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VOORWOORD 

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de effectiviteit van de sorteerproef 

dat is uitgevoerd door onderzoekers van het Seminarium voor Bewijsrecht i.o (Rijksuniversi-
teit Leiden) onder leiding van dr. J.F. Nijboer. 

De opdracht tot dit onderzoek is in maart 1997 verleend door de afdeling Extern Weten-

schappelijke Betrekkingen van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
van het ministerie van Justitie. 

Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door de medewerking van een groot aantal personen. 

In het bijzonder gaat onze dank uit naar de speurhondgeleiders, die de benodigde gegevens 
hebben verschaft waarop ons onderzoek in eerste instantie is gebaseerd. Door de medewer-
king van een groot aantal functionarissen zowel bij de politie als bij de parketten is het 

omvangrijke dossieronderzoek mogelijk geweest. Bijzondere dank geldt voor de politiefuncti-

onarissen, officieren van justitie, rechters-commissarissen en rechters, die ondanks hun 
drukke werkzaamheden medewerking hebben verleend aan het onderzoek. 
De medewerking van de student-assistenten Marcelle van Geel en Renilde Heerema, die in 

korte tijd een zeer groot aantal dossiers op relevante gegevens hebben doorgenomen, is 
van groot belang geweest. Methodologische en computerondersteuning werd verleend door 
drs. L.G. Toornvliet. 

Een bijzonder woord van dank wordt gericht tot de leden van de begeleidingscommissie. 
Deze commissie bestond uit de heren D. van de Meeberg (voorzitter), mr. P. Bender, mr. 

P.H.A.J. Cremers, prof. dr. E.R. Groeneveld, mr. P.S. Kamminga en G. Pors. Namens het 

ministerie had dr. H.C.L. Vreugdenhil zitting in de begeleidingscommissie. 

Leiden, maart 1998 
Lia van der Westen-Baptist 
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SAMEN VATTING 

Door het ministerie van Justitie is een onderzoek geInitieerd naar de `effectiviteit van de 

sorteerproef teneinde verantwoorde beslissingen te kunnen nemen naar aanleiding van een 

eerder uitgevoerd onderzoek naar de betrouwbaarheid van de sorteerproef. Voor het 

onderhavige onderzoek naar de effectiviteit van de sorteerproef zijn - voorzover na te gaan - 

vrijwel alle tijdens de periode 1 september 1994 tot 1 september 1995 uitgevoerde 

sorteerproeven getraceerd en nader geanalyseerd, door middel van een uitgebreid 

onderzoek van de dossiers van de betreffende strafzaken waarvoor tijdens de 

onderzoeksperiode een of meer sorteerproeven zijn uitgevoerd. 

Om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen omtrent de inzet, het gebruik en de 

waardering van de sorteerproef, zijn gesprekken gevoerd met diverse (op dit moment als 

zodanig werkzame) speurhondgeleiders tmenselijke geur', hoofden van technische 

afdelingen van de verschillende regio's, officieren van justitie en leden van de zittende 

magistratuur. Bovendien hebben een aantal rechters(-commissarissen)en raadsheren 

medewerking verleend door het invullen van een vragenlijst. Op deze wijze zijn zowel 

kwantitatieve als kwalitatieve gegevens verzameld op het terrein van de organisatie en de 

inzetmogelijkheden van de sorteerproef alsmede de meningen omtrent de betrouwbaarheid 

en de waardering van de sorteerproef. 

In eerste instantie zijn de.,gegevens van de uitgevoerde sorteerproeven verzameld bij de 

speurhondgeleiders `menselijke geur' in de verschillende politieregio's. Na een fase bij de 

verschillende politieregio's waarbij de betreffende dossiemummers uit de administraties zijn 

geextraheerd, werd het onderzoek voortgezet bij de parketten van de rechtbanken en - voor 

die zaken waarin hoger beroep was ingesteld - vervolgens naar de gerechtshoven. 

In totaal werden 718 sorteerproeven nader onderzocht welke werden uitgevoerd op 644 

verschillende verdachten. Uiteindelijk is bij de rechtbanken van een kleine 60% van de 

verdachten een dossier gevonden en bekeken. De overige groep van ongeveer 40% betreft 

onder andere opsporingsonderzoeken die niet geleid hebben tot een vervolging of tot 

vervolging terzake van andere feiten of waarvan de dossiers, om wat voor een reden dan 

ook, niet beschikbaar waren. 

Het dossieronderzoek heeft zich onder andere toegespitst op de verkrijging van de exacte 

gegevens van de tijdstippen waarop de sorteerproef heeft plaatsgehad ten opzichte van het 

strafrechterlijke traject van de - in de meeste gevallen - toegepaste vrijheidsbenemende 

dwangmiddelen. Tijdens het dossieronderzoek is bijzondere aandacht besteed aan de 

confrontatie van de verdachte met de resultaten van een sorteerproef (in het voorbereidend 

onderzoek in de zaak). Bovendien is geregistreerd hoe frequent het proces-verbaal 
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inhoudende het verslag van de sorteerproef bij de bewijsmiddelen in een uitgewerkt vonnis 

of arrest is opgenomen. In ongeveer 85% van de dossiers werd slechts een verkort 

vonnis/arrest of een aantekening mondeling vonnis aangetroffen. Hierdoor of mede hierdoor 

zijn relatief weinig dossiers gevonden waarbij de resultaten van de sorteerproef bij de in de 

motivering van de bewezenverklaring gebezigde bewijsmiddelen zijn opgenomen. 

Niet iedere politieregio heeft tijdens de onderzoeksperiode en binnen de huidige organisatie 

de beschikking over een eigen speurhondgeleider. Tijdens de politiereorganisatie begin jaren 

90 is in een aantal politieregio's de functie van speurhondgeleider verdwenen. Tijdens de 

onderzoeksperiode zijn 16 speurhondgeleiders met een voor de sorteerproef gecertificeerde 

hond (deels) werkzaam geweest. Een van deze geleiders is tijdens de onderzoeksperiode 

van functie veranderd. Een aantal politieregio's (6) beschikt over geleiders met een 

speurhond 'menselijke geur' die niet tijdens de onderzoeksperiode een certificaat voor de 

sorteerproef bezaten. Tussen verschillende regio's zijn samenwerkingsverbanden ontstaan 

am de inzetmogelijkheden te vergroten en gezamenlijk te oefenen. De politieregio's die niet 

beschikken over een speurhondgeleider 'menselijke geur' hebben een convenant gesloten 

met een andere regio of hebben vaste afspraken gemaakt voor een ad hoc inzet van 

speurhonden uit andere regio's voor uitvoering van sorteerproeven. 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat per politieregio grote verschillen bestaan in frequentie 

waarmee tijdens een strafrechtelijk onderzoek sorteerproeven worden ingezet. Deze 

verschillen zijn deels te verklaren door de aanwezigheid van een speurhondgeleider 

'menselijke geur' binnen de eigen organisatie. Hierbij is het eveneens van belang in hoeverre 

de speurhondgeleider beschikbaar is voor andere regio's en andere speurtaken. Voor een 

ander deel zijn bepaalde opvattingen omtrent de inzet van een sorteerproef - bijvoorbeeld 

alleen als laatste redmiddel - hierop van beslissende betekenis. 

Uit de interviews blijkt dat het resultaat van een sorteerproef een tweeledige functie vervult. 

Enerzijds als opsporingsmiddel, anderzijds als beoogd bewijsmiddel. De opsporings-

technische functie van de sorteerproef komt sterker naar voren wanneer een sorteerproef 

tijdens de eerste fase van het onderzoek wordt ingezet. Tijdens verhoorsituaties kunnen dan 

in het gehele complex van gegevens de resultaten van sorteerproeven een rol spelen. De 

functie van de sorteerproef als bewijsmiddel is geheel anders. Doordat volgens de 

geinterviewde personen de sorteerproef niet volledig betrouwbaar is, wordt een uitslag van 

een sorteerproef slechts gezien als aanvullend bewijs, zonder dat aan de resultaten van de 

sorteerproef een sterk zelfstandige bewijzende waarde wordt toegekend. 
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Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de sorteerproef voornamelijk tijdens een 

beginnend opsporingsonderzoek tegen verdachten van overvallen, inbraken en diefstallen 

wordt ingezet. De frequentie waarmee een sorteerproef leidt tot een geurherkenning 

varieert. Eveneens zijn verschillen gevonden in de wijze waarop een sorteerproef wordt 

gerapporteerd aan het Openbaar Ministerie. In 28% van de onderzochte dossiers is geen 

proces-verbaal van de - volgens de verkregen gegevens wet in dat strafrechtelijke 

onderzoek uitgevoerde - sorteerproef aangetroffen. Het betrof hier sorteerproeven waarbij 

geen geurherkenning heeft plaatsgehad. In 10% van de dossiers werd geen proces-verbaal 

aangetroffen na een sorteerproef met een geurherkenning. 

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de 'effectiviteif van de sorteerproef niet 

eenduidig is. Doordat verschillend gedacht wordt over de betrouwbaarheid van de 

sorteerproef heeft de sorteerproef als opsporingmiddel een duidelijker functie dan als 

bewijsmiddel. 

Het gehele onderzoek overziend is aan te bevelen dat de sorteerproef in zijn totaliteit 

'professioneler' moet worden. Zoveel mogelijk zal gewerkt moeten worden naar 

standaardisatie van de uitvoering en de uitvoeringsmogelijkheden terwijI een voortdurende 

kwaliteitscontrole moet plaatsvinden. Naast certificering van de combinatie van de hond met 

geleider zal gestreefd moeten worden naar een certificering van de onderzoeksmethode en 

de organisatie onder welke verantwoordelijkheid de opleiding, training en uitvoering van de 

sorteerproef valt. Overwogen zal moeten worden of de beschikbare capaciteit van de 

speurhondgeleiders `menselijke geur' met een certificaat voor de sorteerproef op een meer 

efficiente wijze kan worden ingezet. 

Wanneer de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit en inzetmogelijkheden zijn 

ingevoerd kan gericht voorlichting worden gegeven aan ambtenaren en andere participanten 

in het strafrechtelijk bedrijf omtrent de functies van de sorteerproef. Voor de 

kwaliteitsverbetering en niveauhandhaving is het mede van groot belang dat een 

terugkoppeling plaatsvindt zodat duidelijker wordt wat de positie van de sorteerproef binnen 

het strafrechtelijke traject is. Het voorliggende rapport wordt besloten met een betrekkelijk 

groot aantal aanbevelingen waarin ook het zojuist gestelde is verwerkt. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

1.1 	De sorteerproef 

Reeds lang is bekend dat het vermogen van (bepaalde rassen) honden om geuren te 

volgen, te herkennen en te vergelijken toepasbaar is bij onderzoeken naar aanleiding van 

een delict. Reeds tientallen jaren worden honden opgeleid op specifieke onderdelen van 

geurherkenning, zoals het volgen van een spoor, het zoeken naar verdovende middelen en, 

vanaf een recentere datum, het zoeken naar explosieven en stoffelijke resten. Afhankelijk 

van het type onderzoek wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen speurhonden 

`menselijke geur', verdovende middelen- en explosievenhonden. 

De speurhonden `menselijke gem.' zijn specifiek opgeleid voor de herkenning van 

lichaamsgeur. Een van de onderzoeksonderdelen waarvoor deze honden worden getraind is 

de zogenaamde `sorteerproef. De sorteerproef is de aanduiding van die experimentele 

opstelling en het bijbehorende experiment, waarbij een mogelijk aanwezige menselijke geur 

op een voorwerp - dat gerelateerd kan worden aan een delict - wordt vergeleken met de 

geur van een bepaald iverdacht' persoon. Een veel gebruikte methode is daarbij, dat de 

hond de glucht' van het betreffende voorwerp aangeboden krijgt, waarna de hond langs rijen 

met buisjes wordt gestuurd. Deze buisjes zijn door verschillende personen, waaronder de 

verdachte(n), gedurende een bepaalde td vastgehouden, zodat de geur van deze personen 

op de buisjes is overgedragen. Wanneer de hond een overeenkomst waameemt tussen de 

aangeboden geur en de geur van een of meer van de buizen, dient de hond dit op enigerlei 

wijze duidelijk kenbaar te maken. Indien de hond het buisje van de verdachte 'aanwijst', 

wordt aangenomen dat de hond een overeenkomst waarneemt tussen de geur van de 

verdachte en de geur op het voorwerp, zodat een relatie gelegd kan worden tussen het 

voorwerp dat in verband met een delict is gevonden en de verdachte. 

De vergelijking van menselijke geuren door honden kan op deze wijze een bijdrage leveren 

aan de opsporing en de bewijsvoering in strafzaken. Tijdens de opsporingsfase kan de 

sorteerproef worden gebruikt om in een vroeg stadium (een) verdachte(n) nader te 

selecteren. In verhoorsituaties kan het resultaat van een sorteerproef aan een verdachte 

worden voorgelegd, met als doel een nadere verklaring van de verdachte te verkrijgen. In 

het totale strafrechtelijke proces is de sorteerproef een middel om de identiteit van een 

gebruiker van een voorwerp aan te tonen of - en dat is niet minder belangrijk - eventueel een 

aanvankelijk verdacht persoon als verdachte uit te sluiten. 

Eind jaren tachtig is in Nederland een ontwikkeling in gang gezet om de uitvoering van de 

sorteerproef en de opleiding van de honden nader te bestuderen en zo mogelijk nader te 

reguleren. 
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Daarnaast is een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om te bepalen welke invloeden 

van belang zijn met betrekking tot de betrouwbaarheid van de sorteerproer 

1.2 	De aanleiding van het onderzoek 

Diverse wetenschappelijke onderzoeken zijn gewijd aan de samenstelling en specificiteit van 

menselijke geur en het vermogen van honden om geurovereenkomsten vast te stellen. In 

Nederland is recentelijk onderzoek uitgevoerd door G.A.A. Schoon, die haar onderzoek 

mede heeft gericht op het verkrijgen van een grotere betrouwbaarheid van de resultaten van 

sorteerproeven. Haar onderzoek heeft geleid tot een rapport aan de minister van Justitie, 

waarin zij een aantal aanbevelingen doet om de procedure, de training en de uitvoering van 

de sorteerproef te wijzigen, teneinde de betrouwbaarheid van de resultaten van de 

sorteerproef te doen toenemen. 

Tijdens haar onderzoek heeft zij een aangepaste onderzoeksmethode ontwikkeld, de 

'positive check' methode. 2  Daamaast heeft zij tijdens haar onderzoek experimenten 

uitgevoerd met een geheel nieuwe wijze van uitvoering van de sorteerproef, de 'gelijk-

ongelijk' methode. 

De resultaten van haar experimenten wijzen op een verhoging van de betrouwbaarheid bij 

uitvoering van de sorteerproef zowel met de 'positive check' methode als met de 'gelijk-

ongelijk' methode. Wjziging van de in de onderzoeksperiode uitgevoerde '12 luchten' 

method& naar de 'positive check' methode heeft inmiddels naar aanleiding van een wijziging 

van de reglementen plaats gehad.4  Uitvoering van de sorteerproef met de `gelijk-ongelijk' 

methode is echter op korte termijn niet te realiseren. De dan nodig geachte wijzigingen in 

opleiding en opleidingsduur van de honden en de geleiders zijn zo fundamenteel, dat 

invoering van deze methode op korte termijn niet tot stand kan worden gebracht. Voor een 

optimale uitvoering van de 'positive check' methode en een nadere uitwerking van de 'gelijk-

ongelijk' methode is nader (natuur-) wetenschappelijk onderzoek vereist. 

Een en ander is voor het ministerie van Justitie reden geweest om een inventariserend 

onderzoek te initieren naar de frequentie en de effectiviteit van sorteerproeven binnen het 

2 

G.A.A. Schoon, De betrouwbaarheid van de sorteerproef, april 1996. 

2 	In bijlage 1 worden de verschillende methoden voor uitvoering van de sorteerproef nader beschreven. 

3 	Met de aanduiding 'Iuchten' bij de '12 luchten' proof worden de 12 verschillende lichaamsgeuren 
bedoeld die, ter uitvoering van de sorteerproef, worden verzameld van de verdachte(n) en de figuran-
ten. Zie de beschrijving in bijlage 1. 

4 	Bij de invoering van de nieuwe reglementen is een overgangsperiode opgenomen, zodat de certifice- 
ringen voor de '12 luchten' methode gedurende de resterende looptijd geldig zijn. Na verloop van deze 
certificering dient volgens de nieuwe reglementen in de 'positive check' methode examen to worden 
gedaan voor een nieuw certificaat. 



justitiele traject. Het doel van het onderzoek, waarvan dit rapport de neerslag vormt, is het 

verschaffen van deze gegevens. 

1.3 	De omvang van het onderzoek 

Het onderzoek heeft zich beperkt tot het verkrijgen van kwantitatieve gegevens van de 

sorteerproeven die zijn uitgevoerd in de periode van 1 september 1994 tot 1 september 

1995. Daarnaast is kwalitatieve informatie verzameld omtrent de feitelijke uitvoering en de 

waardering van de resultaten van de sorteerproef. De informatieverzameling heeft als doel 

gehad verantwoorde conclusies en aanbevelingen te kunnen formuleren omtrent de 

effectiviteit van de sorteerproef. Het onderzoek heeft zich niet uitgestrekt tot een onderzoek 

naar de betrouwbaarheid van de sorteerproef. 

1.4 	Overzicht van het rapport 

De opbouw van het rapport is als volgt. In hoofdstuk twee komen de onderzoeksvragen en 

de onderzoeksopzet aan de orde. In hoofdstuk drie wordt de wijze van gegevensverzameling 

bij de verschillende participanten beschreven. Hoofdstuk vier bevat een verslag van de 

gehouden interviews. In hoofdstuk vijf worden antwoorden op de onderzoeksvragen 

gegeven. Het rapport wordt afgesloten met de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 

zes. In de bijlagen zijn onder andere een beschrijving van de onderzoeksmethoden, een 

voorbeeld van een proces-verbaal, alsmede relevante regelgeving en jurisprudentie 

opgenomen. 
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HOOFDSTUK 2 DE OPZET VAN HET ONDERZOEK 

2.1 	De doelstelling en de onderzoeksvragen 

Het onderzoek beoogt meer duidelijkheid te scheppen omtrent de frequentie en het (verdere) 

gebruik van de resultaten van sorteerproeven in de diverse stadia van het strafproces. 

Terzijde wordt ook gekeken naar factoren en motieven die beslissend (b)lijken te zijn voor 

het initiatief tot het opzetten van een sorteerproef. De resultaten van het onderzoek geven 

inzicht in de mate waarin de sorteerproef van belang is voor de strafrechtspleging. 

Het einddoel van het onderzoek is het aan de minister van Justitie verschaffen van 

betrouwbare kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, die van belang zijn bij beslissingen 

omtrent de nieuw voorgestelde methoden van uitvoering van de sorteerproef. De centrale 

onderzoeksvraag luidt: 

Wat is de effectiviteit 5  van de sorteerproef voor de Nederlandse rechtspraktijk? 

Ter beantwoording van deze centrale vraag worden een aantal onderzoeksvragen 

geformuleerd. 

1. 	* In hoeveel strafzaken is er in de periode tussen 1 september 1994 en 1 september 

1995 op verzoek of in opdracht van de politie (dit wil zeggen de tactische 

recherche), het Openbaar Ministerie, de rechter-commissaris, de zittingsrechter en 

de verdachte of diens raadsman een sorteerproef uitgevoerd? 

* Zijn bij de aanvragen voor sorteerproeven regionale verschillen waar te nemen? 

2. 	* In welk type strafzaken wordt de sorteerproef ingezet? 

3. 	* Hoe frequent leidt de sorteerproef tot een `positieve' dan wel een `negatieve' identifi- 

catie?6  

5 	Gekozen is voor de term seffectiviteit in plaats van 'rendement in verband met de meer economische 
achtergrond van de term rendement. De effectiviteit zal in het kader van dit onderzoek betrokken 
worden op de mate van het feitelijk gebruik van de resultaten van de sorteerproef voor het feitenonder-
zoek en de bewijsvoering in strafzaken. 

6 Met een 'positieve' identificatie wordt bedoeld het resultaat van die sorteerproeven waarbij uit het 
gedrag van de hond een overeenkomst wordt afgeleid tussen de lichaamsgeur van een verdachte en 
een geur op (of afgenomen) van een voorwerp. De 'negatieve' identificatie is een verzamelterm voor 
die proeven waarbij de verdachte niet wordt aangewezen. De reden voor het niet aanwijzen van een 
verdachte kan zijn dat deze niet het voorwerp in handen heeft gehad, of dat onvoldoende geur op het 
voorwerp aanwezig is of dat de hond een figurant aanwijst. In alle gevallen luidt bij de '12 luchten' 
methode, die tijdens de onderzoeksperiode was voorgeschreven, de conclusie 'geen geurherkenning'. 

5 



4. 	* Wat is het belangrijkste doel van het inzetten van een sorteerproef; wordt de 

sorteerproef voomamelijk ingezet als hulpmiddel bij het opsporingsonderzoek, dan 

wel als (beoogd) bewijsmiddel? 

5. 	* Wat zijn de gevolgen van een 'positieve identificatie in het stadium van het 

opsporingsonderzoek? 

* Met welke frequentie leidt confrontatie met een 'positief resultaat van een 

sorteerproef tot een bekentenis van de verdachte? 

* Wat is het belang van het rapporteren van een 'negatief resultaat? 

* Worden alle uitgevoerde sorteerproeven gerapporteerd? 

6. 	* Worden alle processen-verbaal van uitgevoerde sorteerproeven opgenomen in het 

strafdossier dat wordt toegezonden aan het Openbaar Ministerie? 

* Is er in deze een verschil tussen een 'positief of een 'negatief resultaat van de 

sorteerproef? 

7. 	* Welke waarde hechten officieren van justitie aan de resultaten van een sorteer- 

proef? 

* In hoeverre weegt een sorteerproef mee in de beslissing omtrent al of niet (verder) 

vervolgen? 

* Hoe is de beslissing van het Openbaar Ministerie in zaken waarbij een sorteerproef 

een rd l speelde? 

8. 	* Hoe frequent wordt de rechter in het dossier geconfronteerd met de resultaten van 

een sorteerproef? 

* Hoe vaak gebruikt de rechter een proces-verbaal inhoudende de verklaring van de 

speurhondgeleider als bewijsmiddel bij een bewezenverklaring of als (nadere) 

motivering van een vrijspraak? 

9. 	* Wat is het oordeel van de politie, de officieren van justitie en de rechters(-commis- 

sarissen) omtrent de betrouwbaarheid van de sorteerproef? 

* Heeft de huidige nadruk op kwateit van onderzoeksmethoden in het algemeen 

verandering gebracht in de zienswijze ten opzichte van de betrouwbaarheid van de 

sorteerproef? 

10. * Wat zijn de oorzaken van of redenen voor - eventuele tijdens het onderzoek 

geconstateerde - regionale verschillen in het gebruik van de sorteerproef? 
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11. * Zouden na invoering van de door G.A.A. Schoon voorgestelde gewijzigde wijze van 

uitvoering van de sorteerproef de resultaten - in de diverse fasen van het onderzoek 

- anders gewaardeerd worden? 

* Zou dit effect hebben op de aantallen uit te voeren sorteerproeven? 

2.2 De onderzoeksopzet 

Het onderzoek is gesplitst in een kwantitatief en een kwalitatief deel. 

Het kwantitatieve deel van het onderzoek wordt gevormd door een analyse van een groot 

aantal dossiers. Hiertoe zijn in eerste instantie door de speurhondgeleiders relevante 

gegevens verstrekt, waarna (na bewerking) via de verschillende geautomatiseerde systemen 

bij de politieregio's de bijbehorende nummers van de processen-verbaal of dossiernummers 

zijn verzameld. 7  Vervolgens is bij het Openbaar Ministerie een deel van de dossiers 

ingezien. 

Ter verkrijging van gegevens voor het kwalitatieve deel zijn interviews gehouden met de 

speurhondgeleiders, politiefunctionarissen, met name de hoofden van de technische 

afdelingen, en leden van de zittende en de staande magistratuur. Voor het verkrijgen van 

opvattingen van de zittende magistratuur en deels van politiefunctionarissen, is tevens 

gebruik gemaakt van schriftelijke vragenlijsten. De selectie van de kandidaten voor de 

interviews heeft onder andere plaatsgehad op basis van de frequentie waarmee de 

sorteerproef in bepaalde regio's en arrondissementen wordt gehanteerd. 

De gegevens die uit het dossieronderzoek naar voren zijn gekomen, zijn ingevoerd in een - 

speciaal voor dit onderzoek aangepast - database programma. Met dit programma zijn de 

gegevens kwantitatief geanalyseerd. De uitkomsten van deze verschillende bewerkingen 

worden in dit rapport - veelal tevens in de vorm van afbeeldingen - gepresenteerd. 

De opvattingen en meningen uit de interviews en de vragenlijsten zijn samengevat en 

kwalitatief geanalyseerd. 

7 De politie is verdeeld in 25 regiokorpsen en een landelijk opererend Korps Landelijke Politie Diensten 
(KLPD). 
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HOOFDSTUK 3 DE KWANTITATIEVE GEGEVENSVERZAMELING 

3.1 Inleiding 

Het kwantitatieve deel van het onderzoek is in eerste instantie toegespitst op de verkrijging 

van relevante gegevens van alle sorteerproeven die zijn uitgevoerd in de periode van 1 

september 1994 tot 1 september 1995 (eerste fase). In tweede instantie is, bij de politie en 

vervolgens bij het Openbaar Ministerie, de relatie onderzocht van deze sorteerproeven tot de 

strafzaken waarin deze werden uitgevoerd (de tweede en derde fase). 

3.2 De eerste fase: de speurhondgeleiders 

Het onderzoek is gestart met het leggen van contacten, via de hoofden van de diverse 

technische afdelingen, met de huidige groep speurhondgeleiders. In gesprekken met deze 

speurhondgeleiders is het doel van het onderzoek en de onderzoeksopzet naar voren 

gebracht. 8  

De speurhondgeleiders hebben daarop hun gegevens uit de onderzoeksperiode verstrekt, 

voor zover zij nog over deze gegevens konden beschikken. 

In totaal zijn de gegevens verzameld van 718 sorteerproeven. 9  Deze telling is gebaseerd op 

het - door de speurhondgeleiders gehanteerde - gegeven dat een sorteerproef bestaat uit 

het beruiken van een voorwerp waama de hond, volgens de in de onderzoeksperiode 

voorgeschreven 12 luchten' methode, langs twee rijen beluchte buizen of potten wordt 

gestuurd. Zodra een andere hond wordt ingezet of meer dan twee rijen buizen beroken 

worden is er sprake van meer dan een proef. 

8 	In 4.1 is een samenvatting opgenomen van de gesprekken die met de speurhondgeleiders zijn 
gevoerd. 

9 	Voor zover kon worden nagegaan zijn niet alle in de onderzoeksperiode uitgevoerde sorteerproeven 
verzameld. In een politieregio zijn ongeveer 10 A 15 sorteerproeven niet meer te achterhalen. In de 
onderzoeksperiode is in die regio de speurhondgeleider van functie veranderd waarna, mede door 
reorganisaties, zijn administratie in het ongerede is geraakt. In een andere regio zijn gegevens 
gedeeltelijk in het ongerede geraakt doordat de benodigde bestanden uit de onderzoeksperiode uit het 
geautomatiseerde systeem zijn verwijderd. Hoeveel sorteerproeven hierdoor niet in het onderzoek 
konden worden betrokken is niet precies bekend. De betrokken speurhondgeleider schat dat hij in die 
periode ongeveer 20 a 30 proeven heeft uitgevoerd. Vergelijking van lijsten waarop de werkzaamhe-
den van een bepaalde speurhondgeleider zijn vastgelegd, met de uiteindelijke processen-verbaal, 
leidde tot de conclusie, dat van een zestal sorteerproeven gegevens ontbraken. Navraag heeft geleerd 
dat deze sorteerproeven niet meer zijn te achterhalen. Concluderend kunnen we stellen dat in totaal, 
om uiteenlopende redenen, de gegevens van minimaal 20 en maximaal 50 sorteerproeven niet in ons 
onderzoek betrokken konden worden. 
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De verzamelde gegevens worden weergegeven in afbeelding 1. 10  
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AnneIding 1: Aunt& sotteerproeven per speurhondgeleider 

1 Groningen 	111 6 Zaanstreek-W 	11 Brabant-N 2 

2 IJsselland 	 7 Rotterdam 1 	•12 Limburg 1 

3 Twente 	•8 Rotterdam 2   13 Limburg 2 

4 NO Gelderland 	fl  9 Rotterdam 3 	• 14 Limburg 3 

5 Utrecht 	III 10 Brabant-N 1 

Tijdens de onderzoeksperiode waren in een aantal regio's en bij de Dienst Levende Have 

van het Korps Landelijke Politiediensten (het KLPD) geen speurhondgeleiders met een voor 

de sorteerproef gecertificeerde hond beschikbaar. De voor deze regio's benodigde 

sorteerproeven zijn uitgevoerd door geleiders uit de andere regio's, al dan niet na 

bemiddeling door het KLPD. 

In Tabel 1 zijn de absolute cijfers opgenomen, waarbij tevens het percentage proeven 

waarbij een geurherkenning heeft plaatsgehad is aangegeven. 

Om privacyredenen zijn de namen van de geleiders niet in de afbeeldingen opgenomen, maar zijn de 
namen van de politieregio's vermeld. Van eon groot aantal sorteerproeven beschikken we tevens over 
de namen van de voorbereider van en de helper bij de sorteerproef. 



Politieregio 	 Aantal 	 % `positieve ' 
sorteerproeven 	sorteerproeven 

Groningen 	 7 	 57 

Usselland 	 89 	 61 

Twente 	 90 	 86 

Noord-Oost Gelderland 	 39 	 79 

Utrecht 	 39 	 46 

Zaanstreek-Waterland 	 17 	 29 

Rotterdam-Rijnmond 1 	 106 	 57 

Rotterdam-Rijnmond 2 	 86 	 29 

Rotterdam-Rijnmond 3 	 29 	 31 

Brabant-Noord 1 	 79 	 62 

Brabant-Noord 2 	 61 	 57 

Limburg-Zuid 1 	 31 	 75 
	 _ 

Limburg-Zuid 2 	 30 	 53 

Limburg-Zuid 3 	 10 	 30 

Tabel 1: Aantal sorteerproeven per geleider" 

Opvallend zijn de grote verschillen in de tweede kolom. Het is niet geheel duidelijk geworden 

hoe deze verschillen kunnen worden verklaard. Een van de factoren die daarbij een rot 

speelt is de kwaliteit van de hond. In het eerder genoemde onderzoek van G.A.A. Schoon is 

opgemerkt dat een van de honden, die in bovenstaande tabel een hoog percentage 

(positieve' proeven heeft, tijdens de eerdere opgezette proeven met een bekende 

geurovereenkomst goede resultaten vertoonde. Tijdens dat onderzoek is eveneens 

vastgesteld dat de verschillen tussen de honden groot waren.' 

Een andere factor die een rot kan spelen is de igeurkwaliteif van het aangeboden voorwerp. 

Opsporingstechnische factoren zijn hierbij medebepalend. Wanneer uitsluitend voorwerpen 

die intensief door de dader zijn vastgehouden of die door de dader naar de plaats van het 

delict zijn meegenomen, worden gereserveerd voor een sorteerproef is de kans op een 

geurherkenning - bij vergelijking met een juiste verdachte - groot. Wanneer minder gelet 

11 
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Van een klein aantal proeven uitgevoerd door geleiders van Rotterdam-Rijnmond is niet bekend welke 
geleider de sorteerproef heeft uitgevoerd. 

G.A.A. Schoon, a.w. p. 5. 
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wordt op de bovengenoemde factoren met betrekking tot de geurkwaliteit van een voorwerp 

is de kans groter dat meer proeven resulteren in een 'geen geurherkenning'. Bovendien is 

het voor de geleiders niet altijd duidelijk of uitvoering van een sorteerproef een reele optie is 

in het onderzoek tegen die bepaalde verdachte. Een verzoek door de tactische recherche 

om een sorteerproef uit te voeren kan op meer basisgegevens berusten. Met name bij die 

verzoeken die worden gedaan vanuit de gedachte dat door middel van de sorteerproef een 

selectie kan worden toegepast en kan worden vastgesteld of ten aanzien van de betreffende 

persoon ook daadwerkelijk gegronde verdenking rijst/is gerezen, bestaat eerder de 

mogelijkheid dat op 'een verkeerde verdachte' ls  wordt gesorteerd. Een groter percentage 

sorteerproeven met een resultaat van 'geen geurherkenning' kan hiervan een gevolg zijn. 

ZoaIs in hoofdstuk 4 eveneens aan de orde komt, zijn er geen vaste criteria voor het 'gebruik 

van de sorteerproef . De belangrijkste factoren waarom een sorteerproef wordt gevraagd zijn 

de bekendheid van de mogelijkheden van een sorteerproef en de stand van het 

opsporingsonderzoek tegen een bepaalde verdachte. Deze 'vrije' criteria kunnen wel degelijk 

mede van invloed zijn op de verhouding tussen proeven met en proeven zonder een 

geurherkenning. 

Een andere oorzaak is mogelijk gelegen in de volgorde waarin sorteerproeven worden 

uitgevoerd. Wanneer op een voorwerp bijvoorbeeld met verschillende honden na elkaar 

wordt gesorteerd en een van de geleiders is stelselmatig met zijn hond ingedeeld in de 

tweede proef, is de mogelijkheid aanwezig dat deze hond een ander percentage 

geurherkenningen vertoont. Wanneer slechts geringe vergelijkingsgeur op het voorwerp 

aanwezig was, is mogelijk net voldoende geur voor de eerste proef aanwezig maar niet meer 

voor een tweede proef. Nader onderzoek kan op dit punt duidelijkheid verschaffen. Bij de 

beantwoording van de onderzoeksvragen wordt hierop teruggekomen (zie hiema onder 5.3). 

