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Samenvatting 

Aanleiding, vraagstelling en methode 
F orensisc h  onderzoek (F O ) dient h et bewijs in strafzaken. M et de voortsc h rijdende tec h nologie 
wordt er veel waarde geh ec h t aan de mogelijkh eden van forensisc h -tec h nisc h  onderzoek om bij 
te dragen aan de waarh eidsvinding. O nder forensisc h -tec h nisc h  onderzoek wordt in dit rapport 
verstaan onderzoek dat geric h t is op de ontwikkeling en toepassing van tec h nisc h e en 
(natuur)wetensc h appelijke meth oden en tec h nieken van sporenonderzoek ten beh oeve van de 
waarh eidsvinding in de strafrec h tspleging.  

V rijwel al h et forensisc h -tec h nisc h  onderzoek in N ederland wordt van oudsh er uitgevoerd door 
h et N ederlands F orensisc h  Instituut (N F I). Een sterke stijging van de vraag naar forensisc h  
onderzoek in de afgelopen jaren en h et op de markt versc h ijnen van enkele alternatieve 
aanbieders h ebben de vraag opgeroepen of naast h et N F I ook andere instituten een rol kunnen 
of moeten spelen bij strafrec h telijk forensisc h -tec h nisc h  onderzoek, en in h et verlengde daarvan 
of (meer) marktwerking zou kunnen of moeten worden ingevoerd op dit terrein. Het begrip 
marktwerking ziet in dit verband op de invoering van enige vorm van c onc urrentie in de sec tor 
forensisc h  onderzoek. 

D e doelstelling van dit onderzoek is in kaart te brengen h oe h et landsc h ap van h et forensisc h  
onderzoek in N ederland er op dit moment uitziet en h oe h et veld –  politie, justitie, aanbieders van 
forensisc h  onderzoek, en wetensc h appers op dit terrein –  aankijkt tegen marktwerking op dit 
gebied. D eze doelstelling is vertaald naar de volgende vraagstelling die c entraal staat in h et 
onderzoek: kunnen partic uliere en universitaire of HBO -instituten een rol spelen bij h et 
forensisc h -tec h nisc h  onderzoek in N ederland, en zo ja, onder welke voorwaarden?  

A an de h and van interviews, ex pertbijeenkomsten en aanvullend literatuuronderzoek is in 
kaart gebrac h t op welke deelterreinen binnen h et forensisc h -tec h nisc h  onderzoek er de 
afgelopen jaren onderzoek is uitgevoerd, welke instituten daarbij zijn ingezet en waarom, welke 
voorwaarden en waarborgen er in N ederland gelden of zouden moeten gelden bij de uitvoering 
van h et forensisc h e onderzoek, en welke effec ten en mogelijke neveneffec ten van marktwerking 
te verwac h ten zijn. O m h et N ederlandse landsc h ap in relië f te plaatsen, is ook besc h reven h oe 
h et forensisc h  onderzoek in h et V erenigd Koninkrijk en de V erenigde Staten func tioneert. 

D it onderzoek is ex ploratief van aard. Het betreft een eerste verkenning van h et landsc h ap 
van forensisc h  onderzoek in N ederland, waar nog weinig empirisc h e besc h rijvingen van 
besc h ikbaar zijn. D e geh ouden kwalitatieve interviews en ex pertbijeenkomsten bieden zic h t op 
ac tuele ontwikkelingen en standpunten, maar meningen zijn veelal op persoonlijke titel gegeven 
en laten zic h  daarom moeilijk generaliseren. D e nadruk lag op een kwalitatieve verkenning; er is 
geen kwantitatief onderzoek verric h t, bijvoorbeeld naar aard en prec ieze omvang van forensisc h  
onderzoek door andere aanbieders dan h et N F I. A ls gevolg h iervan is de generaliseerbaarh eid 
van de bevindingen van h et onderzoek beperkt. Het gaat om een veldverkenning die een h andvat 
kan bieden bij de verdere beleidsvorming voor de toekomst van h et forensisc h  onderzoek.  

Het landschap van forensisch onderzoek in Nederland 
V rijwel al h et forensisc h -tec h nisc h  onderzoek in N ederland wordt van oudsh er door h et N F I 
uitgevoerd, dat in 1999 is ontstaan uit een fusie tussen h et G erec h telijk Laboratorium (opgeric h t 
in 1945) en h et Laboratorium voor de G erec h telijke Path ologie (opgeric h t in 1951). Slec h ts een 
frac tie (naar sc h atting nog geen 1% ) van al h et onderzoek wordt uitgevoerd door andere 
instellingen, zoals h et F orensisc h  Laboratorium voor D N A  O nderzoek (F LD O ), Independent 
F orensic  Servic es (IF S), V erilabs, F ox -IT en Th e M aastric h t F orensic  Institute (TM F I). Sporadisc h  
worden forensisc h e onderzoeken daarnaast uitgevoerd door (semi-)overh eidsinstellingen als 
TN O  of h et RIV M . Het gaat om diverse werkzaamh eden, overwegend D N A -onderzoek (bijv. 
F LD O , V erilabs, IF S) maar ook digitaal onderzoek (F ox -IT) of tox ic ologisc h  onderzoek (bijv. 
TM F I). 

