
 
 
 
 
 
 

Inzet, organisatie en kwaliteit 
van de forensisch-technische 
opsporing bij de politie 
in Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.J.G. Jacobs 
M.Y. Bruinsma 
J.W.M.J. van Poppel 
J.A. Moors 
 
 
 
 
 
IVA Beleidsonderzoek en advies 



 

2 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie. 
 
Het project werd begeleid door: 
Dr. J.S. Timmer (voorzitter)   Vrije Universiteit van Amsterdam 
Drs. M. Kruissink   Ministerie van Justitie, WODC 
Mw. mr. M.J.H. Adriaanse   Ministerie van Justitie, DGRH 
H.M.P. van der Meer    Politie Haaglanden, Technische Recherche 
Mw. mr. N. M. Vaes   Nederlands Politie Instituut (NPI) 
Dr. L. de Waal en drs. E. van Leuven  NFI 
Drs. P.G.H. van Hilst en drs. A. Toornstra Ministerie van BZK 
Mr. T. Slingerland   Politie Midden-West Brabant, Divisie Recherche 
 
Uitgever: IVA 
Warandelaan 2, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg 
Telefoonnummer: 013 - 4668466, telefax: 013 - 4668477 
Website: www.iva.nl 
 
Drukwerk: Verdivas Communicatieproducties, Tilburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2005 WODC, Ministerie van Justitie. Auteursrechten voorbehouden.  
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van het ministerie van Justitie. Het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of 
ondersteuning bij artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk is vermeld. 



 

I

Voorwoord 

Het onderzoek naar de forensisch-technische opsporing had niet voltooid kunnen worden zonder 
de bereidwillige medewerking van zeer velen.  
Allereerst willen wij op deze plaats de korpschefs en andere medewerkers van alle Nederlandse 
politiekorpsen bedanken, die zonder uitzondering zeer behulpzaam zijn geweest bij het verstrek-
ken van informatie ten behoeve van dit onderzoek. Ook in de afrondingsfase, waarbij de onder-
zoekers hen vroegen de resultaten te bekijken en van commentaar te voorzien, hebben vele 
korpsen uitgebreide en nuttige aanvullende gegevens verstrekt.  
Behalve de politiekorpsen hebben ook het Korps Landelijke Politiediensten, de Fiscale Inlich-
tingen- en Opsporingsdienst en Economische Controledienst, de Koninklijke Marechaussee en 
het Nederlands Forensisch Instituut zonder aarzeling meegewerkt aan de soms tijdrovende 
gegevensverzameling.  
Daarnaast zijn de onderzoekers de leden van begeleidingscommissie bijzonder erkentelijk voor 
hun waardevolle bijdrage aan de totstandkoming van dit rapport.  
Het terrein van de forensische opsporing is sterk in beweging. Hopelijk zal het voorliggende 
rapport mede richting kunnen geven aan het veranderingsproces dat momenteel plaatsheeft, en 
zal het zodoende de forensische opsporing ten goede kunnen komen.  
 
 
Tilburg, juli 2005 
 
 
Menno Jacobs 
Monique Bruinsma 
Joop van Poppel 
Hans Moors 
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Samenvatting 

Eén van de kernthema's van het Veiligheidsprogramma 'Naar een veiliger samenleving' is het 
versterken van de opsporing en de handhaving. Verbetering van de kwaliteit van de opsporing 
wordt onder meer nagestreefd door een versterking van de forensisch-technische opsporing, 
ofwel, meer in het bijzonder, het forensisch-technisch onderzoek (FTO). Eén van de activiteiten 
die in dit kader wordt verricht, is het uitvoeren van een onderzoek op basis waarvan de bijdrage 
van FTO aan opsporing en vervolging van strafzaken vastgesteld en verbeterd kan worden1. Het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft IVA Beleidsonderzoek en 
Advies gevraagd het betreffende onderzoek uit te voeren. Lopende het onderzoek verscheen het 
Visiedocument van de Raad van Hoofdcommissarissen over de toekomst van het FTO. De resul-
taten van het onderzoek, alsook de aansluiting daarvan op het visiedocument, worden in het 
voorliggende rapport beschreven. De belangrijkste bevindingen van het onderzoek worden hier 
samengevat.  
 