12 

13 In artikel 27 Sv wordt het begrip 'verdachte' nader omschreven. Zie onder andere T & C Sv 1997 
(Cleiren/ Nijboer), aantekeningen bij artikel 27. 



3.3 De tweede fase: de politie 

In de genoemde database werden de gegevens van de speurhondgeleiders geselecteerd 

per regio. Daarna werden per politieregio lijsten vervaardigd waarop relevante gegevens 

werden vermeld van de sorteerproeven die specifiek voor die regio in de onderzoeksperiode 

waren uitgevoerd. 

Aan de hand van deze lijsten werd het dossieronderzoek bij de politie gestart. Na korte tijd 

moest worden vastgesteld, dat een volledig dossieronderzoek bij de politie niet zonder 

vrijwel permanente hulp - voor onder meer een juiste 'inlogging' - van politiefunctionarissen 

in de regio's uitgevoerd kon worden. Het screenen van de dossiers in de verschillende 

geautomatiseerde systemen van de regio's op relevante gegevens zou te veel tijd in beslag 

gaan nemen. Bovendien wordt vanuit de geautomatiseerde systemen voor het Openbaar 

Ministerie een dossier samengesteld, waarin als officieel afschrift gewaarmerkte kopieen van 

delen van het politiedossier voorkomen. Om te voorkomen dat zowel bij de politie als bij het 

Openbaar Ministerie in dezelfde zaak een zeer tijdrovend dossieronderzoek zou worden 

uitgevoerd, is voor het onderhavige onderzoek afgezien van een inhoudelijk onderzoek in de 

geautomatiseerde systemen van de politie. 

Het onderzoek heeft zich vervolgens toegespitst op de verkrijging van die nummers 

waaronder de zaken naar het Openbaar Ministerie zijn gestuurd. Een deel van dit onderzoek 

is uitgevoerd door speurhondgeleiders of medewerkers van technische afdelingen. In die 

regio's waar het onderzoek naar de proces-verbaal- en dossiernummers stagneerde, is 

vervolgens gebruik gemaakt van de diensten van de afdelingen die de 'FIKS gegevens' (de 

herkenningsdienst) beheren. Met behulp van de naam en - zo mogelijk - de geboortedatum 

van de verdachte werd in de database van de regio en zelfs in het landelijke systeem 

gezocht naar nadere gegevens omtrent delicten waarbij die bepaalde verdachte in het 

politieonderzoek betrokken is geweest. Aan de hand van de datum van een delict of de 

datum van de sorteerproef is binnen de gegevens van de verdachte gezocht of een 

registratie bestond van een (vermoedelijk gepleegd) delict in die periode. Een groot aantal 

proces-verbaal- en of dossiernummers is op deze wijze uit de systemen geextraheerd. Niet 

van alle nummers kon met zekerheid worden vastgesteld of de sorteerproef is uitgevoerd in 

het onderzoek naar dat betreffende delict. Oat geldt met name voor die gevallen waarbij 

geen datum van het betreffende delict - in welk onderzoek de sorteerproef is uitgevoerd - ter 

beschikking stond. Bovendien is bij 21 sorteerproeven - in de ter beschikking staande 

gegevens - geen naam van een verdachte geregistreerd, zodat deze zaken niet verder 

onderzocht konden worden. 
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3.4 De derde fase: de arrondissementsparketten 

De gegevens die verkregen zijn uit het onderzoek bij de speurhondgeleiders en de politie 

zijn via de database verwerkt. Na het sorteren van de gegevens zijn per arrondissement 

lijsten vervaardigd, waarin de meest relevante informatie was opgenomen om de zoekactie 

bij de arrondissementsparketten te vergemakkelijken. Tevoren werden hierover afspraken 

gemaakt met de desbetreffende contactpersonen. Wanneer een juist dossiernummer van de 

politie ter beschikking stond, was op het parket vrij eenvoudig het betreffende parketnummer 

te achterhalen. In een paar arrondissementen is nader overleg met de politie nodig geweest 

om bijvoorbeeld de juiste schrijfwijze van de nummering te achterhalen. Bij de verdachten 

waarvan geen dossiemummer bij de politie kon worden achterhaald is toch - op naam en 

datum van het delict - in het 'Compas' systeem m  gezocht. Op deze wijze zijn bepaalde 

parketnummers naar voren gekomen, zodat in het bijbehorende dossier gekeken kon 

worden of dit dossier behoorde bij het betreffende delict in het kader waarvan de 

sorteerproef werd gehouden. Niet alle verdachten waren geregistreerd in het 'Compas' 

systeem. Nadat op de parketten de desbetreffende dossiers waren verzameld, werden ter 

plaatse de dossiers doorgenomen. In totaal zijn - voorzover kon worden achterhaald - in de 

onderzoeksperiode 718 sorteerproeven uitgevoerd met 644 verschillende verdachten. 
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gevonden dossiers 
58,4% 

Afbeelding 2: Aantal dossiers 

verkeerde dossiers 
5,9% 

In afbeelding 2 is aangegeven van hoeveel verdachten het dossier is gevonden. 

Het 'Compas' systeem is de aanduiding voor het geautomatiseerde systeem voor de gegevensverwer-
king bij de parketten van het Openbaar Ministerie. 



Van een aantal verdachten werd wel een dossier gevonden, maar gegevens omtrent het 

delict waarvoor de sorteerproef werd uitgevoerd ontbraken in deze dossiers. Deze categorie 

wordt in afbeelding 2 aangeduid als 'verkeerde dossiers'. Tenslotte zijn in afbeelding 2 de 

aantallen dossiers opgenomen die niet bij het Openbaar Ministerie zijn gevonden. 15  Het 

aantal niet gevonden dossiers betreft delicten waar in 59% van de gevallen een sorteerproef 

werd uitgevoerd zonder geurherkenning. 

Het dossieronderzoek van de gevonden dossiers heeft zich toegespitst op een aantal 

parameters. In de eerste plaats betreft dat de verkrijging van exacte gegevens omtrent het 

tijdstip van de sorteerproef ten opzichte van het totale strafrechtelijke traject. In de tweede 

plaats konden de tot dan toe beschikbare gegevens worden geverifieerd en, bijvoorbeeld 

wat betreft het type delict, worden verfijnd en of aangevuld. Bijzondere aandacht is tijdens 

het dossieronderzoek besteed aan de confrontatie van de verdachte met de resultaten van 

de sorteerproef. Wanneer de overkoepelende processen-verbaal van de politie in het dossier 

aanwezig waren, zijn de verhoren van de verdachte hierop nauwgezet gescreend. 

Zowel uit verhoren als uit bijgevoegde processen-verbaal van (technische) onderzoeken is 

getracht te extraheren in hoeverre andersoortig bewijsmateriaal in de strafzaak, zowel op het 

moment van uitvoering van de sorteerproef als in een later stadium, voor de bewijsvoering 

een rot heeft gespeeld. In een aantal gevallen zou een volledige bestudering van alle 

verhoren van met name getuigen en/of mede-verdachte(n) geleid hebben tot een zeer 

langdurig onderzoek. Met het oog hierop zijn de dossiers, wat betreft de verhoren van 

getuigen en/of mede-verdachte(n), zo efficient mogelijk nagezien. Dit wil zeggen dat niet at 

deze verklaringen in detail zijn bestudeerd, maar dat bij Voldoende' bewijsmateriaal - 

eventueel naast de sorteerproef - de verdere verklaringen zijn gescreend op relevante 

gegevens. 

In de meeste dossiers met betrekking tot door de strafrechter (in een of meer instanties) 

afgedane zaken, werd geen uitgewerkt vonnis aangetroffen. In veel gevallen betrof het een 

aantekening van een mondeling vonnis of een verkort vonnis (samen ongeveer 85% van de 

dossiers). 16  In veel dossiers ontbraken de uitgewerkte vonnissen, ondanks het felt dat in die 

strafzaken hoger beroep was aangetekend. Hierdoor zijn relatief weinig kwalitatieve en 

15 	Een complicatie wordt gevormd door die dossiers waaruit niet is te destilleren of binnen het strafrech- 
telijk onderzoek een sorteerproef heeft plaatsgehad. Dit betreft specifiek die sorteerproeven waar 
geen datum delict van bekend is en bovendien geen geurherkenning heeft plaatsgehad. Vooralsnog 
zijn deze dossiers opgenomen binnen de categorie `gevonden dossiers', tenzij de ons bekende 
(data)gegevens zodanig afwijkend waren dat gekozen is voor de categorie 'dossier ander delict'. 

16 	Een verkort vonnis is een vonnis zonder opsomming en weergave van de bewijsmiddelen. De vroege- 
re 'kop-staart' vonnissen werden bij de wet van 26 september 1996, Stb. 487 gelegaliseerd en omge-
doopt tot 'verkort vonnis' (artt. 345, lid 3 juncto 365a Sv). De politierechter wijst in het algemeen 
mondeling vonnis. Hierbij kan worden volstaan met een aantekening van het gewezen vonnis. Slechts 
in een beperkt aantal gevallen, waaronder hoger beroep, wordt een proces-verbaal van de terechtzit-
ting uitgewerkt met daarin een meer uitgewerkt vonnis, (zie artt. 378 Sv e.v.). 
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kwantitatieve gegevens verkregen omtrent het gebruik door de rechter van de 

identificatietechniek 'sorteerproef als bewijsmidde1. 17  

Onvolledige dossiers - zonder vonnis of proces-verbaal van het opsporingsonderzoek - 

werden eveneens aangetroffen. Uit dergelijke dossiers is vrijwel niet te destilleren of 

andersoortig bewijsmateriaal dan de sorteerproef in deze zaken aanwezig was. Eenzelfde 

probleem heeft zich voorgedaan bij een aantal zaken waarvan bekend was dat de strafzaak 

was geseponeerd. Het dossieronderzoek heeft in deze zaken weinig duidelijkheid verschaft 

in hoeverre - naast de sorteerproef - bewijsmateriaal in deze zaken bekend was. In die 

zaken waarbij uit het dossier bleek dat hoger beroep was aangetekend, is het 

dossieronderzoek verplaatst naar de archieven bij de gerechtshoven. 

De gegevens die verkregen zijn uit het dossieronderzoek worden verder besproken in 

hoofdstuk 5. 
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17 In 5.8 wordt nader ingegaan op het belang van de resultaten van de sorteerproef voor de bewijsbe-
slissing. 



HOOFDSTUK 4 DE INTERVIEWS 

4.1 De speurhondgeleiders 

4.1.1 Algemeen 

Met een groot aantal van de huidige groep speurhondgeleiders" `menselijke geur' zijn 

gesprekken gevoerd over hun taak en de wijze van taakvervulling met betrekking tot de 

sorteerproef. In deze gesprekken is de opzet van ons onderzoek aan de speurhondgeleiders 

uitgelegd en is toegelicht welke gegevens van de - in de onderzoeksperiode uitgevoerde - 

sorteerproeven relevant zijn als uitgangspunt voor het onderzoek. Daarnaast zijn de 

gesprekken van belang geweest voor het verkrijgen van inzicht in de criteria voor het 

inzetten van het identificatiemiddel sorteerproef, de uitvoering van de sorteerproef en de 

administratieve vastlegging van de verkregen gegevens. 

Het merendeel van de speurhondgeleiders is reeds vele jaren werkzaam als 

speurhondgeleider, vOOr de politiereorganisatie (1994) veelal bij het korps rijkspolitie. 

Organisatorisch waren de speurhondgeleiders, na eerdere reorganisaties in de diverse 

districten, ingedeeld bij de technische recherche. Na de algehele politiereorganisatie van 

199419  behoren - in de meeste politieregio's waar een of meer geleiders werkzaam zijn - de 

speurhondgeleiders organisatorisch bij de diverse technische afdelingen. 29  In de 

politieregio's Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden zijn de speurhondgeleiders 

organisatorisch ondergebracht bij de Dienst Levende Have van die korpsen. 

Een aantal van de geInterviewde speurhondgeleiders heeft de beschikking over meer dan 

een hond en is - na certificering 21  - inzetbaar zowel op het terrein van de menselijke geur als 

op het gebied van de verdovende middelen. De voorbereiding en de uitvoering van de 

18 	Van de Dienst Levende Have van het Korps Landelijke Politie Diensten is vernomen dat de groep 
speurhondgeleiders met een speurhond 'menselijke geur' voorzien van een certificaat voor de sorteer-
proef, in de onderzoeksperiode vrijwel overeen komt met de huidige groep speurhondgeleiders 
'menselijke gee. Tijdens de onderzoeksperiode waren 16 speurhondgeleiders gecertificeerd voor de 
sorteerproef en bezaten zes speurhondgeleiders een speurhond 'menselijke geur' zonder certificaat 
voor de sorteerproef. 

19 	Met de invoering van de Politiewet 1993 op 1 april 1994 is het onderscheid tussen de rijkspolitie en de 
gemeentepolitie vervallen. De politie is nu georganiseerd in 25 regio's en een Korps Landelijke Politie 
Diensten waarin diverse ondersteunende diensten zijn ondergebracht. 

20 	In de regio's zijn de ondersteunende afdelingen, waaronder de technische recherche, op uiteenlopen- 
de wijzen georganiseerd. Zie 4.2.1. 

21 	Voordat de combinatie van hond met geleider bepaalde onderzoeken mag uitvoeren dient een 
certificaat gehaald te worden. Voor dit certificaat moet een examen afgelegd warden. Bij het examen 
voor de sorteerproef mogen in een bepaald aantal proeven geen fouten warden gemaakt. zie de 
regeling politiespeurhonden en het daarbij behorende keuringsreglement, deels opgenomen in bijlage 
5. 
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sorteerproef is bovendien niet de enige taak van de speurhond 'menselijke geur'. De 

speurhond Thenselijke geur' wordt daamaast ingezet voor andere werkzaamheden, zoals 

het volgen van geursporen en het Irevieren'. 22  

De speurhondgeleider is verbonden aan een politieregio, maar in de dagelijkse praktijk 

hebben zich diverse interregionale samenwerkingsverbanden - zogenaamde oefengroepen - 

gevormd. In de oefengroep Noord werken de geleiders uit de politieregio's Groningen, 

Friesland en Drenthe samen. Bij deze oefengroep heeft zich een geleider van het Korps 

Landelijke Pattie Diensten aangesloten. In de oefengroep Oost werken de geleiders uit de 

politieregio's van het ressort Arnhem samen. De geleiders van de politieregio's Brabant-

Noord en Brabant-Zuid-Oost werken in groepsverband evenals de geleiders in de 

politieregio's Limburg-Noord en -Zuid. 

Het werkterrein van de geleiders blijft niet uitsluitend beperkt tot de eigen politieregio of de 

eigen oefengroep. Op verzoek van het KLPD 22  of een collega-geleider kunnen ten behoeve 

van onderzoeken in andere politieregio's sorteerproeven worden uitgevoerd. Dit is met name 

het geval wanneer de capaciteit in een bepaalde politieregio (tijdehjk) niet aanwezig is of 

onvoldoende is om aan de vraag te voldoen. Het reglement24  ter uitvoering van de 

sorteerproef is hierop mede van invloed, omdat in dit reglement is voorgeschreven dat 

eenzelfde hond niet binnen veertien dagen op 'dezelfde verdachte' mag sorteren. 25  Bij het 

uitvoeren van een aantal proeven met meer verdachten is hierdoor - zeker in de gebieden 

met een beperkt aantal geleiders - al spoedig de hulp van honden met geleiders uit andere 

politieregio's gewenst. 

In dit verband is eveneens voor de totale onderzoekscapaciteit van belang, dat een klein 

aantal geleiders (6) met speurhonden 'menselijke geur' tijdens de onderzoeksperiode niet 

voor het onderdeel 'sorteerproef' was gecertificeerd. Volgens de betrokken 

speurhondgeleiders hebben deze (niet voor de sorteerproef gecertificeerde) speurhonden 

'menselijke geur' in het algemeen hetzelfde probleem, namelijk het tijdens het examen voor 

het certificaat niet correct uitvoeren van de zogenaamde 'nu! proef. Dit houdt in dat deze 
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Revieren is het zoeken van voorwerpen met menselijke geursporen en het opsporen van personen. 

De Dienst Levende Have van het Korps Landelijke Politie Diensten is verantwoordelijk voor de 
opleiding van de speurhonden en is veelal tevens eigenaar van de honden. Bovendien kan het KLPD 
een coordinerende intermediaire teak vervullen. 

In bijlage 5 is het bedoelde reglement opgenomen. 

In een aantal zaken is te constateren dat deze regel teleologisch wordt geInterpreteerd. In bijlage 4 
wordt deze problematiek - mede aan de hand van recente jurisprudentie van de Hoge Raad - nader 
uitgewerkt. 



honden bij het examen de sorteerproef met behulp van de '12 luchten' methode (zie bijlage 

1) onvoldoende betrouwbaar uitvoeren. Naar de mening van de speurhondgeleiders is de 

oorzaak daarvan met name gelegen in het feit dat de honden en de geleiders tijdens het 

examen gespannen zijn en onzeker worden op het moment dat in de eerste rij geurmonsters 

Oen geurovereenkomst is waar te nemen. De rij geurmonsters waarbij tijdens de uitvoering 

van de proef Oen geurovereenkomst waargenomen mag worden wordt de 'nur rij of de 'flu)' 

proef genoemd. De betrokken speurhondgeleiders, die vanwege deze omstandigheid niet 

met hun eigen hond sorteerproeven kunnen uitvoeren, verwachten dat dit probleem in 

beduidend mindere mate aanwezig zal zijn bij uitvoering van de zogeheten 'positive check' 

methode, daar in de eerste rij van deze laatstgenoemde methode altijd een 

geurovereenkomst is waar te nemen. 

De meningen van de speurhondgeleiders zijn in het algemeen positief over de 'positive 

check' methode. Zij verwachten dat met deze methode enkele uitvoeringsproblemen zoals 

geconstateerd bij de '12 luchten' methode niet meer zullen voorkomen, zodat de 

betrouwbaarheid van de sorteerproef naar hun opvatting zal toenemen. 

Bovendien zijn zij van mening dat na invoering van de 'positive check' methode gewerkt kan 

worden met een stabiele wetenschappelijk onderbouwde uitvoeringsmethode van de 

sorteerproef, hetgeen de uitvoering van de sorteerproef, de opleiding en de training van de 

honden ten goede zal komen. De overgang van de '12 luchten' methode naar de 'positive 

check' methode wordt niet als een bezwaar gezien omdat de africhting en training van de 

.honden voor beide methoden geen wezenlijke verschillen vertonen. 

De details van de eerder genoemde en in bijlage 1 eveneens beschreven `gelijk-ongelijk' 

methode zijn bij de meeste geleiders onvoldoende bekend om tot een afgewogen oordeel 

over deze derde methode te komen. De volkomen afwijkende wijze waarop de honden voor 

deze methode moeten worden getraind wordt vooralsnog als een belemmering ervaren om 

over te gaan op de `gelijk-ongelijk' methode. 

4.1.2 De voorbereiding van de sorteerproef 

De speurhondgeleiders komen niet stelselmatig op de plaats van een geconstateerd 

(vermoedelijk gepleegd) delict. Volgens de gesprekspartners zijn diverse factoren hierbij van 

belang. In de eerste plaats zijn de oefengroepen in het algemeen te klein om met een 

volledige 24-uurs bezetting te kunnen werken, zodat niet op ieder uur van de dag (met name 

niet tijdens de nachtelijke uren) een speurhondgeleider dienst heeft. Door middel van 

`piketdiensten' voor spoedeisende onderzoeken wordt dit probleem voor bijzondere zaken 

zoveel mogelijk ondervangen. In die politieregio's waar slechts een geleider werkzaam is, is 

de inzetbaarheid uiteraard minder flexibel. In bijzondere gevallen wordt, ook buiten 
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roosteruren, een beroep gedaan op de speurhondgeleider, wanneer het naar het oordeel 

van de ter plaatse aanwezige functionaris zinvol is om met een gecertificeerde speurhond 

'menselijke geur' een poging te doen om vanaf de plaats waar een delict heeft 

plaatsgevonden, een vluchtweg te reconstrueren en eventueel daarlangs weggegooide 

voorwerpen te traceren. Daarnaast is het aantal maximaal in een bepaalde periode te maken 

roosteruren en overuren door de Arbeidstijdenwet gereglementeerd, waardoor regelmatig 

compensatie van overuren dient plaats te hebben, hetgeen weer leidt tot een geringere 

beschikbaarheid op andere tijden. 

De taak van de speurhondgeleider 'menselijke geur' op een - voor onderzoek met een hond 

geschikte - plaats van een delict wordt, door de genoemde beperkte inzetbaarheid, in 

toenemende mate ingenomen door geleiders met 'surveillance' honden. Over het algemeen 

zijn deze geleiders 24 uur per dag beschikbaar en vanwege een groot spreidingsgebied ook 

sneller ter plaatse. 26  Door deze ontwikkeling wordt de speurhondgeleider steeds vaker 

geconfronteerd met voorwerpen, die door andere personen voor een sorteerproef op een 

speciale wijze zijn verpakt (veiliggesteld) en in beslaggenomen. Instructie van technische 

rechercheurs en surveillancehondgeleiders omtrent de juiste wijze van verpakken van de in 

beslag te nemen voorwerpen is daardoor een van de belangrijke taken van de 

speurhondgeleider. Wanneer de voor een sorteerproef verpakte vootwerpen centraal per 

politieregio in een ‘geurarchief 27  worden verzameld heeft de daarvoor verantwoordelijke 

speurhondgeleider direct een controle op de kwaliteit van de behandeling en verpakking van 

de voorwerpen. Bij eventuele gebreken is een snelle terugkoppeling mogelijk naar de 

functionaris die het voorwerp heeft behandeld, waardoor het leereffect wordt verhoogd en in 

de toekomst de kwaliteit van de behandeling en verpakking van toekomstige - voor de 

sorteerproef veiliggestelde - voorwerpen veelal kan worden verbeterd. Indien politie-

functionarissen, die niet tot de technische recherche behoren, voorwerpen voor een 

sorteerproef hebben 'veiliggesteld' wordt door (een deel van) de geleiders een afzonderlijk 

proces-verbaal van dat veiligstellen vereist, zodat verantwoording wordt afgelegd over de 

wijze van 'veiligstellen', verpakken en bewaren. n  
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In het keuringsreglement waarin de 'positive check' methode wordt beschreven, is een afzonderlijke 
certificering van de speurhond smenselijke geur wat betreft de speurtaken en de idenfificatieproef 
mogelijk. Tijdens de gevoerde gesprekken is als bezwaar tegen het inzetten van 'surveillance' honden 
voor speurtaken naar voren gekomen dat de 'surveillance' honden qua karakter over het algemeen te 
agressief zijn voor deze taak. Slecht een klein percentage van de huidige 'surveillance' honden zou 
eventueel na aanvullende opleiding geschikt zijn. 

Een geurarchief bestaat uit een aantal voorwerpen die speciaal voor een eventuele sorteerproef zijn 
verpakt en daartoe - gedurende een bepaalde pedode - in een archief worden bewaard. 

Rechtsvergelijkend is het opvallend dat de Nederlandse wetgeving en rechtspraak geen doctrine 
hebben ontwikkeld over een stelselmatige verantwoording van de 'chain of custody' ten aanzien van 
inbeslaggenomen voorwerpen. 



Direct na het veiligstellen van het voorwerp kan tevens beter worden beoordeeld of in 

potentie voldoende menselijke geur op een voorwerp achtergebleven kan zijn. Wanneer een 

voorwerp door een dader is meegenomen naar de plaats van een delict, bijvoorbeeld een 

schroevendraaier om een deur open te breken, is de kans groot dat voldoende menselijke 

geur van de dader - in veel gevallen tevens de eigenaar - op dit voorwerp is achtergebleven. 

Een voorwerp dat door een dader ter plaatse wordt gepakt en slechts heel kort wordt 

gebruikt, biedt minder perspectief. Een voorbeeld hiervan is het gooien van een baksteen 

door een ruit. Wanneer ter plaatse meer soortgelijke stenen bij elkaar liggen is de kans groot 

dat de dader de steen pas daar ter plaatse van de grond heeft opgeraapt en daarna door de 

ruit heeft gegooid. Het contact tussen de steen en de dader is in een dergelijk geval relatief 

kort geweest, zodat de kans klein is dat voldoende geur voor een vergelijkend onderzoek 

door middel van een sorteerproef op de steen is achtergebleven. Wanneer in de verre 

omtrek geen soortgelijke stenen worden gevonden, is de kans groter dat de dader de steen 

!anger in zijn of haar bezit heeft gehad, waardoor de kans op geuroverdracht eveneens is 

toegenomen. Bij gebruikmaking van bijvoorbeeld een breekijzer, met name binnen in een 

pand, wordt met de eigenaar van dat pand nagegaan of bepaalde voorwerpen tot de 

inventaris van het pand behoren of dat het `vreemde' voorwerpen betreft. Daarnaast kan bij 

sommige voorwerpen de mate waarin kracht is gezet in ogenschouw worden genomen. Bij 

gebruikmaking van met name breekvoorwerpen kan een intensief contact hebben 

plaatsgehad tussen het voorwerp en de hand(en) van de dader, waardoor een grotere kans 

op geuroverdracht aanwezig is. 

Uiteraard dienen de voor een sorteerproef - in een afgesloten plastic zak ter behoud van .de 

geur - verpakte voorwerpen droog te zijn zodat geen schimmelvorming kan optreden. Van 

voorwerpen die gedurende lange tijd ná het plegen van het delict onverpakt zijn blijven 

liggen, wordt aangenomen dat een eventueel aanwezige geur door luchtcirculatie rondom 

het voorwerp is geminimaliseerd. 

Een klein aantal geleiders (met name in het noorden van het land) accepteert Oen 

voorwerpen waar geuren van meer personen op aanwezig kunnen zijn. Hierover bestaat 

evenwel onder de geleiders geen communis opinio. Andere geleiders gaan uit van de theorie 

dat geuren op een voorwerp, bijvoorbeeld een autostoel, over elkaar geplaatst worden bij 

gebruik van zo'n voorwerp door verschillende personen. Geurmonsters van autostoelen 

kunnen juist bij veel delicten, zoals overvallen, een grote rol spelen. In bijlage 4 wordt een 

voorbeeld van een dergelijke zaak uitgewerkt. Doordat geen uniforme mening op dit punt 

bestaat kunnen opsporingstechnisch tussen verschillende regio's verschillen ontstaan in 

wijze van onderzoek. 

Tijdens de onderzoeksperiode zijn diverse sorteerproeven uitgevoerd waarbij in een van de 

vergelijkingsrijen meer dan een geurmonster van verdachten als vergelijking werden 

21 



gebruikt. Bij 24 proeven werd een geurherkenning waargenomen op meer dan een 

verdachte, waarvan 5 proeven resulteerden in een geurherkenning op drie verschillende 

verdachten. 

Uit de gesprekken bleek dat de speurhondgeleiders met de technische recherche overleg 

plegen omtrent de te volgen werkwijze in verband met andere forensische onderzoeken. 

Waar mogelijk wordt in ovedeg met de technisch rechercheur door middel van geurdoeken 

de Iluchl van het veiliggestelde voorwerp geabsorbeerd, waama geen blokkade meet 

aanwezig is voor ander onderzoek met of aan dat voorwerp. Geurdoeken worden eveneens 

meer en meer gebruikt voor 'bemonstering' van die voorwerpen, die niet in hun geheel 

kunnen worden veiliggesteld, zoals autozittingen en het stuur van een auto. In de 

gesprekken met de speurhondgeleiders blijken zeer verschillende opvattingen omtrent het 

gebruik van geurdoeken in plaats van het originele voorwerp.' Ook op dit punt bestaan 

verschillende opvattingen, die zich uiten in andere onderzoeksmogelijkheden van met name 

auto's. Een van de speurhondgeleiders, die veelvuldig gebruik maakt van geurdoeken, is 

ervan overtuigd dat betrouwbare resultaten bij het gebruik van geurdoeken ook afhangen 

van specifieke - hondgebonden - eigenschappen. Van een andere speurhondgeleider is 

vemomen dat deze niet vaak met geurdoeken werkt omdat zijn hond minder goed reageert 

op geurdoeken. 

In de meeste politieregio's is een centrale opslag van voorwerpen die bewaard worden voor 

een eventuele sorteerproef, het igeurarchief. De speurhondgeleider beoordeelt welke 

voorwerpen in het archief worden opgenomen. Het geurarchief varieert van kasten met 

daarin een aantal kratten, tot meer geavanceerde kasten met klimatologisch constante 

omstandigheden. Uit de gesprekken met de speurhondgeleiders blijkt dat de opslag-

mogelijkheden voor een deel de bewaartermijn van de veiliggestelde voorwerpen bepalen. 

Deze termijn varieert in het algemeen van zes tot twaalf maanden. Het gegeven dat bij 

bepaald type delicten, zoals inbraken, vernieling en diefstal van auto's na ongeveer drie 

maanden geen vraag meer is naar een sorteerproef bepaalt mede de bewaartermijn. Bij 

bijzonder ernstige delicten (wel aangeduid als A zaken) worden - door een klein aantal 

geleiders - voorwerpen langer dan een jaar bewaard. 

Wanneer veiliggestelde voorwerpen niet centraal worden bewaard, wordt decentraal op 
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29 Met de slogan 'met de hand belucht wordt het sorteren geen klucht' wordt uitgedrukt dat afnemen van 
geuren met een doek niet wenselijk is. In het samenwerkingsverband van geleiders waar deze slogan 
werd gehoord, wordt niet met geurdoeken gewerkt. In totaal werd door andere geleiders bij 123 
proeven gebruik gemaakt van een geurdoek als uitgangspunt, hetgeen resulteerde in 65 proeven met 
een geurherkenning en 58 proeven zonder geurherkenning. 
Tijdens de onderzoeksperiode hebben zes geleiders regelmatig gebruik gemaakt van geurdoeken, 
twee geleiders slechts incidenteel en door vijf geleiders is geen gebruik gemaakt van deze doeken. 



districtsniveau een 'archief gevormd, in de praktijk veelal in kasten of bureauladen bij de 

diverse rechercheurs. 3°  

4.1.3 De uitvoering van de sorteerproef 

Voordat aan de daadwerkelijke uitvoering van de sorteerproef kan worden begonnen, wordt - 

zoals hierboven reeds is genoemd - eerst beoordeeld of het te onderzoeken voorwerp 

geschikt is. Uit de gesprekken met de speurhondgeleiders is te destilleren dat deze 

beoordeling qua intensiteit kan verschillen. Kwaliteitscontrole van het voorwerp zelf - niet 

vochtig verpakt en niet met de handen door een functionaris aangeraakt - vindt altijd plaats. 

Een dieper gaande beoordeling of het voorwerp in potentie voldoende menselijke geur van 

een dader bevat, vindt niet in iedere regio plaats. 31  

Vervolgens worden van de verdachte(n) en van een aantal figuranten geuren verzameld. De 

figuranten worden veelvuldig (aan de koffietafel) in het eigen bureau gerekruteerd. 

Met de etnische afkomst van verdachte(n) wordt door een aantal geleiders rekening 

gehouden. Bovendien zijn in enkele processen-verbaal meldingen waargenomen van 

bijzondere omstandigheden, zoals het consumeren van een grote hoeveelheid knoflook door 

een verdachte. De selectie van de figuranten heeft in dat geval plaatsgehad op de 

aanwezigheid van knoflook in het voorafgaand genuttigd avondmaal. Tijdens ons onderzoek 

is gebleken dat Oen uniforme opvatting bestaat over de vraag of factoren van geslacht, 

etnische afkomst en eetgewoonten van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de 

sorteerproef wanneer deze wordt uitgevoerd met de '12 luchten' methode. 32  Uitvoering van 

de 'positive check' methode houdt in dat een controleproef door de hond op een correcte 

wijze dient te worden uitgevoerd. Na een correcte uitvoering van de controleproef wordt 

aangenomen dat de hond geen bijzondere voorkeur voor de lichaamsgeur van de verdachte 

heeft. (Zie bijlage 

De `voorbereider' van de proef is in het algemeen een geleider werkzaam in de politieregio 

waarvan de betreffende aanvraag tot uitvoering van de sorteerproef afkomstig is. Niet altijd 

is de `voorbereider' ook de daadwerkelijke `geleider' tijdens de proef. In een aantal 

politieregio's zijn speurhondgeleiders werkzaam die tijdens de onderzoeksperiode (en op dit 

moment) niet beschikten over een - voor de sorteerproef - gecertificeerde hond. Deze 

30 	In 4.2.2. worden opmerkingen gemaakt over de registratie van inbeslaggenomen voorwerpen. 

31 	In 4.2.3. wordt nader ingegaan op de 'aansturing' van de sorteerproef. 

32 	Zie G.A.A. Schoon, The performance of dogs in identifying humans bij scent, dissertate, Leiden 1997. 

33 	Bij de 'positive check' methode en bij de 'gelijk-ongelijk' methode hoeft door de controle-proef geen 
rekening gehouden te worden met geslacht, afkomst en eventuele bijzondere omstandigheden. 
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geleiders functioneren op het terrein van de sorteerproef veelvuldig als Voorbereider en 

(tevens) 'helper' bij de daadwerkelijke uitvoering van de proef. 

Bij de samenwerkingsverbanden van geleiders is de 'helper' een van de collega-geleiders. In 

die politieregio's waar slechts een geleider (zonder interregionaal samenwerkingsverband) 

werkzaam is, wordt de assistentie ingeroepen van andere (in de loop der tijd wel veelal 

dezelfde) politiefunctionarissen." 