Een belangrijke reden om een onderzoek door een ander instituten te laten uitvoeren is 
c ontra-ex pertise. O p 1 januari 2010 is de Wet deskundige in strafzaken in werking getreden, 
waarmee de verdac h te in de wet verankerd algemeen rec h t h eeft verkregen op tegenonderzoek 
door een onafh ankelijk deskundige. In ons verband betekent dat: een onafh ankelijke forensisc h -
tec h nisc h  ex pert. D at implic eert praktisc h  gesproken dat de ex pert bij een ander laboratorium 
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werkt dan de ex pert die h et aanvankelijke onderzoek deed. A ldus lijkt h et langs juridisc h e weg 
inmiddels uitgesloten dat er slec h ts é é n instituut zou zijn voor forensisc h -tec h nisc h  onderzoek, 
ook niet voor bepaalde ex pertisegebieden. Steeds moet een verdac h te de mogelijkh eid h ebben 
om tegenonderzoek te laten doen. Het lijkt redelijk te veronderstellen dat h et tegenonderzoek 
mogelijk zal moeten zijn binnen N ederland, ook omdat vertaling van buitenlandse rapportages 
geen sinec ure is. Wel zal h et soms gebeuren dat een verdac h te, bijvoorbeeld bij een zeldzaam 
spec ialisme, geen onafh ankelijke tweede ex pert kan vinden in N ederland en om die reden is 
aangewezen op ex perts uit h et buitenland; dat zijn dan de uitzonderingen die de regel 
bevestigen. 

O nze (kwalitatieve) studie levert geen kwantitatieve gegevens op over de gevallen waarin 
partic uliere instellingen door politie en O penbaar M inisterie worden ingezet. Wel is duidelijk dat 
h et naast D N A -c ontra-ex pertise of ander tegenonderzoek, vooral gaat om arbeidsintensief 
maatwerkonderzoek of spec ialistisc h  onderzoek, zoals digitale analy se. M eestal gaat h et om 
onderzoek op een later moment in h et opsporingsproc es. Een belangrijke reden om onderzoeken 
door partic uliere of universitaire/HBO -instellingen uit te laten voeren is de verwac h te snelle 
oplevering van resultaten. D eze instellingen zelf geven aan ook te kunnen c onc urreren op 
kwaliteit; de vraagkant is ec h ter vaak nog onbekend met de kwaliteit(ssy stemen) van deze 
aanbieders en verkiest in dat opzic h t veelal h et N F I als ‘preferred supplier’. 

D e praktijk van forensisc h -tec h nisc h  onderzoek is dus dat naast h et N F I reeds versc h illende 
andere aanbieders van forensisc h -tec h nisc h  onderzoek opereren. A anbieders h ouden elkaar in 
de gaten en beïnvloeden elkaars produc tenaanbod. Er is in dat opzic h t een besc h eiden 
marktwerking gaande, maar deze is zeer beperkt. Het N F I h eeft geen wettelijk monopolie, maar 
h eeft wel een preferente positie. Ten eerste h eeft h et N F I een uitzonderlijke positie vanwege de 
financ ieringsstruc tuur. D e bekostiging van forensisc h  onderzoek gaat namelijk via 
bulkfinanc iering (c a. 65 miljoen euro, waarvan 15%  voor onderzoek en ontwikkeling) aan h et N F I 
uit de begroting van h et ministerie van Justitie, waarbij via een Servic e Level A greement de 
c apac iteitsniveaus per produc tgroep worden vastgesteld. Politie en justitie h oeven niet te betalen 
voor onderzoek door h et N F I, voorzover h et binnen h et Servic e Level A greement past. Wanneer 
zij onderzoek bij andere aanbieders uitzetten, moeten zij daar wel voor betalen.  

Ten tweede h ebben politie en O penbaar M inisterie de neiging om allereerst aan te kloppen bij 
h et N F I, wat van oudsh er h et vaste adres is. Wanneer h et N F I een vraag niet zelf kan aannemen, 
dan treedt h et niet zelden voor de vragende partij op als makelaar ten opzic h te van andere 
aanbieders, en profileert zic h  dan als leider in h et speelveld. N aast de financ ië le voordelen voor 
h et N F I dankt h et N F I zijn dominante positie ook aan de waardering bij politie en O M  voor de 
kwaliteit van h et werk dat h et N F I in h un ogen van oudsh er levert. Kortom, in h et F O -veld is h et 
N F I de dominante speler die zijn bovengemiddeld sterke positie mede te danken h eeft aan de 
h istorisc h e ontwikkelingen en financ ieringsstruc turen in h et strafrec h telijk forensisc h  onderzoek. 
Er is momenteel in N ederland wellic h t sprake van een besc h eiden marktwerking, maar zeker niet 
van een vrije markt. 

K w aliteitsb orging 
V oor de betrouwbaarh eid van forensisc h  bewijs is kwalitatief goed forensisc h e onderzoek 
essentieel. O p forensisc h -tec h nisc h  onderzoek in N ederland is –  in meer of mindere mate, 
afh ankelijk van h et gebied –  een kwaliteitsstelsel van toepassing met versc h illende instrumenten 
voor kwaliteitsbewaking. D aaronder vallen wet- en regelgeving, ac c reditatie door de Raad voor 
A c c reditatie op basis van ISO -standaard 17025, en allerlei vormen van zelfregulering, zoals 
c ertific ering van onderzoekers door een ex terne instantie, beoordeling door c ollega’s en interne 
audits. Er is slec h ts beperkte wet- en regelgeving van toepassing op forensisc h  onderzoek; alleen 
voor de uitvoering van D N A -onderzoek, en in beperktere mate voor bloed- en urineonderzoek bij 
verkeersalc oh olc ontroles, ligt er een wettelijk kader met de nodige kwaliteitswaarborgen, 
waaronder verplic h te laboratoriumac c reditatie. D aarnaast h eeft de Wet deskundige in strafzaken, 
die op 1 januari 2010 in werking trad, eisen vastgelegd voor deskundigenbewijs, en is een 
N ederlands Register G erec h telijk D eskundigen (N RG D ) ingesteld. D e meeste in N ederland 
ac tieve instituten h ebben een ac c reditatie voor é é n of meer ty pen onderzoek, en zij h anteren 
diverse vormen van zelfregulering. 