In het onderzoek komen drie thema's aan bod: 
1. de beschikbaarheid en inzet van forensisch technische expertise; 
2. de bruikbaarheid en toepasbaarheid van forensisch technisch onderzoek; 
3. de uitvoering van forensische onderzoek en ontwikkelingen daarin. 
Informatie over de hiervoor genoemde onderwerpen is verzameld via interviews (deels face-to-
face, deels telefonisch) met betrokkenen van alle politiekorpsen, het NFI, het KLPD, de FIOD-
ECD, de KMar en het OM. Daarnaast is feitelijke informatie opgevraagd (bijvoorbeeld over de 
omvang van FTO in aantal fte en in geld) bij de regionale politiekorpsen en de genoemde lande-
lijke diensten. 
 
Beschikbaarheid en inzet 
De totale sterkte van de technische recherche (TR) binnen de 25 politiekorpsen omvat 673 fte. 
Ongeveer tweederde daarvan is direct betrokken bij het onderzoek op de plaats delict (technische 
rechercheurs en vakspecialisten), de overigen zorgen voor aansturing of hebben een ondersteu-

                                                           
1. Het onderzoek beperkt zich tot de strafrechtelijke en op waarheidsbevinding gerichte forensische disciplines, die 
kunnen worden ingezet naar aanleiding van een geconstateerd feit. 
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nende functie. Zowel binnen de totale politiesterkte als binnen de totale recherchesterkte is het 
aandeel van de technische recherche verhoudingsgewijs beperkt (respectievelijk gemiddeld 1,3% 
en 8,1%). 
Bij de TR is sprake van een onevenwichtige leeftijdsopbouw: 67% van de medewerkers is 46 jaar 
of ouder, bij de totale groep politiemedewerkers ligt dit percentage op 35%. De relatief hoge leef-
tijd van TR-medewerkers zorgt voor problemen op de korte termijn (vooral bij het draaiende hou-
den van het continurooster) en in de nabije toekomst (vanwege de uitstroom van deskundigheid). 
Er is bij de regionale korpsen nagegaan welke specialismen binnen de TR aanwezig zijn. Veel 
voorkomende specialismen zijn brandonderzoek, documentonderzoek, biologisch sporenonder-
zoek en dactyloscopie en het kras-, indruk en vormsporenonderzoek. De aanwezigheid van 
verkeers- en digitale expertise binnen de technische recherche is afhankelijk van de wijze waarop 
deze specialismen organisatorisch gezien bij het korps zijn ingedeeld. 
 
Het KLPD beschikt op dit moment over één Forensisch Technisch Coördinator; het is de wens om 
op korte termijn vier extra coördinatoren te kunnen aanstellen. Daarnaast beschikt het KLPD over 
een aantal diensten ('specials'), die gericht zijn op het ondersteunen van de korpsen en de Natio-
nale Recherche bij de uitvoering van forensisch technisch onderzoek (bijvoorbeeld bij het vervoer 
van DNA-materiaal). Bij deze diensten werken ongeveer 235 personen. Er is bij het KLPD op dit 
moment nog geen aparte afdeling forensisch-technische opsporing met eigen technische recher-
cheurs.  
 
Binnen het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) waren in 2004 95 (76 fte) gekwalificeerde 
(tekenbevoegde) forensisch-technische onderzoekers werkzaam. De meeste mensen zijn werk-
zaam bij de categorieën milieu-, DNA- en vuurwapenonderzoek.  
 
De FIOD-ECD heeft 47 gekwalificeerde technisch rechercheurs (43 fte) in dienst, vanwege gebrek 
aan capaciteit of door het ontbreken van expertise wordt regelmatig een beroep gedaan op ande-
ren (zoals het NFI).  
 
Bij de KMar, die in een reorganisatieproces verkeert, zijn op dit moment circa vijftien forensisch-
technische medewerkers werkzaam, waarvan het merendeel door middel van convenanten is 
ondergebracht bij de regionale politiekorpsen. 
 