De geleiders geven er de voorkeur aan dat de sorteerproef op een vaste schone plaats 

wordt uitgevoerd. Niet alle geleiders beschikken over een vaste, voor de uitvoering van een 

sorteerproef geschikte ruimte. Weliswaar wordt steeds meer gebruik gemaakt van een 

beperkt aantal - voor de honden vertrouwde - lokaties, doch de behoefte aan een speciaal 

ingerichte ruimte is groot. Deze ruimte zou dan bijvoorbeeld voorzien kunnen warden van 

een 'sorteerbank'" en een videoinstallatie, om de uitvoering van de sorteerproef op te 

nemen, zodat deze achteraf kan worden beoordeeld. 

De eisen die worden gesteld aan de ruimte waar de sorteerproef kan worden uitgevoerd zijn 

van invloed op de tijd die verstrijkt tussen de voorbereiding van een proef en de 

daadwerkelijke uitvoering. Niet iedere binnenplaats van een districtsbureau wordt - zoals 

vroeger - gebruikt voor de sorteerproef.' Materiaal voor sorteerproeven wordt verzameld en 

op een bepaalde lokatie worden in een later stadium (mogelijk) meer sorteerproeven in alle 

rust uitgevoerd. 37  

4.1.4 De verslaglegging van de sorteetproef 

Tijdens de onderzoeksperiode werd door de speurhondgeleiders van iedere sorteerproef 

een verslag gemaakt, doorgaans in de vorm van een proces-verbaal. De vorm, de inhoud en 

de uitvoering van het verslag kunnen varieren. Hierbij treden verschillen op die zijn terug te 
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34 	In het keuringsreglement met betrekking tot de 'positive check' methode zijn regels opgenomen met 
betrekking tot een afzonderlijke certificering voor de functie van 'helper. 

35 	Een 'sorteerbank' kan omschreven worden als een soon loopplank, waarbij met vaste tussenruimten 
de buizen met geurmonsters kunnen worden vastgezet. In Rotterdam worden experimenten uitge-
voerd met een geheel andere wijze van aanbieden van de geurmonsters aan de honden. 
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In een van de dossiers is een venNeer van een raadsman aangetroffen, dat made gericht was op de 
plaats waar de sorteerproef was uitgevoerd. In die zaak was op een grote parkeerplaats een serie 
sorteerproeven uitgevoerd op 20 februari en op 6 maart 1995. Doordat op 6 maart op dezelfde 
parkeerplaats weer sorteerproeven met dezelfde verdachten werden uitgevoerd, opperde de raads-
man de mogelijkheid dat de geur van zijn client door de eerdere proeven op de parkeerplaats was 
achtergebleven. Wanneer de mogelijkheid bestaat om de sorteerplaats schoon, dit wil zeggen geurvrij, 
te maken verdient dit de voorkeur. Zie bijlage 4. 

In 5.4 wordt het verband aangegeven tussen het tijdstip van uitvoering van de sorteerproef en vrij-
heidsbenemende dwangmiddelen. 



voeren op het verschil in uitkomst van de proef, namelijk geen geurherkenning (de 

`negatieve proef) en wel geurherkenning (de gpositieve proef). 38  

Van de proeven waar Oen geurherkenning wordt vastgesteld, wordt wet volstaan met het 

invullen van een onderzoeksverslag (verkort proces-verbaal) in de vorm van een imprime (in 

drievoud) met de meest relevante gegevens, dat vervolgens wordt gedateerd en op 

ambtseed of ambtsbelofte wordt ondertekend.' Een uitgewerkt proces-verbaal wordt in een 

groot aantal gevallen niet meer opgesteld, tenzij hierom uitdrukkelijk wordt verzocht of indien 

de sorteerproef zonder geurherkenning samenhangt met andere sorteerproeven waarbij wet 

een of meer geurherkenningen hebben plaatsgehad. 4°  

Van de sorteerproeven waarbij wet een geurovereenkomst is geconstateerd, wordt volgens 

de geleiders een uitgewerkt proces-verbaal opgesteld. Bij combinaties van diverse 

sorteerproeven, die afzonderlijk worden uitgevoerd door verschillende honden, wordt in een 

bepaald samenwerkingsverband een gezamenlijk uitgewerkt proces-verbaal opgemaakt 

waarin alle proeven zijn opgenomen. Zowel de verkorte als de uitgebreide processen-

verbaal worden - volgens de opgave van de geleiders - altijd naar de opdrachtgever 

gestuurd. In 5.5 wordt besproken hoeveel van de verslagen van de uitgevoerde 

sorteerproeven in de onderzochte dossiers zijn gesignaleerd. 

38 Bij de rapportage van de 12 luchten' proef wordt geen onderscheid gemaakt tussen proeven waarbij 
geen geurherkenning wordt geconstateerd en een foutief uitgevoerde proef. In beide gevallen wordt 
gerapporteerd met `geen geurherkenning'. 

39 
1 	 Bijlage 3 bevat een proces-verbaal, een onderzoeksformulier en een helpersformulier. 

40 Per delict kunnen meer sorteerproeven worden uitgevoerd, doordat meer voorwerpen geschikt zijn 
voor een sorteerproef of doordat - soms met den voorwerp - op meer verdachten in afzonderlijke 
proeven wordt gesorteerd. 
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4.2 De hoofden van de technische afdelingen' 

4.2.1 Algemeen 

In de onderzoeksperiode waren in 16 politieregio's speurhondgeleiders 'menselijke geur' 

verbonden aan de diverse technische afdelingen. In de politieregio Rotterdam-Rijnmond is 

reeds gedurende lenge tijd de speurhondendienst buiten de technische recherche 

georganiseerd. In de politieregio Haaglanden is eveneens voor een concept gekozen 

waarbij de - nu aanwezige - speurhondgeleidster 'mensehjke geur' organisatorisch met de 

desbetreffende hond bij de 'Dienst Levende Have' is ondergebracht. 

Een aantal van de geleiders was voorheen werkzaam voor verschillende districten van de 

Rijkspolitie. Na de politiereorganisatie (1990 - 1994) zijn deze bij de verschillende 

politieregio's ondergebracht. Uit de gesprekken met hoofden van technische afdelingen blijkt 

dat voornamelijk in de gebieden waar relatief veel sorteerproeven worden uitgevoerd geen - 

of vrijwel geen - discussie heeft plaatsgehad omtrent de positie van de speurhondgeleider. 

In een klein aantal politieregio's is - in de periode voorafgaand aan de reorganisatie van 

1994 - de persoon en later de formatieplaats van speurhondgeleider uit de organisatie 

verdwenen. In het algemeen hebben financiele en deels formatietechnische aspecten 

hieraan ten grondslag gelegen. In verscheidene politieregio's werd de voorkeur gegeven aan 

het sluiten van een convenant met een andere pohtieregio of met het KLPD, of het sluiten 

van incidentele huurovereenkomsten, waardoor voor die politieregio's honden van de 

convenant- of huurpartner ter beschikking zijn gekomen. Volgens de hoofden van de 

betrokken technische afdelingen zijn aan de convenant- of huurvorm zowel voor- als nadelen 

verbonden. Als voordeel wordt gezien dat een speurhondgeleider met gecertificeerde hond 

indien nodig op afroep beschikbaar is. Binnen de eigen organisatie zijn hiertoe geen extra - 

mogelijk duurdere - inspanningen vereist. Als een van de nadelen wordt genoemd dat, met 

name voor onderzoeken op de pleats van een delict (PD) 42 , de hond met geleider uit een 

andere regio moet komen, hetgeen veelal een langere reistijd met zich meebrengt. Een 

tweede nadeel is volgens de betrokkenen dat de bekendheid van het identificatiemiddel 

'sorteerproef afneemt, wanneer geen eigen speurhondgeleider binnen de eigen organisatie 

'zichtbaar' aanwezig is. Door een van de hoofden van de technische afdelingen werd dit als 
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42 

Gekozen is voor de neutrale term technische afdelingen. De organisatievormen en benamingen van 
de afdelingen (units of bureau's) waartoe de speurhondgeleiders behoren is niet in alle 25 politieregi-
o's gelijk. Veelvuldig worden de afdelingen 'technische recherche' of 'recherche ondersteuning' 
genoemd, doch oak 'technische ondersteuning', 'bureau techniek' en 'operationele recherche onder-
steuning' worden als benamingen gebruikt. 

De plaats van het delict vaft niet per definitie samen met de juridische Oleg van de locus delicti, zoals 
van belang is voor de bepaling van de rechtsmacht en de relatieve competentie van de rechter. 
Zie T & C Sr 1997, aant. 3 bij art. 2 Sr. 



volgt geformuleerd: ier groeit een generatie politiefunctionarissen, die het middel speurhond 

haast niet kennen.' Onbekendheid van het middel heeft - volgens de betrokkenen - in de 

eerste plaats tot gevolg dat het aantal voor de sorteerproef veiliggestelde voorwerpen in de 

betreffende politieregio's geleidelijk afneemt.' In de tweede plaats neemt het aantal 

daadwerkelijke aanvragen voor een sorteerproef af. In geval van calamiteiten is de capaciteit 

van de convenantspartner niet altijd toereikend, waardoor alsnog een beroep gedaan dient 

te worden op de capaciteit van die politieregio's die wel geInvesteerd hebben in een eigen 

speurhondgeleider. 

In vraaggesprekken met de speurhondgeleiders en de hoofden van technische afdelingen is 

te constateren dat de huidige organisatie van de speurhonden `menselijke geur' niet overal 

even enthousiast wordt onderschreven. Met name capaciteitsgebrek om volledige 24-uurs 

diensten te kunnen inroosteren, het inzetten van eigen capaciteit voor andere regio's zonder 

dat daar een soortgelijke tegenprestatie tegenover kan staan en het verloren gaan van tijd 

door het overbruggen van langere afstanden, worden als bezwaren genoemd. Door diverse 

betrokkenen is naar voren gebracht dat een centraal aangestuurde organisatie met meer 

sublocaties in het land mogelijk aan deze bezwaren tegemoet zou kunnen komen. 

4.2.2 Het veiligstellen van voorwerpen voor de sorteerproef 

De speurhondgeleiders komen zelf - zoals eerder vermeld in 4.1.2 - niet regelmatig op de 

plaats van een delict." Oorzaken die hiervoor in de gevoerde gesprekken met de hoofden 

van de technische afdelingen worden genoemd, zijn onder andere de tijd die nodig is 

voordat een geleider ter plaatse kan zijn, de onbekendheid met het middel waardoor niet op 

tijd aan de mogelijkheid van dit type onderzoek wordt gedacht en - met name in de grote 

steden - het niet geschikt zijn van de plaats van een delict voor het volgen van een 

geurspoor, zoals bijvoorbeeld in een drukke winkelstraat. Te weinig capaciteit om aan de 

vraag te voldoen heeft zeer direct als neveneffect dat een volgende keer minder snel aan 

het opsporingsmiddel (speurhond `menselijke geur') gedacht zal worden. Een neveneffect 

kan tevens zijn, dat minder voorwerpen rondom een plaats van een delict worden gevonden. 

Uiteraard zijn op dit punt geen cijfers bekend, doch iedere speurhondgeleider kent wel een 

verhaal waarbij - in tweede instantie - alsnog door een speurhond onderzoek is gedaan en 

vervolgens een belangrijk voorwerp door de speurhond werd gevonden. Deze voorwerpen 
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Niet alle politieregio's beschikken over exacte cijfers hieromtrent. 

Niet op iedere plaats van een delict zou een onderzoek met een speurhond `menselijke geur' relevant 
zijn. Bedoeld worden die plaatsen van delict die, uitgaande van de situatie dat altijd een geleider 
beschikbaar is, geschikt zijn voor onderzoek door een speurhond en waarbij in potentie de speurhond 
een wezenlijke bijdrage aan het onderzoek zou kunnen leveren. 
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zijn vaak weer de uitgangsvoorwerpen voor een sorteerproef of een ander onderzoek. 

Een ander gevolg van de afwezigheid van een speurhondgeleider op de plaats van een 

delict is, dat het merendeel van de op of rondom de plaats van het dehct 'veiliggestelde' 

voorwerpen door andere functionarissen wordt verpakt. Dit gebeurt deels door geleiders van 

de hondenbrigades, deels door de technische recherche en deels door de basisteams. 

In een aantal politieregio's wordt een deel van het (eenvoudige) technische werk uitgevoerd 

door de basispolitiezorg. Dit varieert van onderzoeken in de nachtelijke uren tot 

sporenonderzoek bij 'kleinere' delicten. Bij ernstige delicten is de technisch rechercheur de 

aangewezen persoon om het technische onderzoek uit te voeren. Onderzoeken naar 

delicten zoals woninginbraken warden door de technische recherche niet meer tijdens de 

nachtelijke uren uitgevoerd in verband met capaciteitsproblemen. 

De politiefunctionarissen (van de basispolitiezorg), die voorwerpen voor een sorteerproef in 

beslag nemen en verpakken, worden omtrent de juiste handelwijze - meestal in een dagdeel 

- geInstrueerd door de speurhondgeleiders. 

In de meeste politieregio's met eigen speurhondgeleiders 'menselijke geur' wordt vanuit de 

technische recherche regelmatig gewezen op de mogelijkheden van geurvergelijking tussen 

een 'veiliggesteld' voorwerp en een verdachte, om te promoten dat op plaatsen van een 

delict met deze mogelijkheid rekening wordt gehouden. 

Doordat op de diverse technische afdelingen geen centrale administraties in de 

onderzoeksperiode zijn bijgehouden waaruit het totale aantal voor een sorteerproef 

veiliggestelde voorwerpen is te extraheren, is moeilijk aan te geven of grate verschillen 

bestaan tussen de politieregio's in het aantal - met het oog op een sorteerproef - in beslag 

genomen voorwerpen. Uit de gesprekken met de verschillende hoofden van de technische 

afdelingen Imam naar voren dat, in die politieregio's waar veel sorteerproeven warden 

uitgevoerd, ook een actieve promotie wordt gevoerd voor het middel sorteerproef. In de 

politieregio's waar gee?, eigen geleider aanwezig is en in de politieregio's waar relatief weinig 

sorteerproeven warden uitgevoerd, heeft de technische recherche volgens onze 

gesprekspartners - mogelijk deels door decentralisering van technisch onderzoek - minder 

invloed op het veiligstellen van voorwerpen voor een sorteerproef. 

Een van de bepalende factoren die wordt genoemd is de affiniteit van de verantwoordelijke 

persoon op de plaats van een delict met de sorteerproef. Een factor die medebepalend kan 

zijn, is de aard van het delict. Niet in iedere politieregio worden bij inbraken (regelmatig) 

voorwerpen veiliggesteld. Op 'inbraakniveau' worden bijvoorbeeld alleen die voorwerpen 

geschikt bevonden die de dader moet hebben meegebracht. Bij andere delicten wordt als 

aiterium gebruikt dat de dader het voorwerp voldoende stevig moet hebben vastgehouden. 

Op de plaats van een dehct wordt ook wel ingeschat welke voorwerpen in een later stadium 

mogelijk voor een sorteerproef gebruikt kunnen gaan warden en op basis van die inschatting 
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wordt een selectie gemaakt. Daarbij wordt tevens de afweging gemaakt naar andere 

mogelijke technische onderzoeken. Dactyloscopische sporen en werktuigsporen krijgen 

soms, als het op een keuze aankomt, een hogere prioriteit dan de sorteerproef. Wanneer 

speurhondgeleiders gebruik maken van geurdoeken, kan een geurmonster van het 

betreffende voorwerp worden genomen, zodat na deze monsterneming, ook nog andere 

technische onderzoeken aan ditzelfde voorwerp mogelijk zijn. Maar - zoals reeds genoemd 

in 4.1.2 - niet iedere speurhondgeleider of technisch rechercheur wil gebruik maken van 

geurdoeken, zodat veelal een keuze gemaakt wordt tussen een sorteerproef of een of meer 

andere technische onderzoeken. De voorkeur gaat dan vaak uit naar dactyloscopisch 

onderzoek in verband met de bewijswaarde van een geconstateerde overeenkomst in 

kenmerken. 

De Vaarde' van een zaak, in de zin van de aard en de ernst van de zaak zoals bij de meeste 

levensdelicten, kan medebepalend zijn. Door het ontbreken van eenduidige criteria op dit 

punt, is niet duidelijk geworden waar de grenzen precies liggen. De zeggenschap en kennis 

van de beslissende persoon op een plaats van een delict en zijn affiniteit met de sorteerproef 

is waarschijnlijk in de meeste zaken van doorslaggevende betekenis voor de beslissing of 

voorwerpen voor een sorteerproef worden veiliggesteld. 

4.2.3 Het `aanstureni van de sorteerproef 

Veelal wordt door de betrokken technisch rechercheur of een speurhondgeleider vanuit de 

technische recherche gewezen op de mogelijkheid om een sorteerproef uit te voeren. Bij de 

politieregio's met een decentrale organisatie (op districtsniveau) heeft de technische 

recherche echter Oen zicht op het 'veiligstellen' van voorwerpen voor een sorteerproef en 

op de aanvragen voor een sorteerproef, omdat de tactische recherche vaak rechtstreeks de 

de speurhondgeleider inschakelt. Dit is zeker het geval in die regio's waar de speurhonden 

van een andere regio's worden ingehuurd'. 

De gedachten omtrent het gebruik van de sorteerproef als een identificatiemiddel zijn in 

diverse regio's verschillend. In het noorden van het land wordt de sorteerproef slechts as 

mogelijkheid overwogen wanneer alle andere mogelijke identificatiemiddelen zijn uitgeput. 

Een van de overwegingen is bovendien, dat de kans op `succes' groot dient te zijn, omdat 

een `niet herkenning' of 'negatieve' proef niet past in de opsporingstactiek.' In verschillende 

politieregio's wordt de sorteerproef gezien als een sluitpost, als laatste 'pressie'middel of als 

een middel om een verhaal van een verdachte bij onduidelijkheden te reconstrueren. De 

algemene teneur is dat een arbeidsintensieve sorteerproef niet meer uitgevoerd hoeft te 

45 Kritische kanttekeningen omtrent deze overweging worden gemaakt in 4.5. 
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worden, wanneer voldoende bewijsmateriaal tegen een bepaalde verdachte is verzameld. 

Als reeel trainingsmateriaal zou - volgens een aantal betrokkenen - een sorteerproef in een 

dergelijke situatie nog wel wenselijk zijn. 

Naar verhouding wordt slechts met een zeer klein deel van de 'veiliggestelde' voorwerpen 

een sorteerproef uitgevoerd. Diverse oorzaken zijn hiervoor naar voren gebracht, zoals het 

ontbreken van een verdachte, het voorhanden hebben van voldoende ander bewijsmateriaal 

tegen een bepaalde verdachte, tijdsverloop, tijdgebrek, de kwaliteit van het veiliggestelde 

voorwerp en in veel gevallen het simpelweg niet meer denken aan de sorteerproef. 

De hoofden van de technische afdelingen die, tijdens het eerder genoemde onderzoek naar 

de betrouwbaarheid van de sorteerproef geconfronteerd zijn met de voorgestelde 'positive 

check' methode, zijn enthousiast over deze methode. Zij verwachten dat een kwalitatief 

goede sorteerproef een (nog) betere bijdrage kan leveren aan de opsporing en de vervolging 

van delicten. Mogelijk zou hierdoor in de toekomst meer vraag naar de sorteerproef 

ontstaan. Tevens wordt hierbij door de geinterviewden aangetekend dat de sorteerproef - los 

van de andere werkwijzen met de speurhond 'menselijke geur' zoals het speuren - kan 

uitgroeien tot een afzonderlijk specialisme. 
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4.3 De officieren van justitie 

Met een aantal officieren van justitie verspreid over het land zijn gesprekken gevoerd. De 

individuele officieren van justitie hebben weinig zaken behandeld waarbij een sorteerproef 

een rol heeft gespeeld. In de arrondissementen waar weinig sorteerproeven worden 

uitgevoerd is voor de officieren een sorteerproef in een dossier zelfs een uitzondering. De 

officieren van justitie worden over het algemeen pas bij het lezen van de processen-verbaal 

van de politie in het dossier geconfronteerd met de uitslag van een sorteerproef. In het 

merendeel van de zaken waarin een sorteerproef is uitgevoerd, is deze keuze reeds door de 

politie gemaakt. De geInterviewde officieren hebben zelf nooit gevraagd om een sorteerproef 

te laten uitvoeren. Slechts in uitzonderingsgevallen is in overleg met de politie daartoe 

besloten. De sorteerproef wordt veelal uitgevoerd in het beginstadium van het strafrechtelijke 

onderzoek tegen een bepaalde verdachte (zie ook 5.4). Het resultaat van de sorteerproef 

wordt door verscheidende officieren gebruikt als ondersteuning van een vordering tot 

voorlopige hechtenis en bij een latere beslissing tot vervolging. 

De sorteerproef wordt door de genterviewde officieren zeer verschillend beoordeeld. 

Officieren die regelmatig met het middel sorteerproef worden geconfronteerd, zijn vrij positief 

in hun uitlatingen omtrent het gebruik van de sorteerproef. De sorteerproef wordt onder meer 

gezien als een middel om in het beginstadium van een straf(proces)rechtelijk onderzoek 

tijdens een verhoorsituatie de verdachte te confronteren met het resultaat van een 

sorteerproef. In een later stadium van het strafrechtelijk onderzoek neemt in eeh aantal 

zaken - volgens de betrokkenen - veelal het belang van een sorteerproef af in verband met 

het verkrijgen van andersoortig bewijsmateriaal. In een aantal procedures is de uitslag van 

den of juist meer sorteerproeven van doorslaggevende betekenis geweest zowel voor de 

beslissing tot vervolging als - volgens de betreffende officieren - tot de uiteindelijke 

veroordeling." Waar mogelijk enige twijfel zou kunnen bestaan omtrent de uitslag van den 

enkele sorteerproef, wordt een versterkende factor toegekend aan een reeks van 

sorteerproeven met eenzelfde geurherkenning. De sorteerproef kan op deze wijze een 

schakelfunctie vervullen bij reeksen delicten met eenzelfde modus operandi. 

Wanneer in enkelvoudige strafrechtelijke onderzoeken uitsluitend een sorteerproef als 

belastend bewijsmateriaal aanwezig is, wordt meestal niet tot een vervolging overgegaan. 

De opvattingen over de waarde (in de zin van bewijzende betekenis) en de betrouwbaarheid 

van de sorteerproef putten de officieren uit eigen ervaring. Twee officieren van justitie die in 

de periode vOor 1989 geconfronteerd zijn geweest met sorteerproeven, die achteraf 

46 Zie o.a. HR 9 september 1997, NJ 1998, 89. De sorteerproeven in deze zaak zijn tijdens de onder-
zoeksperiode uitgevoerd. Met de betreffende officier van justitie is een gesprek gevoerd. Zie bijlage 4. 
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aantoonbare gebreken vertoonden, staan beduidend afwijzend tegenover de sorteerproef. 47  

De sorteerproef is volgens deze officieren hooguit als sturingsmiddel in het vooronderzoek 

bruikbaar en zeker niet als bewijsmiddel. 

GeInterviewde officieren wier belangrijkste ervaringen met de sorteerproef van recente 

datum zijn, hebben een andere opvatting. Volgens deze officieren is de sorteerproef - mits 

uitgevoerd volgens de regels - van waarde zowel tijdens het opsporingsonderzoek als in een 

later stadium als 'aanvullend' bewijs. Deze officieren hechten veel waarde aan een uitvoering 

van de sorteerproef volgens de reglementen, zodat min of meer controleerbaar is of op de 

juiste wijze is gewerkt. Door geen enkele officier van justitie wordt de sorteerproef gezien als 

een identificatie-middel met een sterk zelfstandige betekenis. 

Een van de problemen die door de gesprekspartners naar voren is gebracht, betreft de 

complicatie dat een groot aantal verklaringen van verdachten niet met behulp van het 

resultaat van de sorteerproef is te weerleggen. De hond kan in bepaalde gevallen niet 

aangeven of een mengsel van geuren wordt geconstateerd of duidelijk alio& de geur van 

een bepaalde verdachte. Vooral bij verhalen van 'uitlenen' van handschoenen en het 

'uitlenen' van auto's met toebehoren kunnen - ondanks een geurherkenning - toch 

bewijsproblemen ontstaan. In een aantal gevallen wordt de uitslag van een sorteerproef ook 

bevestigd door de verdachte." Het felt op zichzelf dat daar op de plaats van het delict of 

tijdens de uitvoering van het delict, de lichaamsgeur van de verdachte op het voorwerp is 

gekomen, blijft dan het heikele punt. Of in dergelijke gevallen naast de geur van de 

verdachte ook de geur van een ander - nog onbekend persoon - op het voorwerp aanwezig 

is, kan niet nader worden onderzocht. Door de gesprekspartners wordt dit probleem als volgt 

geformuleerd: 'de hond kan immers zelf niet als getuige worden gehoord om de uitslag van 

een sorteetproef te verduidelijken'. 
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In 1989 zijn nieuwe richtlijnen ingevoerd ter uitvoming van de sorteerproef. \Thor die periode zijn in 
enkele strafrechtelijke onderzoeken waaronder de 'Zaanse paskamermoord', een aantal sorteerproe-
ven uitgevoerd met een discutabel resultaat. 

Naar aanleiding van een brandstichting werden doppen van jerrycans voor sorteerproeven veiligge-
steld. Zowel de eigenaar als de bedrijfsleider van het afgebrande bedrijf werden aangehouden en 
vervolgens werden sorteerproeven op de verdachten uitgevoerd. Bij een van de proeven werd een 
geurovereenkomst vastgesteld tussen een van de doppen en de bedrijfsleider. In een later verhoor 
vertelde deze dat hi] de dag voor de brand voor de eigenaar benzine in de betreffende jerrycans had 
gehaald. Volgens zeggen had de eigenaar dit nodig voor een van de bedrijfswagens. 



4.4 De zittende magistratuur 

Met een strafrechter is daadwerkelijk een interview gehouden. Bij de benadering van twee 

andere rechters bleek dat deze de voorkeur gaven aan het invullen van een vragenlijst, 

waarbij eventueel - indien nodig - telefonisch een toelichting kon worden gegeven. Als 

gevolg hiervan zijn aan de voorzitters van de strafsecties bij de rechtbanken en de 

gerechtshoven vragenlijsten opgestuurd met het verzoek om deze zo mogelijk door een van 

de rechters/raadsheren en een rechter-commissaris te laten invullen. In totaal zijn 24 

reacties ontvangen, zowel van rechters en raadsheren als rechters-commissarissen. 

De leden van de zittende magistratuur (rechters) worden bij het lezen van het dossier 

geconfronteerd met de resultaten van een sorteerproef. Tijdens het gerechtelijk 

vooronderzoek is een enkele maal door een rechter-commissaris verzocht om een 

sorteerproef. 

Het belang van de sorteerproef wordt door de rechters met name gezien voor het 

opsporingsonderzoek. Diverse (voormalige) rechters-commissarissen wijzen in dit verband 

op het belang van de sorteerproef als onderdeel om de benodigde 'ernstige bezwaren' in het 

kader van een beslissing tot voorlopige hechtenis aan te kunnen nemen. 

De vraag over het vertrouwen in de sorteerproef als zelfstandig 'bewijsmateriaal' heeft een 

breed scala aan opvattingen opgeleverd. De hoofdlijn die uit de antwoorden naar voren 

komt, is dat de sorteerproef vrijwel altijd gezien moet worden in samenhang met andere 

bewijsmiddelen. Een van de argumenten voor deze opvatting is dat de hond wet kan 

aangeven dat een geurovereenkomst bestaat tussen de geur van de verdachte en het 

onderzochte voorwerp, maar niet aan kan geven wanneer de geur op het voorwerp is 

gekomen. Ander bewijsmateriaal is dan veelal nodig om een meer rechtstreeks verband met 

het delict te leggen. 49  

Een ander argument om de sorteerproef te zien als ondersteunend of aanvullend bewijs is 

onder andere gelegen in de opvattingen omtrent de betrouwbaarheid van de sorteerproef. 

Het oordeel over de betrouwbaarheid van de sorteerproef varieert van betrouwbaar tot 

weinig betrouwbaar. Over het geheel genomen is, in die arrondissementen en ressorten 

waar weinig sorteerproeven worden uitgevoerd, het oordeel van de strafrechters omtrent de 

betrouwbaarheid van de proef minder positief dan in die arrondissementen waar 

regelmatiger sorteerproeven worden uitgevoerd. Opvallend is bovendien dat de rechters die 

49 Een van de rechters komt met het volgende voorbeeld. Een getuige had enige twijfel bij de herkenning 
van de verdachte bij een fotoconfrontatie. Deze getuige wist wel precies te vertellen welke voorwerpen 
door de' verdachte waren aangepakt. Toen de sorteerproef op die voorwerpen `positief uitpakte was 
het bewijs nagenoeg rond. 
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verwijzen naar verklaringen van getuigen en deskundigen ter zitting, gesprekken met 

speurhondgeleiders en demonstraties, aangeven de sorteerproef een redelijk betrouwbaar 

middel te vinden, mits deze in alle rust en goed worden uitgevoerd. Veel waarde wordt 

gehecht aan een uitvoering van de sorteerproef volgens de voorschriften van het 

keuringsreglement en aan een uitvoerige verslaglegging in het proces-verbaal van de 

speurhondgeleider hieromtrent. 

De opvattingen omtrent het belang van de sorteerproef voor de bewijsconstructie loopt 

parallel met de hierboven genoemde meningen omtrent de betrouwbaarheid van de proef. 

De rechters, die vertrouwd zijn met dossiers waarin de sorteerproef voorkomt en vertrouwen 

hebben in het middel, zijn eerder geneigd de resultaten van de sorteerproef (in de vorm van 

een proces-verbaal) als bewijsmiddel te gebruiken naast andere bewijsmiddelen. Een 

rechter vermeldt zelfs dat een 'positieve' sorteerproef altijd bij de bewijsmiddelen in de 

motivering van de bewezenverklaring wordt meegenomen. Rechters die minder vertrouwd 

zijn met en minder vertrouwen hebben in de sorteerproef, zijn hiertoe minder geneigd. Aileen 

in de gevallen waarin wettig bewijs zeer schaars is en alle 'snippers' gebruikt moeten 

worden, wordt het resultaat van de sorteerproef als bewijsmiddel in het vonnis of arrest 

gebruikt. Voor het vormen van de rechterlijke overtuiging kan, naast het wettige bewijs, de 

uitslag van een sorteerproef eveneens van belang zijn. Een van de bezwaren die door meer 

rechters genoemd wordt is het feit dat de sorteerproef moeilijk te herhalen is. 
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4.5 Kritische kanttekeningen 

Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken en de verzamelde informatie volgt in deze 

paragraaf een aantal kritische kanttekeningen. 

In de eerste plaats is tijdens het onderzoek opgevallen dat de resultaten van een 

sorteerproef op verschillende wijze in een proces-verbaal worden beschreven. Meermalen 

hebben wij geconstateerd dat relevante gegevens in een proces-verbaal ontbraken. Dit 

betrof in een aantal gevallen persoonsgegevens van de verdachte of gegevens omtrent het 

veiliggestelde voorwerp. Bovendien is in een geval geconstateerd dat een sorteerproef 

volgens het 'helpersformulier gelijktijdig werd uitgevoerd op twee verschillende verdachten, 

terwijI in het naar aanleiding van deze sorteerproef opgemaakte proces-verbaal uitsluitend 

vermeld is dat de hond het geurmonster van verdachte A heeft aangewezen en niet dat een 

geurmonster van verdachte B eveneens in de proef was betrokken. Volgens het 

'helpersformulier' beyond het geurmonster van verdachte A zich op de tweede plaats in de 

betreffende rij, terwijI het geurmonster van verdachte B op plaats vijf was gesitueerd. In het 

proces-verbaal wordt bovendien niet vermeld dat de hond alle geurmonsters - dus ook het 

monster van de verdachte B - heeft beroken. Bovendien blijkt uit deze constatering dat van 

de 'negatieve' sorteerproef van verdachte B in het geheel Oen proces-verbaal is 

opgemaakt. 

De conclusies, die worden getrokken door de speurhondgeleiders nadat de hond een 

geurherkenning heeft aan'gegeveri, verschillen. Een voorbeeld van een conclusie is: 'Gezien 

de werkwijze van de speurhond heb ik, verbalisant  , de overtuiging dat de geur aan 

het uitgangsvoorwerp identiek is aan de lichaamsgeur van verdachte'. Een andere 

form ulering in deze is: 'Uit deze sorteerproef kan worden opgemaakt, dat de lucht welke zich 

beyond aan het uitgangspunt voor de hond overeenkomstig was aan de lucht van het buisje 

dat de verdachte P. had vastgehouden'. 

Andere speurhondgeleiders zijn iets gematigder in hun conclusies en spreken van 

`geurovereenkome of beperken zich tot de conclusie dat de hond 'een duidelijke 

overeenkomst in geur' heeft waargenomen. 

Een van de onderzochte dossiers bevatte een samenvatting van een verklaring van een 

speurhondgeleider naar aanleiding van een verklaring van een verdachte omtrent een 

bepaald voorwerp. De speurhondgeleider heeft in die zaak verklaard dat met aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid de verdachte het voorwerp in handen heeft gehad. 

Na lezing van een groot aantal processen-verbaal over uitgevoerde sorteerproeven, kan 

worden geconcludeerd dat de wijze van verslaglegging verbeterd dient te worden. De 

processen-verbaal dienen eenvormiger te worden opgesteld. In het proces-verbaal moeten 

alle relevante gegevens van de verdachte (naam, geboortedatum), het inbeslaggenomen 
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voorwerp (plaats, tijdstip, persoon en wijze van veiligstellen) en het delict (datum, plaats en 

kwalificatie) zijn opgenomen, zodat geen twijfel kan bestaan over de relatie tussen het 

voorwerp en het delict. Bovendien moet - naast een algemene beschrijving van de 

voorbereiding en de uitvoering van de sorteerproef - duidelijk blijken op welke specifieke 

wijze de sorteerproef in die betreffende zaak is voorbereid en uitgevoerd, bijvoorbeeld of wel 

alle buizen zijn beroken. Een enkele verwijzing naar de reglementen volstaat daarbij niet. 