Hoewel kwaliteit uiteindelijk bepalend moet zijn voor de bewijskrac h t van F O  in de rec h tszaal, 
en in die zin door h et veld als belangrijkste eis wordt gezien aan forensisc h -tec h nisc h  onderzoek, 
speelt ook snelh eid een belangrijke rol. O m uiteenlopende redenen kunnen er zaken op de plank 



M arktwerking in h et forensisc h  onderzoek. Een veldverkenning 9 
 

 

blijven liggen; er ontstaan dan werkac h terstanden in h et F O  waardoor de snelh eid tot onder een 
kritieke waarde daalt en de politie h aar werk niet meer goed kan doen. D aarnaast h eeft de politie 
soms beh oefte aan F O  dat snel h elpt om de ric h ting in h et onderzoek te bepalen. In die gevallen 
van indic atief onderzoek neemt voor de politie h et gewic h t van snelh eid toe en dat van kwaliteit 
af. N aast de parameters kwaliteit en snelh eid speelt ook veiligh eid een rol, vooral bij h et bewaken 
van sporenmateriaal in de keten (waarvoor F orensisc h  Tec h nisc h e normen zijn ontwikkeld) en bij 
integriteitsbewaking van forensisc h  onderzoekers. V oor dit laatste kan sc reening een zekere 
waarborg bieden, maar in de praktijk zijn minder F O -onderzoekers gesc reend dan vaak wordt 
gedac h t in h et veld. 

N et zoals er in h et opsporingsonderzoek niet é é n spoorsoort zaligmakend is omdat elke 
spoorsoort zijn zwakke kanten h eeft, zo is er ook niet é é n instrument voor kwaliteitsbewaking 
zaligmakend. O ok h ier lijkt een c ombinatie van instrumenten nodig. Een intelligente c ombinatie 
van kwaliteitsinstrumenten biedt volgens h et ‘multi-lay ering’-model perspec tief op een stelsel 
waarin forensisc h -tec h nisc h  onderzoek voldoende kwaliteit biedt. D e kern van h et ‘multi-lay ering’-
model is dat geen enkele beveiligingslaag 100%  dekkend is; wanneer versc h illende 
beveiligingslagen op elkaar worden gestapeld, worden onvolkomenh eden van onderliggende 
lagen geleidelijk ondervangen. In de beveiligingssec tor worden in dit model twee lagen 
geh anteerd, een eerste laag van wet- en regelgeving die toegang tot de markt en te volgen 
basisproc edures vastlegt, en een tweede laag die zic h  meer ric h t op kwalitatieve aspec ten van de 
inric h ting van werkproc essen en de verslaglegging daaromtrent. Z o’n gec ombineerde of integrale 
kwaliteitsbenadering is evenzeer toepasbaar op een forensisc h e markt met kenmerken van een 
monopolie als op een geh eel vrije markt van forensisc h  onderzoek. D us los van h oe de markt er 
uiteindelijk uit zal zien, is h et werken aan een gec ombineerde, meerlagige kwaliteitsbenadering 
een zinvolle investering. 

E en b lik over de grens 
D e V erenigde Staten en h et V erenigd Koninkrijk bieden interessant vergelijkingsmateriaal voor 
N ederland, omdat in beide landen marktwerking plaatsvindt in h et forensisc h  veld. In de 
V erenigde Staten is dat van oudsh er h et geval, in h et V erenigd Koninkrijk is in h et afgelopen 
dec ennium marktwerking ingevoerd met de verzelfstandiging van de F orensic  Sc ienc e Servic e en 
h et overh evelen van h et budget voor forensisc h  onderzoek naar de politie. We zien in beide 
landen daarbij een divers landsc h ap van aanbieders, zowel publiek als privaat gefinanc ierde. Het 
landsc h ap in de V erenigde Staten is daarbij aanzienlijk gefragmenteerder dan dat in h et V erenigd 
Koninkrijk, niet alleen vanwege de grotere omvang van h et land maar ook vanwege de langere 
traditie van marktwerking met relatief weinig overh eidsregulering. Hoewel ons onderzoek 
beoogde om goede praktijkvoorbeelden uit de V erenigde Staten en h et V erenigd Koninkrijk naar 
voren te h alen, moeten we wellic h t eerder c onstateren dat de lessen die te trekken zijn, juist te 
maken h ebben met wat er níé t goed gaat.  

D e effec ten van marktwerking in h et V erenigd Koninkrijk (voorzover die op basis van ons 
beperkte onderzoek zijn in te sc h atten) lijken te wijzen op effic ië ntieverbeteringen (lagere prijzen, 
snellere doorlooptijden) maar ook op sc h okeffec ten door een (volgens sommigen te) abrupte 
overgang naar vrije c onc urrentie, met een overaanbod en te grote c onc urrentie op prijs als 
gevolg. D aaruit valt te c onc luderen dat juist de overgangsfase van een monopolie naar een (min 
of meer) vrije markt veel aandac h t beh oeft, waarbij te overwegen valt om marktwerking langs 
lijnen van geleidelijkh eid in te voeren. D aarnaast is (fundamenteel) onderzoek en ontwikkeling 
een aandac h tspunt; de sterke internationale reputatie op dit vlak van de voormalig monopolist, 
F orensic  Sc ienc e Servic e, is volgens respondenten flink ac h teruitgegaan. Binnen ons onderzoek 
konden we niet ac h terh alen of dit wordt gec ompenseerd door een stijging van (fundamenteel) 
onderzoek en ontwikkeling bij andere aanbieders; dat is een relevante vraag voor nader 
onderzoek.  

D e ervaringen in de V erenigde Staten (voor zover besc h ikbaar op basis van onze beperkte 
literatuurstudie) tonen aan dat een al te vrije markt zonder sturing en regulering veel nadelen 
kent, waaronder grote versc h illen in kwaliteit, kwaliteitsborging en opleiding, weinig aandac h t 
voor (fundamenteel) onderzoek en ontwikkeling, en een navenant gebrekkige kennisbasis van 
h et forensisc h  onderzoek. D e aanbevelingen die de N ational Researc h  C ounc il h eeft gedaan om 
deze gebreken in h et forensisc h  onderzoek aan te pakken, kunnen waardevolle 
aanknopingspunten bieden voor de disc ussie in N ederland, bijvoorbeeld of er een nationale 
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instantie moet komen voor toezic h t, sturing en/of advies en of meer dwingende 
kwaliteitsinstrumenten moeten worden ingevoerd. 