In totaal is de TR van (24) politieregio's in 2003 bij ongeveer 85.000 zaken betrokken geweest. 
Het gaat dan vooral om inbraken in woningen of bedrijven (61%). De andere zaken waarvoor ze 
worden ingezet zijn zeer divers, het gaat bijvoorbeeld om mishandeling (2%) en (poging tot) 
moord (0,6%). Het blijkt lastig om het uitgevoerd onderzoek ook naar aard van het werk te type-
ren; hierop wordt geen eenduidige administratie gevoerd. Op basis van een inschatting gemaakt 
door 17 korpsen komt een volgend algemeen beeld naar voren: in 67% van de gevallen waarbij 
forensisch-technisch onderzoek wordt ingezet gaat het om zaken waarbij een verdachte moet 
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worden opgespoord, bij 19% gaat het om echte zoekzaken, bij 9% om verificatiezaken en in 5% 
van de gevallen om klip- en klaarzaken2.  
Door het NFI werden in 2004 ruim 77.000 onderzoeken uitgevoerd voor de korpsen, een verdrie-
voudiging ten opzicht van 2001. Het betreft vooral algemeen biologisch onderzoek, onderzoek 
naar verdovende middelen en toxicologisch onderzoek. Er zijn duidelijke verschuivingen waar-
neembaar ten opzichte van de situatie in 2001. 
 
Bruikbaarheid en toepasbaarheid 
In het verleden was FTO ondergeschikt aan het tactische gedeelte van het rechercheproces, in de 
afgelopen jaren heeft het volgens politie en OM een steeds belangrijkere rol gekregen in het 
opsporingsproces. De verbeterde DNA-techniek en de nieuwe wetgeving op dit terrein hebben het 
gebruik van FTO over de hele linie een impuls gegeven. Voor het oplossen van zaken is het vaak 
noodzakelijk opsporingstechnieken te combineren, waarbij DNA-onderzoek en dactyloscopie de 
belangrijkste bijdrage lijken te leveren aan de opsporing en bewijsvergaring. 
 
Zowel de Officieren van Justitie als de politiekorpsen beoordelen de kwaliteit van FTO als (zeer) 
goed. Ze lijken met dit oordeel echter – onbewust – eerder het belang te benadrukken dat ze aan 
FTO hechten, dan dat ze daadwerkelijk zicht hebben de kwaliteit, bruikbaarheid en rendement. 
Doordat 'slecht' forensisch technisch onderzoek zich gemakkelijk aan het zicht onttrekt en er in 
veel zaken geen terugkoppeling plaatsvindt van de tactische recherche en het OM naar de tech-
nische recherche, is weinig tot geen objectieve informatie beschikbaar over de kwaliteit van door 
de TR uitgevoerd FTO, de bruikbaarheid ervan voor het OM en het uiteindelijke rendement.  
 
De kwaliteit – en daarmee ook het rendement – van FTO kan volgens de geïnterviewden verder 
worden verbeterd door de basispolitie, die vaak als eerste op de plaats delict aanwezig is, beter te 
instrueren over hoe er voor te zorgen dat een plaats delict of specifieke sporen veilig worden 
gesteld en over de wijze waarop de TR optimaal kan worden ondersteund in hun werkzaam-
heden. Daarnaast zijn rendementsverbeteringen mogelijk door de levertijden bij het NFI verder te 
verkorten, omdat hiermee de bruikbaarheid van het verzamelde en geanalyseerde materiaal wordt 
vergroot. Het verlagen van de door het NFI gehanteerde hoge kwaliteitsstandaard bij een deel van 
de onderzoeken – soms is bijvoorbeeld een indicatie ('mogelijkheden') al voldoende en is identif-
icatie ('zekerheden') overbodig – kan daar een bijdrage aan leveren. Een betere afstemming 
tussen politie, OM en het NFI is daarvoor een vereiste. 
 
In het onderzoek is getracht kwantitatieve gegevens te verkrijgen over het rendement van FTO. 
Niet alle politiekorpsen hebben hier, zoals eerder reeds aangegeven, zicht op. Daar waar wel 
cijfers voorhanden zijn, betreft het overzichten van aantallen sporen en identificaties, maar is niet 
duidelijk wat het uiteindelijke rendement van de inspanningen verderop in de keten is. Verbetering 
van inzicht in het rendement van het FTO is wenselijk, omdat het de toepasbaarheid en bruikbaar-
heid van het forensisch onderzoek verderop in de justitiële keten kan vergroten. Zaken die daar 
                                                           

2. Voor een nadere toelichting op het gebruikte onderscheid, zie paragraaf 2.8. 
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een bijdrage aan kunnen leveren zijn onder meer het stroomlijnen van procedures en een betere, 
meer uniforme registratie. 
 