De uiteindelijke conclusies in de processen-verbaal dienen uit te gaan van een uniforme 

wijze van formulering. 

De tweede kanttekening die wij willen maken heeft betrekking op de 'kwaliteit' van het te 

vergehjken voorwerp ten opzichte van de beslissing om de sorteerproef al dan niet uit te 

voeren. 

Voorstelbaar is dat bij of kort na het 'veiligstellen' van een voorwerp voor een sorteerproef 

vanuit technisch oogpunt - vekirdat een verdachte bekend is - objectieve selectiecriteria 

worden gehanteerd, die betrekking hebben op de kwaliteit van het voorwerp en de mogelijke 

aanwezigheid van voldoende geur op het voorwerp, hetgeen enigszins afgeleid kan worden 

uit de waarneembare situatie op de plaats van een dehct. 

Vanuit methodologisch standpunt bezien is het niet juist om de inzet van de sorteerproef - 

nadat een verdachte is bekend geworden - achterwege te laten wanneer de kans op 'succes' 

gering is. Wanneer alleen gezocht wordt naar belastend bewijsmateriaal en niet naar voor 

een verdachte ontlastend bewijsmateriaal zijn de opsporingshandelingen te eenzijdig gericht. 

Slechts wanneer technische aspecten hierbij een rol spelen, bijvoorbeeld schimmelvorming 

is het achterwege laten van een sorteerproef te billijken. Vanuit technisch oogpunt wordt 

door de geleiders gezegd dat een eenmaal uitgevoerde sorteerproef niet herhaald kan 

worden. Een uitgepakt en beroken voorwerp kart niet opnieuw - eventueel voor een langere 

periode - worden verpakt. Toch is een standpunt dat vanuit tactisch oogpunt - omdat de 

kans op succes gering is - een sorteerproef niet wordt uitgevoerd in het onderzoek ten 

opzichte van een verdachte niet juist. In de (concept) bijlage 2 van het nieuwe 

keuringsreglement ter uitvoering van de 'positive check' methode is ter zake opgenomen: 

'De speurhondgeleider kan op basis van de te verwachten kwaliteit van het voorwerp, de 

duur dat het vootwerp is opgeslagen, en kennis van zijn eigen hond adviseren over de te 

vetwachten kans op succes. Op basis hiervan kan om technische en/of tactische redenen 

besloten worden de proef al dan niet uit te voeren.' 

Wij menen dat de terminologie 'kans op succes' voor wijziging vatbaar is. Op grond van 

tactische redenen kan slechts van een sorteerproef worden afgezien, wanneer voorkomen 
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moet worden dat in een te vroeg stadium in het onderzoek sorteermateriaal wordt verbruikt 

en niet meer geschikt is voor een sorteerproef. Zoals volgt uit het bovenstaande mag de 

verwachte uitslag van een sorteerproef niet van invloed zijn op de keuze om al dan niet over 

te gaan tot uitvoering van een sorteerproef. 

In de derde plaats is ons opgevallen dat de terminologie met betrekking tot de 

bewijsrechtelijke aspecten van de sorteerproef tussen de verschillende beroepsgroepen 

verschillen. Politiefunctionarissen gebruiken veelvuldig de term `aanwijzing' ter aanduiding 

van de bewijswaarde van het identificatiemiddel sorteerproef. Bij de leden van de zittende en 

staande magistratuur wordt nagenoeg unaniem de bewijswaarde, in de zin van bewijzende 

betekenis, van de sorteerproef aangeduid als `aanvullend bewijs' en in termen als de 

sorteerproef is geen `zelfstandig' bewijsmidde1. 51  

51 Zie voor deze problematiek T & C Sv 1997, Inleidende opmerkingen Boek II, Titel VI, Afd. 3. 
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HOOFDSTUK 5 ANTVVOORDEN OP DE ONDERZOEKSVFtAGEN 

5.0 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksvragen, zoals geformuleerd in hoofdstuk 2, worden 

beantwoord. De kwalitatieve gegevens, die ten grondslag liggen aan de beantwoording van 

de onderzoeksvragen, zijn verkregen van de speurhondgeleiders en zijn vervolgens de basis 

geweest voor het dossieronderzoek. Uit de gesprekken met de speurhondgeleiders is 

gebleken dat van een aantal politieregio's niet alle sorteerproeven te achterhalen zijn (zie 

ook onder 3.1). Doordat bij de politie in de geautomatiseerde systemen geen gegevens 

omtrent uitgevoerde onderzoeken zoals de sorteerproef tijdens de onderzoeksperiode zijn 

ingevoerd, is op geen enkele wijze via een (andere) onderzoeksmethode te controleren of de 

verkregen kwantitatieve gegevens volledig zijn. De indruk bestaat evenwel dat de 

kwalitatieve gegevens, met uitzondering van de eerder aangegeven lacunes, vrij compleet 

zijn en aldus kunnen dienen als een verantwoord uitgangspunt voor het verdere onderzoek. 

De kwalitatieve gegevens zijn - als gezegd - verkregen door middel van interviews met 

vertegenwoordigers van de politie, de staande en de zittende magistratuur, aangevuld met 

een schriftelijke enquete onder leden van de zittende magistratuur. 

5.1 Aantallen sorteerproeven en aanvrager 

In hoeveel strafzaken is er in de periode tussen 1 september 1994 en 1 september 

1995 op verzoek of in opdracht van de politie (dit wil zeggen de tactische recherche), 

het Openbaar Ministerie, de rechter-commissaris, de zittingsrechter en de verdachte 

of diens raadsman een sorteerproef uitgevoerd? 

In totaal zijn gegevens verzameld van 718 sorteerproeven. 52  Niet alle sorteerproeven die 

tijdens de onderzoeksperiode zijn uitgevoerd zijn achterhaald. Op grond van de ter 

beschikking staande gegevens kan geschat worden dat rond de 750 sorteerproeven zijn 

uitgevoerd. In de processen-verbaal van de speurhondgeleiders met betrekking tot de 

uitgevoerde sorteerproeven wordt - indien deze vermelding een onderdeel vormt van de 

verslaglegging - in het algemeen een politiefunctionaris als opdrachtgever vermeld. Slechts 

in een proces-verbaal is ondubbelzinnig geconstateerd dat het verzoek tot de sorteerproef 

afkomstig was van het Openbaar Ministerie. Deze vermeldingen in de processen-verbaal 

kunnen echter een vertekend beeld geven. De speurhondgeleider is niet altijd op de hoogte 

52 Volgens opgave van de geleiders ontbreken minimaal 20 en maximaal 50 sorteerproeven. Zie 3.1. 
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van de totale situatie in een strafrechtelijk onderzoek, maar wordt vaak pas in een zaak 

betrokken wanneer de beslissing over de vraag tot het uitvoeren van een sorteerproef reeds 

genomen is. Het daadwerkelijke verzoek aan de speurhondgeleider is dan afkomstig van 

een politiefunctionaris, doch deze is mogelijk slechts een vertolker van een door anderen 

genomen beslissing. Uit de interviews met de officieren van justitie en antwoorden op de 

vragenlijsten van de leden van de zittende magistratuur blijkt niettemin dat de politie in het 

algemeen het initiatief neemt tot uitvoering van een sorteerproef. Slechts in 

uitzonderingsgevallen wordt op initiatief van een officier van justitie of een rechter-

commissar's alsnog verzocht om een sorteerproef. Door een van de rechters is in dit kader 

naar voren gebracht dat een terugwijzing naar de rechter-commissaris in veel gevallen 

weinig zinvol is, omdat naar hun indruk op het tijdstip van de zitting eventueel voor een 

geurproef veihggesteld materiaal niet meer beschikbaar is. 

In diverse processen-verbaal is wel vermeld dat de rechter-commissaris betrokken is 

geweest bij het onderzoek, omdat een of meer verdachten weigerden aan de geurafgifte 

mee te werken. Na opdracht van de rechter-commissaris zijn deze sorteerproeven alsnog 

uitgevoerd.' 
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Zijn bij de aanvragen voor sorteerproeven regionale verschillen waar te nemen? 

Grote regionale verschillen met betrekking tot de kwantiteit van de sorteerproeven zijn 

geconstateerd bij de - in de onderzoeksperiode - uitgevoerde proeven. 

In tabel 2 zijn deze gegevens in absolute aantallen weergegeven. 

Tabel 2: Aantal sorteerproeven per politieregio 

A 	B 	C 	 D 	 E 

Politieregio's 	 Aantal Korps Verhouding 	Aantal 	Verhouding 

sterkte 	A/B 	inwoners A/D per 1000 

inwoners 

1 Groningen' 	 8 	1308 	164 	557.843 	69 

2 Friesland2 	 2 	1082 	541 	602.307 	301 

3 Drenthe2 	 11 	862 	78 	450.000 	40 

4 IJssellandl 	 38 	866 	23 	460.966 	12 

5 Twente 	 64 	1249 	20 	583.621 	9 

6 NO Gelderland' 	65 	1262 	20 	754.000 	11 

7 Gelderland-Midden2 	6 	1255 	209 	620.000 	103 

8 Gelderland-Zuid2 	26 	1008 	40 	470.500 	18 

9 Utrecht' 	 33 	2466 	74 	1.047.663 	31 

10 Noord-Holland-Noord3  — 0 	1010 	--- 	558.000 	-- 

11 Zaanstreek- Waterland' 	1 	605 	605 	277.188 	277 

12 Kennemerland3 	 7 	1201 	172 	483.034 	69 

13 Amsterdam-Amstelland3  10 	5209 	521 	876.628 	87 

14 Gooi- en Vechtstreek 3 	1 	549 	549 	245.000 	245 

15 Haaglanden3 	 34 	3745 	110 	922.000 	27 

16 Hollands-Midden 3 	12 	1386 	115 	726.000 	60 

17 Rotterdam-Rijnmond' 	100 	4807 	48 	1.180.000 	11 

18 Zuid-Holland-Zuid3 	11 	933 	85 	472.000 	42 

19 Zeeland3 	 12 	790 	66 	366.007 	30 

20 Midden-West Brabant3 	56 	2159 	39 	1.018.178 	18 

21 Brabant-Noord' 	103 	1113 	11 	550.000 	5 

22 Brabant Zuid-Oost2 	46 	1503 	33 	651.500 	14 

23 Limburg-Noord2 	 22 	1007 	48 	482.478 	21 

24 Limburg-Zuid' 	 41 	1736 	45 	642.924 	15 

25 Flevoland3 	 9 	586 	65 	265.000 	29 
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De regio's kunnen wat betreft de uitvoering van een sorteerproef tijdens de 

onderzoeksperiode in drie groepen worden verdeeld. 

Categorie 1 In deze regio's is een of meer speurhondgeleider(s) met een voor de 

sorteerproef gecertificeerde hond werkzaam. Dit zijn de politieregio's 

Groningen, Usselland, Twente, NO Gelderland, Utrecht, Zaanstreek-

Waterland, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid (1994), Brabant-Noord, 

Limburg-Zuid. 

Categorie 2 In deze regio's is een speurhondgeleider 'menselijke geur' werkzaam, doch 

niet gecertificeerd voor de sorteerproef. Dit zijn de regio's Friesland, Drenthe, 

Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Brabant Zuid-Oost, Limburg-Noord.s 4  

Categorie 3 In deze regio's is geen speurhondgeleider 'menselijke geur' werkzaam maar is 

een convenant afgesloten of zijn (ad hoc) afspraken gemaakt met een andere 

regio omtrent de uitvoering van een sorteerproef. 

Dit zijn de regio's Noord-Holland-Noord, Kennemerland, Amsterdam-

Amstelland, Gooi- en Vechtstreek, Haaglanden', Hollands-Midden, Zuid-

Holland-Zuid (1995r, Zeeland, Midden-West Brabant, Flevoland. 

In tabel 2 zijn tevens de korpssterkte en het aantal inwoners per regio opgenomen, 

gebaseerd op gegevens van augustus 1995. In de kolommen C en E van tabel 2 zijn de 

verhoudingen berekend tussen het aantal uitgevoerde sorteerproeven en de korpssterkte 

respectievelijk het aantal inwoners. Ook gelet op deze verhoudingen blijven de verschillen 

tussen de regio's onderling groot. In 5.10 wordt nader ingegaan op enige oorzaken voor 

deze geconstateerde regionale verschillen. 

5.2 Sorteerproef en delict 

In welk type strafzaken worth de sorteerproef ingezet? 

De gegevens van de sorteerproeven zijn geanalyseerd met betrekking tot het type delict 

waarbij om de betreffende sorteerproeven is verzocht. In afbeelding 4 zijn deze gegevens 
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54 In de regio Limburg-Noord is inmiddels een speurhondgeleider met een voor de sorteerproef gecertifi-
ceerde hond. 

ss 	In de regio Haaglanden is inmiddels een speurhondgeleider 'menselijke geur weritzaam. 

56 	De speurhondgeleider die werkzaam was in de regio Zuid-Holland-Zuid is begin 1995 van functie 
veranderd. 



verwerkt. Bij de bepaling van de type delicten waarbij een sorteerproef wordt ingezet is 

vooralsnog uitgegaan van de omschrijving zoals aangegeven door de speurhondgeleiders in 

hun processen-verbaal en de overige opgaven die van de geleiders zijn ontvangen. 

15,6% 

Afbeelding 4: type delicten 
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Enkele malen is geconstateerd dat de omschrijving, die tijdens het opsporingsonderzoek aan 

het delict is gegeven door de politie (geleiders en eventueel andere functionarissen), niet 

overeenkomt met het uiteindelijke delict waarvoor een verdachte wordt veroordeeld. Daar 

waar een andere kwalificatie in een vonnis werd aangetroffen is de desbetreffende 

omschrijving van het delict gecorrigeerd. 57  Tevens is de kwalificatie gecorrigeerd wanneer 

tijdens het dossieronderzoek is gebleken dat het delict ten aanzien waarvan de 

desbetreffende sorteerproef heeft plaatsgehad, een ander delict dan het opgegeven delict 

betrof van dezelfde verdachte(n) 58 . Wanneer de betrokkenheid van de verdachte bij meer 

delicten wordt onderzocht, is veelal bij de eerste opgave van de uitvoering van de 

sorteerproef slechts een van de delicten vermeld, hetgeen niet altijd het delict is waarvoor de 

57 	Ook in de rechtspraak is het een algemeen bekend gegeven dat de politie `overkwalificeerr. Op grond 
van het opportuniteitsbeginsel kan ook voor een lichtere tenlastelegging zijn gekozen. Zie ook Marijke 
Malsch en Maryse Jansen, Het dossier: op papier of op het scherm? Proces 1997, p. 11. 

58 	Bij onze opgave van de geleiders werd vermeld dat de verdachte verdacht werd van een verkrachting. 
Bij het dossieronderzoek bleek dat de verdachte naast deze verkrachting, waarvoor hij uiteindelijk 
veroordeeld is, eveneens betrokken was bij een onderzoek naar aanleiding van een bankoverval. In 
het onderzoek naar dit laatste delict was de sorteerproef uitgevoerd. 
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sorteerproef daadwerkelijk is uitgevoerd. Ook hiervoor zijn - waar mogelijk - correcties 

uitgevoerd. Bij de indeling van de delicten is als uitgangspunt genomen de omschrijving uit 

de processen-verbaal en de opgaven van de geleiders, tenzij er reden was voor correctie. 

Gekozen is voor een omschrijving van het delict zoals gebruikelijk is in het normale 

taalgebruik (informele kwalificatie).' De reden voor deze keuze is dat niet van alle delicten 

waarbij een sorteerproef is uitgevoerd een dossier is teruggevonden (zie 3.4) of een 

uitspraak met een wettelijke kwalificatie is gevolgd, zodat in veel gevallen alleen de eerste 

omschrijving van het delict ter beschikking is. De omschrijvingen zoals aangetroffen bij de 

sorteerproeven zijn niet steeds eenduidig. Voor deze rapportage is hierin enige uniformiteit 

aangebracht. De delicten zijn in een aantal hoofdcategorie6n onderverdeeld. Diefstal met 

geweldpleging en overvallen zijn hierbij in dezelfde groep (overval) gebracht. Inbraak, 

diefstal door middel van verbreking, gekwalificeerde diefstal en diefstal onder verzwarende 

omstandigheden zijn ondergebracht bij de categorie 'inbraak'. De mogelijk niet voltooide 

delicten zijn niet afzonderlijk opgenomen. Gebleken is dat in een aantal politieregio's het 

delict 'diefstal van een auto' veelal als zodanig wordt gespecificeerd. Tijdens het 

dossieronderzoek is gebleken dat het feitelijk gebeuren 'diefstal van een auto' ook wordt 

aangeduid als een 'inbraak' of een 'diefstal'. 
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Uit de cijfers blijkt worden vooral bij inbraken en overvallen regelmatig van veiliggestelde 

sporen sorteerproeven uitgevoerd. In afbeelding 5 zijn de cijfers wat betreft de drie 

C.M. Pelser, De naam van het felt, ( Pompe reeks deel 17) Amhem 1995. 



hoofdgroepen van delicten uitgesplitst voor de verschillende politieregio's. 60  De verschillen 

tussen de regio's zijn niet zonder meer te verklaren. Een factor wordt natuurlijk gevormd 

door het aantal sorteerproeven dat in bepaalde regio's wordt uitgevoerd. Uit de cijfers is wet 

af te leiden dat in een aantal regio's stelselmatiger bij de drie bovengenoemde groepen van 

delicten sorteerproeven worden uitgevoerd. 

De inzet van zowel de sorteerproef als een technische onderzoek op een plaats van een 

delict is afhankelijk van de capaciteit. Steeds vaker worden werkzaamheden van de 

technische recherche door de basispolitiezorg overgenomen of uitgesteld tot de volgende 

dag. Hierdoor kan het zo zijn dat bij bepaalde type delicten, door onbekendheid met de 

mogelijkheden van de sorteerproef of door tijdsverloop, minder voorwerpen worden 

veiliggesteld die voor een eventuele latere vergelijking door middel van een sorteerproef 

zouden kunnen worden gebruikt. Bij overvallen in stedelijke gebieden speelt oak een rot dat 

de inzet van een speurhond om een geurspoor te volgen vrijwel geen zin heeft. Hierdoor is 

de kans am weggegooide voorwerpen langs de vluchtweg te vinden ook weer geringer. 

5.3 De resultaten van een sorteerproef 

Hoe frequent leidt de sorteerproef tot een `positieve' dan we! een `negatieve' identifi-

catie? 

In totaal zijn 410 sorteerproeven uitgevoerd met een `positieve' identificatie als resultaat, 

waarbij door de hand een geurherkenning met een of meer verdachten werd vastgesteld. In 

308 sorteerproeven werd Oen geurherkenning geconstateerd; anders gezegd deze proeven 

leiden tot een `negatievei identificatie. 

Met een 'positieve' identificatie wordt bedoeld het resultaat van die sorteerproeven waarbij 

een te onderzoeken persoon als drager van de geur werd aangewezen. Het 

onderzoeksresultaat wordt bij de '12 luchten' proef aangegeven met 'geurherkenning'. De 

geurherkenning zegt alleen dat een overeenkomst in geur is waargenomen tussen het 

onderzochte voorwerp en de lichaamsgeur van de onderzochte persoon. Een directe relatie 

met het delict kan slechts uit andere omstandigheden warden afgeleid. 

De 'negatieve' identificatie is een verzamelterm voor die proeven waarbij de concrete 

persoon niet werd aangewezen. De reden voor het niet aanwijzen van een persoon kan zijn 

dat deze niet de dader is, maar ook dat er onvoldoende geur op het voorwerp aanwezig is of 

dat de hond een figurant aanwijst. In at deze gevallen luidt het onderzoeksresultaat bij de 12 

luchten' proef `geen geurherkenning' . 

60 In bijlage 2 zijn de volledige cijfers opgenomen. 
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Politieregio 	 aantal 	pos-neg 	% pos 	aantal 	pos-neg 	%pos 

proeven 	 delicten 

Groningen 	 8 	4-4 	50 	 6 	3-3 	50 

Friesland 	 2 	1-1 	50 	 2 	1-1 	50 

Drenthe 	 11 	7-4 	64 	 9 	6-3 	67 

Usselland 	 38 	28-10 	74 	25 	18-7 	72 

Twente 	 64 	50-14 	78 	33 	26-7 	79 

Noord-Oost Gelderland 	 65 	50-15 	77 	36 	30-6 	83 

Gelderland-Midden 	 6 	4-2 	67 	 5 	3-2 	60 

Gelderland-Zuid 	 26 	14-12 	54 	19 	11-8 	58 

Utrecht 	 33 	15-18 	45 	, 	32 	15-17 	47 

Zaanstreek-Waterland 	 1 	0-1 	0 	 1 	0-1 	0 	_ 

Kennemerland 	 7 	6-1 	86 	 4 	3-1 	75 

Amsterdam-Amstelland 	 10 	1-9 	10 	 9 	1-8 	11 

Gooi- en Vechtstreek 	 1 	1-0 	, 	100 	 1 	1-0 	100 

Haaglanden 	 34 	13-21 	38 	22 	10-12 	45 	_ 

Hollands-Midden 	 12 	5-7 	42 	. 	7 	4-3 	57 

Rotterdam-Rijnmond 	 100 	43-57 	43 	88 	42-4261 	50 	_ 

Zuid-Holland-Zuid 	 11 	2-9 	18 	 8 	2-6 	25 

Zeeland 	 12 	8-4 	67 	 7 	5-2 	71 

Midden-West Brabant 	 56 	24-32 	43 	39 	19-20 	49 

Brabant-Noord 	 103 	51-52 	50 	77 	43-34 	56 

Brabant-Zuid-Oost 	 46 	33-13 	72 	39 	30-9 	77 	_ 

Limburg-Noord 	 22 	12-10 	55 	18 	10-8 	56 	_ 

Limburg-Zuid 	 41 	26-15 	63 	32 	21-11 	66 

Flevoland 	 9 	5-4 	56 	 3 	2-1 	66 

Tabel 3: Verdeling sorteerproeven naar resultaat 

In tabel 3 zijn de aantallen 'positieve' en 'negatieve' sorteerproeven opgenomen. Bij de 

eerste drie kolommen is uitgegaan van de resultaten per sorteerproef. Door de 

speurhondgeleiders worden echter op verschillende manieren de sorteerproeven uitgevoerd 
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wanneer meer verdachten in een zaak betrokken zijn. Bepaalde geleiders voeren vrij 

consequent twee sorteerproeven uit wanneer vergeleken moet worden met drie of meer 

verdachten. Dit kan leiden tot een 'positief en een 'negatief resultaat. Wanneer echter drie 

verdachten in den sorteerproef worden betrokken wordt een 'positief of een 'negatief 

resultaat bereikt. De beschikbaarheid van meer gecertificeerde honden leidt regelmatig tot 

het uitvoeren van twee proeven met verschillende honden en hetzelfde uitgangsvoorwerp en 

dezelfde verdachte. Deze wijze van uitvoeren kan leiden tot dubbele `positieve' dan wel 

dubbele 'negatieve' proeven. Een dergelijke wijze van indelen van de sorteerproeven 

beInvloedt bij tellingen per proef de verhouding tussen een 'positieve' dan wel een 

'negatieve' uitslag. Om deze invloeden te beperken is in de laatste drie kolommen uitgegaan 

van het aantal delicten en is per delict vastgesteld of een (of meer) geurherkenning(en) heeft 

(hebben) plaatsgehad of dat in het geheel geen geurovereenkomst is geconstateerd. 

In de eerste plaats wordt - zoals besproken in 3.1 - de verhouding van het aantal proeven 

met en zonder geurherkenning mede bepaald door de kwaliteit van de hond. Uiteraard blijft 

een wisselwerking bestaan met de `kwaliteit' van het aangeboden voorwerp. Een 

beslissende factor is daarbij of de goede/relevante sporen zijn veiliggesteld. De kritische blik 

van een speurhondgeleider in combinatie met de voorlichting aan functionarissen die 

voorwerpen voor een sorteerproef veiligstellen is hierbij van belang. Maar de kritische blik 

van de aanvrager is mede van belang. Wanneer niet weloverwogen sorteerproeven worden 

aangevraagd is de kans groot dat op een 'verkeerde verdachte' wordt gesorteerd. 

5.4 Beweegredenen voor de sorteerproef 

Wat is het belangrijkste doel van het inzetten van een sorteerproef; wordt de 

sorteerproef voomamelijk ingezet als huipmiddel bij het opsporingsonderzoek, dan 

we/ als (beoogd) bewijsmiddel? 

Tijdens het dossieronderzoek zijn voor zover mogelijk de ingangsdata verzameld van de ten 

opzichte van de verdachte genomen vrijheidsbenemende maatregelen. Vergelijking met de 

datum van de sorteerproef gaf aan dat de meeste sorteerproeven zijn uitgevoerd terwijI de 

verdachte in verzekering is gesteld of reeds in bewaring is. In afbeelding 6 is de gevonden 

verdeling weergegeven. 62  

62 Van een vrij groot aantal sorteerproeven - ongeveer 50 % - is niet bekend of in de zaak vrijheidsbene-
mende dwangmiddelen zijn toegepast. Dit betreft in de eerste plaats de categorie tniet gevonden 
dossiers'. In de tweede plaats die zaken waarin in de dossiers niet een proces-verbaal van het 
opsporingsonderzoek met de gegevens van de vrijheidsbenemende dwangmiddelen werd aangetrof-
fen. 
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Atbeekfing 6: be poside van de verdachte op het moment van de sorteerproef 

inverzekeringstelling 
60,8% 

opgehouden voor verhoor 
1,6% 

gevangenhouding 
9,2% 

in vdjheid 
2,9% 

De sorteerproef wordt niet (meer) gebruikt als hulpmiddel bij een beslissing tot 

inverzekeringstelling. Uit de interviews met de speurhondgeleiders is naar voren gekomen 

dat de sorteerproef vrijwel niet tijdens de eerste zes uur van de vrijheidsbeneming (het 

'ophouden voor verhoor) wordt uitgevoerd. Doordat meer tijd nodig is voor de zorgvuldige 

voorbereiding en uitvoering van een proef en bovendien bij voorkeur op een voor de hond 

vertrouwde plaats wordt gesorteerd, is veelal de tijd die ter beschikking •staat te kort om vote-

de beslissing tot inverzekeringstelling een sorteerproef uit te voeren. Slechts in enkele 

dossiers is geconstateerd dat de sorteerproef tijdens het 'ophouden voor verhoor' heeft 

plaatsgehad.' Bovendien wordt door de speurhondgeleiders op dit punt naar voren gebracht 

dat een eventueel dwangmiddel tegen een verdachte, die weigert aan de sorteerproef mee 

te werken, pas mogelijk is na een inverzekeringstelling. Een aantal geleiders heeft daarom 

een voorkeur voor een voorbereiding van een sorteerproef nadat de verdachte inverzekering 

is gesteld, om niet het risico te lopen onnodige (reis-)tijd te verliezen, doordat de 

voorbereiding (tijdelijk) gestaakt moet worden. 

Met bij alle dossiers kon worden vastgesteld op welk moment in verhouding tot een vrijheidsbeneming 
de sorteerproeven hebben plaatsgehad. Dit wordt veroorzaakt doordat met betrekking tot het moment 
van de sorteerproef veelal volstaan wordt met de melding van de datum, zonder dat een nadere 
tijdsaanduiding op die dag van de voorbereiding en de daadwerkelijke uitvoering wordt vermeldt. De 
datum van de sorteerproef valt regelmatig samen met de datum van de aanhouding en de inverzeke-
ringstelling. Die sorteerproeven waar dit probleem zich voordeed zijn opgenomen in de categorie 
inverzekeringstelling. Aileen de gevallen waar duidelijk was dat de sorteerproef heeft plaatsgehad 
tijdens de eerdere vrijheidsbenemende fase zijn als zodanig opgenomen. 



Gedurende de eerste fase van een opsporingsonderzoek wordt tijdens de eerste 

verzameling van het bewijsmateriaal gedacht aan uitvoering van de sorteerproef. De 

bewaartermijn van voonNerpen voor een sorteerproef kan hier mede een rol spelen. 

Wanneer een verdachte pas enige tijd na het ontdekken van het delict in beeld komt, kan de 

indruk bestaan dat een sorteerproef niet meer mogelijk is. Een enkele geleider voert geen 

sorteerproeven meer uit wanneer drie maanden na een delict zijn verstreken. 

Afbeelding 7: Tijdsverloop delict en sorteerproef 

binnen 1,5 jaar 3,5% 
binnen een maand 22,8% 

dezelfde dag 14.3% 

binnen half jaar 21,4% 
binnen een week 38,0% 

Uit afbeelding 7 is af te leiden dat meer dan 95% van de sorteerproeven in het eerste half 

jaar na het plaatsvinden van het delict wordt uitgevoerd. De delicten waarbij de sorteerproef 

meer dan een half jaar na het plegen van het delict werd uitgevoerd, betroffen in 6 gevallen 

een inbraak, een maal een vernieling en acht maal een overval. De opvatting van aan de 

ene kant geleiders, dat een sorteerproef na drie tot zes maanden niet meer zinvol is, en aan 

de andere kant de mening van aanvragers, dat een sorteerproef na drie tot zes maanden 

niet meer mogelijk is, leiden ertoe dat het aandeel van de sorteerproeven, die na meer dan 

een half jaar zijn uitgevoerd, zeer gering is. 

Uit de interviews van met name de officieren van justitie en uit de antwoorden op de 

vragenlijsten van de zittende magistratuur blijkt dat de sorteerproef veelal wordt gezien als 

een opsporingsmiddel. De resultaten van een sorteerproef kunnen met name gebruikt 

worden om de verdachte - tijdens een verhoorsituatie - mee te confronteren (zie 5.5). Een 

gpositieve' sorteerproef kan volgens de betrokkenen vervolgens mede ten grondslag liggen 

aan een vordering tot voorlopige hechtenis of aan de beslissing tot voorlopige hechtenis. 
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Uit de gesprekken met de geInterviewde politiefunctionarissen blijkt dat geen scherp 

onderscheid wordt gemaakt tussen opsporingsmiddel of beoogd bewijsmateriaal. In de 

eerste fase van het onderzoek ligt het accent meer op de opsporing zodat de verdachte met 

de resultaten geconfronteerd kan worden. Na dit moment komt een tweede fase waarin met 

name een 'positieve' sorteerproef een rol gaat vervullen als bewijsmateriaal. De mate waarin 

deze tweede rol wordt vervuld is afhankelijk van de opvattingen van de betrokken officier van 

justitie en de rechter over de betrouwbaarheid van de sorteerproef . 84  

5.5 De gevolgen van de sorteerproef 

Wat zijn de gevolgen van een `positievet identificatie in het stadium van het 

opsporingsonderzoek? Met welke frequentie leidt con frontatie met een `positier 

resultaat van een sorteerproef tot een bekentenis van de verdachte? 

Tijdens het dossieronderzoek is de verslaglegging van de verhoren van de verdachte 

(afgenomen na de sorteerproef) grondig gelezen met het oog op de confrontatie van de 

verdachte met de resultaten van de sorteerproef. 65  In totaal zijn vier dossiers aangetroffen 

waaruit duidelijk blijkt dat door de verdachte, naar aanleiding van de resultaten van de 

sorteerproef, een bekennende verklaring werd afgelegd. Een aantal verdachten heeft niet 

direct na confrontatie met de sorteerproef maar in een later stadium een bekentenis 

afgelegd. Of en, zo ja, in hoeverre een resultaat van een sorteerproef daarbij een rol heeft 

gespeeld is door middel van dossieronderzoek niet te achterhalen. De herhaalde 

confrontatie met allerlei onderzoeksresultaten en beredeneerde vermoedens, waaronder de 

resultaten van een sorteerproef, zijn hierbij vermoedelijk van doorslaggevende betekenis. 

Opvallend bij verschillende verklaringen zijn de vrij laconieke reacties van verdachten. Deze 

varieren van 'het is toch maar een aanwijzing, zoals u heeft uitgelegd' tot 'die hond is ziek' of 

`u moet met echte bewijzen komen'. 

In een klein aantal dossiers werden verklaringen van verdachten aangetroffen waarin de 

verdachten de uitslag van de sorteerproef ondersteunen door te verklaren dat aangetroffen 

goederen hun eigendom zijn of op enig moment in hun bezit zijn geweest. Vervolgens blijven 

zij het delict ontkennen. Over het algemeen zijn de verklaringen omtrent de voorwerpen 
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Zie 4.3,4.4 en 5.9. 

De verdachte is door de huidige - meer plaatsgebonden - uitvoering van de sorteerproef meestal niet 
meer in de gelegenheid zelf de proef te aanschouwen. In het vetleden heeft directe visuele confronta-
tie nog wel geleid tot 'spontane' bekentenissen. Niet in alle dossiers zijn de genoemde processen-
verbaal van de verhoren van de verdachte aangetroffen. 



vervolgens gebaseerd op het beweerdelijk gestolen zijn van het betreffende voorwerp, het 

uitlenen van de auto waarin deze goederen zich bevonden, het verliezen of het inmiddels 

verkocht hebben van het voorwerp. , 

Wat is het belang van het rapporteren van een `negatier resultaat? Worden alle 

uitgevoerde sorteerproeven gerapporteerd? 

Volgens de speurhondgeleiders wordt van iedere uitgevoerde sorteerproef direct een kort 

verslag gemaakt waarin de essentiele gegevens zijn vermeld. Dit gebeurt veelal in de vorm 

van een voorgedrukt formulier (een imprime).' De helper bij de sorteerproef geeft op een 

speciaal voor de helper ontworpen formulier de plaats van de geurmonsters van de 

verdachte(n) aan. In een klein aantal politieregio's is het gebruikelijk dat bij de proeven waar 

geen geurherkenning heeft plaatsgehad, volstaan wordt met het op ambtseed of 

ambtsbelofte ondertekenen van bedoeld formulier (verkort proces-verbaal). 