D e blik over de grens suggereert dat niet in uitersten en in tegenstellingen moet worden 
gedac h t, maar dat men op zoek moet naar h et beste uit beide werelden: marktwerking met 
regulering. D e belangrijkste les uit zowel de V erenigde Staten als h et V erenigd Koninkrijk is dat 
een F O -markt pas goed tot wasdom kan komen indien er duidelijke, afdwingbare regels zijn voor 
de kwaliteit van F O . D at is niet alleen van belang om aanbieders duidelijk te maken waaraan zij 
zic h  h ebben te h ouden en waarin zij moeten investeren om een rol te spelen op de F O -markt, 
maar ook voor de vraagkant om h ouvast te h ebben bij h et beslissen bij wie zij forensisc h  
onderzoek willen uitzetten. 

O verw egingen b ij marktw erking in het forensisch onderzoek 
O ver de vraag h oe h et F O -veld zic h  in N ederland zou moeten ontwikkelen en of er (meer) 
marktwerking kan of zou moeten worden ingevoerd, zijn de meningen verdeeld. V ersc h illende 
overwegingen en omstandigh eden spelen een rol. Er is momenteel al sprake van in elk geval 
enige marktwerking, als men h et feit dat er buiten h et N F I aanbieders zijn zo wil karakteriseren. 
Het effec t van h un bestaan is in elk geval dat h et N F I sc h erp wordt geh ouden. Het is ec h ter niet 
eenvoudig voor nieuwkomers op deze markt om een groter marktaandeel te veroveren –  
daarvoor h eeft h et N F I een te gevestigde positie en is de financ ieringsstruc tuur een te grote 
belemmering. O ndanks de kritiek op de doorlooptijden en onderdelen van h et aanbod van h et 
N F I die men vanuit politie en O M  wel h oorde (en sporadisc h  nog h oort) in de ric h ting van h et N F I, 
zijn deze partijen over h et algemeen overtuigd van de kwaliteit van h et werk van h et N F I. Wel 
h oorden we regelmatig de stelling dat partic uliere bedrijven sneller of goedkoper kunnen werken, 
of spec ialismen kunnen bieden die h et N F I niet h eeft. D aarbij brac h ten respondenten naar voren 
dat marktwerking betekent dat h et N F I flex ibeler wordt en bijvoorbeeld eerder h aar 
produc tassortiment aanpast aan de vraag uit de markt, gestimuleerd door h et soort diensten 
partic uliere bedrijven aanbieden of de prijsstelling die zij h anteren. A ls men een breed en op de 
vraag afgestemd assortiment opvat als aspec t van kwaliteit, h eeft marktwerking een positief 
effec t op de kwaliteit van wat h et N F I levert. V ertrouwen, en dan met name vertrouwen in de 
kwaliteit van h et geleverde werk en in de integriteit van de personen die h et forensisc h  onderzoek 
uitvoeren, is voor politie en justitie nog steeds h et h oofdargument om te kiezen voor h et N F I. In 
ons onderzoek werden daarbij kanttekeningen geplaatst of h et beeld dat men h eeft van h et 
kwaliteitsniveau wel altijd gebaseerd is op de werkelijkh eid. Soms dic h t men h et N F I meer toe 
dan er feitelijk is, bijvoorbeeld dat alle N F I’ers gesc reend zouden zijn en dat h et N F I op alle 
velden geac c rediteerd is, en soms h eeft men ook een onjuist beeld van partic uliere instituten, 
bijvoorbeeld dat zij geen ac c reditatie zouden h ebben. 

Wanneer men kiest voor h et verder doorvoeren van marktwerking in h et F O -veld, moeten alle 
aanbieders zic h  kunnen manifesteren als betrouwbare partner voor politie en justitie. 
M arktwerking vraagt derh alve om te beginnen om een integraal, meerlagig stelsel van 
kwaliteitsborging, zowel voor N F I als andere aanbieders. D at stelsel moet ervoor zorgen dat 
politie en justitie alle aanbieders die aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, in princ ipe moeten 
kunnen aanmerken als betrouwbare partner. V ervolgens is h et voor de aanbieders zaak om een 
goede reputatie op te bouwen en goede relaties met klanten te onderh ouden, of om bijvoorbeeld 
een uniek produc t aan te bieden, zoals een bepaalde analy sevaardigh eid, een unieke c ombinatie 
van tec h nieken of een spec iale dienst. In een overgangsfase naar een ec h t func tionerende markt 
moet ec h ter wel sc h erp gelet worden op h et psy c h ologisc h e voordeel dat h et N F I door zijn 
traditionele positie als vertrouwde, preferente aanbieder h eeft. D aarbij staat ook de 
makelaarsfunc tie die h et N F I –  niet formeel maar in de beleving van de nodige politie- en O M -
func tionarissen –  h eeft of gemaksh alve zou moeten h ebben, op gespannen voet met invoering 
van meer marktwerking, omdat de andere aanbieders minder ruimte krijgen om zic h  
c onc urrerend te profileren en rec h tstreekse c ontac ten met opdrac h tgevers te onderh ouden.  

