware een garantie ingebouwd dat het DNA-onderzoek aan alle eisen 

voldoet. Wanneer de verdachte een controlerend deskundige aanwijst vervalt wel zijn recht op een 

tegenonderzoek (art. 195b lid 3).  

 

Grootschalig DNA-onderzoek 

Om het oplossen van misdrijven die de Nederlandse rechtsorde ernstig geschokt hebben te stimuleren 

en de slagingskansen van het opsporingsonderzoek te vergroten is de afgelopen jaren naar allerlei 

strafrechtelijke middelen gegrepen, waaronder ook het ‘grootschalig DNA-onderzoek’. Wanneer in 

een zaak geen verdachte kan worden gevonden of onvoldoende bewijsmateriaal voorhanden is kan 

een grootschalig  DNA-onderzoek uitkomst bieden. Bij zo’n onderzoek wordt een geselecteerde groep 

van personen tegen wie geen individuele aanwijzingen bestaan voor betrokkenheid bij een concreet 

misdrijf benaderd om vrijwillig mee te werken129.  

De vragen die hierbij opkomen is wanneer je tot een grootschalig DNA-onderzoek over kunt gaan en 

wat de positie is van degene die weigert mee te werken aan het DNA-onderzoek. Bekende 

                                                 
128  G.J.M. Corstens, Het Nederlandse strafprocesrecht, t.a.p p.140. 
129  Notitie over grootschalige DNA-onderzoeken van Minister van Justitie aan Tweede Kamer van 25 

januari 2001. 
 



   

voorbeelden van grootschalige DNA-onderzoeken zijn de zaak Marianne Vaatstra en de Utrechtse 

serieverkrachter. Beide onderzoeken hebben geen verdachte opgeleverd.  

Het grootschalig DNA-onderzoek heeft voor- en nadelen. Als voordeel valt te noemen dat je  

bepaalde personen als verdachte uit kunt sluiten en dat dit veel recherchewerk kan besparen, maar het 

grote nadeel van een grootschalig DNA-onderzoek is dat een strafrechtelijk middel wordt aangewend 

tegen personen die niet aanwijsbaar als verdachte kunnen worden aangemerkt. Een betrokkene werkt 

theoretisch gezien op vrijwillige basis mee aan het onderzoek, maar de sociale druk die er op de 

aangezochte persoon staat om mee te werken moet niet worden onderschat. Bovendien biedt het 

grootschalig DNA-onderzoek geen zekerheid dat de verdachte zich daadwerkelijk onder de geselec-

teerde groep bevindt130. En wat moet men doen met weigeraars? Als iemand weigert mee te werken 

aan een grootschalig DNA-onderzoek betekent dat nog niet dat dat diegene verdacht is. Er moet van 

een redelijk vermoeden van schuld sprake zijn wil men iemand als verdachte kunnen aanmerken. 

Maar de weigering kan wel leiden tot een nader onderzoek naar de betreffende persoon. Als uit dat 

nader onderzoek feiten naar voren komen die verdenkingen van deze persoon rechtvaardigen kan 

eventueel alsnog een gedwongen afname volgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130  Notitie 25 januari 2001, p. 6. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

BIJLAGE II-A WETGEVING EN UITVOERINGSREGELINGEN 

 

Besluit van 4 juli 1994, houdende nadere regels omtrent de wijze van uitvoering van de 

artikelen 151a, 195a, 195b en 195d van het Wetboek van Strafvordering 

(Besluit DNA-onderzoeken  [Wet vervallen per: 01-11-2001]) 

 

Artikel 1 

In dit besluit wordt verstaan onder: 

de wet: het Wetboek van Strafvordering; 

Onze Minister: Onze Minister van Justitie; 

DNA-onderzoek: het onderzoek bedoeld in artikel 138a van de wet; 

het Gerechtelijk Laboratorium: het Gerechtelijk Natuurwetenschappelijk Laboratorium van het 

Ministerie van Justitie; 

Sterlab/Sterin: de Stichting voor de erkenning van laboratoria en inspectie -instellingen, welke is 

gevestigd te Delft; 

bloedafname: het afnemen van een hoeveelheid bloed ten behoeve van het DNA-onderzoek; 

afname van wangslijmvlies: het afnemen van een hoeveelheid wangslijmvlies ten behoeve van het 

DNA-onderzoek; 

afname van haarwortels: het afnemen van een hoeveelheid haarwortels ten behoeve van het DNA-

onderzoek; 

sporenmateriaal: het niet van de verdachte afgenomen celmateriaal dat is inbeslaggenomen met het 

oog op DNA-onderzoek. 

 

§ 2. Bepalingen betreffende het onderzoek in laboratoria  

 

Artikel 2 

1. DNA-onderzoek wordt slechts verricht in opdracht van de officier van justitie, onderscheidenlijk de 

rechter-commissaris. Deze opdracht kan worden verleend aan een deskundige verbonden aan:  

a. het Gerechtelijk Laboratorium, 

b. het laboratorium van het Instituut voor anthropogenetica van de Rijksuniversiteit Leiden. 

2.  De opdracht tot het verrichten van een DNA-onderzoek wordt aan een deskundige slechts 

verleend, indien het laboratorium voor het aldaar te verrichten DNA-onderzoek beschikt over een 

geldig certificaat van erkenning verleend door Sterlab/Sterin. Op de geldigheidsduur van deze 

erkenning zijn de voorwaarden van toepassing welke Sterlab/Sterin daaraan verbindt, met dien 

verstande dat de erkenning niet kan worden verleend voor een periode langer dan twee jaren. 

3.  De deskundige is verplicht een opdracht tot het verrichten van DNA-onderzoek te weigeren, indien 

het laboratorium waar het onderzoek wordt verricht, niet beschikt over een bewijs van erkenning als 



   

bedoeld in het voorgaande lid. Hij doet daarvan onverwijld mededeling aan het Gerechtelijk 

Laboratorium, dat deze mededeling doorgeleidt aan de officier van justitie, onderscheidenlijk de 

rechter-commissaris die de opdracht heeft verleend. 

 

Artikel 3 

1. Het onderzoek dat noodzakelijk is om te bepalen of voldoende celmateriaal beschikbaar is voor het 

onderzoek, bedoeld in artikel 151a, derde lid, of artikel 195b, eerste lid, van de wet, wordt verricht 

door een deskundige verbonden aan het Gerechtelijk Laboratorium. 

2.  Deze doet de officier van justitie, onderscheidenlijk de rechter-commissaris verslag van de 

uitkomst van het onderzoek als bedoeld in het eerste lid. In het verslag wordt, voor zover dat mogelijk 

is, vermeld voor welk aantal malen celmateriaal voor DNA-onderzoek beschikbaar is. 

 

Artikel 4 

1. Het DNA-onderzoek wordt verricht in het Gerechtelijk Laboratorium, tenzij de officier van justitie, 

onderscheidenlijk de rechter-commissaris anders bepaalt. 

2.  Het Gerechtelijk Laboratorium zendt, in geval dat voor de uitvoering van de opdracht tot het 

onderzoek noodzakelijk is, het celmateriaal waarop het DNA-onderzoek zal worden verricht, toe aan 

het laboratorium waar dat onderzoek zal plaatsvinden. 

3.  Wanneer een deskundige de opdracht ontvangt een DNA-onderzoek te verrichten, deelt deze de 

officier van justitie, onderscheidenlijk de rechter-commissaris onverwijld mede wanneer het 

onderzoek kan aanvangen en wanneer de uitslag daarvan kan zijn vastgesteld. Tussen de ontvangst 

van de opdracht tot een DNA-onderzoek en de aanvang daarmee ligt een tijdvak van tenminste tien 

dagen of zoveel minder als door de officier van justitie, onderscheidenlijk de rechter-commissaris zal 

zijn bepaald. 

4.  De deskundige die opdracht krijgt een DNA-onderzoek te verrichten, gebruikt voor dat onderzoek 

zo min mogelijk celmateriaal. Indien het DNA-onderzoek niet aldaar plaatsvindt, wordt het 

overblijvende celmateriaal na het onderzoek onverwijld teruggezonden aan het Gerechtelijk 

Laboratorium dat het voor nader onderzoek ter beschikking houdt. 

Artikel 5 

In geval het bepaalde in artikel 151a, vierde lid, onderscheidenlijk artikel 195b, tweede lid, van de 

wet van toepassing is, wordt de verdachte voor het verrichten van het DNA-onderzoek een bedrag van 

driehonderd gulden in rekening gebracht. 

Artikel 6 

1. De rechter-commissaris gelast het Gerechtelijk Laboratorium het celmateriaal dat van de verdachte 

is afgenomen, uiterlijk op het tijdstip dat de sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek 



   

onherroepelijk is geworden, of zoveel eerder als het belang van het onderzoek toelaat, te vernietigen 

in aanwezigheid van de opsporingsambtenaar die is aangewezen om daarvan proces-verbaal op te 

maken. 

2.  Het proces-verbaal wordt onverwijld, overeenkomstig het door Onze Minister vastgestelde model, 

opgemaakt en aan de rechter-commissaris toegezonden. 

Artikel 7 

1. De deskundige, bedoeld in artikel 2, eerste lid, verricht het DNA-onderzoek op zodanige wijze dat 

is gewaarborgd dat de uitkomsten van het onderzoek onderling vergelijkbaar zijn. 

2.  De behandeling van het celmateriaal waarop het DNA-onderzoek wordt verricht, evenals de 

uitvoering van het onderzoek heeft plaats volgens een methode die is genoemd in de lijst van 

verrichtingen waarop het certificaat van erkenning, bedoeld in artikel 2, tweede lid, betrekking heeft. 

§ 3. Verslaglegging en register 

Artikel 8 

1. De deskundige aan wie de opdracht tot het verrichten van een DNA-onderzoek is verleend, richt het 

verslag van zijn bevindingen in overeenkomstig het model dat daarvoor door Onze Minister is 

vastgesteld. Het verslag vermeldt de naam van de deskundige en wordt door hem ondertekend. 

2.  Het laboratorium waaraan de deskundige is verbonden, behoudt een afschrift van het verslag. 

3.  Het verslag bedoeld in het eerste lid wordt, zo het DNA-onderzoek niet aldaar is verricht, 

gezonden aan het Gerechtelijk Laboratorium dat, na toevoeging van de gegevens opgenomen in de 

registratie als bedoeld in de artikelen 20 en 24, zorg draagt voor onverwijlde doorgeleiding aan de 

officier van justitie, onderscheidenlijk de rechter-commissaris die tot het DNA-onderzoek opdracht 

heeft gegeven. 

4.  Het Gerechtelijk Laboratorium neemt geheel of gedeeltelijk afschrift van het verslag ten dienste 

van de centrale registratie bedoeld in artikel 9. 

Artikel 9 

1. Ten dienste van toekomstig DNA-onderzoek of van de vaststelling van de identiteit van overleden 

personen of van personen die niet in staat zijn inlichtingen omtrent hun identiteit te verschaffen, wordt 

een centrale registratie van DNA-profielen gehouden. 

2.  Deze registratie bevat de DNA-profielen verkregen door het DNA-onderzoek alsmede de gegevens 

betreffende het onderzochte celmateriaal opgenomen in de registraties bedoeld in de artikelen 20 en 

24. 



   

3.  De centrale registratie van DNA-profielen wordt aangemerkt als een persoonsregistratie, bedoeld 

in artikel 1 van de Wet persoonsregistraties. Onze Minister wordt aangemerkt als houder, als bedoeld 

in artikel 1 van de Wet persoonsregistraties. 

Artikel 10 

1. De officier van justitie beveelt het Gerechtelijk Laboratorium het DNA-profiel verkregen uit 

onderzoek van celmateriaal dat van de verdachte is afgenomen, terstond te vernietigen, indien de 

verdachte ter zake van het feit in verband waarmee dat onderzoek is verricht, ten onrechte als 

verdachte is aangemerkt. 

2.  Vernietiging heeft plaats in aanwezigheid van de opsporingsambtenaar die is aangewezen om 

daarvan proces-verbaal op te maken. Het proces-verbaal wordt onverwijld, overeenkomstig het door 

Onze Minister vastgestelde model, opgemaakt en aan de officier van justitie toegezonden. 

Artikel 11 

Het Gerechtelijk Laboratorium vernietigt na verloop van:  

a. achttien jaren na opneming in de centrale registratie het DNA-profiel alsmede de gegevens 

bedoeld in artikel 24, 

b. dertig jaren na opneming in de centrale registratie het DNA-profiel alsmede de gegevens 

bedoeld in artikel 20. 

§ 4. Bloedafname, afname van wangslijmvlies en haarwortels 

Artikel 12 

Bloedafname geschiedt door middel van een door een arts verrichte venapunctie. 

Artikel 13 

Afgenomen wordt een hoeveelheid bloed van tenminste één en ten hoogste tien milliliter. Onze 

Minister bepaalt de specificaties van de apparatuur die voor afname en opvang van het bloed dient te 

worden gebruikt. 

Artikel 14 

Indien bloedafname van de verdachte naar het oordeel van de arts om bijzondere geneeskundige 

redenen onwenselijk is, doet de opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 17, van het achterwege 

blijven daarvan onverwijld mededeling aan de rechter-commissaris die het bevel als bedoeld in artikel 

195d van de wet, heeft gegeven. 



   

Artikel 15 

De afname van wangslijmvlies geschiedt door een arts die daartoe de binnenzijde van beide wangen 

ieder door middel van drie wattenstokjes met enige kracht bemonstert. 

Artikel 16 

De afname van haarwortels geschiedt door een arts die daartoe tenminste tien haren uittrekt. 

Artikel 17 

1. De bloedafname, de afname van wangslijmvlies en de afname van haarwortels hebben plaats in 

aanwezigheid van een opsporingsambtenaar als bedoeld in artike l 141 van de wet, die daarvan proces-

verbaal opmaakt. 