Van sorteerproeven met een geurherkenning wordt altijd een (uitgebreid) proces-verbaal 

opgemaakt. In een aantal regio's is het eveneens gebruikelijk om van sorteerproeven zonder 

geurherkenning een uitgebreid proces-verbaal op te maken. Volgens de geleiders worden 

alle uitslagen van de sorteerproeven aan de opdrachtgever doorgestuurd. Wanneer de 

geleider zijn proces-verbaal niet in het geautomatiseerde systeem van de regio opmaakt is 

het proces-verbaal, na doorsturen aan de opdrachtgever, voor de geleider aan het zicht 

onttrokken. 

Rapportage van een 'negatieve' sorteerproef wordt door de geleiders gezien als een 

noodzakelijke handeling. Geen van de geleiders gaat voor de rapportage uit van een 

scherpe scheiding tussen 'negatieve' dan wel 'positieve' proeven. Slechts qua uitvoering van 

de rapportage wordt - om tijdseconomische redenen - een onderscheid gemaakt. Vanuit 

bewijsrechtelijk standpunt is uiteraard rapportage van alle uitgevoerde onderzoeken van 

belang. De rechter kan pas tot een weloverwogen beslissing komen wanneer al het 

belastende en ontlastende bewijsmateriaal gepresenteerd wordt. Met betrekking tot de 

sorteerproef geeft een 'negatieve' uitslag verschillende mogelijkheden. Te weinig geur kan 

op het voorwerp zijn achtergebleven of nog aanwezig zijn, doordat het voorwerp lang aan de 

buitenlucht blootgesteld is geweest. Andere materiaal gebonden geuren kunnen de 

overhand hebben. Een andere belangrijke oorzaak van een 'negatieve' uitslag mag vanuit 

methodologisch standpunt niet over het hoofd gezien worden, namelijk dat de geur op het 

66 Voorbeelden van de verschillende formulieren en een (uitgebreider) proces-verbaal zijn opgenomen in 
bijlage 3. 
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voorwerp niet van de verdachte afkomstig is, dan wel dat niet aangetoond is dat zulks wel 

het geval zou zijn. Wanneer tussen deze verschillende oorzaken van de 'negatieve' proef 

onderscheid gemaakt zou kunnen worden, zou bij de laatste mogelijkheid (afhankelijk van de 

overige omstandigheden) voor de verdachte ontlastend bewijsmateriaal uit de sorteerproef 

naar voren komen. Toch is deze mogelijkheid niet te verwaarlozen en dient om die reden de 

beoordeling van een 'negatieve' sorteerproef aan de rechter te worden overgelaten, 

aannemende dat de zaak de rechter bereikt; een aanname waar de opsporingsambtenaren 

vanuit behoren te gaan. 

5.6 Het dossier en de sorteerproef 

Worden alle processen-verbaal van uitgevoerde sorteerproeven opgenomen in het 

strafdossier dat wordt toegezonden aan het Openbaar Ministerie? Is er in deze een 

verschil tussen een epositier of een inegatier resultaat van de sorteerproef? 

In de dossiers bij het Openbaar Ministerie wordt niet altijd het proces-verbaal van de 

speurhondgeleiders teruggevonden. Slechts in 62% van de gevonden dossiers is een 

proces-verbaal (op ambtseed of -belofte) 67  aangetroffen, waarvan het grootste deel 

processen-verbaal betreft met een geurherkenning (de groep 'positieven'). 
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geen pv pos. proef 
10,0% 

Atbeelding 8: processen-verinal en dossier 

pv neg. proef 
15,0% 

Zie art. 334 lid 2 juncto 152 Sv. 

pv pos. proef 
47,0% 

peen pv neg proef 
28,0% 



Naast een bijgevoegd proces-verbaal van de geleider wordt zeer regelmatig in het 

overkoepelende proces-verbaal van de politie melding gemaakt van het resultaat van de 

sorteerproef. In een aantal gevallen worden eveneens de zogenaamde `helpersformuliereni 

in het dossier opgenomen. 

Bij het dossier-onderzoek is voorts opgevallen dat de opname van een proces-verbaal van 

de sorteerproeven in een aantal arrondissementen stelselmatiger wordt uitgevoerd dan in 

een aantal andere arrondissementen. 68  Vooralsnog is uit ons (dossier)onderzoek hiervoor 

geen oorzaak aan te geven. 

5.7 Het Openbaar Ministerie en de sorteerproef 

Welke waarde hechten officieren van justitie aan de resultaten van een sorteerproef? 

In hoeverre weegt een sorteerproef mee in de beslissing omtrent al of niet (verder) 

vervolgen? 

Tijdens het dossieronderzoek zijn een enkele maal (invul)formulieren gevonden met 

betrekking tot de vordering tot bewaring of gevangenhouding. Op deze formulieren werden 

de (handgeschreven) beweegredenen aangetroffen die ter ondersteuning van de vordering 

door de betreffende officier zijn aangevoerd. In de gevallen waarbij een dergelijk formulier 

deze uitsplitsing bevatte en een sorteerproef was uitgevoerd met een (positieve) 

geurherkenning werd de sorteerproef v,ermeld bij de genoemde beweegreden. 

De opvattingen van de officieren van justitie over de sorteerproef zijn (zie ook 4.3) mede 

afhankelijk van de ervaringen van de officieren met de sorteerproef. Een aantal officieren 

met negatieve ervaringen is niet enthousiast over de sorteerproef en gebruikt de resultaten 

van de sorteerproef niet, of nauwelijks, voor hun verdere afwegingen. Uit de interviews blijkt 

dat andere officieren een ander standpunt innemen en de resultaten van een sorteerproef - 

mits uitgevoerd volgens de regels - in hun totale afweging met betrekking tot een eventuele 

verdere vervolging van het delict opnemen. Met name voor de beslissingen omtrent 

vrijheidsbenemende dwangmiddelen, in het eerste stadium van de opsporing, wordt de 

uitslag van de sorteerproef door officieren meegenomen. 69  

68 

69 

In het arrondissement Dordrecht werd bijvoorbeeld in de onderzochte (twaalf) dossiers geen enkel 
proces-verbaal van de sorteerproef aangetroffen. De onderzochte dossiers in het arrondissement 
Almelo bevatten vrijwel allemaal een proces-verbaal van de sorteerproef. 

In een dossier werd van een officier de aantekening aangetroffen, dat de verdachte maar 'het bos in 
moest wanneer de sorteerproef ook negatief was. 
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Hoe is de beslissing van het Openbaar Ministerie in zaken waarbij een sorteerproef 

een rol speelde? 

In afbeelding 9 zijn de gegevens verwerkt van de beslissingen tot vervolging of niet 

vervolging die door het Openbaar Ministerie zijn genomen. 
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Mime!ding 9: vervolgingsbeslissing Openbaar Ministerle 

dagvaarding 
820% 

voeging ad info 
3.5% 

Van een groot aantal zaken is echter in het 'Compas' systeem van het Openbaar Ministerie 

niets.terug te vinden. Een oorzaak voor deze lacune in ons onderzoek kan zijn dat de politie 

- mogelijk na overleg met een officier van justitie - de zaak niet verder ten opzichte van die 

verdachte heeft onderzocht. Redenen hiervoor kunnen zijn dat in de eerste plaats de 

verdachte ten onrechte als zodanig is aangemerkt en in de tweede plaats dat onvoldoende 

bewijsmateriaal tegen een bepaalde verdachte in het opsporingsonderzoek naar voren is 

gekomen. Een van de redenen van een officier van justitie bij de beslissing tot sepot is 

bijvoorbeeld dat een 'positieve' sorteerproef zonder andersoortig bewijsmateriaal 

onvoldoende grond is voor een vervolging. 

De groep ad informandum" zaken is vrij klein. In deze categorie zijn alleen die zaken 

opgenomen waarin zekerheid was omtrent de beslissing van het Openbaar Ministerie. In een 

aantal dossiers van verdachten zijn echter, naast vrij uitgebreide dagvaardingen, ook soms 

meer dan tien ad informandum gevoegde zaken aangetroffen. Doordat echter vrijwel geen 

gegevens van deze ad info gevoegde zaken in het dossier aanwezig waren, kon niet met 

zekerheid worden gezegd of de betreffende zaak waarin de sorteerproef is uitgevoerd bij de 

Ad info(rmandum) zaken betreffen delicten die ter informatie aan de rechter mede worden voorgelegd 
zonder dat deze formeel zijn tenlastegelegd. Een van de voorwaarden om ad informandum zaken mee 
te nemen in de stratoplegging is dat de verdachte het delict moet hebben bekend. 



ad informandum zaken was gevoegd. Bij de delicten waar geen delictsdatum van bekend 

was, deed zich een soortgelijk probleem voor. Bij aantreffen van een dossier van die 

verdachte bij het Openbaar Ministerie kon in een groot aantal gevallen (met name bij de 

`negatieve' proeven) mede door het ontbreken van een proces-verbaal van een sorteerproef, 

niet met zekerheid worden vastgesteld of de betreffende sorteerproef in het onderzoek naar 

dat delict is uitgevoerd. 

5.8 De zittingsrechter en de sorteerproef 

Hoe frequent wordt de rechter in het dossier geconfronteerd met de resultaten van 

een sorteerproef? 

Van het aantal onderzochte dossiers is in 62% van de dossiers een proces-verbaal van de 

sorteerproef aangetroffen. Opvallend is het grote aantal dossiers (ongeveer 150) waarin een 

proces-verbaal van de sorteerproef en vaak zelfs iedere verwijzing naar een sorteerproef 

ontbreekt. Uit een aantal dossiers is niet te destilleren dat in het onderzoek naar dat delict 

een sorteerproef heeft plaatsgehad, terwijI volgens de gegevens van de politie en van het 

Openbaar Ministerie wel het juiste dossier van het te onderzoeken delict is bekeken. 

Indien de inhoud van het dossier van de rechter gelijk is aan de onderzochte dossiers, wordt 

de rechter dus niet in alle gevallen op de hoogte gesteld van het feit dat een sorteerproef 

heeft plaatsgehad. Uit het oogpunt van controle op de opsporing en de vervolging is het een 

kwalijke zaak dat op deze wijze mogelijk relevante informatie aan de rechter wordt 

onthouden. Bovendien behoort de groep van ontbrekende processen-verbaal voor ongeveer 

28% tot de `negatieve' proeven. Zoals eerder is vermeld, kunnen diverse oorzaken ten 

grondslag liggen aan een proef met een `negatieve' uitslag, doch niet vergeten mag worden 

dat een van de oorzaken van een dergelijke uitslag wel degelijk kan zijn dat een geur op een 

voorwerp niet van de vergeleken persoon afkomstig is.' Wanneer de rechter niet altijd het 

proces-verbaal van een sorteerproef ziet, wordt dus mogelijk voor een verdachte ontlastend 

materiaal aan de beoordeling van de rechter onthouden. Dit is in beginsel onrechtmatig. 72  

71 	Dat deze gedachte niet algemeen is toont de volgende conclusie die in een van de processen-verbaal 
is aangetroffen. Oat de hond geen geurherkenning had hoeft niet te betekenen dat de verdachten dit 
feit niet hebben gepleegd. lndien de hond niet volledig overtuigd is van het feit dat de geur aan het 
uitgangspunt en de geur van de verdachte(n) gelijk zijn, zal hij nooit tot herkenning overgaan. Hetzelf-
de kan het geval zijn indien er van meerdere personen geur aan het uitgangspunt "kleeft".' 

72 	EHRM, 16 december 1992, Series A, vol 247-B en NJCM-Bulletin, jrg. 18 (1993), p. 449-453 
(Edwards) en HR 7 mei 1996, NJ 1996, 687 (DevSol) 
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Hoe vaak gebrulict de rechter een proces-verbaal inhoudende de verklaring van de 

speurhondgeleider els bewijsmiddel bij een bewezenverklaring of als (nadere) moti-

vering van een vnjspraak? 

Door de verkorte vonnissen en de aantekeningen mondeling vonnis is het moeilijk exacte 

gegevens te vergaren omtrent het 'voorkomen' van de resultaten van een sorteerproef 

vervat in een proces-verbaal als nadere uitwerking van de bewijsconstructie. 73  In de dossiers 

waarin een vonnis werd gevonden, betrof een kleine 60% van de dossiers een aantekening 

mondeling vonnis en in een kleine 30% een verkort vonnis. Slechts in lets meer dan 10% 

van de dossiers werd - vaak pas bij het dossieronderzoek bij de gerechtshoven" - een 

uitgewerkt vonnis aangetroffen. In totaal werden in 13 dossiers uitgewerkte vonnissen 

aangetroffen met het proces-verbaal van een sorteerproef vervat bij de bewijsmiddelen. Van 

de overige dossiers met een uitgewerkt vonnis was in de helft van de gevallen de uitslag van 

de sorteerproef negatief geweest. 

5.9 Meningen omtrent de betrouwbaarheid van de sorteerproef 

Wat is het oordeel van de politie, de officieren van justitie en de rechters(-commis-

sarissen) omtrent de betrouwbaarheid van de sorteerproef? Heeft de huidige nadruk 

op kwaliteit van onderzoeksmethoden in het algemeen verandering gebracht in de 

zienswijze ten opzichte van de betrouwbaarheid van de sorteerproet7 

Enkele officieren van justitie en een (klein) aantal rechters zijn van mening dat de 

sorteerproef niet geschikt is als bewijsmiddel. In dit verband wijzen zij op de, naar hun 

mening, onbetrouwbaarheid van de resultaten van de sorteerproef (in het verleden) m . Uit de 

interviews en uit de genoemde vragenlijsten (zie 4.3 en 4.4) blijkt verder dat diverse andere 

leden van de zittende en de staande magistratuur meer vertrouwen hebben in de 

sorteerproef en dit identificatiemiddel zien als 'aanvullend' bewijs. De resultaten van een 

sorteerproef worden door de meeste betrokkenen niet gezien als een 'zelfstandig' 

bewijsmiddel met een grote bewijzende waarde. De reden voor deze nuance is onder andere 
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Zie noot 16, vonnissen en arresten worden pas 'uitgewerkt' wanneer hoger beroep respectievelijk 
cassatie is ingesteld. 

Met alle dossiers waren op de gerechtshoven beschikbaar 

In de periode voordat de huidige reglementen zijn ingevoerd, ward zowel de voorbereiding als de 
uitvoering door dezelfde speurhondgeleider gedaan. Deze wist dan op welke pleats het vootwerp van 
of vastgehouden door de verdachte lag. Onwillekeurig kon de speurhondgeleider hierdoor zijn hond 
beinvloeden, hetgeen menigmaal tot zeer discutabele resultaten heeft geleid. 



gelegen in de - ook bij deze groep ondervraagden - aanwezige twijfel over de 

betrouwbaarheid van de sorteerproef. Als de verschillende gesprekken worden samengevat 

ontstaat bovendien de indruk dat enige twijfel bestaat of de lichaamsgeur van een persoon 

wel zodanig uniek is dat een grote bewijskracht aan de resultaten van een sorteerproef kan 

worden verbonden zoals bijvoorbeeld bij de vingerafdruk. Bovendien wordt op dit punt door 

diverse ondervraagden naar voren gebracht dat de resultaten van de hond onvoldoende 

controleerbaar zijn en de hond niet ondervraagd kan worden. Volgens de ondervraagden 

heeft de huidige nadruk op kwaliteit van onderzoeksmethoden in het algemeen weinig 

verandering gebracht in de zienswijze ten opzichte van de betrouwbaarheid van de sorteer-

proef. 

5.10 	Oorzaken regionale verschillen in frequentie van de sorteerproef 

Wat zijn de oorzaken van of redenen voor - eventuele tijdens het onderzoek geconsta-

teerde - regionale verschillen in het gebruik van de sorteerproef? 

Het verschil in kwantiteit van de sorteerproeven wordt in de eerste plaats mede bepaald door 

de beschikbaarheid van de speurhondgeleiders. Uit de interviews blijkt dat in die regio's 

waar regelmatig een speurhondgeleider aanwezig en beschikbaar is, meer voorwerpen voor 

een sorteerproef worden veiliggesteld en meer proeven worden uitgevoerd. Door 

samenwerking van groepen speurhondgeleiders en het sluiten van een convenant vindt een 

betere spreiding van beschikbaarheid plaats, dan verwacht zou worden uit het beperktere 

spreidingsgebied van de speurhondgeleiders met een voor de sorteerproef gecertificeerde 

hond. In die gebieden waar geen eigen speurhondgeleider (meer) aangesteld is, neemt 

mogelijk het aantal uitgevoerde proeven af. Doordat geen complete cijfers over andere jaren 

beschikbaar zijn, is dit statistisch niet aan te tonen. Uit gesprekken met hoofden van 

technische afdelingen is naar voren gekomen dat de onbekendheid met het 

identificatiemiddel `sorteerproef meer en meer leidt tot een voorbijgaan of vergeten van deze 

mogelijkheid tot het vergaren van bewijsmateriaal. Het ontbreken van een speurhond op een 

plaats van een delict is hier mede debet aan. In politieregio's waar de speurhondgeleiders in 

verhouding veel sorteerproeven uitvoeren wordt regelmatig vanuit de organisatie, zowel 

intern als extern, voorlichting gegeven omtrent de mogelijkheden van een speurhond 

`menselijke geur'. Het motief voor een daadwerkelijke inzet van een speurhond voor een 

geurvergelijking kan veroorzaken dat - bij beschikbaarheid van gecertificeerde honden - toch 

relatief weinig sorteerproeven worden uitgevoerd. Met name in de noordelijke politieregio's 

wordt de sorteerproef gezien als een laatste redmiddel, zonder welke een zaak niet 

'opgelost' kan worden. In het noorden wordt pas overgegaan tot een sorteerproef wanneer 
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uit andere gegevens blijkt dat de sorteerproef met een grote kans op succes kan worden 

voltooid, anders gezegd dat de sorteerproef wel met 'de goede verdachte' wordt uitgevoerd. 

Hieraan lijkt een niet objectief uitgangspunt ten grondslag te liggen, doch de reden voor deze 

stellingname is (grotendeels) gelegen in het felt dat na een sorteerproef het veiliggestelde 

materiaal niet meer geschikt is voor een volgende proef. Mocht vanuit het tactische 

onderzoek 'een andere verdachte' naar voren komen dan is een vervolg sorteerproef niet 

meer mogelijk, want het in eerste instantie veiliggestelde materiaal is 'verbruikt' en dan niet 

meer beschikbaar. 

Als mogelijke oorzaak van de regionale verschillen in aantallen sorteerproeven wordt door 

diverse gesprekspartners naar voren gebracht, dat streekgebonden culturele verschillen 

hieraan ten grondslag kunnen liggen. In de meer landelijke gebieden die, vanaf de twintiger 

jaren regelmatig speurhonden tot hun beschikking hadden in de onderzoeken naar 

smokkelen van goederen, is de speurhond meer ingeburgerd in de politiecultuur dan in 

ander gebieden." 

5.11 	Waardering van de sorteerproef 

Zouden na invoering van de door G.A.A. Schoon voorgestelde gewijzigde wijze van 

uitvoering van de sorteerproef de resultaten - in de diverse fasen van het ondenoek - 

anders gewaardeerd worden? Zou dit effect hebben op de aantallen uit te voeren 

sorteerproeven? - 

De speurhondgeleiders zijn blij met de nieuwe 'positive check' methode." In hun ogen zijn 

de resultaten van een sorteerproef, uitgevoerd met deze methode, meer betrouwbaar. De 

speurhondgeleiders zijn niet voldoende op de hoogte van alle facetten van de igelijk-ongehjk' 

methode zodat zij hieromtrent geen afgewogen oordeel kunnen geven. 

Zowel door de speurhondgeleiders als door een aantal hoofden van de technische 

afdelingen - in die regio's waar veel sorteerproeven worden uitgevoerd - wordt verwacht dat 

van een meer betrouwbare uitvoering van de sorteerproef een aanzuigende werking kan 

uitgaan. Opvang van deze eventuele vergroting van de aanvragen kan alleen worden 

verwezenlijkt met meer onderzoekscapaciteit. De aanzuigende werking is bovendien mede 

afhankelijk van de wijze waarop ruimere bekendheid aan het middel wordt gegeven. In de 

regio's waar weinig sorteerproeven worden verricht wordt een meer ambivalent standpunt 
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G.A.A. Schoon en A.R.L. Massop, Geschiedenis van sorteerproeven door speurhonden, DID 25 (1995) 
p. 964 e.v. 

Een beschrijving van de verschillende methoden is opgenomen in bijlage 1. 



ingenomen. Men verwacht in deze regio's niet dat er daardoor veel veranderingen zullen 

ontstaan. Tijdens de interviews met de officieren van justitie en uit antwoorden op de 

vragenlijsten van de leden van de zittende magistratuur kwam eveneens naar voren dat - in 

eerste instantie - bij een grotere betrouwbaarheid niet verwacht wordt dat vaker om een 

sorteerproef gevraagd zal worden of dat de resultaten van een sorteerproef regelmatiger 

voor een bewijsconstructie kunnen dienen. Uiteraard wordt een sorteerproef met een grotere 

betrouwbaarheid belangrijk gevonden. De geInterviewden personen verwachten echter niet 

dat hierdoor een omslag in het omgaan met de resultaten van een sorteerproef wordt 

bereikt. 

Bij de nieuw voorgestelde onderzoeksmethoden mag maar met een verdachte tegelijkertijd 

worden gesorteerd. Dit gaat problemen opleveren omdat niet ieder voorwerp geschikt is om 

meerdere keren op te sorteren en volgens ingewijden kan niet iedere hond een sorteerproef 

uitvoeren nadat een andere hond al aan het voorwerp gesnoven heeft. Dit zou er in de 

praktijk toe moeten leiden dat meer voorwerpen moeten worden veiliggesteld om op meer 

verdachten te kunnen sorteren. Dan kan een keuzeprobleem ontstaan over de vraag met 

welk voorwerp wordt gesorteerd op welke verdachte. 

Tijdens de onderzoeksperiode zijn in een aantal regio's meer sorteerproeven uitgevoerd op 

een voorwerp met verschillende honden, een soort 'pseudo-contra-expertise' althans een 

tweede test. Doordat het voorwerp dan at beroken is door een andere hond is het 

uitgangsvoorwerp voor de tweede hond niet meer gelijk. Nader onderzoek zou gericht 

kunnen worden op het uitwerken van mogelijkheden, eventueel met behulp van geurdoeken, 

om voor twee verschillende honden zoveel mogelijk een gelijk uitgangspunt te creeren. 
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HOOFDSTUK 6 ALGEHELE CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

6.1 Inleiding 

Het voorliggend rapport is het resultaat van een betrekkelijk diepgaande bestudering van 

een groot aantal dossiers (412) van strafzaken, waarin tijdens het opsporingsonderzoek in 

de periode van 1 september 1994 tot 1 september 1995 (718) sorteerproeven zijn 

uitgevoerd. Het onderzoek is niet beperkt gebleven tot dit dossieronderzoek. Ook is een 

aanzienlijk aantal gesprekken gevoerd met politiefunctionarissen en leden van de zittende 

en de staande magistratuur. Van de zittende magistratuur hebben vervolgens relatief veel 

vertegenwoordigers hun mening omtrent de aspecten van de sorteerproef weergegeven op 

een vragenlijst. 78  

Een eerste overkoepelende conclusie, die weliswaar in algemene zin niet nieuw is maar die 

hier opnieuw naar voren komt, betreft een waarschuwing vanuit bewijsrechtelijk oogpunt met 

betrekking tot onderzoeksmethoden die zich richten op de vaststelling van de identiteit van 

een persoon. Dergelijke onderzoeksmethoden zijn (op een enkele na 78) weinig genormeerd 8°  

en doorgaans zeker niet onomstreden. De uitvoering van onderzoeksmethoden zoals de 

sorteerproef is in het algemeen complexer dan op het eerste gezicht gedacht wordt. Allerlei 

factoren kunnen de uitvoering en de betrouwbaarheid van de uitslag van het onderzoek 

beInvloeden. Zolang niet iedere stap in het onderzoek enigermate genormeerd is, kunnen 

vrijwel onopgemerkt variaties in het onderzoek voorkomen. (Waarmee niet gezegd is dat 

met normering alle problemen weg zouden zijn) 81 . Niet altijd hoeft het voorkomen van 

variaties te betekenen dat hierdoor een onderzoeksuitslag minder betrouwbaar is, maar 

zolang onvoldoende duidelijk is welke factoren al dan niet van invloed kunnen zijn, moet men 

grote voorzichtigheid betrachten bij de hantering van de uitkomsten van dergelijk onderzoek. 

Gericht (natuur)wetenschappelijk onderzoek tezamen met gerichte training en 

gestructureerde evaluatie kan hierin in principe verbetering brengen, zodat de waardering 

van de uitslag van een methode als de sorteerproef voortvloeit uit een grotere kennis op het 
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Bij de Bronnen op pagina 133 zijn de aantallen gesprekken en vragenlijsten vermeld. 

Zie de regeling in art. 195a e.v. Sv en het daarbij behorende Besluit en Reglement met betrekking tot 
het DNA-onderzoek. Zie T & C Sv 1997. 

Doorgaans zijn dergelijke onderzoeksmethoden nauwelijks in juridische zin genormeerd en in uiteenlo-
pende mate in technisch-methodologische zin. Vergelijk J.F. Nijboer, Forensische expertise, Arnhem 
1990. 

In pleidooien van raadslieden wordt in dit kader menigmaal vetwezen naar J. Naeye, De rechtmatig-
heid van de sorteerproef, Advocatenblad 21, 11 november 1994. 
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gebied van deze onderzoeksmethode. 

Dit kan in beginsel naar twee kanten toe uitwerking hebben: (a) door meer kennis en 

ervaring kan de kwaliteit verbeteren, terwijI we dat ook weten en (beter) kunnen beoordelen 

wat we aan de methode hebben en (b) het kan duidelijk worden dat en waarom we weinig 

opschieten met (de verdere ontwikkeling van) een bepaalde methode. Overschatting en 

onderschatting van het bewijsrechtelijk belang respectievelijk het opsporingstechnische 

belang van de sorteerproef kan hiermee worden vermeden. 82  

Een tweede algemene conclusie over de opzet van de uitvoering van het onderhavige 

onderzoek is, dat de relevante - voor het onderzoek benodigde - gegevens niet volledig 

toegankelijk zijn. Hierdoor is het niet mogelijk geweest om dit onderzoek onderzoeks-

technisch optimaal uit te voeren. In de diverse stadia van het onderzoek zijn op het 

administratieve vlak onvolkomenheden geconstateerd, waardoor niet alle strafzaken 

waarvoor in de onderzoeksperiode sorteerproeven zijn uitgevoerd volledig konden worden 

geanalyseerd. " 

In de volgende paragrafen wordt meer in detail een beperkt aantal conclusies geformuleerd. 

Na de feitelijke beantwoording van de onderzoeksvragen in hoofdstuk 5, wordt nu eerst een 

meer theoretische - maar tegelijk ook praktische - benadering vanuit bewijsrechtelijk oogpunt 

gehanteerd. In 6.6 volgt daama de conclusie met betrekking tot de teffectiviteil van de 

sorteerproef. 

6.2 De sorteerproef 

6.2.1 Algemeen 

De sorteerproef is een vergelijkende onderzoeksmethode waarbij door een speciaal 

opgeleide hond 'menselijke geur' onder leiding van een vaste geleider een geurvergelijking 

wordt uitgevoerd. 
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Uiteraard is dit slechts mogelijk wanneer een grote bekendheid wordt gegeven aan de resultaten van 
een dergelijk onderzoek, zodat zowel binnen de politie, als het Openbaar Ministerie en de zittende 
magistratuur een grotere kennis omtrent het onderzoeksmiddel sorteerproef ontstaat. In 6.2.2 wordt 
nader ingegaan op het verschil tussen het opsporingstechnische en het bewijsrechtelijke belang van 
de resultaten van een sorteerproef. 

ZoaIs in hoofdstuk 3 reeds is opgemerkt zijn niet alle gegevens van in de onderzoeksperiode uitge-
voerde sorteerproeven beschikbaar geweest. In meer gevallen bleek bovendien dat binnen de admini-
stratieve organisatie van de politie niet alle namen van verdachten te traceren waren bij het betreffen-
de delict ten aanzien waarvan een sorteerproef was uitgevoerd. Bij het Openbaar Ministerie zijn 
bovendien niet alle benodigde dossiers gevonden (mede doordat niet alle dossiers door de politie aan 
het OM zijn doorgestuurd) of waren dossiers niet beschikbaar. 



Verschillende inherente zwakheden zijn in dit onderzoeksproces te onderkennen. In de 

eerste plaats de hond. Aanleg, opleiding, training en onder andere gehoorzaamheid zijn 

factoren die van invloed zijn op de werkwijze van de hond en daarmee op de resultaten van 

een sorteerproef. De eigenschappen van de hond zijn vervolgens niet los te zien van de 

opleiding, de kennis en ervaring van de geleider en de karakteristieken van de combinatie 

van de hond met de geleider. Zowel de `hondfactor' als de `mensfactor' en de interactie 

tussen de hond en de mens zijn - hoe kan het anders - van invloed op de kwaliteit en de 

betrouwbaarheid van de sorteerproef. Uit eerder wetenschappelijk onderzoek is bekend dat 

de mens een individueel bepaalde geur heeft. Door intensieve opleiding en training van 

honden van bepaalde rassen kunnen deze specifiek opgeleide honden onderscheid maken 

tussen de verschillende lichaamsgeuren van mensen." Uitgangspunt voor de sorteerproef is 

dus het onderscheidend vermogen van de geurreceptoren in de neus van de hond. 

Uitgaande van de juistheid van genoemde wetenschappelijke onderzoeken zou de 

sorteerproef qua uniciteit vergelijkbaar zijn met het resultaat van een vergelijking van 

vingerafdrukken 85 . De overeenkomst van kenmerken in vingerafdrukken wordt echter met 

behulp van verfijnde technieken geconstateerd door een mens, waarbij de overeenkomsten 

ook voor anderen zichtbaar gemaakt kunnen worden. De onzekere factor van de 

geurvergelijking wordt gevormd door het feit dat een hond op een zeker moment de 

overeenkomst vaststelt. Een hertest 88  door een tweede hond is in bepaalde gevallen 

mogelijk, doch een menselijke controle en een eventuele vastlegging van de door de hond 

geconstateerde overeenkomst in bijvoorbeeld een vastgelegd piekpatroon (zoals 

bijvoorbeeld van een gaschromatograaf) is niet mogelijk. Het maximaal haalbare is 

vastlegging van de sorteerproef met behulp van beeld en geluid (video). 

De mens is feilbaar en de hond ook. We weten nog maar zeer weinig van de mate van 

feilbaarheid, anders dan dat deze toch bij gecontroleerde experimenten (veelal met mensen) 

aanzienlijk is. De combinatie van de mens en de hond is dan zeker feilbaar. 87  Bij andere 
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Zie voor een overzicht van deze literatuur G.A.A. Schoon, The performance of dogs in identifying 
humans by scent, dissertatie, Leiden 1997 

A.J. Zeelenberg, Het identificatieproces van dactyloscopische sporen, Den Haag 1993. 

Een hertest moet worden onderscheiden van een contra-expertise. Bij een hertest wordt met hetzelfde 
- bij een sorteerproef reeds gebruikt materiaal - een tweede test onder dezelfde omstandigheden 
uitgevoerd. Bij een contra-expertise wordt het materiaal, voordat wordt getest, uitgesplitst en worden 
onafhankelijk van elkaar - veelal onder verschillende omstandigheden, met verschillende onderzoeks-
methoden en op andere lokaties - de onderzoeken uitgevoerd. 

Er is geen a priori reden om aan te nemen dat hond en mens elkaar zouden compenseren te dezen, in 
plaats van aan te nemen dat beide elkaars feilbaarheid nog kunnen versterken. 
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identiteitsonderzoeken, zoals bij vergelijkend bloed- en haaronderzoek", kunnen, in 

belangrijke mate afhankelijk van de specificiteit van de geconstateerde kenmerken, 

gradaties in overeenkomst worden onderscheiden. Bij de sorteerproef is per saldo (meestal) 

sprake van een alles of niets situatie, vergelijkbaar met identificatie van een persoon door 

waarnemingsgetuigen." Naast het aspect van het onderscheidend vermogen van de 

sorteerproef is het betrouwbaarheidsaspect van de methode van groot belang. In het 

verleden is, na enkele problematische praktijkgevallen, sterke twijfel geweest omtrent de 

betrouwbaarheid van de sorteerproef. Nadat in 1989 richtlijnen voor de uitvoering van de 

sorteerproef zijn gemaakt en vervolgens in 1991 en 1994 de sorteerproef is 

gereglementeerd, is de uitvoering van de sorteerproef gewijzigd", doch uit onderzoek van 

G.A.A. Schoon blijkt dat bij proefopstelfingen door gecertificeerde honden aanwijsbare fouten 

worden gemaakt bij de uitvoering van de sorteerproef. Uit dit onderzoek blijkt wel dat 

bepaalde honden meer fouten maken dan andere honden en bovendien dat bij de nieuw 

voorgestelde methoden de (voorlopige) resultaten beter 

6.2.2 De functies van de sotteetproef 

Uit dit voorliggende onderzoek, met name uit de interviews met de leden van de zittende en 

de staande magistratuur, is gebleken dat bovengenoemd complex van factoren mede van 

invloed is op de meningen van procesdeelnemers over de functie van de sorteerproef voor 

de rechtspraktijk. Deze functie is tweeledig, namelijk als hulpmiddel tijdens het opsporings-

onderzoek en als bewijsbron". Het belang van de sorteerproef in deze twee functies is 

echter zeer verschillend. Tijdens het opsporingsonderzoek kan de sorteerproef - ondanks de 
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Bij het vergelijkend bloedonderzoek door middel van DNA-vergefijking worden de frequenties van de 
gemeten parameters uitgedrukt in een getal, Bijvoorbeeld de kans dat een ander eenzelfde combina-
tie van kenmerken bezit is (binnen een bepaald ras) 1 op 100.000. 
Bij het vergelijkend haaronderzoek wordt - afhankelijk van de waargenomen kenmerken - een gradatie 
van een vaste waarschfinfijkheidstrap gehanteerd. Bijvoorbeeld de gevonden haren zijn zeer wet 
mogelijk van de verdachte afkomstig. 