M arktwerking veronderstelt verder een bepaalde financ ieringsstruc tuur. A ls politie en 
O penbaar M inisterie forensisc h  onderzoek moeten gaan inkopen, waarbij zij een vrije keuze 
maken uit versc h illende aanbieders, dienen zij over h et bijbeh orende budget te besc h ikken. Een 
open vraag is wie dat budget zou moeten beh eren: de politie of, voordeh andliggender vanwege 
zijn positie als spelverdeler in de opsporing, h et O M ?  En naar welk niveau binnen h et O M : h et 
c ollege van PG ’s voor keuzes op mac roniveau, de landelijk forensisc h  offic ier, de forensisc h e 
samenwerkingsverbanden (F SO ’s) of de forensisc h  offic ieren bij h et parket?  Een ander 
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aandac h tspunt daarbij is of politie en justitie in staat zijn om de kwaliteit van de resultaten van 
forensisc h e aanbieders te beoordelen. D it vergt spec ialistisc h e kennis die vaak niet in h uis is bij 
de aanvragers van forensisc h  onderzoek. Tot slot wordt ook gewezen op de mogelijkh eid dat bij 
overh eveling van budget naar politie of O M , de politie h et forensisc h  onderzoek meer in h uis zou 
h ouden, een ontwikkeling die te zien is in h et V erenigd Koninkrijk. D at vraagt om bezinning op de 
versc h illen die momenteel bestaan in kwaliteitsborging tussen (ex tern) deskundigenonderzoek en 
(intern) tec h nisc h  opsporingsonderzoek.  

In ons onderzoek h oorden we regelmatig de opvatting dat niet alle vormen van F O  zic h  lenen 
voor marktwerking; sommige onderdelen vergen te dure apparatuur en komen te weinig voor om 
een markt met meerdere aanbieders te rec h tvaardigen. D e vraag is dan ook, wanneer gekozen 
wordt om meer marktwerking in te voeren, welk deel van h et totale F O -budget naar politie en 
justitie moet worden overgeh eveld en welk deel nog zal worden gebruikt om bepaalde fac etten 
van h et forensisc h  onderzoek van overh eidswege te fac iliteren. In dat laatste geval grijpt de 
overh eid met h et instrument van budgettoedeling ric h tinggevend in op de F O -markt. Z ij kan op 
die manier bijvoorbeeld zorgen dat bepaalde onrendabele maar onmisbare analy sevoorzieningen 
in stand worden geh ouden (overigens niet noodzakelijk bij h et N F I, dat kan ook bij een 
spec ialistisc h e andere aanbieder). O ok kan de overh eid ervoor zorgen dat geld wordt 
geïnvesteerd in fundamenteel onderzoek dat op termijn kan leiden tot nieuwe forensisc h e 
tec h nieken of voorzieningen, en h et niet aan de bereidh eid van bedrijven overlaten om te 
investeren in fundamenteel onderzoek. V ia c apac iteitsregulering en onderzoekstimulering kan de 
overh eid dus invloed blijven uitoefenen op de F O -markt, om te voorkomen dat h et aanbod in de 
markt alleen door ec onomisc h e motieven wordt gestuurd. V olgens velen zit er een grens aan de 
mate waarin marktwerking in h et forensisc h  onderzoek kan worden doorgevoerd. 

N iet alleen de aanbodzijde, maar zeker ook de vraagzijde van de F O -markt kent beperkingen 
in de mogelijkh eden tot h et doorvoeren van marktwerking. Het inkopen van F O  vraagt dat de 
inkopende partij, de klant, bereid en in staat is om de aangeboden produc ten en diensten met 
elkaar te vergelijken en om te beoordelen wat, gezien de eisen die men vanuit de 
strafrec h tpleging mag stellen, een verantwoorde keuze is. D e klant moet in dat geval in staat zijn 
om forensisc h e tec h nieken en werkwijzen op verantwoorde wijze op h un kwaliteit of 
prijs/prestatieverh ouding te beoordelen. D at vergt veel van een politiekorps of een parket, niet 
alleen deskundigh eid maar ook inzet van (ex tra) c apac iteit. Wat dat laatste betreft worden aan 
justitiekant zorgen geü it over administratieve lasten die marktwerking voor h et O penbaar 
M inisterie zou betekenen. Wat h et eerste, deskundigh eid, betreft kunnen de afnemers worden 
ondersteund door een integraal kwaliteitsstelsel, waarbij op aanbieders of produc ten met een 
‘goedkeuringsstempel’ kan worden vertrouwd. D aarmee is h et beoordelingsprobleem niet 
verdwenen, maar versc h oven: iemand anders beoordeelt dan de kwaliteit van de aanbieders. D at 
kan mogelijk deels door de aanbieders zelf gebeuren (p e e r re v ie w ), maar er zal daarbij zeker een 
rol weggelegd zijn voor de overh eid. Kortom, omdat h et beoordelen van h et aanbod in F O  niet 
geh eel kan worden overgelaten aan individuele politiemensen of offic ieren van justitie die in eigen 
beh eer de produc ten van aanbieders met elkaar gaan vergelijken, zal er van overh eidswege een 
kwaliteitsoordeel moeten worden uitgesproken over de aanbieders en h un produc ten. D aarmee 
treedt de overh eid op in deze markt als kwaliteitsbewaker, zodat er, ook wanneer gekozen zou 
worden voor een geh eel geliberaliseerde markt, sprake blijft van een gereguleerde markt.  

Hoe groot of klein h et vrije deel van de F O -markt ook is, daar waar meerdere spelers in 
c onc urrentie ac teren moet sprake zijn van eerlijke mededinging. Het is een overh eidstaak om 
daarop toe te zien. Bij h et verder doorvoeren van marktwerking dient de overh eid daarvoor 
derh alve voorzieningen te treffen. V ersc h illende respondenten in ons onderzoek benadrukten dat 
niet te makkelijk kan worden aangenomen dat eerlijke mededinging kan worden bereikt door 
enkel toezic h t door een toezic h th ouder (bijvoorbeeld de N M a). Belangrijke aandac h tspunten voor 
eerlijke mededinging, vooral in een overgangsfase, zijn h et op gang brengen van de markt door 
informatievoorziening aan de vraagzijde (die aanvankelijk h et N F I als preferente aanbieder kan 
blijven besc h ouwen), h et voorkomen van kruissubsidië ring bij h et N F I in een niet geh eel 
opengestelde markt (dat wil zeggen dat de kosten van produc ten uit h et vrijemarktsegment 
worden geboekt bij de gemonopoliseerde produc ten), en h et alert zijn op indirec te vormen van 
mac h tsuitoefening wanneer h et N F I als dominante speler, bewust of onbewust, de agenda 
bepaalt bij bijvoorbeeld rec h erc h eursopleidingen of deskundigh eidseisen voor h et N RG D . V erder 
zal nog moeten worden bekeken wat de implic aties zijn van h et nog aanh angige wetsvoorstel 
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A a n p a s s in g  M e d e d in g in g s w e t te r in v o e rin g  v a n  g e d ra g s re g e ls  v o o r d e  o v e rh e id  voor h et 
forensisc h e veld en de positie van h et N F I daarbinnen. 