2.  De opsporingsambtenaar bedoeld in het voorgaande lid, doet het van de verdachte afgenomen 

celmateriaal in verzegelde verpakking binnen 48 uur toekomen aan het Gerechtelijk Laboratorium. 

3.  Sluitzegel en verpakking worden door het Gerechtelijk Laboratorium vastgesteld. 

§ 5. Identificatie, verzending en verpakking van celmateriaal dat van de verdachte is afgenomen 

Artikel 18 

Onze Minister geeft nadere aanwijzingen met betrekking tot de identificatie, de verzending en de 

bewaring van bloedmonsters, monsters van wangslijmvlies en van haarwortels. 

Artikel 19 

1. Het van de verdachte afgenomen celmateriaal wordt door de opsporingsambtenaar bedoeld in 

artikel 17, voorzien van een genummerd en op naam gesteld identiteitszegel. De opsporingsambtenaar 

brengt een corresponderend identiteitszegel aan op het proces-verbaal bedoeld in artikel 17, eerste lid, 

en op het afschrift daarvan dat aan het Gerechtelijk Laboratorium wordt gezonden. 

2.  Identiteitszegels worden door het Gerechtelijk Laboratorium vastgesteld. 

Artikel 20 

1. Het Gerechtelijk Laboratorium draagt zorg voor de onmiddellijke registratie van de ingezonden 

monsters bevattende celmateriaal dat van de verdachte is afgenomen. 

2.  Deze registratie bevat voor elk ingezonden monster:  

a). de datum en het uur waarop het monster is afgenomen, 

b). de datum en het uur waarop het monster is ontvangen, 

c). de naam van de rechter-commissaris, bedoeld in artikel 195a van de wet, evenals de rechtbank 

waarbij deze is benoemd, 



   

d). het nummer van het identiteitszegel dat op de verpakking van het monster is aangebracht, 

evenals de volledige naam en de geboortedatum van de verdachte, dan wel de andere gegevens die 

voor de bepaling van diens identiteit zijn gebruikt. 

3.  Aan de registratie als in de voorgaande leden bedoeld, wordt, nadat de rechter-commissaris de 

opdracht als bedoeld in artikel 195a of artikel 195b van de wet heeft verleend, toegevoegd de naam 

van het laboratorium waar het DNA-onderzoek op het monster wordt verricht. 

4.  Indien de officier van justitie het bevel, bedoeld in artikel 10, eerste lid, heeft gegeven, is het 

Gerechtelijk Laboratorium verplicht de gegevens, bedoeld in het tweede lid, terstond uit de registratie 

te verwijderen. 

Artikel 21 

Nadat de registratie als bedoeld in het eerste en tweede lid van het voorgaande artikel heeft 

plaatsgehad, wordt bij alle verdere handelingen met het monster ter identificatie daarvan uitsluitend 

gebruik gemaakt van het nummer van het identiteitszegel dat op de verpakking daarvan is 

aangebracht. 

§ 6. Opsporingsonderzoek 

Artikel 22 

Met betrekking tot de verzameling, bewaring, verpakking en verzending van sporenmateriaal worden 

door Onze Minister nadere aanwijzingen gegeven. 

Artikel 23 

1. Van de inbeslagneming van sporenmateriaal wordt door de opsporingsambtenaar proces-verbaal 

opgemaakt. 

2.  De opsporingsambtenaar voorziet het sporenmateriaal van een genummerd identiteitszegel. Hij 

brengt een corresponderend identiteitszegel aan op het proces-verbaal bedoeld in het eerste lid, en op 

het afschrift daarvan dat aan het Gerechtelijk Laboratorium wordt gezonden. 

3.  Identiteitszegels worden door het Gerechtelijk Laboratorium vastgesteld. 

Artikel 24 

1. Het Gerechtelijk Laboratorium draagt zorg voor de onmiddellijke registratie van de ingezonden 

monsters bevattende sporenmateriaal. 

2.  Deze registratie bevat voor elk ingezonden monster:  

a). de datum en het uur waarop het monster is genomen, 

b). de datum en het uur waarop het monster is ontvangen, 



   

c). de naam van de officier van justitie onderscheidenlijk de rechter-commissaris die tot het DNA-

onderzoek opdracht heeft gegeven, evenals de rechtbank waarbij deze is benoemd, 

d). het nummer van het identiteitszegel dat op de verpakking van het monster is aangebracht 

evenals de gegevens betreffende het opsporingsonderzoek in het kader waarvan het 

sporenmateriaal is verkregen. 

3.  Aan de registratie als in de voorgaande leden bedoeld, wordt, nadat de officier van justitie, 

onderscheidenlijk de rechter-commissaris de opdracht tot het DNA-onderzoek heeft verleend, 

toegevoegd de naam van het laboratorium waar het DNA-onderzoek op het monster wordt verricht. 

Artikel 25 

Nadat de registratie als bedoeld in het voorgaande artikel heeft plaatsgehad, wordt bij alle verdere 

handelingen met het sporenmateriaal ter identificatie daarvan uitsluitend gebruik gemaakt van het 

nummer van het identiteitszegel dat op de verpakking daarvan is aangebracht. 

§ 7. Slotbepalingen 

Artikel 26 

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 

Artikel 27 

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit DNA-onderzoeken. 

 

 

 

UITVOERINGSREGELING DNA-ONDERZOEK 1994 
 

Artikel 1 

De opsporingsambtenaar die ingevolge artikel 6, tweede lid, Besluit DNA-onderzoeken aanwezig is 

bij de vernietiging van celmateriaal in opdracht van de rechter-commissaris, maakt daarvan proces-

verbaal op volgens het model in bijlage 1 bij deze regeling 

 

Artikel 2 

De opsporingsambtenaar die ingevolge artikel 10, tweede lid, Besluit DNA-onderzoeken aanwezig is 

bij de vernietiging van het DNA-profiel verkregen uit onderzoek van celmateriaal, maakt daarvan 

proces-verbaal op volgens model in bijlage 2 van deze regeling 

 



   

Artikel 3 

De deskundige aan wie opdracht tot het verrichten van een DNA-onderzoek is verleend, richt het 

verslag van zijn bevindingen in overeenkomstig het model in bijlage 3 bij deze regeling 

 

Artikel 4 

De apparatuur die voor afname en opvang van het bloed dient te worden gebruikt, voldoet aan de 

specificaties opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling. 

 

Artikel 5  

Met betrekking tot de identificatie, de verzending en de bewaring van bloedmonsters, monsters van 

wangslijmvlies en van haarwortels, worden nadere aanwijzingen opgenomen in bijlage 5 bij deze 

regeling, in acht genomen 

 

Artikel 6 

Met betrekking tot de verzameling, bwaring, verpakking en verzending van sporenmateriaal, worden 

andere aanwijzingen opgenomen in bijlage 6 bij deze regeling, in acht genomen. 

 

Artikel 7 

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop het Besluit DNA-onderzoeken in 

werking treedt. 

2. Indien de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, ligt na het 

in het eerste lid bedoelde tijdstip, treedt deze regeling in werking op de tweede dag na dagtekening 

van de Staatscourant waarin zij is geplaatst, en werkt zij terug tot en met het in het eerste lid bedoelde 

tijdstip. 

 

Artikel 8 

Deze regeling wordt aangehaald als: regeling DNA-onderzoeken 

 

 
UITVOERINGSREGELING DNA-ONDERZOEK 1997 

Artikel 1 

De opsporingsambtenaar die ingevolge artikel 6, tweede lid, Besluit DNA-onderzoeken aanwezig is 

bij de vernietiging van celmateriaal in opdracht van de rechter-commissaris, maakt daarvan proces-

verbaal op volgens het model in bijlage 1 bij deze regeling. 



   

Artikel 2 

De opsporingsambtenaar die ingevolge artikel 10, tweede lid, Besluit DNA-onderzoeken aanwezig is 

bij de vernietiging van het DNA-profiel verkregen uit onderzoek van celmateriaal, maakt daarvan 

proces-verbaal op volgens het model in bijlage 2 bij deze regeling. 

Artikel 3 

De deskundige aan wie opdracht tot het verrichten van een DNA-onderzoek is verleend, richt het 

verslag van zijn bevindingen in overeenkomstig het model in bijlage 3 bij deze regeling. 

 

Artikel 4 

1. De apparatuur die voor afname en opvang van het bloed dient te worden gebruikt, voldoet aan de 

specificaties opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling. 

2. Met de in het eerste lid bedoelde apparatuur wordt gelijkgesteld apparatuur die rechtmatig is 

geproduceerd of in de handel is gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een 

staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en die ten 

minste aan gelijkwaardige specificaties voldoet. 

 

Artikel 5 

Met betrekking tot de identificatie, de verzending en de bewaring van bloedmonsters, monsters van 

wangslijmvlies en van haarwortels, worden de nadere aanwijzingen opgenomen in bijlage 5 bij deze 

regeling, in acht genomen. 

 

Artikel 6 

Met betrekking tot de verzameling, bewaring, verpakking en verzending van sporenmateriaal, worden 

de nadere aanwijzingen opgenomen in bijlage 6 bij deze regeling, in acht genomen. 

 

Artikel 7 

Na de inwerkingtreding van deze regeling berusten krachtens de Regeling DNA-onderzoeken 

vastgestelde besluiten (Stcrt. 1994, 174) op deze regeling. 

 

Artikel 8 

De Regeling DNA-onderzoeken (Stcrt.1994, 174) wordt ingetrokken. 

 

Artikel 9 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de 

Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. 

 



   

Artikel 10 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling DNA-onderzoeken. 

 

 

REGELING VAN 1994 WETBOEK VAN STRAFVORDERING 

 

Artikel 138a 

Onder DNA-onderzoek wordt verstaan het onderzoek van celmateriaal dat uitsluitend is gericht op de 

vergelijking van DNA-profielen. 

 

Artikel 151a  

1. De officier van justitie kan indien de verdachte niet bekend is, een deskundige, verbonden aan één 

van de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen laboratoria, benoemen met de opdracht met 

het oog op de waarheidsvinding een DNA-onderzoek te verrichten op basis van celmateriaal en hem 

een met redenen omkleed verslag uit te brengen.  

2. De officier van justitie geeft de verdachte, indien deze bekend is geworden, zo spoedig mogelijk 

kennis van de aan de deskundige verleende opdracht, van de tijd waarop en van het laboratorium 

alwaar het onderzoek plaatsvindt of plaats heeft gevonden en van de uitslag daarvan. Hij wijst de 

verdachte daarbij op het bepaalde in het derde lid.  

3. De verdachte kan binnen veertien dagen nadat hem de uitslag van het DNA-onderzoek schriftelijk 

is kennisgegeven, de officier van justitie verzoeken een andere door hem aangewezen deskundige, 

verbonden aan één van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen laboratoria, te benoemen 

met de opdracht een DNA-onderzoek te verrichten. De officier van justitie willigt het verzoek in als 

daarvoor voldoende celmateriaal beschikbaar is. De deskundige brengt aan de officier van justitie een 

met redenen omkleed verslag uit. De eerste zin van het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.  

4. In geval van toepassing van het derde lid, wordt de verdachte een deel van de kosten van het 

onderzoek, waarvan de hoogte bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld, in rekening 

gebracht indien dit onderzoek het in opdracht van de officier van justitie verrichte onderzoek 

bevestigt.  

5. De bepalingen van de vijfde afdeling van de derde Titel van het Tweede Boek zijn van overeen-

komstige toepassing, behoudens voor zover daarvan in het tweede en derde lid is afgeweken.  

6. Bij toepassing van artikel 232 blijft het derde lid buiten toepassing.  

7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels omtrent de wijze van 

uitvoering van dit artikel gegeven.  

 

 

 



   

Artikel 195a  

1. De rechter-commissaris kan, met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid, ambtshalve, op 

vordering van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte of diens raadsman, een 

deskundige, verbonden aan één van de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen laboratoria, 

benoemen met de opdracht met het oog op de waarheidsvinding een DNA-onderzoek te verrichten op 

basis van celmateriaal en hem een met redenen omkleed verslag uit te brengen.  

2. Indien onvoldoende celmateriaal voor een tegenonderzoek als bedoeld in artikel 195b, eerste lid, 

beschikbaar is, stelt de rechter-commissaris de verdachte, indien slechts één verdachte bekend is, in de 

gelegenheid een deskundige, verbonden aan één van de aangewezen laboratoria, aan te wijzen die het 

onderzoek verricht. Artikel 195b blijft buiten toepassing.  

3. De rechter-commissaris geeft de verdachte steeds schriftelijk kennis van de aan de deskundige 

verleende opdracht, van de tijd waarop en van het laboratorium alwaar het onderzoek plaatsvindt en 

van de uitslag daarvan. Buiten het geval bedoeld in het tweede lid, wijst hij de verdachte daarbij op 

het bepaalde in artikel 195b.  

4. De rechter-commissaris doet, zodra het belang van het onderzoek dit toelaat, het van de verdachte 

afgenomen celmateriaal vernietigen. Van de vernietiging wordt onverwijld proces-verbaal opgemaakt.  

5. DNA-profielen worden opgenomen in een persoonsregistratie.  

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels omtrent de wijze van 

uitvoering van dit artikel gegeven.  

 

Artikel 195b  

1. De verdachte kan binnen veertien dagen nadat hem de uitslag van het DNA-onderzoek schriftelijk 

is kennisgegeven, de rechter-commissaris verzoeken een andere door hem aangewezen deskundige, 

verbonden aan één van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen laboratoria, te benoemen 

met de opdracht een DNA-onderzoek te verrichten. Indien daartoe voldoende celmateriaal 

beschikbaar is, willigt de rechter-commissaris het verzoek in. De deskundige brengt aan de rechter-

commissaris een met redenen omkleed verslag uit. De artikelen 195a, derde lid, eerste volzin, vierde 

en zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.  

2. In geval van toepassing van het eerste lid, wordt de verdachte een deel van de kosten van het 

onderzoek, waarvan de hoogte bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld, in rekening 

gebracht, indien dit onderzoek het in opdracht van de rechter-commissaris verrichte onderzoek 

bevestigt.  