RAC werkgroep Ildentificatie', Rapport identificatie van personen door ooggetuigen, 2e herziene druk, 
's-Gravenhage 1992. WA. Wagenaar, Het herkennen van lwan, Lisse 1989. J.F. Nijboer, Daderidenfi-
ficatie door waamemingsgetuigen in het strafproces: een rechtskundige beschouwing, in De 
Doelder/Hielkema (red.) Goed gezien? Amhem 1993, p 33-63. 

Een van de belangrijkste wijzigingen betrof de positie van de geleider. De geleider is niet meer op de 
hoogte van de plaats in de di waar het geurmonster van de verdachte zich bevindt. Hierdoor is de 
kans op (onbedoelde) benvloeding van de hond beduidend kleiner geworden. 

G.A.A. Schoon, a.w. p. 108. 

De sorteerproef is formeel gezien slechts een 'bewijsbron'. Het proces-verbaal waarin de resultaten 
van de sorteerproef zijn beschreven is het formele 'bewijsmiddel'. Zie art. 339 e.v. Sv, T & C Sv, 
(Cleiren/Nijboer) 1997. 



feilbaarheid van de methode - van groot belang zijn als uitgangspunt voor verder 

recherchewerk. Uit de gehouden interviews blijkt dat de uitslag van de sorteerproef ook wel 

gekarakteriseerd wordt als een 'pressiemiddel' tijdens de verhoren van een verdachte. 

Slecht in enkele gevallen heeft tijdens de onderzoeksperiode, voor zover in de dossiers 

nagegaan kon worden, confrontatie met de resultaten van een sorteerproef direct geleid tot 

een bekentenis. In andere gevallen is tijdens het dossieronderzoek geconstateerd dat 

veelvuldig een korte periode (een a twee dagen) nadat de verdachte met de resultaten van 

de sorteerproef werd geconfronteerd, door deze een bekennende verklaring werd afgelegd. 

Dit resultaat is uiteraard niet alleen een gevolg van de sorteerproef, doch gesteld kan 

worden dat een combinatie van onderzoeksresultaten, waaronder een sorteerproef, tijdens 

verhoorsituaties kan leiden tot bekennende of half erkennende 93  verklaringen van 

verdachten. 

Zowel uit het dossieronderzoek als uit de interviews met de rechterlijke macht blijkt dat de 

sorteerproef mede een rol speelt bij de beslissingen over (verlenging van) de 

inverzekeringstelling of een vordering of beslissing tot voorlopige hechtenis.. Deze rol van de 

sorteerproef mag derhalve niet worden onderschat. 

De rol en de functie van de resultaten van een sorteerproef vervat in een proces-verbaal als 

zelfstandig bewijsmiddel is een geheel andere. Daarbij zijn de onzekere factoren van de 

onderzoeksmethoden van veel groter belang in verband met de bewijswaarde, in de zin van 

bewijzende betekenis, van de onderzoeksresultaten 94 . De positie van de sorteerproef is 

bewijsrechtelijk - als gezegd - te vergelijken met persoonsidentificaties door ooggetuigen. In 

de meeste gevallen zijn de uitkomsten van deze onderzoeken door de complexiteit van de 

vergelijkingsproblematiek slechts als aanvullend bewijsmateriaal te zien. Een sterke 

zelfstandig bewijzende waarde wordt ook in de rechtspraktijk - zowel door de zittende als de 

staande magistratuur - aan de uitkomst van een (enkele) sorteerproef niet toegedicht. In 

combinatie met andere indicatieve bewijsmiddelen kan een sorteerproef wel een bepalende 

verbindende factor tussen verschillende verdachten en/of delicten zijn. Een combinatie van 

een aantal proeven, waardoor of meer verdachten of meer delicten met eenzelfde modus 

operandi (een vaste herkenbare werkwijze bij het plegen van het delict) gekoppeld kunnen 

worden, zou in beginsel een sterkere indicatieve waarde kunnen hebben (zie bijlage 4). 

93 	Ook na confrontatie met het resultaat van de sorteerproef bleven verdachten het delict waarvan ze 
verdacht werden ontkennen. Wel werd nogal eens in de verslagen van de verhoren gelezen dat 
verdachten (in een groot aantal variaties) erkenden dat de voorwerpen, waarmee de sorteerproef werd 
uitgevoerd, hun eigendom waren, maar dat ze deze bijvoorbeeld uitgeleend of verkocht hadden. 

94 	Zie H.F.M. Crombag, Ook rechters maken menselijke fouten, in P.J. van Koppen e.a., Het Hart van de 
zaak, Deventer 1997, P.  561-577. 
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6.3 De organisatie van de sorteerproef 

Het functionele belang van een sorteerproef wordt in belangrijke mate bepaald door het 

tijdstip waarop de sorteerproef wordt uitgevoerd. Uitgaande van een sorteerproef als 

opsporingshulpmiddel, waarbij de resultaten voor verdere onderzoeken gebruikt kunnen 

worden, kan een sorteerproef in een vroeg stadium van het opsporingsonderzoek worden 

uitgevoerd. De functie van de sorteerproef als sporendetector wordt onderschat wanneer het 

middel pas aan het eind van het opsporingsonderzoek wordt ingezet. Wanneer de 

sorteerproef in een te vroeg stadium wordt ingezet, is het mogelijk dat het sorteermateriaal 

aan verkeerde vergelijkingen wordt besteed; anders gezegd, er wordt gesorteerd op 'een 

verkeerde verdachte'. Enerzijds is hiermee de functie van die sorteerproef ten opzichte van 

die verdachte optimaal geweest. Anderzijds kan het in een onderzoek ten opzichte van een 

volgende verdachte een gemis zijn, dat het sorteermateriaal niet meer geschikt is voor een 

andere sorteerproef, gericht op een andere persoon. De keuze van het moment van sorteren 

en op welke verdachte(n) wordt gesorteerd, is bij de sorteerproef van groter belang dan bij 

andere identificatieonderzoeken, omdat het sorteermateriaal na de proef (veelal) verloren 

gaat. Bovendien is het reeds gebruikte onderzoeksmateriaal niet avertaald' in andersoortig 

vergelijkingsmateriaal. In veel andere forensische onderzoeksmethoden waarbij het 

onderzoeksmateriaal verloren gaat, wordt na analyse van het onderzoeksmateriaal (op 

papier) een resultaat verkregen dat in voorkomende gevallen hetzij herhaalbaar, hetzij in 

leder geval vergelijkbaar is. 

Wordt de sorteerproef op een later moment van het strafrechtelijke onderzoek ingezet, dan 

bestaat een aanmerkelijk risico dat te veel waarde aan de sorteerproef als bewijzende factor 

wordt gehecht. Het inzetten van een sorteerproef als 'Iaatste redmiddel' duidt erop, dat de 

opsporingstechnische functie van de sorteerproef wordt onderschat, omdat in een vrijwel 

vastgelopen onderzoek juist een resultaat van een sorteerproef onvoldoende in een verhoor 

van de verdachte kan worden uitgespeeld. 

Uit de gehouden interviews is af te leiden dat diverse uitgangspunten een rol spelen bij de 

beslissing tot het al of niet inzetten en het tijdstip van inzetten van de sorteerproef. 

Economische factoren (capaciteit, budget) zijn mogelijk in belangrijkere mate beslissend 

voor het gebruik van het middel sorteerproef dan de functionele waarde van de sorteerproef. 

De personele kosten van een eigen speurhondgeleider, de onderhoudskosten van de bond, 

de arbeidsintensieve oefensessies bepalen in grote mate de beslissing om binnen de eigen 

organisatie van een politieregio een speurhondgeleider te handhaven of op te nemen. In de 

regio's met een eigen speurhondgeleider worden in het algemeen meer sorteerproeven 

uitgevoerd dan in andere regio's. Maar ook daar is de beperkte beschikbaarheid van mens 
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en dier vanwege onder andere de Arbeidstijdenwet en de weinig efficiente uren door lange 

`aanrijtijden' (het capaciteitsprobleem) mede bepalend om een sorteerproef te gebruiken en - 

indien dit geschiedt - voor het moment van inzetten van een sorteerproef. Door de beperking 

van de inzetmogelijkheden worden minder sorteerproeven uitgevoerd dan wellicht mogelijk 

en wenselijk zou zijn, hetgeen op zijn beurt weer leidt tot een relatieve onbekendheid van de 

mogelijkheden die een sorteerproef biedt. Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat minder 

materiaal voor een sorteerproef wordt veiliggesteld waardoor minder proeven daadwerkelijk 

kunnen worden uitgevoere. Het kost weinig inspanning hier een vicieuze cirkel of zelfs een 

neerwaartse spiraal te zien. Bovendien gaan momenteel tijdens het opsporingsonderzoek 

vaker argumenten een rol spelen die vanuit management standpunt worden geentameerd. 

Door de kosten en de beperkte capaciteit wordt alleen een inzet gewenst geoordeeld, 

wanneer er `niet genoeg ander bewijsmateriaal is'. Hierdoor wordt uiteindelijk de sterkste 

functie van de sorteerproef als opsporingshulpmiddel ontkracht en het zwakste element (de 

sorteerproef als bewijsmiddel) mogelijk overgewaardeerd (zie hiervoor 4.2.3). 

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de primaire functies van het feitenonderzoek 

en het onderzoek naar het bewijs worden ondergewaardeerd. Factoren van management'', 

die een gevolg zijn van politieke keuzes, gaan strijden met opsporingstechnische factoren. 

Vanuit straf- en bewijsrechtelijk oogpunt kleven bezwaren aan de beperking van een 

strafrechtelijk feitenonderzoek, doordat de facto politieke keuzes op deze wijze worden 

verschoven naar de professie. De kans dat hierdoor om tijd en financieel economische 

redenen meer aandacht wordt gegeven aan belastend materiaal dan aan ontlastend 

materiaal is niet denkbeeldig ('crime fighting'). De managementkeuzes, met name op 

financieel gebied, die op alle niveaus in de organisatie worden gemaakt, worden dan een 

belangrijke beperking voor de uitgroei van technisch onderzoek naar een verantwoorde 

professionaliteit, doordat met onvoldoende bewustzijn van de gevolgen keuzes worden 

gemaakt op basis van (korte termijn) verwachtingen en er aldus gemakkelijk een 

neerwaartse spiraal ontstaat. 

In de rechtsvergelijkende literatuur98  is er meermalen op gewezen dat in Continentale 

rechtsculturen als de Nederlandse de binding van 'prosecutors' (officieren van justitie, 
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Een gevolg hiervan kan zijn dat de oplossingspercentages van bepaalde delicten in bepaalde regio's 
ongunstig beInvioed worden door het ontbreken van een sturend opsporingshulpmiddel zoals de 
sorteerproef. 

J.F. Nijboer, De waarde van het bewijs, Deventer 1996. 

Vergelijk M. Malsch en J.F. Nijboer, Een president met het hart op de goede plaats?, Recht der 
Werkelijkheid, 1997/2. 

0.a. M.R. Damaka, The faces of justice and state authority, New Haven 1986. 
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procureurs- en advocaten-generaal) aan de centrale overheid onvermijdelijk leidt tot een 

functiebeleving en taakperceptie die 'trouw aan de openbare zaak' verondersteld. De 

betrokkenen hebben dan onbewust een attitude waarin de werkzaamheden in het belang 

van die openbare zaak, zoals opsporing en vervolging - en ook berechting - als neutraal en 

onzijdig worden ervaren. Dit leidt tot blinde vlekken waar gezegd kan worden dat 

opsporingshandelingen (en de beoordeling daarvan door de 'prosecutor' en rechter) sterk en 

eenzijdig gericht zijn op het ontdekken van belastende gegevens en er niet tevens wordt 

gezocht naar ontlastende gegevens of zulke gegevens - als ze er zijn - niet als zodanig 

worden onderkend en/of niet worden gerapporteerd. Men zou de hier bedoelde situatie een 

'inquisitoir' aspect van ons strafrechtelijk proces kunnen noemen. 99  

6.4 De regelgeving en de controleerbaarheid 

De regelgeving rondom de sorteerproef is vastgelegd in een gepubliceerde richtlijn, 

gewijzigd in 1994 en 1997. Het bij deze regeling behorende keuringsreglement is niet 

officieel gepubliceerd, maar ligt ter inzake bij het ministerie van Justitie en het Korps 

Landelijke Politie Diensten'. Juist in dit - minder toegankelijke - Keuringsreglement zijn de 

belangrijke uitvoeringsbepalingen van de sorteerproef opgenomen. 

De functie van deze regelgeving is tweeledig. In de eerste plaats worden minimale regels 

gesteld waaraan voldaan moet worden door de combinatie van de geleider met hond, 

alvorens volgens bepaalde beschreven voorschriften een sorteerproef mag worden 

uitgevoerd. Deze voorschriften laten ruimte voor eigen interpretatie en variatie in de 

uitvoering. In de tweede pleats biedt regelgeving op het gebied van onderzoeksmethoden in 

het algemeen een argument met betrekking tot de betrouwbaarheid van een uitgevoerde 

proef. Uit de gesprekken die gevoerd zijn met de diverse betrokkenen bleek dat niet zelden 

onderzoeken betrouwbaar geacht worden, Omdat ze uitgevoerd werden volgens de 

reglementen, zonder dat naar de verschillende fasen afzonderlijk wordt gekeken. In dit 

verband verdient opmerking dat ook de rol van regelgeving niet moet worden overschat. 

Regelgeving moet gezien worden als een raamwerk waarbinnen een onderzoek zoals de 

sorteerproef uitgevoerd dient te worden, doch per onderzoek is het belangrijk iedere stap 

afzonderlijk te verantwoorden, zonder dat in zijn algemeenheid naar reglementen wordt 

verwezen. De beoordelaars van de sorteerproef krijgen hierdoor meer inzicht in de gehele 

problematiek, zodat ook zij zich niet hoeven te verschuilen achter de regelgeving. 
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J.F. Nijboer, Strafrechtelijk bewijsrecht, 3e druk 1997, Hoofdstuk 10.2. 

100 Het keuringsreglement behorende bij de richtlijn van 1997 is nog niet definitief vastgesteld. Zie billage 
5. 



Deze bewustheid ten opzichte van de regelgeving door alle betrokkenen bij de sorteerproef, 

van speurhondgeleider tot rechter, zal - naast de verdere verbetering van de methode op 

zichzelf - mede bijdragen aan een juiste beoordeling van een sorteerproef. Dit inzicht zal 

bijdragen aan een verdere uitbouw van de onderzoeksmethode van (vroeger) hobbyisme tot 

een, op wetenschappelijk onderzoek en gedegen praktijkervaring gebaseerde, professionele 

identificatiemethode. 101 

6.5 Documentatie en dossiers 

De vastlegging van de resultaten van een sorteerproef in een proces-verbaal is van groot 

belang in verband met de `objectiviteit'" van de onderzoeksmethode en de gevolgde 

procedure. Zoals tijdens het onderzoek is geconstateerd, is de informatievoorziening vanuit 

de organisatie niet overal even optimaal. In die gevallen waarbij tijdens de uitvoering van de 

sorteerproef de naam van de verdachte niet bekend is bij de geleider, kan ook niet 

onderzocht worden of die geleider met zijn hond de sorteerproef volgens de reglementen wel 

mag uitvoeren.' Het ontbreken van deze gegevens kan dus leiden tot sorteerproeven die 

niet volgens het reglement zijn uitgevoerd, zonder dat dit opgemerkt wordt. 

Door het ontbreken van 'feedback' van de zijde van de tactische recherche en justitie is het 

in een groot aantal gevallen voor de speurhondgeleiders en hun superieuren moeilijk in te 

. schatten in hoeverre de sorteerproef van belang is geweest voor een onderzoek. Een 

anticipatie op eerdere resultaten qua tijdstip van inzet, veiligstellen van voorwerpen e.d. is 

hierdoor moeilijker. 

Tijdens het dossieronderzoek is opgevallen dat van een groot aantal sorteerproeven waarbij 

geen geurherkenning heeft plaatsgehad, de betreffende processen-verbaal niet in de door 

ons onderzochte dossiers werden aangetroffen. Dit is een symptoom van een beperkt 

methodologisch inzicht in de onderzoeksmatige en bewijsrechtelijke problematiek. Het 

belang van ( negatieve' proeven als mogelijk ontlastend bewijs wordt hiermede ontkend en de 
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Vergelijk de ontwikkelingen in identificatie door ooggetuigen. Zie hiervoor opnieuw W. Wagenaar, Het 
herkennen van lwan, Lisse 1989. J.F. Nijboer, Daderidentificatie door waarnemingsgetuigen in het 
strafproces: een rechtskundige beschouwing, in De Doelder/Hielkema (red.) Goed gezien? Arnhem 
1993, pp. 33-63. RAC werkgroep 'Identificatie', Rapport identificatie van personen door ooggetuigen, 
2e herziene druk, 's-Gravenhage 1992. 

In dit verband wordt met objectiviteit van de methode bedoeld dat zowel resultaten van een sorteer-
proef met als zonder geurherkenning worden gerapporteerd. 

In het keuringsreglement is in bijlage II bepaald, dat door een hond niet binnen 14 dagen op dezelfde 
verdachte mag worden gesorteerd. Zie bijlage 5. 
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rechter wordt inzicht onthouden in onderzoekshandelingen, die wet hebben plaatsgehad.'" 

De hier bedoelde situatie is een concreet en aanwijsbaar voortvloeisel van de hiervoor veel 

algemener geschetste geneigdheid om alleen aan belastend en niet ook aan ontlastend 

bewijsmateriaal aandacht te besteden (reeds bij de opsporing zelf en in de 

verslaglegging). 1" 

Door het huidige gebruik van verkorte vonnissen (zie art. 365a Sv) is niet inzichtelijk of en 

met welke frequentie de rechter een sorteerproef hanteert om tot een bewezenverklaring te 

komen. Een belangrijke factor in het Nederlandse strafproces is daardoor dat een 

bewijsmotivering in veel vonnissen en arresten ontbreekt. De beweegredenen van een 

rechtscollege en de waarde die dat rechtscollege aan bepaald bewijsmateriaal zoals de 

resultaten van een sorteerproef hecht, blijven door het ontbreken van een 'feed-back 

mechanisme' duister. 

6.6 De effectiviteit van de sorteerproeV" 

Uit het onderzoek blijkt dat qua kwantiteit van de sorteerproef grote verschillen bestaan 

tussen de politieregio's. Voor een deel kunnen deze verschillen verklaard worden vanuit de 

beschikbare capaciteit van de speurhondgeleiders, in de eigen organisatie of door middel 

van een convenant met een andere regio."8  De opvattingen van speurhondgeleiders en hun 

superieuren zijn in bepaalde regio's zodanig, dat slechts een beperkt gebruik van het middel 

sorteerproef wordt gemaakt. De sorteerproef wordt in deze regio's meer gezien als een 

laatste redmiddel, wanneer alle andere opsporingmethoden geen soelaas meer kunnen 

bieden. Zoals hierboven reeds is aangegeven wordt met deze opvatting te weinig recht 
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Vergelijk 'Inzake Opsporing', Rapport van de Enquetecommissie opsporingsmethoden (commissie van 
Traa) 's-Gravenhage 1996. 

Kortom een aspect van onze 'inquisitoire' stijI van procederen is hier aan de orde. Zie J.F. Nijboer, 
Strafrechtelijk bewijsrecht, 1997 Hoofdstuk 10.2. 

Meer in het algemeen zijn er goede argumenten om te pleiten voor een betere en preciezere uiteen-
zetting van de bewezenverklaring. Een verdere uiteenzetting van dit punt valt buiten de kaders van dit 
rapport. Zie daarover J.F. Nijboer, Enkele opmerkingen over de motivering van de bewezenverklaring 
in het schriftelijke vonnis in strafzaken, RM Themis 1987, pp. 120-142. 

Als gezegd in hoofdstuk 2 zal de effectiviteit in het kader van dit onderzoek betrokken worden op de 
mate van het feitelijk gebruik van de resultaten van de soileerproef voor het opsporingsonderzoek en 
de bewijsvoering in strafzaken. Gekozen is voor de term 'effectiviteit' in plaats van 'rendement' in 
verband met de meer economische achtergrond van de term rendement. 

Bij het beoordelen van de capaciteit van de sorteerproef kan in ogenschouw worden genomen dat 
diverse speurhondgeleiders eveneens werken met een 'verdovende middelen' hond. Op het gebied 
van de menselijke geur is het werkterrein niet beperkt tot de sorteerproef maar behoren ook andere op 
speuren gerichte taken tot de functie. 



gedaan aan de functie van de sorteerproef als opsporingshulpmiddel. 

Een gebrek aan capaciteit van de sorteerproef leidt (uiteindelijk) tot een weinig efficiente 

inzet van het middel. De onbekendheid van de mogelijkheden van de sorteerproef maken - 

als gezegd - dat slechts van de plaatsen waar die bekendheid (nog) aanwezig is, verzoeken 

komen voor de uitvoering van de sorteerproef. Hoe groter de onbekendheid, hoe minder 

materialen speciaal voor de sorteerproef worden veiliggesteld, hetgeen weer leidt tot minder 

sorteerproeven. Tijdens het onderzoek is bij de vergelijking van de diverse regio's de indruk 

ontstaan dat in potentie veel meer sorteerproeven uitgevoerd hadden kunnen worden. Door 

capaciteitsgebrek, onbekendheid met de sorteerproef, het ontbreken van voldoende speciaal 

veiliggestelde voorwerpen, opvattingen omtrent het moment van inzet van de sorteerproef 

e.d. is mogelijk in diverse opsporingsonderzoeken de sorteerproef niet ingezet, wanneer het 

eigenlijk wet mogelijk en misschien achteraf gezien zelfs gewenst zou zijn. 

De effectiviteit van de sorteerproef wordt mede bepaald door de verhouding tussen de 

'positieve' dan wet de 'negatieve' proeven die worden uitgevoerd. Indien bij relatief veel 

proeven geen geurovereenkomst wordt geconstateerd, zal de animo om in volgende 

gevallen om een sorteerproef te verzoeken gestaag afnemen. Tijdens het onderzoek is 

gebleken dat, zowel regionaal als per hond, grote verschillen in de verhouding tussen 

'positieve' dan wet 'negatieve' proeven aanwezig zijn. De selectie van de voorwerpen, het 

moment van inzet van de proef en met name de kwaliteit van de eenheid hond-geleider 

kunnen (onder andere) als oorzaken hiervoor worden genoemd. Een 'negatieve' proef kan 

voor de rechtspraktijk waardevoller worden wanneer in zijn algemeenheid de kwaliteit van 

het gehele onderzoek toeneemt. In deze is het van groot belang dat ook over de gehele linie 

de kwaliteit van de honden toeneemt zodat, wanneer er Voldoende' geur op een voorwerp 

aanwezig is, deze geur ook door de hond (en in principe alle honden) wordt opgemerkt. 

Anders gezegd, het geur-detectieniveau van de honden dient op een voldoende hoog niveau 

te staan, zodat geen of in ieder geval minder 'negatieve' proeven uitgevoerd worden doordat 

die betreffende hond te weinig ruikt. 

De effecten van de sorteerproef tijdens het opsporingsonderzoek zijn slecht meetbaar 

gebleken. Rechtstreekse con frontatie met de resultaten van de sorteerproef leidt slechts in 

uitzonderingsgevallen tot een directe bekentenis. In combinatie met andere resultaten van 

het opsporingsonderzoek is de sorteerproef te zien als een mede richtinggevend middel, 

hetgeen niet zelden leidt tot een bekennende verklaring van de verdachte. In hoeverre een 

sorteerproef daarbij een afzonderlijke rot heeft gespeeld is uiteraard niet vast te stellen. 

Meermalen is wet gebleken dat de uitslag van een sorteerproef (mede)bepalend is voor een 

beslissing tot inverzekeringstelling en een vordering tot voorlopige hechtenis. Zowel uit de 
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interviews als uit het dossieronderzoek blijkt dat een 'negatieve' proef de definitieve 

beslissing tot vrijlating van een verdachte tot gevolg kan hebben. 

Uit het onderzoek blijkt (zie 5.8) dat de rechter niet in alle strafzaken waarin een sorteerproef 

is uitgevoerd door middel van processen-verbaal op de hoogte wordt gesteld. 109  Bovendien 

is in het dossier door de verkorte vonnissen en arresten, de aantekeningen mondeling 

vonnis en het veelal ontbreken van een bewijsmotivering niet te achter halen of en in 

hoeverre de rechter de sorteerproef voor de bewijsconstructie hanteert. In uitgewerkte 

vonnissen en arresten is het opgevallen dat de sorteerproef vaker bij de bewijsmiddelen 

wordt genoemd, indien de verdachte het delict ontkent. Uit de gegevens van de zittende 

magistratuur komt naar voren, dat de sorteerproef meer wordt gezien als een 

opsporingsmiddel dan als een bewijsmiddel met een doorslaggevende functie. Slechts indien 

de totale bewijsconstructie mager is (bijvoorbeeld bij het ontbreken van een bekennende 

verklaring van de verdachte tezamen met ander 'direct' bewijs 110) wordt de sorteerproef bij 

de bewijsmiddelen meegenomen. De uitslag van een sorteerproef kan, volgens de meningen 

van in het onderzoek betrokken rechters, uiteraard gezien worden als een middel dat mede 

kan leiden tot de benodigde rechterlijke overtuiging. 

De 'effectiviteit' van de sorteerproef is al met al niet eenduidig aan te geven. Per onderzoek 

kan de mate waarin de sorteerproef van belang is varieren. De effectiviteit van de 

sorteerproef hangt nauw samen met de opvattingen omtrent de betrouwbaarheid van de 

methode. Zolang de betrouwbaarheid van de methode niet optimaal is, wordt geen sterk 

zelfstandige waarde gehecht aan de resultaten van een sorteerproef als bewijsmiddel. 

Wanneer de methode als geheel zou verbeteren en het vertrouwen in de betrouwbaarheid 

van de proef daardoor zou toenemen, is de verwachting dat de functie van de sorteerproef 

als bewijsmiddel evenredig zal kunnen toenemen. De functie van de sorteerproef tijdens het 

opsporingsonderzoek is een geheel andere. De selectiviteit van de sorteerproef kan bij een 

juist gebruik mede sturend zijn voor verdere opsporingshandelingen en voor de beslissingen 

omtrent vrijheidsbenemende dwangmiddelen. Met name tijdens dit voortraject kan het effect 

van de sorteerproef op de opsporing groot zijn. 

Voorgaande conclusies leiden tot de volgende aanbevelingen: 
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Met de arresten in de XTC zaak van het Hof Amsterdam (9 mei 1994, NJ 1994, 709 en 710) is in de 
jurisprudentie de lijn gezet dal van opsporingshandelingen altijd proces-verbaal moet worden opge-
maakt en dat dit verbaal gevoegd moet worden in het dossier. Zie tevens HR 7 mei 1996, NJ 1996, 
687 (DevSol). 

Hoewel in absolute zin aan de onderscheiding direct-indirect bewijs niet zoveel betekenis kan worden 
toegekend, is het toch wellicht zinvol te stellen dat gedoeld is op een situatie dat er vrijwel alleen 
indirect bewijs (circumstantial evidence) is. 



AANBEVELINGEN 

1. De professionaliteit van de sorteerproef dient gewaarborgd te zijn. 

Onderzoekstechnieken die gericht zijn op de vaststelling of de identiteit van een dader 

en een verdachte identiek zijn, kunnen in een strafprocedure van doorslaggevend 

belang zijn. De betrouwbaarheid en kwaliteit van deze methoden bepalen in hoge mate 

de waarde in de zin van de bewijzende betekenis van een onderzoeksresultaat. ledere 

identificatietechniek dient op een hoog professioneel niveau te staan. 

Professionaliteit is de zakelijke en deskundige wijze waarop probleemsignalering, - 

analyse, -oplossingsrichtingen, oplossingskeuze, implementatie en uitvoering plaats 

hebben. De professionaliteit van een methode wordt bepaald door standaardisatie van 

de uitvoering, kwaliteitsborging door middel van algehele en individuele certificering en 

een blijvende kwaliteitscontrole. De opleiding en de praktijkervaring van de betrokkenen 

dienen gewaarborgd te zijn door deze consequent vast te leggen en te controleren. 

2.1 De voorbereiding, uitvoering en verslaglegging van de sorteerproef moet aan 

vooraf vastgestelde kwaliteitseisen voldoen. 

Variaties in uitvoering van de sorteerproef kunnen van invloed zijn op de verkregen 

resultaten. Op dit moment is alleen de combinatie van een geleider met een hond 

gecertificeerd. Er moet naar gestreefd worden eerdere stappen in de procedure die 

leiden tot een sorteerproef, eveneens aan een kwaliteitscontrole te onderwerpen. Hierbij 

valt te denken aan een afzonderlijke regulering (inclusief een 'chain of controle' 

systeem, zie verder aanbeveling 4.2) voor het veiligstellen van voorwerpen voor een 

sorteerproef. 

Een algehele certificering van de onderzoeksmethode en van het opleidings- en 

uitvoeringstraject is noodzakelijk. Deze certificering moet door een onafhankelijke 

instantie worden uitgevoerd. 

2.2 De feitelijke uitvoering van de sorteerproef dient doorlopend aan een 

kwaliteitscontrole onderworpen te worden. In een data-base kunnen alle 

uitgevoerde sorteerproeven per hond worden opgeslagen. 

De feitelijke certificering van de combinatie hond-geleider is momenteel slechts een 

momentopname. Voortdurende onaangekondigde kwaliteitscontroles zullen mede 

kunnen bijdragen aan .een verkleining van de kans dat ongewilde factoren van invloed 
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zijn op de uitvoering en dus op de uitslag van een sorteerproef. Een onderdeel van 

voortdurende kwaliteitscontrole is onder meer dat het gehele opleidings- en 

trainingstraject alsmede alle gegevens van (deels) uitgevoerde proeven per hand in een 

data-base warden opgeslagen, bijgehouden en geevalueerd. 

2.3 De selectie, opleiding en training van de honden en geleiders moat gericht zijn op 

een zo hoog mogelijke kwaliteit van de combinatie van hond met geleider; niet 

alleen in oefensituaties maar ook bij realistische praktijkproeven. De 

certificeringseisen mogen hierbij niet op een te laag niveau worden vastgesteld. 

De kwaliteit van de combinatie hond-geleider is mede bepalend voor de 

betrouwbaarheid van de uitslagen van de sorteerproeven, die door die combinatie 

warden uitgevoerd. Het is daarbij van belang dat vals-positieve uitslagen - dit zijn 

sorteerproeven waarbij onterecht een verdachte of een figurant wordt aangewezen - 

warden uitgesloten. Maar oak het vermogen van de hand am geurovereenkomst waar 

te nemen is van belang voor de IoNaReit van de hand en van de met deze hand 

uitgevoerde sorteerproeven. Wanneer te vaak door een bepaalde hand Oen 

geurovereenkomst worth vastgesteld, is het de vraag of het reukvermogen van die hand 

kwalitatief voldoende is. Een tussentijdse herbeoordeling van die hand op geschiktheid 

voor de sorteerproef is dan te overwegen. 

Wanneer de opleiding en training van de honden en de geleiders alsmede de gegevens 

van (deels) uitgevoerde sorteerproeven in een data-base zijn opgeslagen, kunnen de 

verrichtingen van bepaalde combinaties over een langere periode warden bezien. 

2.4 Een stelselmatige terugkoppeling van de recherche naar de speurhondgeleider 

onder vermelding van die relevante gegevens die uit het opsporingsonderzoek in 

verband met de uitgevoerde sorteerproef naar voren zijn gekomen, is vereist. 

3.1 De uitvoering van de sorteerproeven dient zoveel mogelijk volgens 

standaardprocedures te worden verricht. 
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De resultaten van sorteerproeven kunnen uitsluitend goed warden geevalueerd, 

wanneer voldoende gegevens bekend zijn omtrent het veiligstellen van de voorwerpen, 

de met die voorwerpen samenhangende feiten en het verdere verloop van de 

strafzaken, specifiek met betrekking tot het feitelijke gebeuren (feed-back). 

De uitvoering van de sorteerproef moet duidelijk, concreet en controleerbaar zijn. De 



verschillende stadia van uitvoering van de sorteerproef dienen in standaardprocedures 

te worden vastgelegd en gecertificeerd. Wanneer verschillende uitvoeringsvormen 

worden gehanteerd, dient iedere vorm in standaardprocedures te worden vastgelegd en 

afzonderlijk gecertificeerd. 

De uitvoering van de sorteerproef in speciaal ingerichte ruimten, met de daarvoor 

benodigde apparatuur (bijvoorbeeld een sorteerbank) is van groot belang voor een 

kwalitatief en vergelijkbaar uitvoeren van sorteerproeven. Voor de controleerbaarheid 

van de uitvoering van de sorteerproeven is opname op video en een regelmatige 

evaluatie van deze video-opnamen sterk aan te bevelen. Voor het bewaren van deze 

video-opnamen dient regelgeving te worden opgesteld. 

3.2 Bij de uitvoering van de nieuw voorgestelde 'positive check' en `gelijk-ongelijk' 

methode moet, indien de geur van meer verdachten met de geur op een of meer 

voorwerpen vergeleken moet worden, weloverwogen een beslissing genomen 

worden met betrekking tot de wijze waarop de sorteerproef wordt uitgevoerd,. 

Zowel bij de 'positive-check' methode als bij de `gelijk-ongelijk' methode wordt de 

sorteerproef beperkt tot een geurvergelijking tussen een voorwerp en een verdachte. 