M arktwerking in F O  kan niet gemakkelijk worden vergeleken met marktwerking in bijvoorbeeld 
de gezondh eidszorg, openbaar vervoer, post of energie, waar grote aantallen c onsumenten de 
klanten zijn, in tegenstelling tot h et strafrec h telijk forensisc h -tec h nisc h  onderzoek waarbij enkele 
overh eidsinstanties de voornaamste klanten zijn. D e genoemde sec toren zijn veel groter en 
breder dan h et forensisc h e onderzoek. V oor vergelijkende doeleinden kan beter worden gekeken 
naar de ontwikkelingen in h et aanpalende gebied van de veiligh eidssec tor, waarvan h et 
forensisc h  onderzoek feitelijk onderdeel uitmaakt. Het forensisc h -tec h nisc h  onderzoek ten 
beh oeve van de strafrec h tspleging is maar een klein deel van de markt voor forensisc h  
onderzoek, dat een breder sc ala aan private ac toren kent, zowel afnemers als aanbieders. In 
toenemende mate zien we daar verwevenh eid van publieke en private ac toren en proc essen. D e 
ervaringen op h et terrein van de publiek-private markt voor beveiliging laten zien dat op h et 
terrein van veiligh eid marktwerking mogelijk is. D e in de praktijk ontstane private F O -markt is 
onderdeel van een bredere versc h uiving in taken voor preventie, veiligh eid en opsporing van de 
publieke naar de private sec tor. D aarbij maken de ontwikkelingen duidelijk dat private en publieke 
werkzaamh eden soms op een onwenselijke manier met elkaar verbonden kunnen raken (g re y  
p o lic in g ). Transparantie en overh eidstoezic h t zijn dan ook belangrijke sleutelwoorden voor 
bewaking van publieke belangen wanneer h et forensisc h  onderzoek voor de strafrec h tspleging 
meer gaat bewegen in de ric h ting van de bredere publiek-private markt voor forensisc h  
onderzoek en beveiliging. 

Welke effec ten verder zijn te verwac h ten, wordt in belangrijke mate bepaald door h oe 
(verdergaande) marktwerking zal worden geïmplementeerd en h oe h et proc es van (meer, al dan 
niet geleidelijke) marktwerking wordt begeleid of gestuurd. V anzelfsprekend wordt verwac h t dat 
h et N F I marktaandeel zal verliezen aan andere aanbieders, maar h oeveel valt moeilijk in te 
sc h atten. N aast de h uidige alternatieve aanbieders zullen mogelijk nog andere spelers de markt 
betreden, maar vanwege de kleine omvang van N ederland valt niet een groot aantal substantië le 
aanbieders te verwac h ten; kijkend naar de situatie in h et V erenigd Koninkrijk zou men kunnen 
denken aan twee grote(re) spelers en iets meer kleine, gespec ialiseerde aanbieders. D aarbij is te 
verwac h ten dat marktwerking leidt tot een gevarieerder aanbod aan F O -produc ten 
(aanbodgedreven c reë ren van nieuwe vraag) en dat h et aanbod sneller of spec ifieker zal worden 
afgestemd op wat de afnemers van F O -produc ten vragen. Wat de doorloopsnelh eid betreft is te 
verwac h ten dat marktwerking leidt tot snellere werkwijzen en dus kortere wac h ttijden (iets wat 
reeds nu is waar te nemen). D e meningen over de gevolgen voor toepassingsgeric h t onderzoek 
en ontwikkeling zijn verdeeld; sommigen vrezen dat dit h et kind van de rekening wordt, anderen 
verwac h ten dat onderzoek en ontwikkeling in een marktsituatie niet verslec h teren en mogelijk 
zelfs verbeteren. Wel is er c onsensus dat fundamenteel onderzoek apart aandac h t beh oeft, 
bijvoorbeeld met een aparte publieke financ ieringsstroom.  

In algemene zin kunnen we c onc luderen dat h et veld grotendeels open staat voor (enige vorm 
van) marktwerking in h et forensisc h -tec h nisc h  onderzoek, mits de kwaliteit van aanbieders door 
een integraal stelsel van kwaliteitsborgingsinstrumenten voldoende wordt verzekerd en mits 
invoering van marktwerking zorgvuldig gebeurt. D e meningen zijn ec h ter verdeeld over de mate 
waarin en snelh eid waarmee marktwerking moet of kan worden doorgevoerd. A an de vraagkant 
bestaat bij sommigen meer terugh oudendh eid ten aanzien van marktwerking dan aan de 
aanbodkant, waar zowel N F I als andere aanbieders voorstander zijn van verdergaande 
marktwerking.  

Ter ondersteuning van de verdere beleidsdisc ussie die in dit lic h t nog zal moeten worden 
gevoerd, geven we h ier drie sc enario’s met versc h illende gradaties van marktwerking. 