1. Bij toepassing van artikel 232 blijft het eerste lid buiten toepassing.  

 

 

 

 



   

Artikel 195c 

Ten aanzien van het onderzoek door deskundigen als bedoeld in de artikelen 195a en 195b, zijn de 

bepalingen van de vijfde afdeling van de derde Titel van het Tweede Boek van overeenkomstige 

toepassing, behoudens voor zover daarvan in de artikelen 195a en 195b wordt afgeweken.  

 

Artikel 195d  

1. De rechter-commissaris kan, ambtshalve of op vordering van de officier van justitie, bevelen dat 

van de verdachte van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 

acht jaar of meer is gesteld, bloed zal worden afgenomen ten behoeve van een DNA-onderzoek. Het 

bevel is met redenen omkleed en wordt betekend aan de verdachte.  

2. Het bevel kan voorts worden gegeven in geval van verdenking van de misdrijven omschreven in de 

artikelen: 109, 110, 141, tweede lid, onder 1°, en het feit lichamelijk letsel betreft, 154, vierde lid, 

181, onder 2°, 182, 247, 249, 282, eerste lid, 290, 300, derde lid en 301, tweede lid van het Wetboek 

van Strafrecht.  

3. Het bevel kan slechts worden gegeven indien uit feiten en omstandigheden blijkt van ernstige 

bezwaren tegen de verdachte en indien het onderzoek dringend noodzakelijk is voor het aan de dag 

brengen van de waarheid.  

4. De rechter-commissaris geeft het bevel niet dan nadat de verdachte is gehoord, althans opgeroepen. 

De verdachte is bevoegd zich bij het verhoor door een raadsman te doen bijstaan. Artikel 24, derde 

lid, is van overeenkomstige toepassing.  

5. Het bevel wordt niet ten uitvoer gelegd indien aannemelijk is dat afname van bloed bij de verdachte 

om bijzondere geneeskundige redenen onwenselijk is.  

6. De verdachte ten aanzien van wie een bevel als bedoeld in het eerste lid is gegeven, wordt door een 

arts zoveel bloed afgenomen als voor het DNA-onderzoek en een tegenonderzoek noodzakelijk is. Zo 

nodig wordt het bevel met behulp van de sterke arm ten uitvoer gelegd.  

7. Bij toepassing van het vijfde lid of in geval de arts als bedoeld in het zesde lid, of de deskundige als 

bedoeld in de artikelen 195a, eerste lid, of 195b, eerste lid, oordeelt dat het bloed van de verdachte 

geen geschikt materiaal voor een DNA-onderzoek zal opleveren, kan de rechter-commissaris bevelen 

dat van de verdachte wangslijmvlies of haarwortels worden afgenomen ten behoeve van een DNA-

onderzoek. De laatste volzin van het eerste lid en het vierde en zesde lid van dit artikel zijn van 

overeenkomstige toepassing.  

8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels omtrent de wijze van 

uitvoering van dit artikel gegeven. 

 

 

 

 



   

Artikel 195e 

1. De verdachte kan tegen het krachtens het eerste of zevende lid van artikel 195d gegeven bevel 

binnen veertien dagen na de betekening in hoger beroep komen bij het gerecht waar de zaak wordt 

vervolgd, dat zo spoedig mogelijk beslist.  

2. De verdachte wordt gehoord, althans opgeroepen.  

3. Het bevel wordt in afwachting van de rechterlijke beslissing niet ten uitvoer gelegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   



   

BIJLAGE II-B SCHEMA’S VERGELIJKING WETGEVING 
 
 

VERGELIJKING WETGEVING IN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT 
 
oude regelgeving   nieuwe regelgeving  verschil 
art. 138 a: definitie DNA-
onderzoek 

art. 138a: definitie  geen verschil 

art. 151 a: lid 1: OvJ bevoegd 
tot geven opdracht DNA-
onderzoek indien verd. 
onbekend 
lid 2: kennisgeving aan 
verdachte 
lid 3: verd. kan desk. 
Benoemen 

art. 151a: OvJ kan ambtshalve 
of op verzoek van verd. 
opdracht geven tot DNA-
onderzoek 
lid 2: indien onvoldoende 
celmat. voor tegenonderzoek 
kan verd. desk. aanwijzen  
lid 3: kennisgeving aan verd. 
- na afname z.s.m. 
- bij ander celmat. 
(inbeslaggenomen) wanneer 
belang onderzoek dat toelaat 
lid 4: verd. kan desk. 
benoemen 
lid 5: gelijk aan lid 4 oud 
lid 6: DNA-databank  

onder oude bepaling kon OvJ 
alleen opdracht geven wanneer 
er geen verd. in beeld was, 
onder nieuwe wet altijd 
lid 2 nieuw  
lid 3 nieuw geeft aanvulling 
aan lid 2 oud voor de 
kennisgeving indien celmat. is 
onderzocht zonder dat verd. 
daarvan op de hoogte is 
lid 4 nieuw is gelijk aan lid 3 
oud 
lid 5 nieuw is gelijk aan lid 4 
oud 
 lid 6 nieuw is nieuwe 
bepaling in dit artikel 

 art. 151b: 
lid 1: OvJ kan in belang van 
het onderzoek desk. benoemen 
voor DNA-onderzoek 
lid 2: verd. moet worden 
gehoord 
lid 3: er wordt wangslijm 
afgenomen 
lid 4: ingeval van 
zwaarwegende 
omstandigheden kan 
onderzoek aan ander dan 
afgenomen celmat. 
plaatsvinden, 
bevel is niet nodig ingeval van 
toestemming van verd. 

het nieuwe art. 151b: 
lid 1: OvJ kan nu ook bevel tot 
DNA-onderzoek geven, ook 
ingeval bekende verd. 
lid 2 : ongewijzigd 
lid 3: wangslijm i.p.v. bloed 
afgenomen 
lid 4: aanvulling op oude 
bepaling (ivm inbeslagg 
celmat.) 
 

 art. 151c: alleen ingeval van 
zwaarwegende 
omstandigheden DNA-
onderzoek aan ander dan 
afgenomen mat., 

nieuwe bepaling om 
onderzoek aan 
inbelaggenomen mat. aan 
strenge voorwaarden te 
verbinden 

art. 195 a:  
lid 1: RC gelast DNA-
onderzoek voorwaarde  
lid 2: voldoende celmateriaal  
lid 3: verd. krijgt info 
lid 4: RC geeft bevel 
vernietiging 
lid 5: profielen opgenomen in 
databank 

art. 195 a: 
lid 1: celmat. afgenomen met 
schr. toestemming van 
betrokkene 
lid 3: RC geeft kennisgeving 
- ingeval van afname z.s.m. 
- ingeval inbeslaggenomen 
wanneer belang onderzoek het 
toelaat 

het nieuwe art. 195a: 
toevoegingen aan oude artikel: 
lid 1: schr. toestemming 
betrokkene 
lid 3: aanvulling die gelijk is 
aan art. 151b lid 4 
lid 4: DNA-databank is gelijk 
aan lid 5: College 
bescherming 



   

lid 4: DNA-databank onder 
regels uit AmvB’s 
 

persoonsgegevens is gehoord. 
Regels betreffende bewaren, 
vernietigen en gebruiken 
gegevens worden bij AMvB 
gesteld 

art. 195 b: recht op 
tegenonderzoek 

geen verschil geen verschil 

art. 195 c: schakelbepaling 
met rechtsreekse betrekking 
tot 

  

art. 195 d:   
lid 1: bevel van RC tot 
gedwongen DNA-onderzoek  
indien sprake van misdrijf met 
strafbedreiging van max. 8 jr. 
gevangenisstraf  
lid 2: ook DNA-onderzoek 
mogelijk bij hier genoemde 
delicten 
3e lid: ernstige bezwaren 
jegens verd. en DNA-
onderzoek dringend 
noodzakelijk voor aan de dag 
brengen van waarheid 
4e lid: verdachte moet 
gehoord worden 
5e lid: geen bloed ivm 
medische redenen 
6e lid: zo nodig met behulp 
van sterke arm bloed 
afgenomen 
7e lid: ingeval medische 
redenen afname van 
haarwortels of wangslijm  

- art. 151b lid 1 en 195d lid 1 
Sv jo 67 Sv: maximale 
strafbedreiging van 4 jaar m 
tot DNA-onderzoek over te 
kunnen gaan, daarnaast eis in 
het belang van het onderzoek 
en ernstige bezwaren 
 
- art. 151b en 195d lid 2: verd. 
moet worden gehoord 
 
- art. 151b lid 3 Sv en 195 d 
lid 3 Sv: wangslijm, redenen 
voor afname ander materiaal 
(bloed, haarwortels): medische 
redenen of verwacht hevig 
verzet van verdachte 
 
- art. 151b en 195d lid 4: in 
geval van onderzoek aan 
inbeslaggenomen mat. moeten 
er zwaarwegende 
omstandigheden zijn 

OvJ nu eveneens bevoegd, 
strafbedreiging van max. 8 
naar 4 jaar gevangenisstraf 
nog steeds ernstige bezwaren 
wangslijm verkozen boven 
bloed 

art. 195 e: mogelijkheid hoger 
beroep voor verdachte tegen 
wie bevel gedwongen afname 
gewezen is 

art. 151c en art. 195e: 
onderzoek ter bepaling van 
een DNA-profiel van bekende 
verd. , tenzij zwaarwegende 
omstheden, alleen aan 
afgenomen mat. 

de mogelijkheid van beroep 
tegen bevel DNA-onderzoek is 
vervallen, de mogelijkheid om 
een DNA-onderzoek aan 
inbeslaggenomen mat. te laten 
plaatsvinden is aan strenge 
eisen gebonden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

SCHEMA’S VERGELIJKING UITVOERINGSREGELINGEN 
 
 
I. VERGELIJKING OUDE EN NIEUWE BESLUIT 
 
Besluit 1994:    Besluit 2001:    Verschil: 
 
Art. 2: laboratorium en 
certificatie  

art. 7: geaccrediteerd lab. oud: certificatie van 
erkenning vs. nieuw: 
accreditatie (terminologie) en 
in het nieuwe besluit kan ook 
DNA-onderzoek worden 
verricht door een lab in het 
buitenland 

Art. 3: deskundige doet 
onderzoek naar en verslag 
over hoeveelheid materiaal 

geen soortgelijke bepaling Waarschijnlijk door nieuwe 
methoden en technieken 
speelt de hoeveelheid een 
minder belangrijke rol 

art. 4 lid 1: onderzoek in Ger. 
Lab 
 
lid 2: doorsturen materiaal 
naar ander lab. 
 
lid 3: deskundige deelt mede 
aan OvJ/RC tijdstip aanvang 
en uitslag onderzoek en 
wachttijd van tenminste 10 
dagen 
 
lid 4: gebruikt zo min 
mogelijk celmateriaal en de 
rest wordt teruggestuurd naar 
GL 

art. 7: NFI 
 
art. 8: idem 
 
 
art. 9: termijn gesteld door 
RC/OvJ 
 
 
 
art. 11: deskundige stuurt 
overgebleven celmateriaal 
terug naar instituut  

Terminologie  
 
terminologie  
 
 
wachttijd vervallen en 
termijn bepaald door RC/OvJ 
 
 
 
‘zo min mogelijk’ vervallen  

art. 5: kosten onderzoek ovv 
verdachte: fl 300,- 
 

art. 12: idem geen verschil 

art. 6 lid 1: RC gelast 
vernietiging van verdachte 
afgenomen celmateriaal bij 
definitieve sluiting GVO of 
eerder gezien belang van 
onderzoek, vernietiging in 
aanwezigheid van 
opsporingsambtenaar  
 
lid 2: p.v. vernietiging 
onverwijld naar RC gezonden 

art. 13 lid 1:  instituut bewaart 
celmateriaal verdachte, (tenzij 
onterecht als verd. 
aangemerkt, zie art. 16/17)  
 
lid 2: instituut vernietigt 
celmat. van derde wanneer 
profiel niet overeenkomt met 
sporenmateriaal van strafbaar 
feit 
 
lid 3: celmat. overleden 
slachtoffer wordt bewaard 
 
 
 
 

sluiting GVO geen 
beslissende rol voor 
vernietiging celmateriaal, en 
niet eerder, ook al is er geen 
belang van het onderzoek 
meer aanwezig 
 
art. 13 lid 2 nieuw: er was 
onder het oude besluit niets 
geregeld over de vernietiging 
van celmateriaal van derden  
 
 art. 13 lid 3 nieuw: onder 
oude besluit niets geregeld 
met betrekking tot celmat. 
overleden slachtoffer. 