Nader moet worden bepaald welke keuzen ten aanzien van welke verdachte gemaakt 

kunnen worden en wie hierin een beslissende stem heeft. Nader onderzoek is nodig om 

vast te stellen of alle honden geschikt zijn om - na een eerdere sorteerproef door een 

andere hond - met hetzelfde voorwerp een geurvergelijking op een tweede verdachte uit 

te voeren. In dit kader is het eveneens noodzakelijk te onderzoeken in hoeverre een 

mengsel van geuren voor verschillende honden te detecteren en te identificeren is. Op 

dit gebied zou een beleidslijn - een standaardprocedure - uitgewerkt moeten worden. 

3.3 De uitvoering van de sorteerproef wat betreft het afnemen van geur door middel 

van geurdoeken en vervolgens de vergelijking van de geurdoeken met de geur 

van de verdachte zou in het gehele land gelijk moeten zijn. Indien nodig zal 

hieraan tijdens de selectie, opleiding en training speciale aandacht moeten 

worden besteed. 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat tussen de speurhondgeleiders `menselijke geur' 

geen uniforme mening bestaat omtrent de mogelijkheid om met speciale geurdoeken 

een geurmonster van een voorwerp af te nemen, ter later gebruik in een vergelijkende 

sorteerproef. Dit heeft bijvoorbeeld als consequentie dat bij overvallen - en de eveneens 

daarmee gepaard gaande diefstallen van auto's - bijvoorbeeld in de ene regio wet met 
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veiliggestelde geuren van autozittingen gesorteerd wordt en in andere regio's niet. Een 

nader diepgaand wetenschappelijk onderzoek naar deze problematiek, zowel op het 

gebied van de geuroverdracht op de doeken, als op de mogelijkheden van honden om 

met deze doeken te werken is vereist, teneinde te komen tot een landelijk beleid in 

deze. 

3.4 Het is aan te bevelen nader gestructureerd onderzoek te verrichten naar een 

uniforme bewaartermijn van - voor de sorteerproef veiliggestelde - voorwerpen. 

Dit onderzoek dient tweeledig te zijn. Er dient zowel onderzoek te worden verricht 

naar de geurvergankelijkheid als naar opsporingstechnische factoren, zoals 

bijvoorbeeld de ernst van de (beweerdelijk gepleegde) delicten. 

3.5 Het is noodzakelijk dat de uiteindelijke resultaten van een sorteerproef in de 

rapportage op eenzelfde wijze worden geformuleerd. Afwijking van de 

standaardformulering moet beargumenteerd worden. 

76 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat door de speurhondgeleiders verschillend wordt 

gedacht over de bewaartermijn van de veiliggestelde geurdragers. Met name praktische 

aspecten spelen een rol, zoals de opslagmogelijkheden en de kans dat er alsnog na 

een bepaalde termijn om een sorteerproef gevraagd gaat worden. In een later traject 

van het onderzoek wordt, onder andere door leden van de rechterlijke macht, wel 

aangenomen dat de voorwerpen niet meer voor een sorteerproef beschikbaar zijn. In 

hoofdstuk 5.4 is weergegeven dat de sorteerproeven in het algemeen vrij snel na het 

plegen van het delict worden uitgevoerd. Opvallend daarbij is dat de sorteerproeven, 

waarbij een lange tijd is verlopen tussen defict en tijdstip van sorteren, nogal eens bij 

relatief emstige delicten - zoals overvallen - worden ingezet. 

Het lijkt daarom van groot belang, om naast geurtechnische aspecten van het bewaren, 

een landelijk beleid te ontwikkelen, om bij bepaalde vastgestelde delicten de voor een 

geurvergelijking veiliggestelde voorwerpen gedurende een langere tijd te bewaren. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de speurhondgeleiders in hun rapportage het 

aanwijzen van de geurdrager van de verdachte door hun bond in verschillende 'graden 

van waarschijnlijkheid' interpreteren. Het is voor de waardering van en het vertrouwen in 

de resultaten van de sorteerproef beter wanneer alle speurhondgeleiders eenzelfde 

maatstaf hanteren. 



4.1 ledere strafzaak dient vanaf het begin tot het eind van eenzelfde uniek nummer te 

worden voorzien. De administratie van de uitgevoerde sorteerproeven en voor 

sorteerproeven veiliggesteld materiaal dient op overzichtelijke wijze te worden 

ingericht. De 'chain of custody' dient vast te liggen in de processen-verbaal. 

De nummering voor processen-verbaal en dossiers binnen een strafrechtelijk onderzoek 

dient zoveel mogelijk uniform te zijn. Uit de administratie moeten duidelijk blijken in welk 

strafrechtelijk onderzoek de sorteerproef is uitgevoerd. Bovendien moet de administratie 

zodanig zijn ingericht dat duidelijk is welke handelingen precies met welk voorwerp, op 

welk moment en door wie zijn uitgevoerd. De vastlegging van deze zogenaamde 'chain 

of custody' is van belang voor de kwaliteit en integriteit van onderzoeken, niet alleen 

voor de sorteerproef maar ook voor andere strafrechtelijke onderzoeken. De gegevens 

van geselecteerde figuranten en (voor de 'positive check' methode) de controlepersoon 

dienen geadministreerd te worden. Het is aan te bevelen om in. een protocol vast te 

leggen dat de lichaamsgeuren van figuranten en controlepersonen slechts met een 

bepaalde frequentie gebruikt mogen worden. 

4.2 Van iedere uitgevoerde sorteerproef moet een proces-verbaal worden opgemaakt, 

dat altijd aan het dossier wordt toegevoegd. 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat niet alle processen-verbaal van de uitgevoerde 

sorteerproeven werden aangetroffen in de dossiers bij het Openbaar Ministerie. 

Het is aan te bevelen een proces-verbaal van een sorteerproef direct in te voeren in de 

geautomatiseerde systemen bij de verschillende politieregio's. In een aantal gevallen is 

dit niet mogelijk, omdat proces-verbaal wordt opgemaakt door een speurhondgeleider 

van een andere politieregio, die geen toegang heeft tot het systeem in de regio 

waarvoor de sorteerproef is uitgevoerd. De systemen dienen zodanig te worden 

ingericht dat bewust ingevoerd moet worden dat een sorteerproef heeft plaatsgehad en 

vervolgens op welke wijze het proces-verbaal aan het dossier wordt toegevoegd. Door 

de dossiervormer moet vervolgens gecontroleerd worden of dit proces-verbaal - 

onafhankelijk van het resultaat van de sorteerproef - ook inderdaad aan het dossier is 

toegevoegd en zo niet, alsnog wordt toegevoegd. 

4.3 De processen-verbaal van de speurhondgeleiders dienen alle noodzakelijke 

gegevens te bevatten, alsmede een uitgebreid verslag van de voorbereiding en de 

uitvoering van de proef. Afwijkingen van de normale wijze van uitvoering moeten 

beargumenteerd in ditzelfde proces-verbaal worden opgenomen. Voor de 
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duidelijkheid van de verkregen resultaten is het aanbevelingswaardig om van een 

complex van sorteerproeven een samengesteld proces-verbaal op te stellen of 

minimaal bij verslaglegging per sorteerproef te verwijzen naar relevante andere 

sorteerproeven die in het kader van eenzelfde strafrechtelijk onderzoek zijn 

uitgevoerd. 

Aan te bevelen is om een standaard proces-verbaal te ontwerpen met daarin alle 

relevante gegevens over de voorbereiding en de uitvoering van de sorteerproef, 

alsmede de relatie met een strafrechtelijk onderzoek. Voorts dient een verslag 

beschikbaar te zijn over de 'chain of custody' van het voorwerp waarmee de 

sorteerproef is uitgevoerd. (zie aanbeveling 4.0) Uit deze beschrijving moet duidelijk 

blijken dat permanent een 'keten van controle' over het voorwerp heeft plaatsgehad. 

Voor een juiste beoordeling van de resultaten van een sorteerproef is het van belang 

dat de gevolgde werkwijze bij de voorbereiding en de uitvoering van een sorteerproef 

duidelijk omschreven wordt. Eventuele afwijkingen van de standaardprocedure dienen 

gemotiveerd te worden aangegeven. 

5. Om tot een grotere bekendheid te komen van de totale mogelijkheden en 

onmogelijkheden van de sorteerproef is het raadzaam zowel binnen als buiten de 

politieorganisatie, bijvoorbeeld in de vorm van een folder, ruimere bekendheid te 

geven aan de sorteerproef. 
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Onbekend maakt onbemind. Wanneer de mogelijkheden van de sorteerproef bij te 

weinig mensen bekend zijn zal uiteindelijk het gebruik van de sorteerproef af nemen. 

Voor een juist gebruik van de sorteerproef, mede op het gebied van het veiligstellen van 

voorwerpen, de afname van geurmonsters, de gehanteerde bewaartermijn en 

dergelijke, is het voor een groot aantal functionarissen binnen het strafrechtelijke traject 

van groot belang om af te wegen of in een bepaald onderzoek (alsnog) om de uitvoering 

van een sorteerproef gevraagd kan worden. 

Een goede en duidelijke kwaliteitsborging is een van de belangrijkste punten die op 

deze wijze aan de magistratuur, de advocatuur en aan politiefunctionarissen 

uitgedragen kan worden. 

6. Voor een optimaal gebruik van de sorteerproef is het aanbevelingswaardig om de 

aanwezige capaciteit te reorganiseren en/of uit te breiden. 

De huidige capaciteit van de speurhondgeleiders 'menselijke geur' met een voor de 



sorteerproef gecertificeerde hond is min of meer geconcentreerd in bepaalde regio's. 

Ook voor deze regio's is het problematisch om voortdurend een geleider paraat te 

hebben. In dit verband is het raadzaam om te bezien of de - beperkte - capaciteit van 

de speurhondgeleiders op een meer efficiente wijze kan worden gebruikt. Hierbij valt te 

denken aan een aansturing vanuit een centraal punt met diverse dislokaties in de 

regio's/ressorten, zodat de beschikbare capaciteit efficienter kan worden ingezet. Voor 

een optimaal gebruik - met name van de opsporingstechnische functie - van de 

sorteerproef, moeten duidelijke criteria worden opgesteld waaraan een strafrechtelijk 

onderzoek moet voldoen, vOordat een sorteerproef wordt ingezet. Geevalueerd zal 

moeten worden of na reorganisatie de capaciteit voldoende effectief wordt benut of dat 

een uitbreiding van de capaciteit gewenst is, in samenhang met een evaluatie van de 

gestelde criteria. Uiteraard kan dit niet los worden gezien van politieke keuzen in 

verband met de economische 'prijs van het bewijs', in termen van geld en/of capaciteit. 

7.1 Voor een juist gebruik van onderzoeksmethoden is het van belang dat voldoende 

terugkoppeling van de resultaten van een strafrechtelijk onderzoek plaatsvindt. 

Het gestructureerd verzorgen van afloopberichten is hiervoor noodzakelijk. 

Diverse forensische onderzoeken, zoals de sorteerproef, vinden plaats zonder dat door 

de uitvoerders ervan voldoende bekend is omtrent het gebruik van de resultaten van de 

uitgevoerde onderzoeken en eventuele later bekend geworden bijzonderheden ten 

aanzien van onderzochte voonNerpen en/of personen. Zonder terugkoppeling of feed-

back en overleg is onvoldoende te overzien of het onderzoeksmiddel terecht is ingezet 

en in hoeverre het moment van inzetten van het middel juist is geweest. Voor het 

opstellen en voortdurend evalueren van criteria voor het inzetten van de sorteerproef is 

deze kennis van blijvend belang. 

7.2 Het is aan te bevelen dat, bij gebruik van de resultaten van onderzoeksmethoden 

gericht op de identificatie van de dader als bewijsmiddel, de rechter gemotiveerd 

de bewijsbeslissing in vonnis of arrest toelicht. 

Een beoordeling van de bewijsbeslissing van een rechterlijk college is slechts mogelijk 

indien de beweegredenen, die geleid hebben tot deze beslissing, inzichtelijk zijn. De 

keuze om al dan niet bepaalde bewijsmiddelen in de bewijsmotivering te gebruiken, kan 

voor de achterliggende professie van groot belang zijn om eventuele onvolkomenheden 

in procedures en de onderzoekstechniek bij te stellen. 
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8.1 Voordat een nieuwe wijze van sorteren wordt ingevoerd is het aan te bevelen om 

eerst de voorgestelde professionalisering van het onderzoek tot stand te 

brengen. 

Het onderhavige onderzoek is door het ministerie van Justitie geInitieerd in verband met 

nieuw voorgestelde wijzen van uitvoering van de sorteerproef, te weten de 'positive 

check' methode en de `gelijk-ongelijk' methode. Inmiddels is de eerstgenoemde 

methode ingevoerd. Voordat overgegaan wordt tot de 'gelijk-ongelijk' methode is het 

raadzaam de kwaliteit en de standaardisatie van de uitvoering van de sorteerproef ter 

hand te nemen. Een nader wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde en de 

betrouwbaarheid van de 'gelijk-ongelijk' methode kan parallel hieraan worden opgestart, 

zodat eventueel op termijn, indien dit gewenst is, overgegaan kan worden op deze wijze 

van uitvoering van de sorteerproef. 

Op korte termijn dienen onzes inziens de volgende maatregelen te worden overwogen: 

De speurhondgeleiders zouden binnen de eigen organisatie en in samenspraak met de 

opleidingsinstituten kunnen werken aan een verdere standaardisering en kwaliteitsborging 

van de sorteerproef. 

Vanuit de. opleidingscentra zullen initiatieven genomen kunnen warden voor nader 

wetenschappelijk onderzoek op diverse onderdelen van de sorteerproef. 

Vanuit de politieorganisatie zou onderzocht moeten worden of door middel van een andere 

organisatievorm de beperkte capaciteit voor de sorteerproef op een meer efficiente wijze kan 

worden ingezet en eventueel moet worden uitgebreid. Het is daarbij van groot belang dat 

regionale verschillen in opvattingen omtrent de sorteerproef warden verkleind, zodat met 

medewerking van alle politieregio's een voldoende landelijke dekking ontstaat. 

Afloopberichten vanuit het Openbaar Ministerie en gemotiveerde vonnissen en arresten 

van de zittende magistratuur kunnen in belangrijke mate bijdragen aan een meer efficiente 

en effectieve inzet van een sorteerproef. 

Het van groot belang dat de minister van Justitie - en indirect de politiek - voldoende 

middelen en mogelijkheden ter beschikking stelt ter uitvoering van de aanbevelingen. 
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Bijlage 1: Beschrijving van de verschillende onderzoeksmethoden 

In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van de drie voor dit onderzoek van belang 

zijnde methodieken voor de uitvoering van de sorteerproef. 111  

I De '12 luchten' proef 

Tijdens de onderzoeksperiode is door de speurhondgeleiders gebruik gemaakt van de '12 

luchten' proef of methode. De uitvoering van deze proef is beschreven in het 

Keuringsreglement Politiespeurhond Menselijke Geur van augustus 1991. 

Deze sorteerproef kan op twee wijzen worden uitgevoerd. De geuren kunnen aangeboden 

worden op buizen (buizenmethode) of met geurdoeken in een pot. Tijdens de 

onderzoeksperiode heeft alleen de speurhondgeleider in Utrecht gebruik gemaakt van de 

'pottenmethode'. 

Bij de '12 luchten' proef worden de geuren van twaalf verschillende personen, waaronder de 

verdachte(n), verzameld. Deze personen worden verzocht gedurende een periode van 

ongeveer vijf minuten een buis of een geurdoek vast te houden. Deze geuren worden door 

de speurhondgeleider verzameld en gemerkt. Voor de daadwerkelijke uitvoering van de 

proef wordt de speurhondgeleider (in het algemeen) bijgestaan door een collega-geleider. 

De buizen of pollen worden door deze helper in twee rijen van zes gelegd. In een van de 

rijen bevindt zich de te vergehjken geur van de verdachte(n). In welke rij de buis of pot van 

de verdachte wordt gelegd, wordt bepaald door het gooien met een dobbelsteen. De plaats 

in de rij van de geur van de verdachte(n) wordt eveneens door de helper met behulp van het 

lot vastgesteld. Vervolgens legt de helper de rijen met geuren - in afwezigheid van de 

speurhondgeleider - uit. 

Pas wanneer de proef volledig is voorbereid en uitgelegd mag de speurhondgeleider met zijn 

hond de plaats van uitvoering betreden. De speurhondgeleider geeft de hond lucht van het, 

in verband met een delict, veiliggestelde voorwerp of lucht van een geurdoek die gedurende 

enige tijd op een dergehjk voorwerp geplaatst is geweest. 

Hierna stuurt de speurhondgeleider de hond langs de rijen met buizen of potten. De hond 

dient bij geurherkenning dit op duidelijke wijze kenbaar te maken. Dit varieert van apporteren 

van de betreffende buis tot aanblaffen of het gaan liggen van de hond bij de geurdoek in de 

pot. 
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Zie voor een beschrijving van andere niet meer in gebruik zijnde sorteermethoden Schoon, G.A.A. & 
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Op grond van het felt dat de hond de buis of geurdoek van (een van) de verdachte(n) heeft 

aangewezen, gaat men er vanuit dat een geurovereenkomst bestaat tussen een geur op het 

betreffende voorwerp en de geur op het vergelijkings-voorwerp dat door de verdachte is 

vastgehouden. De proef kan herhaald worden met een andere hond. 

Wanneer de hond geen buis of pot aanwijst, mag de hond pas door de geleider worden 

teruggeroepen wanneer de hond alle buizen heeft beroken. Bij het aanwijzen van een geur 

van een figurant of bijvoorbeeld het niet geconcentreerd werken van de hond is de uitslag 

van de proef eveneens geen geurherkenning. 

Diverse voorschriften met betrekking tot de precieze uitvoering van deze sorteerproef zijn 

opgenomen in het al eerder genoemde reglement. 

Schematische weergave van de '12 luchten' proef 

a t/m k zijn geurdragers belucht door figuranten; met de geurdrager van de verdachte (V) 

worden deze in twee rijen uitgelegd. 

De hond krijgt lucht van het te onderzoeken voorwerp. 

Rij 1:la 	lb 	lc 	Id 	le 	If 

Rij2:Ig 	lh 	Ii 	IV 	lj 	lk 

II De 'positive-check' methode 

Bijlage 1 

Het wezenlijke verschil tussen deze methode en de hierboven beschreven '12 luchten proef 

is dat in deze proef gecontroleerd kan worden of de hond geconcentreerd werkt en of de 

hond bovendien geen specifieke voorkeur heeft voor de geur van de verdachte(n). 

Bij deze proef worden op de gebruikelijke wijze twee geurmonsters verzameld van 7 

personen, inclusief de verdachte. lndien meerdere personen van het delict worden verdacht 

zijn meerdere afzonderlijke sorteerproeven vereist. Een van de figuranten - de zogenaamde 

controle-persoon - belucht tevens een controle-voorwerp door dit voorwerp gedurende het 

beluchten van de buizen of de geurdoeken in een broekzak te dragen. De geurdragers 

worden op voorgeschreven wijze verpakt en geadministreerd. 

De helper bepaalt met behulp van een dobbelsteen aan de hand van een vast schema in 

welke volgorde de buizen worden neergelegd. Dit schema is in het supplement 2 van het 

nieuwe keuringsreglement opgenomen. Door de helper worden - in afwezigheid van de 

geleider - twee rijen van zeven geurdragers uitgelegd. De geleider geeft de hond geur van 
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het controle-voorwerp, waarna de bond in de eerste rij geurdragers naar een 

overeenkomstige geur zoekt. Wanneer de bond geen of een verkeerde geurdrager aanwijst, 

of een bijzondere belangstelling toont voor de geurdrager van de verdachte wordt de hond 

gediskwalificeerd. Wanneer de hond de geurdrager van de controle-persoon aanwijst mag 

doorgegaan worden met de tweede stap in de uitvoering. 

Deze procedure herhaalt zich in de tweede stap. Deze tweede stap is ingebouwd om zeker 

te weten dat de hond de geurdrager van de verdachte heeft beroken en geen bijzondere 

belangstelling voor de verdachte heeft vertoond. De vaste bepaalde volgordes in de twee 

rijen zijn zodanig dat de hond - bij een systematische uitvoering van de proef - minimaal een 

keer de geurdrager van de verdachte heeft beroken alvorens de geurherkenning met de 

controle-persoon kenbaar te maken. Wanneer de bond op deze wijze aan de eisen heeft 

voldaan mag de uitvoering van de sorteerproef worden voortgezet. De geurdragers van de 

controlepersoon worden uit de rijen verwijderd, tenzij de bond deze buizen al heeft 

geapporteerd. 

De geleider geeft de bond lucht van het te onderzoeken voorwerp en de bond gaat naar de 

eerste rij waar nu nog zes geurdragers liggen. Wanneer de bond de geurdrager van de 

verdachte aanwijst, wordt dezelfde procedure nogmaals herhaald met de tweede rij van nu 

zes geurdragers. Na hemieuwde aanwijzing van de verdachte wordt de proef besloten met 

de kwalificatie 'herkenning van de verdachte'. Aanwijzen van een figurant in een van deze 

laatste rijen leidt tot de kwalificatie 'incorrecte uitvoering'. Wanneer de bond in de eerste rij 

van zes geen enkele herkenning toont wordt de proef besloten met de kwaficatie 'geen 

herkenning'. Deze kwalificatie is eveneens van toepassing wanneer de bond in de tweede rij 

van zes geen herkenning toont. 

Diverse bijzondere voor de uitvoering van belang zijnde voorschriften zijn opgenomen in het 

betreffende keuringsreglement. 

Schematische weergave 'positive check' methode 

a Um e zijn figuranten, Z is de controle persoon en V is de verdachte. 

De bond krijgt lucht van het te onderzoeken voorwerp. 
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Riji:la 	lb 	IV lc 	Id 	IZ le 

Rij2:IZ le 	la IV lb 	lc 	Id 

Rijl:la 	lb 	IV lc 	Id 	le 

Rij 2: 	le 	la 	IV lb 	lc 	Id 

Bijlage 1 



III De `gelijk-ongelijki methode 

Tijdens haar onderzoek naar de betrouwbaarheid van de sorteerproef heeft G.A.A. Schoon 

een onderzoeksmethode ontwikkeld waarin een aantal nadelen van de andere methoden 

worden beperkt c.q. uitgeschakeld. 112  Dit leidt tot een sorteerproef, die is gebaseerd op het 

gelijk-ongelijk paradigma. Een wezenlijk verschil met de voorgaand beschreven proeven is 

dat bij de `gelijk-ongelijk' methode de hond een reeks van vergelijkingen tussen steeds twee 

geuren krijgt aangeboden. Door specifieke training kan de hond geleerd worden bij 

constatering van een gelijke geur op een bepaalde manier te reageren. Wanneer de geuren 

ongelijk zijn dient de hond op een andere wijze te reageren. De sturende gedachte achter 

deze wijze van sorteren is dat de hond, doordat nu de mogelijkheid bestaat om aan te geven 

dat Oen geurovereenkomst geconstateerd wordt, niet meer `zomaar een geur zal 

aanwijzen. In alle gevallen - bij aangeven van wel of geen geurovereenkomst - wordt de 

hond beloond. 

Bij de uitvoering van deze proef worden de hond diverse keuzes uit twee geuren 

aangeboden. In de eerste fase zijn dit bekende keuzes. Door een correcte uitvoering van de 

hond weet men op dat moment dat de hond geconcentreerd aan het werk is. In de eerste 

fase wordt tevens gecontroleerd of de hond een specifieke voorkeur heeft voor de geur van 

de verdachte. In de tweede fase van de proef wordt gewerkt met het te vergelijken voorwerp, 

naast bekende keuzemogelijkheden. Een laatste aspect van deze methode is de vergelijking 

tussen een voorwerp belucht door de verdachte en de geur op een door de verdachte 

beluchte buis. Met deze geurvergelijking beoogt men vast te stellen of de hond de specifieke 

geur van de verdachte wel kan herkennen. 

De geleider is degene die de hond de geur van het te vergelijken voorwerp geeft. Bij de 

daadwerkelijke keuze die de hond moet maken is de speurhondgeleider niet zichtbaar 

aanwezig. 

112 G.A.A. Schoon, The performance of dogs in identifying humans by scent. 

Bi jlage 1 
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Schematische weergave Velijk-ongelijki methode 

a Um j zijn figuranten, V is de verdachte. Het te onderzoeken voorwerp is X. Het controle 

voorwerp belucht door de verdachte is Y. 

De hond wordt een twaalftal keuzes aangeboden. 
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1 	la 	Ig 

2 	lb lb 

3 	lc 	lc 

4 	Id Id 

5 	le IV 

6 	If 	If 

7 	IX lb 

8 	Ig 	Ii 

9 	lh lh 

10 IX IV 

11 	Ii 	lj 

12 IY IV 

Bijlage 



Politieregio 	 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 

Groningen 	 8 	6 	, 	1 	4 	 1 

Friesland 	 2 	2 	, 	2 

Drenthe 	 11 	9 	7 	_ 	, 	1 	, 	 1 

Usselland 	 38 	25 	18 	5 	 1 	1 ,  
Twente 	 64 	33 	18 	, 10 , 	4 	 1 	, 

Noord-Oost Gelderland 	65 	36 	17 	2 	12 	, 	1 	1 	, 	2 	1 

Gelderland-Midden 	6 	5 	2 	2 	1 

Gelderland Zuid 	26 	19 	9 	3 	1 	3 	1 	1 	1 

Utrecht 	 33 	32 	, 19 	4 	5 	 „. 	1 	2 	, 	 1 

Noord-Holland-Noord 	-- 	— 

Zaanstreek-Waterland 	1 	1 	1 	 _  
Kennemerland 	 7 	4 	1 	3 

1 ,  
Amsterdam-Amstelland 	10 	9 	2 	5 	 1 	 1 

Gooi- en Vechtstreek 	1 	1 	1 ,  
Haaglanden 	 34 	22 	8 	7 	 1 	4 	1 	 1 

, 	  
Hollands-Midden 	12 	7 	3 	3 	1 

Rotterdam-Rijnmond 	100 	88 	37 	12 	2 	15 	15 	2 	2 	1 	1 	1 

Zuid-Holland-Zuid 	11 	8 	_ 	5 	3 , 	  
Zeeland 	 12 	7 	4 	„ 2 	1 , 	  
Midden-West-Brabant 	56 	39 	, 26 	6 	4 	1 , 	1 	, 	1 

Brabant-Noord 	 103 	77 	42 	6 	6 	14 , 	2 	3 	1 	1 	1 	1 

Brabant-Zuid-Oost 	46 	39 	19 	2 	9 	3 	, 	3 	, 1 	 1 	1 

Limburg-Noord 	 22 	18 	14 	2 , 	1 	, 	1 

Limburg-Zuid 	 41 	, 	32 	16 	3 	_ 3 	4 	1 	1 	1 	2 	1 , 	  
Flevoland 	 9 	3 	2 	 1 	, 

Totaal 	 _ 718 	522 	274 	79 	44 _ 46 	28 _ 3 	17 	10 	8 	4 	9 	_ 

Bijlage 2: 	Tabel overzicht sorteerproeven en delicten per politieregio 

BUlage 2 
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Kolom 1 	aantal sorteerproeven 

Kolom 2 	aantal delicten 

Gespecificeerd in 

kolom: 3 	aantal inbraken 

4 	overvallen 

5 	diefstal 

6 	diefstal auto 

7 	overtreding wet wapens en munitie 

8 	zedendelicten 

9 	levensdelicten 

10 bedreiging 

11 	vernieling 

12 overtreding opiumwet 

13 overige namelijk: 	wegenverkeerswet 2x 

brandstichting 3x 

3 `onbekende' delicten 
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Bijlage 3 
Voorbeeld van proces-verbaal, onderzoeksformulier en helpersformulier 

PROCES-VERBAAL 
Politie Zaanstreek-Waterland/Centrale Dienst/Technische Ondersteuning 
Mutatienr: GPZNST/95-014810 	 Dossier-paragraaf: 

P4LITIE 
• Zearstremr-Wstertenct 

• Centrism Diener 

Door mij N 
hoofdagent van de politie caanstreek-Waterland, 
wordt het volgende verklaard: 

Op donderdag 2 maart 1995, omstreeks 11.00 uur, beyond ik 
N.C.Nr 	mij, in de hoedanigheid van interregionaal 
speurhondengeleider van de regio's Rennemerland, Noord 
Holland Noord, Rorps Landelijke Politie Diensten en 
Zaanstreek/Waterland, aan het hoofdburo van politic te 
Haarlem ter voorbereiding van enkele sorteerproeven. 

Mij werd aldaar medegedeeld dat er een onderzoek was 
gestart naar aanleiding van diverse gepleegde overvallen. 
Het betroffen onder andere een gewapende overval op 18 
maart 1994, op een Rabobank te Hilversum en een gewapende 
overval op 12 oktober 1994, op een VSB bank te Alphen a/d 
Rijn. 
Na de overvallen, werden er vervolgens door de politic op 
de zittingen van de gebruikte vluchtauto's, welke inmiddels 
waren gevonden, geurdoeken geplaatst die als uitgangspunt 
konden dienen bij te houden sorteerproeven. 

Van deze feiten werden verdacht: 
I :H 	M. 	geboren te B - 	op 18 oktober 19 , 

wonende te Amsterdam, 	 en 
II :P 	H 	V 	, geboren te A 	op 12 

november 19 	wonende - 

Nadat ik, N 	de beide verdachten en tien willekeurige 
andere mannelijke personen de handen had laten wassen met 
parfumvrije zeep, reikte ik aan een ieder drie luchtvrije 
roestvrij stalen buizen uit. 
Nadat een ieder de aan hem uitgereikte buisjes ongeveer 
vijf minuten in de handen hadden gehouden, nam ik de 
buisjes weer in en verpakte deze, per persoon in niet 
eerder gebruikte plastic zakken. 

Op maandag 6 maart 1995, omstreeks 10.40 uur, bevonden wij, 
N. 	Jac 	S 	, brigadier van politic, 
speurhondengeleider, behorende tot de afdeling technische 
recherche in de politieregio Twente en P 
J 	 M. . brigadier van politic, 
speurhondengeleider, behorende tot de afdeling technische 
recherche in de politieregio IJselland, ons op een 
parkeerterrein van de firma "Opijnene te Gorssel. 

PROEF 1 : 
Aldaar werden door ons, N 	en M 	, 12 buisjes, met 
behulp van een luchtvrije pook, in twee rijen van zes 
uitgelegd. Het lot had bepaald dat de buisjes van de 
verdachten in de eerste rij zouden komen te liggen, waarbij 
verdachte V 	op de derde pleats van links kwam te 
liggen en de verdachte M 	3p de vierde plaats van links 
imam te liggen. 
De uitslag van de loting was mij, S 	, niet bekend. 
Ik was ook niet aanwezig bij het uitleggen van de 
voornoemde rijen. Als uitgangspunt voor de sorteersproef 
gebruikte ik een geurdoek welke op de linker voorstoel had 
gelegen van de/een vluchtauto, gebruikt bij de overval op 

GPZNST/95-014810- 1 
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PROCES-VERBAAL 
Politie Zaanstreek-Waterland/Centrale Dienst/Technische Ondersteuning 
Hutatienr: GEINST/95-014810 	 Dossier-paragraaf: 

P.LITIE 
• Zanne-Wysolaml 
• C ••••••• DI•••■ 

de VSB bank in Alphen aid Rijn. Nadat ik de speurhond 
'CASTOR' daarvan Lucia had laten nemen, ging hij op eon 
daartoe gegeven commando, geheel vrij near de octets rij. 
Ik zag dat de bond vervolgens het buisje velke op de derde 
pleats van links lag, vlot en zonder aerzelen apporteerde. 
Vervolgens ben ik met de bond naar de tweede rij gelopen on 
doze op de zelfde wijze, op doze rij laten zoeken. Ik zag 
dat de hond, nadat deze aide buizen had betoken, zonder eon 
buis to apporteren, van de rij at kwam. 

CONCLUSIE PROEF 1: 
Uit het gedrag en de werkwijze van de diensthond 'CASTOR', 
block mij S. , dat de bond eon geurovereenkomst waarnam 
tussen het buisje van de verdachte V 	, en de in proof 
1 gebruikte geurdoek. 

PROEF 2 : 
h enna warden door one, N 	en S 	• 12 andere buisjes, op 
de zelfde vain, ale in proof 1 uitgelegd. Het lot had bier 
bepaald dat de buisjes van de verdachten in de eerste rij 
zouden komen te liggen, waarbij de verdachte V - 	op de 
tweede pleats van links kwam te liggen en de verdachte H 
op de derde pleats van links kwam to liggen. 
De uitslag van de loting was mij, M 	• niet bekend on 
ik was niet aanwezig bij het uitleggen van de rijen. 
Als uitgangspunt voor de sorteerpraef, gebruikte ik eon 
geurdoek welke op de rechter voorstoel had gelegen, van 
eon/do vluchtauto, gebruikt bij de overval op de VSB bank 
to Alphen aid Rijn. 
Nadat ik de speurhond 	daarvan lucht had laten 
nemen, ging zij op een daartoe gegeven commando, geheel 
vrij near de eerste rij . 
Ik zag dat de diensthond het buisje welke op de derde 
pleats van links lag, vlot on zonder aarzelen apporteerde. 
Vervolgens ten lk met de bond naar de tweede rij gelopen on 
doze op de zelfde wijze laten zoeken. Ik zag dat de bond, 
nadat zij alle buizen had-beroken, zonder eon buis to 
apporteren, weer van de rij afkwam. 

CONCLUSIE PROEF 2: 
Uit het gedrag on de werkwijze van de speurhond 
block mij, H 	, dat zij een geurovereenkomst wearnam 
tussen het buisje van de verdachte M 	en de in doze proof 
gebruikte geurdoek. 