D rie scenario’s 
Een volledig monopolie is geen realiteit meer, evenmin als een volledig vrije markt een 
realistisc h e optie lijkt. In plaats daarvan sc h etsen we sc enario’s die varië ren op twee variabelen: 
de mate waarin de markt wordt vrijgegeven (inc lusief overh eveling van F O -budget van N F I naar 
O penbaar M inisterie) voor versc h illende ty pen F O  (bijvoorbeeld alleen voor D N A -onderzoek, of 
over de h ele breedte van h et F O -spec trum), en de mate van overh eidssturing bij h et bewaken 
van de markt. We werken drie sc enario’s uit, waarbij we kort de meest in h et oog springende 
voor- en nadelen en aandac h tspunten vermelden.  
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 “N F I+ ” (g e e n  v rijg e g e v e n  m a rk t, v e e l o v e rh e id s s tu rin g ) 
Er wordt geen verdere marktwerking in h et F O  ingevoerd, maar de h uidige situatie waarin kleine 
aanbieders op de markt opereren naast een dominant N F I wordt bestendigd. Het N F I blijft zijn 
h uidige status en bulkfinanc iering beh ouden, maar ter borging van de kwaliteit worden er wel 
nadere wettelijke eisen gesteld waar h et N F I aan dient te voldoen. Ten beh oeve van h et 
uitvoeren van c ontra-ex pertise, wordt voor de belangrijkste produc tgroepen bij wet een vast 
laboratorium aangewezen als toegelaten aanbieder, vergelijkbaar met de h uidige situatie bij 
D N A -onderzoek waar F LD O  is aangewezen als geac c epteerd laboratorium. D eze aanbieders 
krijgen struc turele overh eidsfinanc iering om h un c ontra-ex pertisetaak te kunnen uitoefenen. A lle 
aanbieders moeten voldoen aan wettelijke eisen, waaronder verplic h te ac c reditatie voor de 
desbetreffende produc tgroep en c ertific ering van forensisc h e onderzoekers op basis van ex terne 
toetsing. N aast h et N F I en de aangewezen spec ialistisc h e “c ontra”-aanbieders, staat h et andere 
spelers vrij om zic h  op de strafrec h telijke forensisc h e markt te begeven voor primair onderzoek of 
tegenonderzoek, mits zij voldoen aan alle wettelijke eisen, waaronder ac c reditatie en c ertific atie.  
 
D it sc enario h eeft als voordelen dat h et c ontinuïteit en stabiliteit biedt met veel mogelijkh eden 
voor publieke sturing, maar als nadelen dat h et geen marktprikkels bevat tot effic ië ntie en 
innovatie of h et voorkomen van zaakac h terstanden, en h et biedt door de financ ieringsstruc tuur 
geen mogelijkh eid tot eerlijke c onc urrentie voor alternatieve aanbieders. Spec iale 
aandac h tspunten in dit sc enario zijn de financ iering van c ontra-ex pertiselabs en de 
kwaliteitsbewaking door ex ternen. 
 
“D N A -Tox -IT” (g e d e e lte lijk  v rijg e g e v e n  m a rk t, re la tie f w e in ig  o v e rh e id s s tu rin g ) 
D e markt voor forensisc h -tec h nisc h  onderzoek wordt gedeeltelijk opengesteld, en wel voor de 
drie belangrijkste produc tgroepen waar voldoende vraag en aanbod is: D N A , tox ic ologie en 
digitaal onderzoek. Het budget voor deze ty pen forensisc h  onderzoek wordt overgeh eveld van 
h et N F I naar h et O penbaar M inisterie, dat na overleg binnen de F SO ’s besluit om D N A -, 
tox ic ologisc h  of digitaal onderzoek in te kopen bij een bepaalde aanbieder (in N ederland of in h et 
buitenland). D e aanbieders moeten aan minimale wettelijke eisen voldoen (zoals ac c reditatie 
voor D N A - en tox ic ologisc h  onderzoek), maar de kwaliteit wordt gewaarborgd doordat de 
aanbieders op kwaliteit c onc urreren. V oor de overige benodigde produc tgroepen blijft h et N F I de 
preferente aanbieder, die daarvoor bulkfinanc iering krijgt en in Servic e Level A greements 
c apac iteitsniveaus vastlegt. Het staat andere aanbieders vrij om diensten op deze andere 
terreinen aan te bieden, maar daar moet justitie dan apart voor betalen, zodat dit slec h ts 
sporadisc h  zal voorkomen. Het h uidige justitië le budget voor forensisc h  onderzoek en 
ontwikkeling wordt overgeh eveld naar N WO , die h et in een spec ifiek programma uitzet bij 
c onsortia van een forensisc h  laboratorium en wetensc h appelijke onderzoekers.  
 
D it sc enario biedt c onc urrentie waar mogelijk en c ontinuïteit waar nodig; ook bevat h et een 
c ompetitieve impuls voor (wetensc h appelijk) onderzoek. N adelen zijn ec h ter dat h et in stand 
h ouden van niet-vrijgegeven produc tgroepen relatief kostbaar is, dat administratieve lasten voor 
afnemers toenemen, dat h et N F I niet kan c onc urreren op de private markt in D N A -, tox ic ologisc h  
en digitaal onderzoek, en h et mededingingstoezic h t in deze ‘h alve’ markt bepaald c omplex  is. 
Belangrijke aandac h tspunten zijn h et op gang brengen van c onc urrentie, h et vaststellen van 
Servic e Level A greements voor laagfreq uente F O -ty pen en kwaliteitsbewaking in h et vrijgegeven 
marktsegment. 
 