   

lid 4: tevens vernie tiging van 
bijbehorende gegevens (zie 
art.6 nieuw) 

art. 7 lid 1: aanwijzing voor 
deskundige m.b.t. inrichting 
onderzoek opdat vergelijking 
mogelijk is 
 
lid 2: voorgeschreven methode 

 
 
 
 
 
art. 9 lid 2: voorgeschreven 
methoden voor deskundige 

geen aanwijzing in besluit  
 
 
 
 
terminologie  

art. 8 lid 1: verslaglegging en 
register, model Min. Jus 
  
lid 2: ander lab. behoudt 
afschrift verslag 
 
lid 3: verslag wordt aan GL 
gezonden en onverwijld 
doorgeleid naar OvJ/ RC 
 
lid 4: GL afschrift tbv centrale 
registratie  
 

art. 10 lid 1: desk.stelt verslag 
op 
 
 
lid 2: inhoud verslag 
 
 
lid 3: a. doet verslag toekomen 
aan RC/OvJ binnen een week 
na dagtekening 
 
b. afschrift aan instituut , week 

 
 
 
 
 
 
nieuwe besluit: geen 
tussenpersoon, verslag gaat 
rechtstreeks van deskundige 
naar OvJ/RC  
geen termijn onder oude 
besluit wat betreft versturen 
afschrift verslag 

art. 9 lid 1: centr. registratie 
DNA-profielen voor 
toekomstig DNA-onderzoek 
of vaststellen overleden of 
onbekende personen 
 
lid 2: registratie bevat: DNA-
profielen door DNA-
onderzoek en afgenomen 
celmateriaal en 
sporenmateriaal 
 
lid 3: registratie valt onder 
Wet Persoonsregistratie  
 

art. 14 lid 1: DNA-databank 
met doel bevorderen van 
opsporing, vervolging en 
berechting van strafbare feiten 
 
lid 4: in de databank wordt 
vastgelegd: 
a. profiel overleden slachto. 
b. sporenmat. 
c. profiel verdachte/ nadien 
veroordeelde 
 
lid 5: directeur instituut kan 
opnieuw DNA-profielen 
bepalen (stand techniek) en 
vergelijken  

duidelijk omschreven doel in 
nieuw besluit 
 
 
 
duidelijker gespecificeerde 
categorieën 
 
 
 
 
 
nu celmat bewaard wordt is 
het mogelijk om later 
opnieuw profiel te bepalen/ 
vergelijken 
 
lid 3 oud heeft in nieuwe 
regelgeving geen 
tegenhanger meer 

 art. 15 lid 1: gebruik van 
gegevens databank alleen voor 
goede vervulling taak 
(zie oude Reglement, art. 9) 

 

art. 10 lid 1: OvJ geeft bevel 
tot vernietiging van profiel, 
indien afkomstig van ten 
onrechte als verdachte 
aangemerkt persoon 
 
 

art. 16 lid 1: OM bericht 
instituut  dat DNA-profiel van 
ten onrechte als verdachte 
aangemerkte persoon 
afkomstig is 
 
lid 2: ten onrechte 

 
 
 
 
 
duidelijke vaststelling 
wanneer iemand niet als 



   

 
 
 
 
 
 
lid 2: vernietiging in 
aanwezigheid opsporingsambt. 
p.v. vernietiging onverwijld 
toesturen aan OvJ 

aangemerkt: knvv, een 
onherroepelijke 
buitenvervolgingstelling, 
rechterlijke verklaring dat de 
zaak geëindigd is, vrijspraak, 
OVAR zonder maatregel  
 
art. 17 lid 1: terstond nadat het 
instituut de kennisgeving heeft 
ontvangen vernietiging profiel, 
 
lid 2: vernietiging gegevens én 
celmateriaal behorende bij 
profiel 
 
  

verd. wordt aangemerkt 
 
 
 
 
onder oude besluit 
vernietiging op bevel, onder 
nieuwe besluit vernietiging 
zelfstandig na kennisgeving 
van OM zonder 
aanwezigheid 
opsporingsambtenaar: 
instituut meer vrijheid 

art. 11: GL vernietigt  
a. DNA-profiel van 
sporenmateriaal na 18 jaar 
b. DNA-profiel afgenomen 
van verdachte na 30 jaar  

art. 18 lid 1: instituut 
vernietigt DNA-profiel van 
verd./veroordeelde 30 jaar na 
vastlegging in databank bij 
veroordeling voor misdrijf 
waarop meer dan max. 6 jaar 
is gesteld 
 
lid 2: vernietiging na 20 jaar 
bij veroordeling voor misdrijf 
waarop minder dan max. 6 
jaar is gesteld 
 
lid 3: termijnen worden 
verlengd  indien verd. 
opnieuw veroordeeld is voor 
art. 67 lid 1 Sv (naar gelang 
misdrijf/strafmaat) 
 
lid 4: instituut vernietigt 
DNA-profielen van overleden 
slachto. of onbekende 
personen na 18 jaar. Evt. 
verlenging op verzoek van 
OM (tot verjaring) 
 
lid 5: instituut vernietigt 
DNA-profiel van een 
onbekende persoon zodra is 
vastgesteld dat profiel 
overeenkomt DNA-profiel 
veroordeelde, uitstel op 
verzoek verdachte met telkens 
10 jaar 
   

aanmerkelijke verschillen in 
categorieën met eigen 
vernietigingstermijn (onder 
oude wet slechts onderscheid 
sporenmat. en afgenomen 
mat.) onder nieuwe besluit 
ook verlenging van termijnen  

art. 12 : bloedafname door arts 
dmv venapunctie  

art. 2 lid 5 en 7: idem  geen verschil (alleen is bloed 
niet langer primair afname-
materiaal) 



   

art. 13: afgenomen wordt max. 
10 ml bloed 

geen bepaling  (technologie) 

art. 14: wanneer bloedafname 
om geneesk. redenen 
onwenselijk is  

geen bepaling nu wangslijm, geneesk. 
redenen nauwelijks relevant 

art. 15 : afname wangslijm 
door arts, 3 monsters 

art. 2 lid 4 en 7: door arts, 
maar wanneer verd. schr. 
toestemt ook mogelijk door 
opsporingsambtenaar, 2 
monsters 

arts wordt vervangen door 
opsporingsambt. bij 
toestemming, nu 2 monsters 

art. 16: afname haarwortels 
door arts, 10 haren 

art. 2 lid 6 en 7: ook opsp. 
ambt. zie hierboven 

arts wordt vervangen door 
opsporingsambt. bij 
toestemming 

art. 17 lid 1: opsporingsambt. 
aanwezig en maakt p.v. 
 
lid 2: verpakking binnen 48 
uur naar GL 
 
lid 3: sluitzegel en verpakking 
door GL vastgesteld 

art. 4 lid 1: bij afname is opsp. 
ambt. aanwezig 
a. maakt p.v.  
b. verpakking 
c. bezorging 
 
lid 2: identiteitszegels en 
sluitzegel bij min. regeling 
vastgesteld 

geen verschil 

art. 18: Minister geeft 
aanwijzingen mbt identificatie, 
verzending en bewaring 
monsters bij afgenomen 
celmat. 

geen expliciete bepaling, wel 
terug in art. 4 lid 2, art. 5 lid 4, 
art. 6 lid 3, art. 8 lid 3 en art. 
14 lid 2 

onder nieuw besluit is 
minister algeheel 
verantwoordelijk, directeur 
voert het beheer (art. 6 lid 4) 

art. 19: afgenomen celmat. 
krijft nummer en 
identiteitszegel  
lid 2: ident.zegel door GL 
vastgesteld 

art. 4 lid 1 sub a en b: 
opspambt. geeft p.v. en 
verpakking een ident.zegel. 
Evt.dmv andere gegevens dan 
naam/geb.datum  

onder nieuwe besluit extra 
toevoeging wat betreft andere 
gegevens 

art. 20 : GL draagt zorg voor 
de registratie van monsters 
van afgenomen celmat. 
 
lid 2: uur/datum ontvangst 
afname/naam RC/nr. 
ident.zegel 
 
lid 3: naam lab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lid 4: nav bevel OvJ (wanneer 
onterecht als verd. 

art. 6 lid 1: instituut legt vast: 
a. datum ontvangst 
b. nr. identiteitszegel 
c. aanduiding misdrijf +max 
straf 
d. naam OvJ/RC 
e. naam lab 
f. ingeval bekende persoon: 
naam/gebdatum persoon 
danwel andere gegevens 
 
lid 2: gegevens in verband met 
tijdstip verwijdering 
(veroordelingen in kracht van 
gewijsde) 
 
lid 3: minister is 
verantwoordelijk 
 
lid 4: de directeur voert beheer  
 
art. 18 lid 6: instituut 

aanduiding misdrijf met max. 
straf onder nieuw besluit en 
de bepaling van art. 20 lid 4 
oud is verplaatst naar  art. 
17b lid 2) 



   

aangemerkt) is GL verplicht 
gegevens van lid 2 te 
verwijderen 

vernietigt gegevens bij profiel 
(art. 13 lid 4 van overeenk. 
toepassing)  

art. 21: voor verdere 
handelingen mbt monster 
afgenomen mat. alleen 
gebruikmaking van nummer 

geen bepaling Niet direct in besluit 

art. 22: m.b.t. verzameling, 
bewaring, verpakking en 
verzending van sporenmat. 
worden door minister nadere 
aanwijzingen gegeven 

geen bepaling  

art. 23 lid 1: van 
inbeslagneming sporenmat. 
wordt p.v. opgemaakt 
 
lid 2: identiteitszegel op 
sporenmat. en op p.v., 
doorsturen afschrift naar GL 
 
lid 3:  identiteitszegels 
vastgesteld door GL 

art. 5 lid 1: in beslag genomen 
voorwerp of celmat. voorzien 
van ident. zegel 
 
lid 2: p.v. van lid 1 en zegel 
 
lid 3: opsp ambt na opdracht 
OvJ/RC zsm in verpakking 
naar instituut 
 
lid 4: ministeriële regeling 
aanwijzigen mbt ident.zegel 
etc. 
 

Uit elkaar getrokken en er is 
‘voorwerp’ opgenomen 

art. 24 lid 1: GL registreert 
monster van sporenmat. 
 
lid 2: registratie bevat:  
a. datum/uur monstername 
b. datum/uur ontvangst 
c. naam OvJ/RC 
d. nr. ident.zegel + zaakinfo 
 
lid 3: naam lab. 
 
art. 25 is gelijk aan art. 21 
besluit (maar dan voor 
inbeslaggenomen materiaal) 

art. 14 lid 4: 
sub b. DNA-profiel onbekende 
persoon 
 
art. 6 lid 1: 
zie art. 20 oud besluit-à art. 6 
nieuw 

Zie boven (art. 20 oud) 

 
 



   

II. UITWERKING REGELING EN BESLUIT 
 
oude Regeling oud Besluit 
Art. 1 Opsporingsambtenaar 
maakt pv op volgens een in dit 
art. vastgesteld model (zie 
bijlage 1 bij de regeling) indien 
sprake is van vernietiging van 
celmat. in opdracht van RC. 

6 lid 2: Het proces-verbaal wordt onverwijld, overeenkomstig het door 
Onze Minister vastgestelde model, opgemaakt en aan de rechter-
commissaris toegezonden. 
 
 

Art. 2 Opsporingsambtenaar 
maakt pv op volgens een in dit 
art. vastgesteld model (zie 
bijlage 2 bij de regeling). 

10 lid 2: Vernietiging heeft plaats in aanwezigheid van de 
opsporingsambtenaar die is aangewezen om daarvan proces-verbaal op 
te maken. Het proces-verbaal wordt onverwijld, overeenkomstig het 
door Onze Minister vastgestelde model, opgemaakt en aan de officier 
van justitie toegezonden 
 

Art. 3 Deskundige maakt 
volgens model 3 zijn verslag 
op. 

8 lid1: De deskundige aan wie de opdracht tot het verrichten van een 
DNA-onderzoek is verleend, richt het verslag van zijn bevindingen in 
overeenkomstig het model dat daarvoor door Onze Minister is 
vastgesteld. Het verslag vermeldt de naam van de deskundige en wordt 
door hem ondertekend. 
 

Art. 4 Apparatuur voldoet aan 
specificaties opgenomen in 
bijlage 4. 

13: Afgenomen wordt een hoeveelheid bloed van tenminste één en ten 
hoogste tien milliliter. Onze Minister bepaalt de specificaties van de 
apparatuur die voor afname en opvang van het bloed dient te worden 
gebruikt. 
 
 

Art. 5 Nadere aanwijzingen 
identificatie, de verzending en 
de bewaring opgenomen in 
bijlage 5. 

18: Onze Minister geeft nadere aanwijzingen met betrekking tot de 
identificatie, de verzending en de bewaring van bloedmonsters, 
monsters van wangslijmvlies en van haarwortels. 
 
 

Art. 6 Nadere aanwijzingen 
van art. 22 Besluit staan in 
bijlage 6. 

22: Met betrekking tot de verzameling, bewaring, verpakking en 
verzending van sporenmateriaal worden door Onze Minister nadere 
aanwijzingen gegeven. 
 
 

Art. 7: regelt inwerkingtreding 
regeling (gekoppeld aan 
besluit) 

 

Art. 8: regeling wordt 
aangehaald als : regeling 
DNA-onderzoeken. 

 

 



   

III VERGELIJKING REGELING EN BESLUIT 
 
Regeling Besluit 
Art. 1  
Art. 2 lid 1: specifieke omschrijving van de 
hulpmiddelen waarmee wangslijmvlies moet 
worden afgenomen: steriel borsteltje en 
ongepoederde plastic handschoenen. 
Lid 2: borsteltje is van filterpapier, max. 2,2 
cm en afwerpbaar. 

 
Art. 2 lid 8: Het afnemen van celmateriaal geschiedt met 
de hulpmiddelen die bij ministeriële regeling zijn 
voorgeschreven. 
 
 
 

Art. 3: Afnemen haarwortels mbv 
ongepoederde plastic handschoenen. 

Art. 2 lid 8: Het afnemen van celmateriaal geschiedt met 
de hulpmiddelen die bij ministeriële regeling zijn 
voorgeschreven. 
 

Art. 4: afnemen bloed mbv een bloedlancet en 
ongepoederde plastic handschoenen. 

Art. 2 lid 8: Het afnemen van celmateriaal geschiedt met 
de hulpmiddelen die bij ministeriële regeling zijn 
voorgeschreven. 
 

Art. 5: wederzijdse erkenning (gelijkstelling ) 
gelijkwaardige Europese apparatuur 

Art. 2 lid 8: Het afnemen van celmateriaal geschiedt met 
de hulpmiddelen die bij ministeriële regeling zijn 
voorgeschreven. 
 

Art. 6: identiteitszegel (dat in hiernaast 
genoemde artt. wordt genoemd) is een 
zelfklevende zegel en bedrukt met een 
eenmalig te gebruiken combinatie van letters 
en cijfers, aangebracht in schrift en barcode. 

Art. 4 lid 1 onderdeel a en b,lid 2, Art. 5 lid 1 en 2, art. 6 
lid 1 onder b, art. 8 lid 2 en art. 10 lid 2 onder b spreken 
allemaal over een identiteitszegel. 