Uitvoering forensische onderzoek en ontwikkelingen daarin 
Dat er sprake is van een groeiende en veranderende rol van het FTO in het opsporingswerk, blijkt 
ook uit de wijze waarop (het proces van) de forensische opsporing bij de politiekorpsen is georga-
niseerd en de ontwikkelingen die op dit vlak gaande zijn. De drie belangrijkste veranderingen zijn: 
(1) functiedifferentiatie, (2) meer onderlinge samenwerking en (3) ontwikkeling van standaarden, 
protocollen en richtlijnen. 
 
Waar voorheen een technisch rechercheur vrijwel alle activiteiten van het forensisch technisch 
onderzoek zelf uitvoerde, ontstaan tegenwoordig steeds meer functies binnen de TR en beginnen 
deze zich elkaar meer en meer uit te sluiten. Zo ontlasten sporenhalers de technische recher-
cheurs van routinematig (bulk)werk, onder meer door het zoeken naar sporen op een plaats delict. 
Sporencoördinatoren brengen sporen in relatie met andere sporen en ook met andere zaken en 
fungeren als aanspreekpunt van externe partijen als het OM. Daarnaast vergt de uitoefening van 
sommige nieuw ontwikkelde forensische technieken dat er 'dieptespecialisten' in dienst worden 
genomen. 
 
De meeste politiekorpsen zien nut en noodzaak van (verdergaande) samenwerking met andere 
politiekorpsen op het gebied van FTO: het vergroot de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
opsporingsproces. De toegenomen mogelijkheden en verwachtingen van FTO voor de opsporing 
maken schaalvergroting noodzakelijk. De wijze waarop deze samenwerking vorm krijgt, loopt op 
dit moment uiteen van eenvoudige vormen van 'burenhulp' tot op ressortniveau georganiseerde 
uitwisseling van kennis, materiaal en personeel. In de praktijk blijkt samenwerking op incidentele 
basis goed te verlopen, bij structurele samenwerking echter – iets dat de meeste korpsen in de 
toekomst nastreven – loopt men tegen allerlei problemen aan. Het gaat dan om praktische zaken, 
zoals werkwijze en arbeidsvoorwaarden, maar ook de behoefte om autonomie te behouden speelt 
daarin een rol. Om in de toekomst samenwerking tussen korpsen verder gestalte te geven is uni-
formering noodzakelijk (zie ook hieronder). 
 
Ook is binnen de korpsen behoefte aan een betere afstemming van de technische met de tac-
tische recherche, waarbij vanuit de technische recherche vooral behoefte is aan betere terugkop-
peling van de resultaten van het vervolg van het opsporingsonderzoek. Uiteindelijk zouden de 
twee kundes een meer gelijkwaardig onderdeel van het rechercheproces als geheel moeten gaan 
uitmaken, waarbij de technische recherche –in plaats van de huidige ondersteunende rol – een 
meer initiërende rol krijgt.  
 
De belangrijkste forensisch-technische partner buiten de rechercheteams is het NFI. Eerder is 
reeds aangegeven dat vooral behoefte is aan kortere levertijden en dat daarvoor een betere 
samenwerking ('kortere lijnen') noodzakelijk is tussen politie, OM en het NFI. Daar wordt op dit 



 

5

moment op verschillende manieren aan gewerkt, onder meer door Forensische Samenwerking in 
de Opsporing (FSO). De FSO betekent dat het NFI door middel van een regionale of ressortelijke 
dependance participeert in de forensisch technische samenwerkingsverbanden tussen een aantal 
politieregio's.  
 
De derde verandering (naast de eerdergenoemde punten: functiedifferentiatie en meer onderlinge 
samenwerking) is sterk gerelateerd aan het verbeteren van de samenwerking tussen de regionale 
politiekorpsen en betreft de ontwikkeling van standaarden, protocollen, richtlijnen en procedures. 
Het gaat dan overigens meer om wensen voor de toekomst dan dat er op dit moment al sprake is 
van uniformering bijvoorbeeld op het gebied van informatiestromen en arbeidsvoorwaarden. Voor 
verdergaande samenwerking zullen veel praktische problemen overwonnen moeten worden, 
zoals de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen de politiekorpsen, de administratieve en finan-
ciële afhandeling van de wederzijds geleverde diensten en de organisatorische en logistieke 
aspecten die bovenregionale samenwerking met zich meebrengt. 
 
 