“N ederlands F orensisc h e A utoriteit” (g e h e e l v rijg e g e v e n  m a rk t, re la tie f v e e l o v e rh e id s s tu rin g ) 
D e F O -markt wordt geleidelijk vrijgegeven, te beginnen met D N A  en digitaal onderzoek en 
vervolgens met andere produc tgroepen. N a tien jaar moet de h ele markt vrijgegeven zijn en 
kunnen naast h et N F I naar verwac h ting nog een groot (internationaal) full-servic e-laboratorium 
ac tief alsook diverse kleine, spec ialistisc h e aanbieders zijn. A lle aanbieders moeten voldoen aan 
algemene wettelijke eisen. Het N F I wordt geprivatiseerd zodat h et zic h  op de h ele (ook private) 
markt voor forensisc h  onderzoek kan begeven in c onc urrentie met andere aanbieders, maar de 
Staat blijft enig aandeelh ouder. Het budget voor forensisc h e onderzoeken wordt –  in dezelfde 
geleidelijke mate als de produc tgroepen –  overgeh eveld van N F I naar O M , dat investeert in 
c apac iteit en ex pertise om goede keuzes te kunnen maken bij h et inkopen van forensisc h  
onderzoek. O m te zorgen dat de dy namisc h e markt van vraag en aanbod voldoende kwalitatief 
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en innovatief blijft, wordt een N ederlands F orensisc h e A utoriteit opgeric h t, die een drieledige 
verantwoordelijkh eid krijgt: toezic h th ouder op de naleving van de wettelijk vastgelegde eisen, 
adviseur en kennisc entrum op h et terrein van forensisc h  onderzoek, en aanjager van onderzoek 
en ontwikkeling.  
 
D it sc enario kent als voordelen dy namiek en innovatiekansen door marktwerking en aansluiting 
op de groeimarkt in de bredere publiek-private veiligh eidssec tor, waarbij h et N F I kansen krijgt op 
de bredere (Europese) markt. Het h eeft als nadelen dat h et een onzekere overgangssituatie kent 
voor aanbieders, dat h et investeringkosten vergt bij h et O M  en dat minder direc te publieke sturing 
mogelijk is. Belangrijke aandac h tspunten zijn h et op gang brengen van c onc urrentie en effec tief 
toezic h t op eerlijke mededinging.  

S lotoverw egingen 
D e disc ussie over en beleidsvorming omtrent marktwerking in h et forensisc h -tec h nisc h  
onderzoek bevinden zic h  in een beginstadium. In relatief korte tijd h ebben zic h  veel 
ontwikkelingen voorgedaan die h et veld van forensisc h  onderzoek in beweging h ebben gezet, 
zowel in N ederland als in h et buitenland. N ederland bevindt zic h  wel in een bijzondere positie ten 
opzic h te van landen als h et V erenigd Koninkrijk en de V erenigde Staten, aangezien N ederland 
een veel kleinere markt kent voor strafrec h telijk forensisc h  onderzoek. In die zin h ebben we vaak 
de opmerking geh oord dat N ederland te klein is voor een markt voor strafrec h telijk forensisc h  
onderzoek. D aarmee is ec h ter de deur naar marktwerking niet per se afgesloten: zowel 
geografisc h  (Europa) als sec toraal (de private veiligh eidssec tor) is er sprake van een grote markt 
voor forensisc h  onderzoek voor N ederlandse spelers. Bij grensoversc h rijdende dienstverlening 
zijn ec h ter wel nog de nodige juridisc h e en taalbarriè res (bijvoorbeeld bij rapportages) te 
slec h ten.  

V oor de verdere disc ussie en beleidsvorming rond de toekomst van h et forensisc h  onderzoek 
kunnen tot slot enkele relatieverende overwegingen worden meegeven. Strafrec h telijk forensisc h -
tec h nisc h  onderzoek neemt weliswaar in belang toe, maar is slec h ts een klein onderdeel van de 
strafrec h tspleging. F inanc ieel gaat h et om een frac tie van h et justitiebudget, en in veel strafzaken 
speelt forensisc h  bewijs slec h ts een ondergesc h ikte rol. O ok vindt h et nodige forensisc h  
onderzoek plaats buiten de c ontex t van forensisc h e laboratoria waarop h et onderh avige 
onderzoek zic h  c onc entreerde, van onderzoek op plaats delic t via onderzoek dat de politie intern 
uitvoert tot een deskundige in de rec h tszaal die zic h  uitspreekt over forensisc h  bewijs op basis 
van de besc h ikbare rapportages. Het is nuttig om de vraag rond marktwerking in strafrec h telijk 
forensisc h  onderzoek in dit perspec tief te bekijken.  

D e disc ussie en beleidsvorming omtrent marktwerking in h et forensisc h -tec h nisc h  onderzoek 
zijn verder onderdeel van veel bredere vraagstukken die momenteel in de belangstelling staan. 
Te wijzen valt op h et vraagstuk van wetensc h appelijke ex pertise en de rol die deskundigen en 
wetensc h appelijke kennis spelen bij beleidsbeslissingen (een disc ussie die bijvoorbeeld speelt in 
h et klimaatdebat en vac c inatieprogramma’s, maar ook in h et strafrec h t). O ok speelt h et brede 
vraagstuk van marktwerking in publieke sec toren, dat volop in beweging is. D e disc ussie over de 
toekomst van h et forensisc h  onderzoek zal zic h  kunnen verrijken wanneer inzic h ten uit deze 
bredere disc ussies worden meegenomen.  

D e belangrijkste slotoverweging is dat h et volgens ons zinvol is om de disc ussie te verbreden 
door de bredere veiligh eidssec tor erbij te betrekken, waar een dy namisc h e publiek-private markt 
aan h et ontstaan is. V anwege de vele dwarsverbanden die inmiddels bestaan tussen politie, 
private rec h erc h e, private beveiligingsbureaus, private aanbieders van forensisc h  onderzoek, 
verzekeraars en overige bedrijven, kan de markt voor strafrec h telijk forensisc h  onderzoek h aast 
niet los worden gezien van de bredere markt in de veiligh eidssec tor. D it vraagt om een brede, 
geïntegreerde visie op de ‘governanc e of sec urity ’.  

Er is dus meer dan genoeg stof voor disc ussie. We kunnen gelukkig c onstateren dat er veel 
bereidh eid tot disc ussie is: h et onderwerp leeft bij alle betrokken ac toren, en in onze 
veldverkenning vonden we een breed gedragen gevoel van urgentie om voortgang te boeken in 
h et beleidstrajec t rond marktwerking in h et forensisc h  onderzoek. 
 