 
Art. 7: Het sluitzegel (dat in hiernaast 
genoemde artt. wordt genoemd) is een 
zelfklevend, elastisch  en fraudebestendig 
zegel met opdruk “NFI, Nederlands 
Forensisch Instituut, Ministerie van Justitie” 

Art. 4 lid 1 onder c, en lid 2 art. 5 lid 3 art.8 lid 1 en 3, art. 
11 lid 2 spreken allen over een sluitzegel.  

Art. 8: eisen waaraan de opsporingsambtenaar 
moet voldoen zij: met goed gevolg afleggen 
van opleiding van het ICR “Afname 
celmateriaal van personen ten behoeve van  
DNA-onderzoek” en niet betrokken zijn bij 
het opsporingsonderzoek (in het kader 
waarvan het celmateriaal wordt afgenomen) 

Art. 2 lid 7 Het afnemen van wangslijmvlies, bloed of 
haarwortels geschiedt door een arts of een 
verpleegkundige. Ingeval de desbetreffende persoon daar 
afzonderlijk schriftelijk in toestemt, kan het afnemen van 
wangslijmvlies of haarwortels geschieden door een 
daartoe door de officier van justitie aangewezen 
opsporingsambtenaar die voldoet aan bij ministeriële 
regeling vastgestelde eisen. 

Art. 9: wettechnische bepaling  
Art. 10: idem  
Art.11: idem  
 
 
 
 
 
 



   

IV. VERGELIJKING OUDE REGLEMENT EN NIEUW BESLUIT 
 
 
Reglement 1994   Besluit 2001   Verschil 
art. 1: definities art. 1: definities  
art. 2 lid 1:  
a. doel registratie is 
identificatie verdachte 
personen, overleden personen 
en personen die identiteit niet 
kunnen verschaffen, a.d.h.v. 
DNA-profielen, voor 
opdrachtgever 
 
b. statistische info over 
frequentie DNA-profiel 
verschaffen (wetensch. 
toetsing mogl.) 
 
lid 2: registratie handmatig en 
geautomatiseerd 

art. 14 lid 1: DNA-databank 
voor strafzaken met doel 
vervolging en berechting 
strafbare feiten bevorderen 
 
art. 13 lid 3; celmat. bewaren 
van overleden slachto. met 
het oog op opsporen en 
vervolgen dader strafb. feiten 

reglement bredere insteek dan  
besluit wat betreft doelen DNA-
onderzoek, ook wordt in 
reglement begrip opdrachtgever 
niet uitgewerkt, terwijl in het 
besluit (zie ook art. 15 lid 1) 
sprake is van de minister (van 
Justitie)  

art. 3 lid 1: 
registratiebeheerder heeft 
zeggenschap over registratie  
 
lid 2: registr.beheerder 
bevoegd namens houder diens 
wettelijke taken uit te voeren 
 
lid 3: wijziging regl met schr. 
toestemming houder 
  
lid 4: reg.beh. verantw. voor 
goede en doelmatige 
registratie  
 
lid 5: dagl. leiding: hoofd 
serologie van GL 
 
lid 6: gegevens verwerkt door 
medewerkers serologie GL 
personen met feitelijke 
uitvoering DNA-onderzk. 
mogen dat niet doen! 
 

art. 14 lid 2:  Minister 
verantwoordelijk voor DNA-
databank 
 
lid 3: directeur van Instituut 
voert het beheer over 
databank  
 
lid  5: directeur kan DNA-
profielen opnieuw bepalen, 
hij kan DNA-profielen 
onderling vergelijken en 
leden OM en rechtspraak van 
resultaten in kennis stellen 
 

 

art. 4:  toegang tot registratie   
a. hoofd serologie en 
medewerkers afd. serolofie  
b. systeembeheerders 

art. 15 lid 1: gebruik 
gegevens door ambtenaren 
Instituut alleen voor goede 
vervulling van door minister 
opgedragen taak 
 
  

bij de bepalingen van art. 14 en 
15 van het besluit (nieuw) 
worden de bevoegde personen 
tot toegang en registratie in vele 
ruimere termen omschreven, dit 
nu het besluit ook een ruimere 
reikwijdte heeft dan het 
reglement 

art. 5: categoriën art. 14 lid 4: instituut legt nr. in het reglement wordt slechts 



   

geregistreerde personen: 
a. personen van wie celmat. is 
afgenomen t a v w opdracht is 
gegeven tot DNA-onderzoek 
b. personen van wie celmat. 
spoor en daarop opdracht 
DNA-onderzoek 
c. onderzoekers serologieafd. 
GL 
d.opdrachtgever 
e. betrokken ambt. politie  

identiteitszegel vast, 
alsmede: 
a. bijbehorende DNA-profiel 
van overleden slachtoffer 
b. bijbehorende profiel van 
onbekende persoon 
c. profiel verdachte en nadien 
veroordeelde  

melding gemaakt van 
afgenomen materiaal van 
verdachte en van sporen-
materiaal terwijl het besluit ook 
handelt over overleden 
slachtoffer,  
het regelment daarentegen 
regelt ook de profielregistratie 
van agenten en medewerkers 
lab. 

art. 6 lid 1 en 2: gegevens 
opgenomen bij personen art. 5 
sub a en b: 
a. personalia  
b. aliassen 
c. datum en uur van afname, 
ontvangst en onderzoek 
d. techn. zaak nr 
e. DNA-profiel 
f. verwijzing naar 
analyserapport 
g. nr. identiteitszegel  
lid 3, 4 en 5: 
personeelsgegevens 
 
 

art. 6  lid 1: instituut legt 
vast: 
a. datum ontvangst 
b. nr. identiteitszegel 
c. aanduiding misdrijf en 
max. gevangenisstraf 
d. naam OvJ/ RC 
e. naam lab. en datum 
verzending, tenzij onderzoek 
in lab. van instituut 
f. indien bekend: naam, 
geboortedatum persoon, 
indien onbekend: andere 
gegevens 
  
art 6 lid 2: vastlegging 
gegevens van belang ivm 
tijdstip verwijdering profiel 
uit databank. OM stelt 
instituut in kennis van 
veroordelingen die in kracht 
van gewijsde zijn gegaan 
 

verschil in vastlegging: 
reglement legt vast: techn. zaak 
nr., DNA-profiel, verwijzing 
naar analyserapport, 
personeelsgegevens 
 
besluit legt vast; 
aanduiding misdrijf en max. 
straf (dit ivm bewaartermijnen 
en betere controle op 
vernietiging), naam OvJ/RC 
(controle) en gegevens mbt 
ander lab. 
 
in art. 6 Besluit wordt nog eens 
benadrukt dat de vastlegging 
van de gegevens van belang is 
voor het tijdstip van 
vernietiging! Hiermee wordt 
duidelijk gemaakt dat er een 
goede controle dient te zijn op 
de vernietiging van gegevens 

art. 7 lid 1: gegevens art. 6 
direct verwijderd en vernietigd 
in geval ten onr. als verd. 
aangemerkt 
 
lid 2: gegevens art. 6 lid 1 sub 
c,d,f,h en lid 3 verwijderd en 
vernietigd na 30 jaar 
 
lid 3: gegevens lid 2 sub b,c, 
en d na 18 jaar verw en 
vernietigd 
 
lid 4: verwijdering indien 
gegevens niet meer nodig zijn 
voor doel registr of na besluit 
houder 
 
lid 5: archiefwet 
 
lid 6: registrbeh. kan 

art. 13 lid 2: instituut 
vernietigt celmat. van een 
derde indien profiel niet 
overeenkomt met DNA-
profiel dat ivm strafbare feit 
is verkregen 
 
lid 3: celmat. van overleden 
slachto. wordt bewaard met 
het oog op opsporen en 
vervolgen van dader van 
strafbaar feit waar slachto. 
bij betrokken was 
 
lid 4: ook vernietiging van 
bijbehorende gegevens (art. 
6) 
 
 
art. 16 lid 1: indien degene 
wiens profiel is vastgelegd 

een soortgelijke bepaling als art. 
13 besluit is niet te vinden in 
het oude reglement, niet wat 
betreft celmat. van een derde en 
niet wat betreft overleden 
slachto.: dit hangt samen met 
betere regulering van registratie 
en vernietiging celmat. (en 
profielen) van derden. 
 
 
 
onder reglement hadden 
beheerder en houder van de 
registratiebank meer 
bevoegdheden wat betreft 
registratie en verwijdering 
gegevens (art. 7 lid 4 en lid 6) 
 
 
onder besluit grotere 



   

incidenteel schr. gemotv. 
afwijken vanwege doel 
registr.en gegevens langer in 
registr houden 
 

niet langer kan worden 
aangemerkt als verdachte 
stelt OM instituut in kennis 
 
lid 2: kennisgeving nvv, 
onherroepelijke bvv of 
OVAR zonder maatregel is 
niet als verd. aangemerkt 
 
art. 17 lid 1: na kennisgeving 
vernietigt instituut terstond 
DNA-profiel 
 
lid 2: instituut vernietigt 
tegelijk bijbehorende 
gegevens en verslag 
 
art. 18 lid 1: na 30 jaar 
vernietiging 
lid 2: vernietiging na 20 jaar 
lid 3: verlenging termijnen 
lid 4: vernietiging na 18 jaar 
lid 5: vernietiging profiel van 
onbekende na bekend zijn 
van verdenking/veroordeling 
steeds uitstel van 10 jaar 
mogelijk 

verantwoordelijkheid voor OM 
wat betreft kennisgeving aan 
instituut (dat iemand niet langer 
als verd. dient te worden 
aangemerkt) 
én in art. 16 lid 2 bepaalt een 
duidelijke bepaling wanneer 
iem. ten onrechte als verd. is 
aangemerkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in besluit meer categorieën van 
vernietigingstermijnen (30 jaar, 
20 jaar en 18 jaar)  
en duidelijke bepaling omtrent 
verlenging termijnen en uitstel 
vernietiging in art. 18 lid 3 en 
lid 5 besluit, dit i.t.t. art. 7 lid 4 
en 6 reglement, waar beheerder 
en houder de bewaartermijnen 
bepalen. 

art. 8 lid 1: registratie verband 
met zakenadm. GL 
(sporenmat.), verband door 
naam verd., beschr. sporenmat 
en GL-zaaknr. 
 
lid 2: verbanden met afd.admi. 
serologie GL, verband idem 
 
lid 3: verband voorbehouden 
aan daartoe gemachtigde 
personen 

  

art. 9 lid 1: verstrekking 
gegevens 
a. aan personen binnen organ. 
tbv uitvoering van hun taak 
b. ingevolge wettl. voorschrift 
 
lid 2: verstrekking aan derden: 
a. i.o.m. doel registratie 
b. met instemming 
geregistreerde 
c. i.o.m. doel registr. aan de 
volgende vaste gebruikers: 
1 opdrachtgevers 
2 typekamer GL 
3 zakenadm. GL 

art. 15 lid 2: verstrekking van 
gegevens aan: 
a. OM 
b. rechterlijke macht 
c. ambt. van politie  
 
lid 3: verstrekking aan ambt. 
van politie beperkt tot doen 
van mededeling of DNA-
profiel verd. overeenkomt met 
profiel databank 
  

verstrekking van gegevens in 
ruimer verband bij reglement. 
In het besluit is naast een 
beperking aan wie ook een 
duidelijke beperking gemaakt wat 
betreft de mededelingen die door 
het instituut gedaan mogen 
worden (art. 15 lid 3) 



   

4 politie bij zaak 
 
lid 3: verstrekking aan personen 
zonder rechtstr. toegang door 
functionarissen art. 4 
 
lid 4: aan vaste gebruikers 
verstrekt 
 
lid 5: verstrekking gegevens 
niet aan personen belast met 
feitelijke uitvoering DNA-
onderzoek 
 
art. 10 lid 1: van ieder 
verstrekking aan een derde 
vastgelegd datum/ identiteit en 
omschrijving verstrekte 
gegevens 
 
lid 2: geen aantekening van 
verstr aan vaste gebruiker 
 
lid3: protocol minstens één jaar 
bewaard 

art. 15 lid 4: bij iedere 
verstrekking worden 
aangetekend: datum 
verstrekking, identiteit 
verzoeker en aard gegevens 
 

het enige verschil is dat het 
reglement een bepaling kent 
betreffende de verstrekking aan 
vaste gebruikers 

art. 11 lid 1: geregistreerden 
kunnen wettelijke rechten 
uitoefenen door schr. verzoek 
 
lid 2: kosten beantwoording 
verzoek: f 10,- 
 
lid 3: op verzoek wordt binnen 
één maand geantwoord 
 
lid 4: mededeling  wordt 
geweigerd voor zover 
noodzakelijk in belang van: 
a. veiligheid staat 
b. opsporing en vervolging 
strafbare feiten 
c. econ. en financ. belangen van 
de staat en openb. lichamen 
d. inspectie, controle en toezicht 
door of vanwege overh. organen 
e. gewichtige belangen van een 
ander 
 
lid 6: schr. beantwoording van 
verzoek 
 

 
 

 

art. 12: slotbepaling art. 19 en 20: slotbepalingen  
 
 
 
 



   



   

BIJLAGE III LANDELIJK INGESCHREVEN DELICTEN 
 
 
Jaar (inschrijfjaar) : 
1999 

     

Alle zaken      
 landelijk regio A regio B regio C regio D 

Aantal ingeschreven 239928 8001 19540 7868 5446 
      

OM afdoeningen:      
Dagvaarding 119962 4161 14172 3595 3147 
Sepot 34314 891 1490 2062 333 
Transactie 63773 2072 3075 1627 1668 
Voeging 15890 572 544 494 193 
Overdracht 5826 300 244 90 104 
Overige 0 0 0 0 0 
Totaal 239765 7996 19525 7868 5445 

      
Afdoeningen rechter      
Schuldig 105761 3483 12170 3217 2819 
vrijspraak en ontslag rv 4983 128 612 151 129 
overig* 7665 507 902 263 183 
   openstaande zaken 1385 27 275 18 13 
Totaal excl openstaand 119794 4145 13959 3649 3144 
* dagvaardingen-afdoeningen-openstaande zaken    
Aantal hoger beroep 9632 241 1148 262 298 
 

Jaar (inschrijfjaar) : 
2000 

     

Alle zaken      
 landelijk regio A regio B regio C regio D 

Aantal ingeschreven 238976 9038 19613 8353 5193 
      

OM afdoeningen:      
   Dagvaarding 124996 4446 14357 4160 2920 
Sepot 29150 1165 1207 1754 352 
Transactie 64668 2476 3182 1877 1655 
Voeging 15018 654 607 497 154 
Overdracht 4750 285 227 65 110 
Overige 0 0 0 0 0 
Totaal 238582 9026 19580 8353 5191 

      
Afdoeningen rechter      
Schuldig 107544 3661 12071 3646 2618 
vrijspraak en ontslag rv 5006 146 578 155 114 
overig* 7977 552 1091 297 147 
   openstaande zaken 4469 87 617 62 41 
Totaal excl openstaand 121514 4376 13778 4167 2885 



   

* dagvaardingen-afdoeningen-openstaande zaken    
Aantal hoger beroep 9838 232 1202 292 254 
 

 

Voor zedenzaken liggen de cijfers iets anders: 

 
Jaar (inschrijfjaar) : 
1999 

     

Zedenzaken (art 242 - 249 in eerste 
feit) 

    

 landelijk Regio A Regio B Regio C Regio D 
Aantal ingeschreven 2897 101 171 144 51 

      
Om afdoeningen:      
   Dagvaarding 1713 67 100 94 30 
Sepot 980 28 54 43 16 
Transactie 90 1 10 5 2 
Voeging 81 3 6 2 2 
Overdracht 32 2 1 0 1 
Overige 0 0 0 0 0 
Totaal 2896 101 171 144 51 

      
Afdoeningen rechter      
Schuldig 1427 62 76 80 24 
vrijspraak en ontslag rv 196 5 18 10 2 
Overig 26 0 -1 0 4 
openstaande zaken 35 0 4 2 0 
Totaal 1684 67 97 92 30 

      
Aantal hoger beroep 356 11 25 13 6 
 
Jaar (inschrijfjaar) : 
2000 

     

Zedenzaken (art 242 - 249 in eerste 
feit) 

    

 landelijk Regio A Regio B Regio C Regio D 
Aantal ingeschreven 2750 115 158 129 50 

      
Om afdoeningen:      
   Dagvaarding 1712 59 103 77 30 
Sepot 822 47 47 45 14 
Transactie 94 3 5 2 4 
Voeging 76 6 0 4 0 
Overdracht 33 0 0 1 2 
Overige 0 0 0 0 0 
Totaal 2737 115 155 129 50 

      
Afdoeningen rechter      



   

Schuldig 1380 53 72 71 26 
vrijspraak en ontslag rv 162 3 9 4 2 
overig* 42 2 2 2 1 
   openstaande zaken 128 1 20 0 1 
Totaal excl openstaand 1587 59 83 77 29 
* dagvaardingen-afdoeningen-openstaande zaken    
Aantal hoger beroep 337 13 15 16 8 

 
 
 
 

 



   

BIJLAGE IV INTERVIEWVRAGEN 

 
Vragenlijst Technische Recherche: 

 
I Vragen m.b.t. sporenmateriaal 
 
1. Zijn er binnen uw regio afspraken gemaakt omtrent de inschakeling van de technische recherche 

ingeval van melding van een strafbaar feit?  

Zo ja, welke afspraken waren dit?  

Was dit afhankelijk van het type delict? 

a. Gewelds- levensmisdrijven:    

?        ?     ?     ?  

altijd   doorgaans zelden  nooit 

b. Zedendelicten: 

?        ?     ?     ?  

altijd  doorgaans zelden  nooit 

c. Vermogensdelicten: 

?        ?     ?     ?  

altijd   doorgaans zelden  nooit 

d. Anders: 

?        ?     ?     ?  

altijd   doorgaans zelden  nooit 

 
2. A. Bij welk type delict werd gericht gezocht naar sporenmateriaal dat geschikt is voor DNA-

onderzoek? 

a. Gewelds- levensmisdrijven:    

?        ?     ?     ?  

altijd   doorgaans zelden  nooit 

b. Zedendelicten: 

?        ?     ?     ?  

altijd   doorgaans zelden  nooit 

c. Vermogensdelicten: 

?        ?     ?     ?  

altijd   doorgaans zelden  nooit 

d. Anders: 

?        ?     ?     ?  

altijd   doorgaans zelden  nooit 

 



   

B. Wanneer werd er direct een DNA-gecertificeerde rechercheur ingeschakeld? 

 

3. A.  Werd er bij de beslissing om al dan niet over te gaan tot het veiligstellen van sporenmateriaal  

rekening gehouden met;  

?  de wettelijke mogelijkheden tot gedwongen afname van lichaamsmateriaal t.b.v. DNA- 

onderzoek?  

?  de acceptatiecriteria van het NFI? 

B. Bij welk type delicten werden sporen (die in principe wel voor DNA-onderzoek geschikt 

zouden zijn) niet veiliggesteld in verband met deze criteria? 

Kunt u hiervan voorbeelden geven? 

C. Kunt u een schatting geven in welk percentage zaken sporenmateriaal  niet veiliggesteld werd 

vanwege die wettelijke grens cq de acceptatiecriteria van het NFI? 

Kunt u daarbij aangeven wat daarbij de hoofdoorzaak was? 

a. delicten waarop <8 jaar gevangenisstraf staat : ±  …..% 
 
b. acceptatiecriteria van het NFI   : ±  …..% 
 
c. afspraken met het openbaar ministerie   : ±  …..% 
 
d. anders     : ±  …..% 
 

4. A. Werd er bij de beslissing om al dan niet over te gaan tot het veiligstellen van sporenmateriaal 

t.b.v. DNA-onderzoek rekening gehouden met capaciteitsfactoren?  

?  nee 

?  ja, ?  met capaciteit van onderzoekslaboratoria  

?  met capaciteit (technische) recherche met DNA-certificatie  

Zo ja, waaruit bestonden deze capaciteitsgebreken? 

Wat waren de gevolgen hiervan? 

B.  Hoe werd met deze problemen omgegaan? (bijv. een ander dan gecertificeerde TR werd 

ingeschakeld of hulp ingeroepen van ander bureau/ korps) 

C. Verwacht u dat de nieuwe wet een capaciteitsprobleem op zal leveren, nu technisch 

rechercheurs die meegewerkt hebben aan het sporenonderzoek niet mee mogen werken aan 

afname van referentiemateriaal (wangslijm)?  

 
5. Bestonden er beleidsregels voor nov. 2001 waarin stond dat bijvoorbeeld bij bepaalde delicten 

(bijvoorbeeld die met minder prioriteit) geen sporen werden veiliggesteld in verband met 

capaciteitsgebreken? 

 



   

6. Werd er ondanks de bovengenoemde wettelijke grens en de acceptatiecriteria van het NFI toch 

voor DNA-geschikt sporenmateriaal veiliggesteld bij delicten die niet onder die genoemde 

criteria vielen? 

Zo ja kunt u een schatting geven hoe vaak dit voorkwam? 

Wat is dan de reden geweest voor dit veiligstellen? 

Wat is er uiteindelijk met deze sporen gebeurd? 

Kunt u daarvan voorbeelden geven? 

 
 
7. A.  Kunt u een schatting geven van de verhouding/ percentages van verschillende type delicten, 

waarbij  voor 1 november 2001 biologisch sporenmateriaal voor DNA-onderzoek werd 

veiliggesteld?  

a. delicten waarop meer dan 8 jaar gevangenisstraf staat  : +/- …..% 

 uitsplitsen naar meestvoorkomende 010, 030, 070, 080, 140 

b. delicten genoemd in art. 195d lid 2 Sv    : +/- …..% 

 020 

c. andere delicten, namelijk:     : +/- …..% 

 voorbeeld: 040, 060, 070, 130, 140 

B.  Is geregistreerd in hoeveel gevallen geen materiaal werd veiliggesteld?  

 

8. Zijn hierover indertijd op regionaal niveau afspraken gemaakt waarbij bijvoorbeeld prioriteit 

werd gegeven aan bepaalde delicten?  

 
II    Situatie alleen sporen (geen verdachte) vóór 1 november 2001 
 
A. Wanneer werden er sporen opgestuurd naar het NFI? 
 
B. Werd er gewacht met het opsturen van de sporen totdat er een verdachte is? 
 

Zo ja, in welke gevallen? 
 
C. Wie selecteerde de sporen? 
 
D. Welke criteria werden daarbij gebruikt? 
 
E. Waren deze criteria afgesproken met het openbaar ministerie? 
 
F. Was geregistreerd welke sporen in een databank waren opgenomen? 
 
G. Was geregistreerd welke sporen waren veiliggesteld? 
 
 
III   Situatie sporen en verdachte 

 



   

A. Indien er sporen waren en een verdachte werd er dan altijd via de OvJ een verzoek gericht aan 

de RC om over te gaan tot een vergelijkend DNA-onderzoek? 

?  Ja 

?  Nee, toelichting in welke gevallen niet? Had dit o.a. te maken met de invulling van 

het begrip dringende noodzakelijkheid? 

B. Stel dat in een zaak al (meer dan) voldoende bewijsmateriaal aanwezig was, had dit invloed 

op de beslissing om al dan niet over te gaan tot een DNA-onderzoek (bijv. ivm eis dringende 

noodzakelijkheid )? 

C. Werd er wanneer er wel een verdachte in beeld was rekening gehouden met afspraken met de 

RC?  

D. Hield u hierbij rekening met het criterium van dringende noodzakelijkheid? 

Verschilde u wel eens van opvatting over de invulling van het begrip "dringende 

noodzakelijkheid" met de RC? 

Merkte u dat hierbij verschillende RC’s een iets andere invulling gaven aan het begrip 

dringende noodzakelijkheid? 

Zo ja, wat  was hiervan de oorzaak? 

Wat waren hiervan de gevolgen? 

 E. Was merkbaar dat RC’s dichter bij 1 nov. 2001 soepeler werden met de invulling van het  

begrip dringende noodzakelijkheid? 

 

9. Wanneer er hierbij niet volgens de voorschriften gehandeld werd, wat was daarvan de oorzaak? 

 

10. A. Kunt u aangeven hoe vaak een initiatief tot een DNA-onderzoek door de volgende personen 

werd genomen?  

a. ambtshalve/ op verzoek van RC 

  ?            ?         ?      ?  ?  

vaak      regelmatig        soms  zelden            nooit 

 b. op vordering van OvJ 

?             ?         ?      ?  ?  

vaak      regelmatig        soms  zelden            nooit 

 c. op verzoek van verdachte/ diens raadsman  

?             ?         ?      ?  ?  

vaak      regelmatig        soms  zelden            nooit 

 
 d. op initiatief van de politie  



   

?             ?         ?      ?  ?  

vaak      regelmatig        soms  zelden            nooit 

B. Is geregistreerd wanneer afname met toestemming gebeurde of wanneer dit gedwongen 

gebeurde? Zo nee kunt u hiervan een schatting maken? 

C. Wat gebeurde er bij gedwongen afname van celmateriaal t.b.v. DNA-onderzoek indien 

verdachte zich hiertegen hevig verzette?  

Hoe vaak heeft u hevig verzet meegemaakt? 

D.  Hoe vrijwillig is de toestemming (invloed druk via verhoren, dreigen met mogelijke 

gedwongen afname)? 

 

11. A. Wie besliste er bij gedwongen afname welk materiaal van een verdachte werd afgenomen?  

?  politiearts 

?  leider onderzoek 

?  ander, namelijk: 

B. In sommige gevallen kon een gedwongen afname bij verdachte tot problemen leiden, ivm 

medische gronden of verzet van de kant van verdachte (prikken of wangslijm).  

Hoe werd dit aangepakt?  

C. In hoeverre speelde de voorkeur van verdachte een rol bij de keuze van het materiaal dat voor 

1 nov 2001 van hem werd afgenomen (angst voor prik)?  

Speelden medische gronden een rol?  

 
12. Werd voor 1 nov 2001 wel eens wangslijm in plaats van bloed van verdachte afgenomen in 

geval van  toestemming van verdachte?  

 ?      ja….. 

 ?      nee…. 

Zo ja, gebeurde dit wel eens door een ander dan een arts?  

Door wie? 

Om welke reden?  

 
13. A. Werd verdachte in de praktijk bijgestaan door een raadsman bij het geven van toestemming 

voor afname celmateriaal?  

B. Wanneer werd aan verdachte medegedeeld dat hij recht had op bijstand van een raadsman? 

C. Wanneer werd de raadsman geïnformeerd? 

 

IV Papierwinkel en formele vereisten 

 



   

14. Binnen een termijn (van 48 uur???) dienden de veiliggestelde monsters op het laboratorium 

aanwezig te zijn. 

Was dit in de praktijk haalbaar? 

Leverde dit wel eens problemen op i.v.m. met weekend? Koeling? 

 

15. Onder de nieuwe wet inzake DNA-onderzoek kunnen ook opsporingsambtenaren biologisch 

materiaal bij verdachte afnemen (wattenstaafjes).  

Hoe beoordeelt u deze wetswijziging?   

Welke problemen voorziet u hierbij?  

Hoe beoordeelt u nu de papierwinkel?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   

Vragenlijst Officier van Justitie  
 
I Sporenmateriaal: 

1. Bij wat voor delicten gaf u opdracht om sporenmateriaal naar het NFI te sturen? 

 

2. A. Was op het moment dat u de beslissing nam om al dan niet tot vervolging over te gaan de 

uitslag van het DNA-onderzoek al bekend? 

       zo nee, wanneer dan wel?  

B.  Hoe vaak moest er op de uitslag van een DNA-onderzoek gewacht worden? 

C.  Is de doorlooptijd ondertussen verbeterd? 

   

3. Hadden bepaalde delicten  prioriteit bij het geven van een opdracht tot het maken van een DNA-

profiel binnen een bepaalde periode? 

A. Zo ja, welke delicten waren dit? 

B. Gedurende welke periode hadden bepaalde delicten prioriteit? 

 

II DNA-onderzoek 

4. A. Wat verstaat u onder het criterium ‘dringende noodzakelijkheid’?  

B. Verschilde u wel eens van mening met de RC over de uitleg van het criterium ‘dringende 

noodzakelijkheid’? 

C. Voldeed de RC altijd aan uw verzoek tot een DNA-onderzoek?   

Zo nee, kunt u daarvan voorbeelden noemen? 

 

5. Bent u wel eens zaken tegengekomen die voornamelijk op DNA-bewijs berustten?  

Welk ander bewijs was in die zaak aanwezig?  

Kunt u voorbeelden geven? 

 

6. Wat was de invloed van een DNA-match op de beslissing om vervolging van een verdachte door 

te zetten?  

En hoe groot was de invloed hiervan op de beslissing tot een (technisch) sepot danwel 

schikking? 

 

7. A.  Is u bekend dat door procedurele fouten tijdens het DNA-onderzoeken een lagere strafmaat is 

opgelegd aan verdachte  ivm 359a Sv sub a?  

Zo ja kunt u hiervan voorbeelden noemen  

B. Is u bekend dat door procedurele fouten tijdens het DNA-onderzoek de uitslag van het 

onderzoek is uitgesloten voor het bewijs ivm 359a Sv sub b?  



   

Zo ja kunt u hiervan voorbeelden noemen  

C. Is u bekend dat door procedurele fouten tijdens het DNA-onderzoek het OM niet ontvankelijk 

werd verklaard ivm 359a Sv subc? Zo ja kunt u hiervan voorbeelden noemen  

 

8. Hield u bij de beslissing om al dan niet een verzoek tot DNA-onderzoek toe te wijzen rekening 

met capaciteit van onderzoekslaboratoria/ acceptatiecriteria NFI? 

Hoe formuleerde u dat? 

  

9. Zijn er op dit moment ergens in de keten van het DNA-onderzoek (TR, RC, NFI etc.)  

capaciteitsproblemen bij u bekend? 

  

10.  Bij welk type delicten en hoe vaak  werd door u voor 1 november een verzoek gedaan tot een 

DNA-onderzoek?  

a. Gewelds- levensmisdrijven:    

?        ?     ?     ?  

altijd   doorgaans zelden  nooit 

 

b. Zedendelicten: 

?        ?     ?     ?  

altijd   doorgaans zelden  nooit 

 

c. Vermogensdelicten: 

?        ?     ?     ?  

altijd   doorgaans zelden  nooit 

 

d. Anders: 

?        ?     ?     ?  

altijd   doorgaans zelden  nooit 

 

V Grootschalig DNA-Onderzoek  

 

A. Wanneer werd er in de praktijk besloten om biologisch materiaal van een slachtoffer/ derde af 

te  nemen  t.b.v. DNA-onderzoek?  

B. Welke criteria werden hiervoor aan de dag gelegd? 

C. Zijn er in dit arrondissement grootschalige DNA-onderzoeken geweest? 

D. Welke criteria werden hiervoor aan de dag gelegd? 

 



   

VI Vernietiging DNA-profielen en gegevens  

 

11. A. Wanneer werd in het geval dat iemand, van wie DNA materiaal was afgenomen en die ten 

onrechte als verdachte was aangemerkt, in de praktijk een bevel tot vernietiging van het 

DNA-profiel van verdachte naar het laboratorium verzonden? 

B. Was het criterium hierbij dat eimand ten onrechte als verdachte was aangemerkt of was het 

zo dat iemand terecht als verdachte was aangemerkt, maar het strafbare feit niet te bewijzen 

viel? 

  

12.  A. Wie trok er aan de bel (NFI/Rb/OM) wanneer de vernietiging niet volgens de regels verliep 

(te laat of helemaal niet)? 

B. Hoe verliepen de contacten tussen uw OM en het NFI? 

C. En hoe verliepen de contacten tussen uw OM en de RC? 

 

13. Sloot de praktijk die hierbij gevolgd werd aan op de regelgeving? 

Zo nee, wat was hiervan de reden? 

  

14. Wanneer werd een bevel tot vernietiging van referentiemateriaal van een derde of slachtoffer 

gegeven? 

 a. na een vaste termijn, namelijk: 
?             ?         ?      ?  ?  
vaak      regelmatig        soms  zelden            nooit 
 

 b. uiterlijk na sluiting van het gvo 
?             ?         ?      ?  ?  
vaak      regelmatig        soms  zelden            nooit 
 

c. na een onherroepelijke veroordeling voor het betreffende delict 
?             ?         ?      ?  ?  
vaak      regelmatig        soms  zelden            nooit 
 

d. anders, namelijk in de gevallen dat… 
?             ?         ?      ?  ?  
vaak      regelmatig        soms  zelden            nooit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

Vragenlijst voor de Rechter-(Commissaris) 
 
 
1.   Werd aan u wel eens een verzoek gedaan om gedwongen afname van biologisch materiaal van een 

verdachte t.b.v. een  DNA-vergelijking.  

 

2.  Om welke redenen werd dit verzoek door u afgewezen? 

a.  omdat er niet voldaan was aan de eis van dringende noodzakelijkheid 
?             ?         ?      ?  ?  
vaak      regelmatig        soms  zelden            nooit 
 

b. omdat er niet voldaan was aan de eis van ernstige bezwaren 
?             ?         ?      ?  ?  
vaak      regelmatig        soms  zelden            nooit 
 

c. omdat er werd niet voldaan was aan de criteria van artikel 195d lid 1 en 2 Sv 
?             ?         ?      ?  ?  
vaak      regelmatig        soms  zelden            nooit 

 

3 A.  Werd aan u wel eens een verzoek gedaan door verdachte om afname van biologisch materiaal 

t.b.v. een DNA-vergelijking? Wat kunnen mogelijke beweegredenen van verdachte zijn om een 

dergelijk verzoek te doen? 

B.  Om welke reden werd door u aan een verzoek voldaan? 

C. Welke voorbeelden kunt u daarvan geven? 

D. Om welke redenen werd dit verzoek door u afgewezen?  

a.  omdat er niet voldaan was aan de eis van dringende noodzakelijkheid 
?             ?         ?      ?  ?  
vaak      regelmatig        soms  zelden            nooit 
 

b. omdat er niet voldaan was aan de eis van ernstige bezwaren 
?             ?         ?      ?  ?  
vaak      regelmatig        soms  zelden            nooit 
 

c. omdat er werd niet voldaan was aan de criteria van artikel 195d lid 1 en 2 Sv 
?             ?         ?      ?  ?  
vaak      regelmatig        soms  zelden            nooit 

 

4.  A. Wat verstaat u onder het criterium ‘dringende noodzakelijkheid’?  

B. En was er verschil (qua invulling van het begrip ‘dringende noodzakelijkheid’) tussen een 

verzoek dat stoelde op art. 195a Sv. en een verzoek op grond van art. 195d Sv.?  

 

5. A. Verschilde u wel eens over de uitleg van dit criterium met de officier van justitie en kunt u 

daarvan voorbeelden noemen? 



   

B. Stel dat in een zaak al (meer dan) voldoende bewijsmateriaal aanwezig was, had dit invloed 

op de beslissing om al dan niet over te gaan tot een DNA-onderzoek (bijv. ivm eis dringende 

noodzakelijkheid )? 

C. Hield u rekening met afspraken met de politie in verband met het criterium van dringende 

noodzakelijkheid? 

D. Verschilde u wel eens van opvatting over de invulling van het begrip ‘dringende 

noodzakelijkheid’ met de politie? 

E. Denkt u dat hierbij verschillende rc’s een (iets) andere invulling gaven aan het begrip 

dringende noodzakelijkheid? 

Zo ja, wat kan hiervan de oorzaak zijn? 

F. Werd u in uw beslissing om een verzoek tot DNA-onderzoek toe te wijzen dichter bij 1 nov. 

2001 soepeler wat beterft de invulling van het begrip dringende noodzakelijkheid? 

 

6.  A. Hield u bij de beslissing om al dan niet een verzoek tot DNA-onderzoek toe te wijzen 

rekening met capaciteit van onderzoekslaboratoria/ acceptatiecriteria NFI? 

B. Hoe formuleerde u dat? 

 

7.     Zijn er op dit moment bij het verrichten van DNA-onderzoek eregens in de strafrechtelijke keten 

(TR, RC, NFI) capaciteitsproblemen bij u bekend? 

  

Eigenlijk alleen voor rechter: 

 

10.   Wat is naar uw mening de rol van een positieve DNA-uitslag (match/ hit) voor wat betreft het 

bewijs? 

Welke bewijskracht kent u hier aan toe?  

 

11.   Heeft u wel eens een cursus of bijscholing gevolgd m.b.t. DNA-onderzoek in de bewijsvoering?  

 Zo ja, hoe lang geleden was dit en hoe vaak heeft u dit gedaan?  

 Specifieke DNA-cursus of vallend onder een andere cursus? 

 

12.    Indien een deskundige ter zitting om nadere uitleg werd gevraagd omtrent DNA-onderzoek, op 

wiens verzoek gebeurde dat dan en hoe vaak kwam dit voor? 

 a. op verzoek van verdachte 

?             ?         ?      ?  ?  

vaak      regelmatig        soms  zelden            nooit 

 

 



   

 b. op verzoek van officier van justitie  

?             ?         ?      ?  ?  

vaak      regelmatig        soms  zelden            nooit 

 c. ambtshalve (door rechter zelf) 

?             ?         ?      ?  ?  

vaak      regelmatig        soms  zelden            nooit 

  

13  A. Is u bekend dat door procedurele fouten tijdens het DNA-onderzoeken een lagere strafmaat is 

opgelegd aan verdachte  ivm 359a Sv sub a? Zo ja kunt u hiervan voorbeelden noemen  

B. Is u bekend dat door procedurele fouten tijdens het DNA-onderzoek de uitslag van het 

onderzoek is uitgesloten voor het bewijs ivm 359a Sv sub b? Zo ja kunt u hiervan 

voorbeelden noemen  

C. Is u bekend dat door procedurele fouten tijdens het DNA-onderzoek het OM niet ontvankelijk 

werd verklaard ivm 359a Sv sub c? Zo ja kunt u hiervan voorbeelden noemen  

 

14. Bent u (als rechter) wel eens zaken tegengekomen die voornamelijk op DNA-bewijs berustten? 

Welk ander bewijs was in die zaak aanwezig? Kunt u voorbeelden geven? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Vragenlijst voor Advocaat 
 

1.  A. Kwam het in uw praktijk wel eens voor dat uw cliënt werd gevraagd om mee te werken             

aan een DNA-onderzoek? 

B. Zo ja, was u altijd op tijd aanwezig wanneer uw cliënt verzocht werd om mee te werken aan 

een DNA-onderzoek?  

Zo nee, hoe kwam dat?  

 

2. Is het wel eens voorgekomen dat u  (namens uw cliënt) heeft verzocht om een DNA-onderzoek?  

Zo ja, hoe vaak?  

Wat waren uw beweegredenen? 

 

3.  Wat verstaat u onder het begrip ‘vrijwillig’  in het geval dat een verdachte toestemming geeft voor 

een DNA onderzoek ? 

 

4.   A. Kwam het in uw praktijk voor dat aan uw cliënt werd gevraagd mee te werken aan een DNA-

vergelijkend onderzoek bij delicten die niet onder artikel 195d lid 1 en 2 Sv vielen?  

B. Zo ja, hoe vaak kwam dit voor en bij welke type delicten? Wat was dan uw advies? 

 

5. A. Werd door u wel eens de uitkomst van een DNA-onderzoek als bewijs aangevochten? 

Zo ja, hoe vaak? 

B. Is hier onderscheid te maken wat betreft type delict? 

En onderscheid wat betreft biologisch materiaal?  

C. En op welke gronden vocht u de uitslag aan? 

 

6. A. In hoeveel (%) van de gevallen van de zaken waarin een DNA-onderzoek plaatsvond  

was u als advocaat bij een verhoor ivm gedwongen afname van celmateriaal aanwezig? 

 B. Als u niet aanwezig was, wat was daarvoor de reden? 

  

7. A. Twijfelde u er wel eens aan of de voorschriften inzake DNA-onderzoek nageleefd waren? 

Indien ja: waarop waren die twijfels gebaseerd? 

B. En wanneer u twijfels had omtrent de gang van zaken, kaartte u dit dan wel eens aan in de 

rechtszaak?  

C. Kunt u voorbeelden noemen van niet-naleving van voorschriften? 

Zo ja, hoe had u inzicht daarin? 

Zo nee, waarom niet? 

 



   

8.  Heeft de invoering van de mini-instructie (grote) gevolgen gehad voor het DNA-onderzoek? 

 

9.  Wat is uw invulling van het begrip ‘dringende noodzakelijkheid’? 

 

10. Kwam het wel eens voor dat, in het geval dat gedwongen afname mogelijk was, u uw cliënt 

adviseerde  om toch vrijwillig mee te werken aan een afname? 

Of wachtte u dan de gedwongen afname af? 

Om welke redenen liet u uw cliënt vrijwillig meewerken?  

 

11. Denkt u dat verdachten/cliënten eerder geneigd zijn mee te werken aan afname van celmateriaal 

voor een DNA-onderzoek nu er wangslijm in plaats van bloed wordt afgenomen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



   

Interview met medewerker NFI 

 

1. Wat zijn de acceptatiecriteria van het NFI voor het in onderzoek nemen van een zaak? 

Gebeurt het regelmatig dat hieraan niet wordt voldaan? 

2. Welke formaliteiten omringen de procedure met betrekking tot DNA-onderzoek? Graag zouden 

wij de standaardformulieren bekijken. 

3. Wanneer opname in database? 

4. Wanneer vergelijking met database; gaan deze twee altijd samen? 

5. Gebeurt dit ook wel zonder opdracht van de RC? Werd dit op den duur een standaardhandeling 

waarbij steeds minder specifiek gekeken werd naar de feitelijke opdracht, omdat in de meeste 

gevallen deze opdracht er wel bij zat? Hoe was de controle hierop, centraal of per benoemde 

deskundige? 

6. Met betrekking tot de brief van College van PG’s van 3 mei 2001 over éénmalige onderlinge 

vergelijking, het volgende: waarom was dit nodig; hoe is dit verlopen; wat is er gedaan met de 

eventuele hits? 

7. Hoe is de database de laatste maanden opgeschoond? Hoeveel mensen waren onterecht nog 

opgenomen in de database? 

8. Zijn er in het voor 1 november 2001 veel verdachten verwijderd volgens de toen geldende 

regeling?  

9. Wie wordt er ingelicht na een hit? Is dit voor 1 november 2001 anders geweest?  

10. Hoeveel aanvragen om een DNA-onderzoek zijn er in 1999 bij het NFI binnengekomen 

(eventueel vergelijken met de periode 1998-2001)? 

11. Wie selecteert welke stukken van overtuiging  door het NFI op sporen dienen te worden 

onderzocht, politie, NFI of in samenspraak? (à NFI bepaalt waarschijnlijk zelf waar bijvoorbeeld 

op een stuk van overtuiging wordt gezocht). 

12. Is sprake van een (versnelde) toename van het aantal DNA-profielen in de databank sinds 

november ‘01? (bijvoorbeeld gemiddeld aantal toegevoegde profielen per maand) 

13. Hoeveel DNA-profielen van sporenmateriaal zijn er op dit moment opgenomen in de databank? 

En  hoeveel op 1 november 2001? 

14. Hoe vaak vindt een zoekactie plaats in een databank (gemiddeld per maand)? 

15. Waarom zijn de parketnummers niet ingevoerd in het geautomatiseerde systeem van het NFI? 

16. Zijn er op dit moment capaciteitsproblemen bij het NFI, zo ja op wel vlak? 

17. Waar zitten de knelpunten in doorloop en afhandeling van DNA-onderzoeken? 

 

 

18. Hoe vaak wordt aan een deskundige van het NFI nadere uitleg gevraagd? 

A) telefonisch en B) ter zitting 



   

Kan in vergelijking met de periode voor november 2001 gesproken worden van een toename, 

daling of gelijkblijvende tendens worden gesproken? 

19. Soms wordt in de rapporten van het NFI gesproken van opname van een profiel van verdachte of 

van een profiel van spoor in database. Regelmatig wordt er dan niet erbij vermeld of er een hit is 

à betekent dit dat er geen hit is of heeft dit een andere reden?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

BIJLAGE V KORTE UITLEG VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN  

HET ENGELSE EN HET NEDERLANDSE RECHTSSYSTEEM 

 
Rechtsvergelijking met Engeland levert altijd specifieke problemen op vanwege de verschillen tussen 

de Common Law traditie en onze continentale. Zo zijn er belangrijke verschillen in de positie van de 

gerechten, hun werkwijze en ook de functie en status van rechtspraakrecht. Rechtspolitieke kwesties, 

zoals rechtmatigheid van opsporingsmethoden en verkrijging van bewijsmateriaal worden niet 

algemeen benaderd, maar zijn sterk casuïstisch. Voor de praktijk van de DNA-profielen-vergelijking 

zijn enkele  zaken van groot belang voor een juist begrip. 

 

1. Nationaal recht: 

Als de Engelsen spreken van nationaal recht en/of nationale instituties (bijv. de Crown Prosecution 

Service of de nationale FSS-databank) bedoelen zij territoriaal de jurisdiction van Engeland en Wales. 

 

2. Vervolging: 

De Crown Prosecution Service heeft geen gezag over de politie; zij vervolgt op basis van hetgeen de 

politie beschikbaar stelt. Er zijn meer instanties met vervolgingsbevoegdheid, zoals de douanedienst 

(Customs and Excises). 

 

3. Geen gecentraliseerde politie: 

Er bestaan ruim 20 politiekorpsen, waarvan de Londense Metropolitan Police, oftewel Scotland Yard, 

de grootste is. De korpsen zijn vrijwel autonoom binnen de kaders van wetgeving en rechtspraak. 

 

4. Verhouding staatsmachten: 

De Engelse rechtsorde kent geen Grondwet. De verhouding tussen staatsorganen is soms lastig in 

termen van wetsgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht te duiden en bovendien aan 

voortdurende verschuivingen onderhevig. 

 

5. Privacy: 

In de praktijk is het besef van juridische bescherming van de privacy niet erg sterk ontwikkeld. Dat 

vormt mede de achtergrond van het betrekkelijke gemak waarmee de Engelsen DNA-profielen 

verzamelen. Anders dan Nederland en zijn continentale buren zijn Engeland & Wales (evenmin als 

het Verenigd Koninkrijk) geen lid van ‘Schengen’ met de bijbehorende privacy-regelingen. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

BIJLAGE VI: 

INTERVIEW FSS LONDEN 9 AUGUSTUS 2002 

 

1.    Van wie gaat de opdracht tot het doen van DNA-onderzoek door het FSS uit?  

Van een echte opdracht is geen sprake in Engeland. De politie koopt als het ware informatie van 

de databank. Er komt een verzoek van de politie, veelal vergezeld van DNA-houdend materiaal, 

en vervolgens voldoet het FSS aan de request. 

 

Wie selecteert stukken van overtuiging die door het FSS op sporen dienen te  

worden onderzocht, politie, FSS of in samenspraak?  

De crimescene officer verzamelt de sporen die vervolgens het systeem in gaan. Er zijn speciaal 

daarvoor nog twee extra databanken, één met alle profielen van de politie en één met de 

profielen van de medewerkers van het FSS, dit om contaminatie in profielvergelijking te 

voorkomen. De hits met de politie -databank en de FSS-databank worden er bij een dergelijke hit 

meteen door het systeem uitgezeefd. 

 

2. Hoeveel opdrachten/ aanvragen tot het doen van een DNA-onderzoek (in de strafrechtelijke 

context) krijgt het FSS per jaar ongeveer? 

Het FSS houdt de aantallen registraties niet per jaar bij, maar sinds de oprichting van de 

databank in 1995 zijn  er 1.800.000 profielen van personen en 150.000 profielen van sporen 

opgenomen. De opbouw van aantallen registraties sinds 1995 is cumulatief, maar het aantallen 

profielen is niet exponentieel toegenomen.  

 

Hoe vaak vindt een zoekactie plaats in een databank?  

Elke avond laat men de DNA-databank ‘lopen’ op zoek naar hits. Dit gebeurt automatisch, de 

resultaten van de zoekacties worden vervolgens aan de politie gemeld als Intelligence.  

 

3. Wat zijn de acceptatiecriteria van het FSS om over te gaan tot het uitvoeren van een DNA-

onderzoek? 

Het FSS hanteert alleen technisch kwalitatieve maatstaven. 

 

4. Welke formaliteiten omringen de procedure met betrekking tot DNA-onderzoek? Graag zouden 

wij de standaardformulieren bekijken. 

Op elke zaak zit één Reporting Officer die de verantwoordelijkheid heeft voor de hele (cyclus van 

de) zaak.  

DNA-profielen worden vervaardigd van celmateriaal dat is verzameld met behulp van een 

Criminal Justice Sample Kit (voor afname van materiaal van een verdachte) of een Crime Scene 



   

Sample Kit (voor sporenmateriaal op de plaast van het delict). Deze kits dienen gebruikt te 

worden voor de verzameling van monsters. In deze kits zitten standaardformulieren, tubes en 

gereedschap voor de afname of verzameling van materiaal en barcodes waarmee de monsters en 

formulieren gemerkt kunnen worden. Het gebruik van deze speciale kits is een maatstaf voor het 

voldoen aan de formele vereisten die aan het DNA-onderzoek gesteld worden.  

De Scene of Crime Officer is de verantwoordelijke persoon op de crimescene, deze officer is een 

burger die bij de politie werkt. Voor de afname van bloed is net als in Nederland een arts vereist. 

 

5. Wanneer wordt een profiel opgenomen in de database? 

Een profiel dat is verkregen uit celmateriaal dat is verzameld met behulp van de aangewezen kit 

wordt in de databank opgenomen. 

 

Hoeveel profielen worden er per jaar ongeveer in de database opgenomen? 

Het gemiddelde aantal profielen dat per jaar opgenomen wordt is het gemiddelde van het aantal 

dat tussen 1995 en nu opgenomen is, te weten 1,8 miljoen persoon-profielen en 150.000 

sporenprofielen.  

 

6. Hoe vaak komt een grootschalig DNA-onderzoek in GB voor? 

Grootschalige onderzoeken worden wel gehouden in Engeland, maar de aantallen waren op het 

moment van het interview niet bekend. Grootschalige DNA-onderzoeken vallen onder de 

verantwoordelijkheid van een apart bureau binnen de ACPO, de Intelligence Led Mass Screening 

  

Wat gebeurt er met de profielen van de betrokkenen die daaraan meegewerkt  

hebben? 

Deze profielen worden niet opgenomen in de databank. 

 

7.  Gebeurt het ook wel dat er bij een DNA-onderzoek alleen sprake is van een éénmalige vergelijking 

van spoor en verdachte en wat wordt er gedaan met de eventuele hits? 

Nee, alle onderzochte profielen worden automatisch in de databank opgenomen. En die wordt 

elke avond ‘gerund’. 

 

8. Wordt de database wel eens opgeschoond? Hoeveel mensen zijn ooit onterecht opgenomen in de 

database? 

De databank wordt regelmatig onderworpen aan een Input Check op kwaliteit van het profiel/ 

materiaal. Bij dagelijkse routine controles worden ook wel eens indertijd opgenomen profielen 

aangetroffen die toch niet aan de technisch kwalitatieve eisen voldoen; deze profielen worden dan 

vervolgens uit de databank verwijderd. Met legaliteit heeft dit verder niets te maken.  



   

9. Wie wordt er ingelicht na een hit?  

In het geval van een mass crime DNA-onderzoek wordt de politie onmiddelijk ingelicht in het 

geval van een hit. In gevallen van murder en andere serious crimes wordt de politie pas ingelicht 

na interne bevestiging van de resultaten.  

 

Wanneer wordt een verdachte/ betrokkene ingelicht over de uitslag van het DNA-onderzoek?  

Dat ligt helemaal aan de politie. 

Wanneer een verdachte in handen is van de politie krijgt de Defence in ieder geval de inlichtingen 

over de DNA-uitslag wanneer de Prosecutor geïnformeerd wordt door de politie. Ook komt het 

voor dat de verdachte bij een verhoor door de politie wordt geconfronteerd met de uitslag van een 

DNA-onderzoek. 

 

13. Zijn er op dit moment capaciteitsproblemen bij het FSS, zo ja op wel vlak? 

Op dit moment zijn er geen capaciteitsproblemen. In de beginperiode, toen het DNA-onderzoek in 

opkomst was, waren er wel capaciteitsproblemen. Er bestonden, net na 1995, wat 

aanloopproblemen. Bovendien namen de aanvragen tot het doen van een DNA-onderzoek meteen 

al een veel grotere vlucht dan werd verwacht. Het DNA-onderzoek en de functie ervan in het 

strfaproces waren veel succesvoller dan beoogd. Daarbij komt dat de middelen voor het uitvoeren 

van DNA-onderzoek in Engeland in voldoende mate aanwezig zijn. 

 
Waar zitten de knelpunten in doorloop en afhandeling van DNA-onderzoeken? 

Knelpunten zijn er nauwelijks. 

 

14. Hoe vaak wordt aan een deskundige van het FSS nadere uitleg gevraagd? 

A) telefonisch en B) ter zitting 

Elk contact (dus per telefoon of een oproep om ter zitting te komen) wordt herleid naar de 

reporting officer van de FSS die verantwoordelijk is voor de concrete zaak waarin de oproep 

gedaan is. Er komt nooit een andere medewerker (bijvoorbeeld een analist) aan het woord dan de 

reporting officer in de concrete zaak. Telefonische verzoeken om inlichtingen komen heel 

regelmatig voor. Soms wordt er een Case Conference belegd, waar de reporting officer, de politie 

en een medewerker van het FSS om de tafel zitten en de DNA-uitslag bespreken. In elk geval is 

de reporting officer altijd degene die de uitleg geeft, op de zitting of aan de telefoon. 

 

15. Hoe beschouwt u de werkzaamheden van het FSS in vergelijking met soortgelijke laboratoria in 

het buitenland? 



   

De FSS beschouwt zichzelf als de (markt)leider wat betreft DNA-onderzoek. Groot Brittannië 

adviseert andere landen (ook de verschillende staten van de Verenigde Staten, Canada en 

Australië) in zake de organisatie en uitvoering van DNA-onderzoek. 

 

16. Verwacht u een toename van de hoeveelheid profielen in de database van het FSS? 

De toename van het aantal profielen in de databank loopt gestaag. De verwachting in Groot 

Brittannië is dat het aantal DNA-profielen te zijnder tijd het aantal geregistreerde vingerafdrukken 

zal evenaren, te weten vijf miljoen profielen (van voornamelijk personen) in de DNA-databank 

van Engeland en Wales.  

 

17. Hoe belangrijk acht u de rol van het DNA-onderzoek in het Engelse strafproces? 

Op deze vraag kan de medewerker van het FSS geen antwoord geven, aangezien hij met het 

juridische gedeelte van het onderzoek niets van doen heeft. Het FSS richt zich alleen op de 

uitvoering van het onderzoek.  

 

18. In welk soort misdrijven wordt het DNA-onderzoek veelal aangewend als bewijsmiddel?  

Veel DNA-onderzoek vindt plaats met betrekking tot mass crime en ook in de opsporing van 

gewelds- en levensdelicten. 

 

 

 

 

 

 

 

 