PROEF 3: 
h enna werden door one $ 	on H. 	12 andere buisjes, 
op dezelfde wijze ale voornoemd, uitgelegd. Het lot had 
bepaald dat de buisjes van de verdachten, in de eerste rij 
zouden komen to liggen, waarbij de verdachte M 	op de 
eerste pleats van links kwam to liggen on de verdachte 
✓ op de vijfde pleats van links kwam to liggen. 
De uitslag van de loting was mil, N 	, niet bekend en ik 
was niet aanwezig bij het uitleggen van de rijen. 
Ale uitgangpunt voor doze sorteerproef, gebruikte ik eon 
geurdoek walks had gelegen op de linker voorstoel 
(bestuurders) van eon/do vluchtauto, gebruikt bij °verve', 
op een Rabo bank to Hilversum. 
Nadat ik de speurhond 'STELLA', daarvan lucht had laten 
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PROCES-VERBAAL 
Politie Zaanstreek-Waterland/Centrale Dienst/Technische Ondersteuning 
Mutatienr: GPZNST/95-014810 	 Dossier-paragraaf: 

nemen, ging zij op een daartoe gegeven commando, geheel 
vrij naar de eerste rij. Vervolgens zag ik dat de 
diensthond het buisje, welke op de vijfde plaats van links 
lag, vlot en zonder aarzelen apporteerde. 
Vervolgens, ben ik met de hond near de tweede rij gelopen 
en heb deze op de zelfde wijze ale voornoemd, laten zoeken. 
Ik zag dat de hond, nadat zij alle buisjes had beroken, 
zonder een buisje te apporteren, weer van de rij af kwam. 

CONCLUSIE PROEF 3: 
Uit het gedrag en de werkwijze van de diensthond "STELLA", 
bleek mij N , dat zij een geurovereenkomst waarnam tussen 
het buisje van de verdachte V 	en de in deze proef 
gebruikte geurdoek. 

De in dit proces-verbaal genoemde diensthonden, zijn 
gecertificeerde speurhonden als bedoeld in artikel 9 van de 
Regeling Politiespeurhonden. 

De proeven 1 t/m 3 zijn uitgevoerd volgens de module I, 2 x 
6 systeem met 12 luchten als bedoeld in het 
keuringsreglement Politiespeurhond Menselijke Geur en 
volgens de voorschriften als genoemd in bijlage II van 
genoemd Reglement. 

De ingevulde en ondertekende verslagen van de helpers gaan 
als bijlage bij dit proces-verbaal. 

Waarvan door mij N 	, op ambtsbelofte en door ons S 	en 
op ambtseed, ieder voorzover het hem betreft, is 

opgemaakt, dit proces-verbaal, gesloten en getekend te 
Zaanstad op 12 maart 1995. 

De verbalisanten: 

S.  

.N 

P.LITIE 
• Zmmtnift4hotorftre 
. ContrafeMemet 

GPZNST/95-014810- 3 
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Zaaknummer:495e(:TefeZe.4f../ 4..5 	)-- Technische Recherche Reek) - ffre-ted'il -Zet .( 

Verslag van het on  el: 41  f ' 	/ 199)  rstreeks Ar..c/r  uur ingestelde onderzoek te : 

Door : .. 	frang),  /7-epti ,/,:e-2 _ 	speurhondgeleider van politie, op verzoek van 

laanvragende . instantie) .  ifean.,Y.11C4-or.(21 	-• 	•  verbalisant 	  
i 

Gepleegd / vermist sinds• 227 / C --  / 19 frie omstreeks 	i  uur, fait .  yr' 4. - , sr-criZezk-t  . 
 

Met speurhond 4 	 /-94 	• te . .,.. f%srt a  'V /I? 	Benadeelde  1/ 5 /)  	 
ASSISTENTIE TER ZAKE : 

: P.D. onderzoek 	X, sorteerproef 	 revieren / zoeken 	.:. narcotica 

niet gewerkt, reden: 	  

Verloop assistentie: 	  

Aangetroffen SPOREN 

goon bruikbare 

schoen 

voet 

banden 

kleding 

sleep 

SORTEERMATERIAAL 

goon 

kleding 

schoeisel 

lvuudwapen 

gereedschap 

,X SORTEERPROEF 
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Pleats AANTREFFEN 	 Aangetroffen VOORWERPEN 	Pleats AANTREFFEN 

goon 

gereedschap 

kleding 

schoeisel 

Ivuurlwapen 

voertuig 

PLAATS AANTREFFEN 	SCHOENSPOOR 	 PLAATS AANTREFFEN 
■•■ 

	  CID  

,0444 tee: 4-1-friekt 	 — 
RESULTAAT SORTEERPROEF . 	/ 

uitgangspunt 	 fer-12642-17.
c (c4  	xi- r - ill 7 	c,.(... 	_ Goon geurherkenning ' 	1   t 	 I 
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Bijlage 4 

Recente jurisprudentie 

Op 9 september 1998 heeft de Hoge Raad ( NJ 1998, 89 ) twee arresten gewezen die van 

belang zijn voor de uitvoering van de sorteerproef. Het tweede cassatiemiddel richtte zich in 

beide gevallen tegen de uitgevoerde sorteerproeven, namelijk 'Het recht is geschonden 

en/of er zijn vormen venuimd, waarvan de niet naleving nietigheid met zich meebrengt. In 

het bijzonder zijn de art. 359, en 415 Si.' geschonden, omdat het hof het namens V. 

gevoerde verweer inhoudende dat het hof de resultaten van de jegens V. uitgevoerde 

sorteemroeven als zijnde onrechtmatig verkregen niet voor het bewijs mag gebniiken, omdat 

deze tot stand zijn gekomen in strijd met de noodzakelijke zorgvuldigheid, heeft verworpen 

op gronden die deze verwerping niet kunnen dragen.' 

Wat hieraan vooraf ging: 

In november 1994 worden de verdachten V. en M. aangehouden op verdenking van het 

plegen van diverse bankovervallen. Na een drietal overvallen te weten in Hoogland (26-12- 

93), Hilversum (18-03-94) en Alphen aan de Rijn (12-10-94) zijn van de stoelen in de 

gebruikte vluchtauto's door middel van speciale doeken geurmonsters veiliggesteld. 

Op 20 februari 1995 en op 6 mart 1995 zijn in totaal zes sorteerproeven uitgevoerd op de 

verdachten V. en M. namelijk 

20 februari 1995 

plaats 	geurdoek van 	hond 	resultaat 

proef 1 	Hilversum 	rechter voorstoel 	Castor 	negatief 

proef 2 	Hoogland 	linker voorstoel 	Layka 	positief M. 

proef 3 	Hoogland 	rechter voorstoel 	Castor 	positief M. en V. 

6 maart 1995 

proef 1 	Alphen 	linker voorstoel 	Castor 	positief V. 

proef 2 	Alphen 	rechter voorstoel 	Layka 	positief M. 

proef 3 	Hilversum 	linker voorstoel 	Stella 	positief V. 
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Bijlage 4 

In bijlage 3 is als voorbeeld het proces-verbaal opgenomen van de uitgevoerde proeven op 6 

maart 1994. 

Beide verdachten worden (afgezien van andere delicten) gedagvaard voor de drie 

genoemde overvallen. Voor de terechtzitting is een van de speurhondgeleiders door de 

rechter-commissaris uitgebreid als getuige gehoord omtrent de gevolgde procedure. 

Tijdens de terechtzitting is van de zijde van de verdediging aangevoerd dat het bewijs, 

voorzover daarbij gebruik wordt gemaakt van de sorteerproeven, als onrechtmatig moet 

worden aangemerkt, waardoor de bij de sorteerproeven verkregen resultaten moeten 

worden uitgesloten van het bewijs. 

In het vonnis van de rechtbank van 6 juli 1995 wordt hieromtrent overwogen: 

Daartoe is aangevoerd dat wat de op beide dagen gehouden sorteerproeven betreft (op 

onderdelen) is gehandeld in strijd met de daarvoor geldende regels zoals neergelegd in 

bijlage II (werkwijze sorteerproeven) behorend bij het Keuringsreglement politiespeurhonden 

menselijke geur (1994), dan wel in strijd met de bij sorteerproeven te betrachten 

noodzakelijke zorgvuldigheid. 

Met name aan de derde op 20 februari 1995 gehouden sorteerproef kleeft in de visie van de 

verdediging het gebrek dat deze proef op dezelfde dag is gehouden met dezelfde hond als 

de eerste sorteerproef, zonder dat daar veertien dagen tussen heeft gezeten en tussendoor 

tenminste twee andere sorteerproeven zijn gedaan. Tevens zouden de buisjes niet op de 

voorgeschreven wijze door de hond zijn beroken. 

Ook zou ten aanzien van de op die dag gehouden sorteerproeven niet uit het proces-verbaal 

blijken dat de proef (telkens) eenmaal is herhaald. 

Van de op 6 maart 1995 gehouden sorteerproeven kan voorts niet worden vastgesteld dat 

de hiervoor (bij de eerdere proef op 20 februari 1995) gebruikte honden tenminste twee 

andere sorteerproeven tussendoor hebben gedaan. Ook zou hier (telkens) geen herhaling 

van de proeven hebben plaatsgevonden en zouden de buisjes niet op de juiste wijze door de 

hond zijn beroken. 

Ten aanzien van de gehouden sorteerproeven kan de verdediging wellicht meer in het 

algemeen worden toe gegeven dat op onderdelen van de gehanteerde werkwijze niet geheel 

overeenkomstig voormeld reglement is gehandeld, doch geldt in het bijzonder dat by het 

onderzoek ter terechtzitting niet is gebleken dat op essentiele onderdelen aan de thans 

geldende voorschriften, dus ook bijvoorbeeld ten aanzien van de wijze van beruiken van de 
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buisjes en het tussendoor doen van andere proeven door de betrokken hand, niet de hand is 

gehouden. Het moot or derhalve voor worden gehouden dat de resultaten van de 

sorteetproeven rechtmatig verkregen zijn. Vootzover dit anders zou zijn ten aanzien van de 

derde op 20 februari 1995 gehouden proof - de hand Castor zou goon tweede sorteerproef 

hebben mogen doen - hecht de rechtbank daaraan onvoldoende zeffstandige betekenis om 

de uitkomst van doze proef tetzijde to stellen, nu eon andere hond het buisje van dezeffde 

medeverdachte (ten aanzien van eon andere geurdoek afkomstig uit dezelfde auto) bij eon 

andere proof diezelfde dag nog heeft geapporteerd. 

Waar de verdediging heeft gesteld dat (telkens) goon herhaling van de proof heeft 

plaatsgevonden, berust dit volgens de rechtbank op eon onjuiste lezing van de betreffende 

passage in bijlage II van het reglement. Hoewel doze passage misschien wat ongelukkig is 

geredigeerd moot die passage naar het oordeel van de rechtbank aldus worden gelezen dat 

de bedoelde herhaling van de proof slaat op de beruiking door de hond van de tweede rij 

buisjes (ten aanzien van hetzelfde uitgangspunt to. geurdoek). 

De rechtbank voegt hieraan nog toe: 

Overigens acht de rechtbank veel waarde aan het foil dat bij verschillende sorteerproeven 

(door verschillende honden) telkens de buisjes van een of beide verdachten werden 

geapporteerd, hetgeen bijdraagt aan de aan de geurproeven toe to kennen bewijskracht 

Vootzover de verdediging de bewijskracht van de gehouden sorteetproeven hebben willen 

aantasten oordeelt de rechtbank dan ook dat hun betoog faalt.' 

Een van de punten die in de gehele procedure met betrekking tot de sorteerproef een rol 

heeft gespeeld betreft het feit dat op 20 februari de proeven 1 en 3 met dezelfde hond zijn 

uitgevoerd. In het reglement (zie bijlage 5) is bepaald dat niet binnen 14 dagen met dezelfde 

hand op dezelfde verdachte mag warden gesorteerd. Bovendien dienen wanneer ten tweede 

male op een verdachte wordt gesorteerd tussentijds twee andere sorteerproeven op andere 

verdachten uitgevoerd te zijn. 

De achtergrond van deze regels is dat 'de neus van de hand schoon moet zijn'. Dit wil 

zeggen dat uitgesloten moet warden dat de hand van een eerder uitgevoerde sorteerproef 

de geur van de verdachte nog zou herinneren en op grond daarvan tot een herkenning zou 

kunnen komen. Met dit in gedachte wordt de 14 dagen regel door de speurhondgeleiders 

alleen toegepast na een sorteerproef waarbij de hand tot een geurherkenning is gekomen. 

Heeft de hand geen geurherkenning gehad, zoals in proef 1 van 20 februari 1995, dan wordt 

wel met dezelfde hand nogmaals op dezelfde verdachte gesorteerd, zoals in proef 3 van 20 
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februari 1995. Hierbij moet wel bedacht worden dat de geuren van de figuranten in beide 

proeven identiek moeten zijn. Is dit niet het geval dan bestaat de mogelijkheid dat de hond in 

de tweede proef de overeenkomstige geur van de eerste proef gaat 'herkennen', hetgeen 

leidt tot een verkeerde uitslag. 

In casu heeft de Officier van Justitie op de zitting deze problematiek zoals hier vermeld 

uiteengezet. Beide verdachten werden door de rechtbank onder meer voor deze drie 

overvallen veroordeeld. 

Tijdens de procedure in hoger beroep zijn diverse personen als getuige gehoord. Door de 

rechter-commissaris werden medewerkers van de opleidingsinstituten en een 

wetenschapper gehoord en ter terechtzitting onder meer de bij de zaak betrokken 

speurhondgeleiders. 

De aan hen gestelde vragen hadden vooral betrekking op de wijze van handen wassen, de 

registratie van de 'bijleggers' en het ontbreken van de registratie van de eis van het 

tussentijds verrichten van twee andere sorteerproeven. Door de getuigen is naar voren 

gebracht dat in de voorschriften niet staat omschreven dat de namen van de 'bijleggers' 

genoteerd moeten worden en dat niet is voorgeschreven dat in het proces-verbaal wordt 

opgenomen dat tussentijds twee andere proeven zijn verricht. 

Met betrekking tot de details van de uitvoering van de sorteerproeven op 22 februari - het 

dwars op de rij beginnen van de hond Castor, het verrichten van twee proeven op dezelfde 

dag met dezelfde verdachten en het twee keer de rij insturen van de hond zodat twee maal 

een verdachte aangewezen kon worden - zijn de getuigen/deskundigen van mening dat 

deels ongebruikelijk, deels in strijd met de (letter van de) reglementen is gehandeld doch dat 

dit niet van invloed is op de betrouwbaarheid van de uitgevoerde sorteerproeven. 

Door het gerechtshof worden beide verdachten voor deze drie overvallen veroordeeld. In de 

arresten zijn (evenals eerder in de vonnissen van de rechtbank) de processen-verbaal van 

de speurhondgeleiders bij de bewijsmiddelen opgenomen. 

Door het Hof wordt bovendien nog overwogen: 

'Het hof acht onder omstandigheden gebruik voor het bewijs van sorteerproeven menselijke 

geur althans de resultaten daarvan toelaatbaar. Met de verdediging heeft het hof 

geconstateerd dat de omstreden geurproeven niet geheel in overeenstemming met de 

toentertijd geldende regels, te weten het Keuringsreglement politiespeurhonden menselijke 

geur 1994 zijn uitgevoerd. Zulks brengt evenwel nog niet zonder meer mede dat de 

resuftaten van die geurproeven niet voor het bewijs zouden mogen worden gebezigd; het 

bewuste reglement is immers niet van dien aard dat deze gevolgtrekking aan de niet strikte 
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naleving moet worden verbonden. 

Nu het reglement bedoeld is te bevorderen dat, in de bewoordingen van het reglement, het 

risico van het maken van fouten zoveel mogelijk wordt uitgesloten, moet vervolgens de 

vraag onder ogen worden gezien of de resultaten van de omstreden proeven desalniettemin 

als bewijsmiddel bruikbaar zijn, en zoja in hoeverre. 

Deze kwestie is door het hof nader ondenocht. ( )  Het hof is na het nadere ondeaoek 

tot de slotsom gekomen dat de feilen die aan de sotteerproeven kleven niet van dien aard 

zijn dat zij de betekenis voor het bewijs van die proeven in ovetwegende mate in negatieve 

zin bernvloeden. In het bijzonder is het hof tot de slotsom gekomen dat er vijf maal een 

geurherkenning heeft plaatsgehad. Bij die conclusie heeft tot slot oak een rol gespeeld de 

omstandigheid dat in vijf afzonderlijke gevallen geurherkenning heeft plaatsgehad. 

( 	) 

Ook aan de voor het bewijs gebezigde sorteetproeven kent het hof een bredere 

bewijswaarde toe dan alleen met betrekking tot het feit waarop deze rechtstreeks betrekking 

hebben, en we/ omdat de onderlinge overeenkomsten van de resultaten van die proeven de 

bewijskracht van die proeven aanzienlijk versterken.' 

Ten aanzien van het tweede cassatiemiddel overweegt de Hoge Raad 

6.1.1 Blijkens het proces-vetbaal van de terechtzitting van 23 januari 1996 heeft de 

raadsman een verweer gevoerd daartoe strekkende dat ten aanzien van het onder 8, 10 en 

12 telastegelegde de resultaten van de gehouden sorteetproeven niet tot het bewijs mogen 

worden gebezigd omdat aan die resultaten geen waarde mag warden gehecht, althans die 

resultaten onrechtmatig zijn verkregen, nu bij de uitvoering van die proeven is gehandeld in 

strijd met de teaake geldende voorschriften voorkomende in (de bijlage van) het 

Keuringsreglement politiespeurhond menselijke geur (verder te noemen het 

Keuringsreglement), dan we/ in stnid met de noodzakelijke zorgvuldigheid. 

6.1.2 Het Hof heeft bij tussenarrest van 6 februari 1996 een nader onderzoek door de 

Rechter-Commissatis bevolen voor het boron van deskundigen omtrent de vraag of en zoja 

in hoeverre er sprake is geweest van afwijkingen van die voorschriften de betrouwbaarheid 

van de uitgevoerde sorteetproeven aantasten. Nadat dat ondeaoek was voltooid en het Hof 

ter terechtzitting van 23 mei 1996 nog een drietal getuigen en een getuige-deskundige had 

gehoorcl, heeft de raadsman het hiervoor onder 6.1.1 bedoelde vetweer gehandhaafd. Dat 

vetweer heeft het Hof op de gronden, weergegeven in de toefichting op het middel onder 11, 
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verworpen. Daartegen komt het middel op. 

Bijlage 4 

6.2. 's Hofs overwegingen moeten kennelijk aldus worden verstaan dat het a) na onderzoek 

van de gang van zaken ten aanzien van ieder van de vijf sorteerproeven tot het oordeel is 

gekomen dat voorzover er sprake was van feilen by de uitvoering van een of meer van de 

desbetreffende proeven, deze de betrouwbaarheid van de resultaten niet in negatieve zin 

hebben beinvloed en b) dat voorts by de waardering van die resultaten voor het bewijs van 

de desbetreffende feiten - op welke waardering het Hof verderop in zijn overwegingen, zoals 

hiervoor onder 4.3 weergegeven terugkomt - van belang is dat in vijf afzonderlijke gevallen 

geurherkenning heeft plaatsgehad. Voorzover het middel berust op een andere lezing van 

die overwegingen mist het feitelijke grondslag. 

6.3 Het Keuringsreglement is gebaseerd op de Regeling politiespeurhonden (Stcrt 1994, 64, 

zoals nadien gewijzigd, Stcrt 1994, 218) - verder de Regeling te noemen. Het gaat daarbij 

om de keuring van een politiespeurhond optredend in combinatie met zijn geleider. Daarbij 

wordt ingevolge art. 8, derde lid, van de Regeling aan een politiespeurhond menselijke geur 

onder andere de eis gesteld dat een sorteerproef wordt uitgevoerd zoals in het 

keuringsreglement omschreven. De toelichting op de Regeling vermeldt dat op grond van de 

eisen genoemd in art. 8, derde lid van de Regeling in verband met de uniform iteit de 

oefeningen nauwkeurig in het keuringsreglement dienen te worden omschreven. Het 

Keuringsreglement zelf, waarvan in de toelichting op artikel VIII onder H van de ministeriele 

regeling tot aanpassing van regelingen die zijn vastgesteld op grond van de Politiewet 1993 

of het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stcrt 1994, 218) wordt vermeld dat het "de 

vorm heeft van een bijlage" van de Regeling, is niet gepubliceerd doch wordt 'ter inzage 

gelegd'. 

6.4 Gelet op de aard en de strekking van deze regelgeving heeft het Hof met juistheid 

geoordeeld dat de enkele omstandigheid dat in het opsporingsonderzoek een of meer van 

de in het Keuringsreglement of in de bijlage daarvan voorkomende regels niet zijn 

nagekomen, niet tot de conclusie leidt dat het resultaat van de desbetreffende sorteerproef 

als onrechtmatig verkregen niet tot het bewijs mag worden gebezigd. In 's Hofs 

overwegingen ligt verder besloten dat de by de sorteerproeven gevolgde werkwijze niet 

onverenigbaar was met een eerlijke procesvoering, waarvan in een geval als het 

onderhavige sprake kan zijn indien opzet en werkwijze by de uitvoering van de 

sorteerproeven strekte tot beinvloeding van de resultaten (HR 8 juli 1992, NJ 1993, 407). 
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6.6 Het middel kan dus niet tot cassatie leiden. 
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6.5 Vootts heeft het Hof geoordeeld dat in het onderhavige geval de resultaten van de 

sotteetproeven betrouwbaar zijn en tot het bewijs kunnen warden gebezigd. Dit feitelijke 

oordeel is in het lie/it van het verhandelde ter terechtzitting, zoals hiervoor onder 6.1.2 

weergegeven, niet onbegnjpelijk en kan in cassa tie niet verder warden getoetst Oak in 

zoverre heeft het Hof het vetweer dus op toereikende gronden verwomen. 

De Hoge Raad heeft met deze arresten duidelijk aangegeven wat de status is van het 

Keuringsreglement. Afwijkingen van het Keuringsreglement leiden niet per definitie toe 

onrechtmatig handelen. 113  Slechts wanneer dit handelen geleid heeft tot eon beInvloeding 

van de resultaten van een sorteerproeven dienen de resultaten ter zijde gesteld te worden. 

In het richt van deze jurisprudentie is het van belang - zoals hiervoor in de aanbevelingen 

beschreven - om in de rapportage van de uitgevoerde sorteerproeven zo uitgebreid mogelijk 

de gehele procedure te beschrijven en afwijkingen van de standaard handelingen te 

motiveren. 

Het arrest van de Hoge Raad in de zaak tegen de verdachte M. bevat nog een saillant punt. 

Onder punt 7, de ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak staatrElet Hof heeft tilt 

de gebezigde bewijsmiddelen niet kunnen afieiden dat de verdachte als mededader 

betrokken is geweest bij het onder 10 bewezenverklaarde feit.' Op dit punt wordt de zaak 

verwezen naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage. 

Vergelijking van de gehanteerde bewijsmiddelen in de arresten van het Hof geeft aan dat ten 

aanzien van de overval te Hilversum een belangrijk verschil tussen beide verdachten 

aanwezig is. BU de uitgevoerde sorteerproeven van de geurdoeken uit de vluchtauto heeft 

we een geurherkenning plaatsgehad op verdachte V. en niet op verdachte M. Hieruit valt te 

concluderen dat blijkbaar uiteindelijk de sorteerproef in de procedure ten opzichte van 

verdachte M. ten aanzien van de overval te Hilversum van doorslaggevende betekenis is 

geweest. Gezien de dossiers en volgens de behandelende officier van justitie zullen de 

resultaten van de sorteerproeven voor de bewijsvoering bij de overvallen te Alphen aan de 

Rijn en te Hoogland eveneens van doorslaggevend belang zijn geweest. 
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Bijlage 5.1 

Bijlage 5: Relevante richtlijnen 

5.1 Regeling politiespeurhonden 1994 

§ 1. Beg ripsbepalingen 

Artikel 1 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. kandidaatgeleider: de persoon, bedoeld in artikel 5; 

b. geleider: de persoon, bedoeld in artikel 5, die de geschiktheidsverklaring, bedoeld in artikel 

9 heeft verkregen; 

c. keuringsreglement: het reglement dat als bijlage bij deze regeling behoort; 

d. keuringseisen: de eisen die vermeld zijn in het keuringsreglement; 

e. keuringscommissie: een keuringscommissie als bedoeld in artikel 3, eerste lid; 

f. rijksgecommitteerden: de functionarissen, bedoeld in artikel 4, eerste lid; 

g. de Ministers: de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie; 

h. commandant: de commandant van de afdeling speurhonden van de Dienst levende have 

politie van de Divisie Ondersteuning van het Korps landelijke politiediensten; 

i. hoofd: het hoofd van het opleidingsinstituut voor politiediensthonden bij de politieregio 

Rotterdam-Rijnmond; 

j. politiespeurhond: een politiespeurhond menselijke geur, verdovende middelen of 

explosieven; 

k. politiespeurhond menselijke geur: de hond waarvoor over een certificaat politiespeurhond 

menselijke geur wordt beschikt; 

I. politiespeurhond verdovende middelen: de hond waarvoor over een certificaat 

politiespeurhond verdovende middelen wordt beschikt; 

m. verdovende middelen: alle produkten vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijsten I en 

II; 

n. opiumverlof: het schriftelijk verlof, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Opiumwet; 

o. politiespeurhond explosieven: de hond waarvoor over een certificaat politiespeurhond 

explosieven wordt beschikt; 

p. explosieven: de door de Ministers aangewezen springstoffen. 

§ 2. Algemene bepalingen 

Artikel 2 

1. 	Het is toegestaan een politiespeurhond in politiedienst te gebruiken, indien: 

a. hiervoor toestemming is verkregen van de korpsbeheerder; 

b. het gebruik geschiedt door een geleider; 
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G. ten aanzien van de politiespeurhond wordt beschikt over een certificaat als bedoeld in 

artikel 9. 

2. Een politiespeurhond menselijke geur mag uitsluitend warden ingezet bij het zoeken van kleine 

en grate voorwerpen met menselijke geur, het opsporen en lokaliseren van een persoon, het 

speuren over gecombineerde terreinen en identificatieproeven (sorteerproeven). 

3. Een politiespeurhond verdovende middelen mag uitsluitend worden ingezet ter opsporing van 

verdovende middelen; 

4. Een politiespeurhond explosieven mag uitsluitend warden ingezet ten behoeve van de 

opsporing van explosieven. 

Artikel 3 

1. Er is een keuringscommissie voor de politiespeurhond menselijke geur, een keuringscommissie 

voor de politiespeurhond verdovende middelen en een keuringscommissie voor de 

politiespeurhond explosieven. De leden van deze commissies worden benoemd door de 

Ministers. 

2. De keuring van de politiespeurhond in combinatie met de geleider geschiedt door de 

desbetreffende keuringscommissie. 

3. Tot lid van een keuringscommissie kunnen benoemd worden: 

a. de ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Politiewet 1993; 

b. de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van 

Strafvordering. 

4. De leden van een keuringscommissie beschikken over dressuurtechnische en praktische politie-

ervaring op het gebied van inzet en gebruik van de desbetreffende politiespeurhond alsmede 

over kennis van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Strafvordering. Bovendien 

beschikken de leden van de keuringscommissie voor de politiespeurhond verdovende middelen 

over kennis van de opiumwetgeving en de leden van de keuringscommissie voor de 

politiespeurhond explosieven over kennis van de wapenwetgeving en de Wet gevaarlijke 

stoffen. 

Artikel 4 

1. De Ministers wijzen rijksgecommitteerden aan. 

2. De rijksgecommitteerde houdt toezicht op de kwaliteit en de objectiviteit van de (her)keuring en 

de examinering. 

3. De rijksgecommitteerde rapporteert jaarfijks over zijn activiteiten aan de Ministers. 

102 



§ 3. Examen en keuring 

Artikel 5 

Kandidaat voor het examen voor de functie van geleider zijn personen die: 

a. ambtenaar van politie, werkzaam bij een regionaal politiekorps zijn, en 

b. de in artikel 2, eerste lid, onder a, bedoelde toestemming hebben verkregen. 

Artikel 6 

1. 	De kandidaatgeleider politiespeurhonden menselijke geur wordt door de desbetreffende 

keuringscommissie geexamineerd met betrekking tot: 

a. zijn kennis met betrekking tot de veiligstelling van goederen en het afnemen van 

geurmonsters ten behoeve van een sorteerproef; 

b. de factoren die van invloed zijn op het functioneren van politiespeurhonden menselijke 

geuren; 

c. de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Strafvordering. 

2. De kandidaatgeleider politiespeurhonden verdovende middelen wordt door de desbetreffende 

keuringscommissie geexamineerd met betrekking tot: 

a. de bekende methoden van verbergen en verpakken van verdovende middelen; 

b. de factoren die van invloed zijn op het functioneren van politiespeurhonden verdovende 

middelen; 

c. de inhoud van de Opiumwet, en 

d. de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Strafvordering; 

3. De kandidaatgeleider politiespeurhonden explosieven wordt door de desbetreffende 

keuringscommissie geexamineerd met betrekking tot: 

a. de bekende methoden van plaatsen, verbergen en verpakken van explosieven; 

b. de opslag en het vervoer van explosieven; 

c. de factoren die van invloed zijn op het functioneren van de politiespeurhond explosieven; 

d. de inhoud van de Wet wapens en munitie en de Wet gevaarlijke stoffen; 

e. de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Strafvordering. 

4. De examenvragen en de examenstof worden door de desbetreffende keuringscommissie in 

overleg met de rijksgecommitteerde vastgesteld. 

5. Indien het examen niet met succes wordt afgelegd, bestaat na een maand de mogelijkheid van 

een herkansing. 

Artikel 7 

Voor de keuring komen in aanmerking de honden die: 

a. door een gediplomeerd dierenarts gezond zijn verklaard, en 

b. ingeent zijn tegen de in het keuringsreglement aangewezen ziekten. 

Bijlage 5.1 
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Artikel 8 

Bijlage 5.1 

1. Een hond wordt gekeurd door de desbetreffende keuringscommissie op basis van het 

keuringsreglement. 

	

2. 	De keuring vindt niet pleats dan nadat het examen, bedoeld in artikel 6 met goed gevolg is 

afgelegd. 
3. Aan een politiespeurhond worden ten minste de volgende, in het keuringsreglement nader 

omschreven eisen gesteld: 

a. voor alle politiespeurhonden: 

10 gehoorzaamheid aan de geleider; 

2° een goede samenwerking met de geleider; 

30 het niet agressief zijn ten opzichte van mensen en dieren; 

4° de vaardigheid van het kunnen nemen van alle hindernissen die voor een goed 

functioneren in de praktijk geen belemmering mogen zijn; 

b. voor de politiespeurhonden menselijke geur: 

10 het zelfstandig willen en kunnen zoeken van kleine en grate voorwerpen met 

menselijke geur; 

2° het opsporen en lokaliseren van een persoon; 

3° het speuren over gecombineerde terreinen, en 

4° het uitvoeren van een sorteerproef, zoals in het keuringsreglement omschreven; 

c. voor de politiespeurhond verdovende middelen: 

1° het zelfstandig willen en kunnen zoeken van verdovende middelen; 

2° het vermogen am binnen een redelijke tijd alleen die soorten verdovende middelen, die 

in het keuringsreglement zijn aangewezen, op te sporen; 

d. voor de politiespeurhond explosieven: 

1° het zelfstandig willen en kunnen zoeken naar explosieven; 

2° het vermogen am binnen redelijke tijd explosieven op te sporen en te lokaliseren. 

4. De verdovende middelen, bedoeld in lid 3, onderdeel c, onder 2°, dienen te warden verborgen 

in kleine hoeveelheden, op locaties en in verpakkingen overeenkomstig de praktijk. 

	

5. 	De explosieven, bedoeld in lid 3, onderdeel d, onder 2°, dienen te worden geplaatst en 

verborgen in kleine hoeveelheden, op lokaties en in verpakkingen overeenkomstig de praktijk. 

6. De hand wordt gedurende de keuring geleid door zijn geleider. 

7. 	Indien de combinatie van geleider en politiespeurhond de keuring niet met goed gevolg aflegt, 

bestaat na een maand de mogelijkheid van een nieuwe keuring. 

8. In geval de combinatie van geleider en politiespeurhond de nieuwe keuring niet met goed 

gevolg aflegt, dient voorafgaande aan een nieuwe aanvraag de opleiding in zijn geheel opnieuw 

doorlopen te warden. 
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Artikel 9 

BUlage 5.1 

1. Een keuringscommissie verstrekt aan de geleider een geschiktheidsverklaring en een certificaat 

op naam van de combinatie van de geleider en de politiespeurhond, die onder diens leiding 

heeft voldaan aan de keuringseisen, indien zowel het examen als de keuring met goed gevolg 

zijn afgelegd. 

2. De politiespeurhond menselijke geur kan een deelcertificaat verkrijgen voor de eisen, genoemd 

in artikel 8, derde lid, onder b, onder 1 0 , 2° en 3°, dan wel in artikel 8, derde lid, onder b, onder 

4°. Binnen zes maanden na het behalen van het eerste deelcertificaat moet het tweede 

deelcertificaat behaald worden. 

Artikel 10 

1. De geschiktheidsverklaring en het certificaat hebben in beginsel een geldigheidsduur van een 

jaar en drie maanden na de datum van afgifte. 

2. lndien een combinatie van geleider en politiespeurhond voor het tijdstip van herkeuring 

uiteenvalt, komt het certificaat automatisch te vervallen. 

§ 4. Herkeuringen 

Artikel 11 

1. De geleider dient na een jaar door de desbetreffende keuringscommissie opnieuw 

geexamineerd te worden overeenkomstig het gestelde in artikel 6. 

2. Een politiespeurhond dient na een jaar door de desbetreffende keuringscommissie opnieuw aan 

de keuringseisen te worden onderworpen. Artikel 8, tweede lid, is van overeenkomstige 

toepassing. 

3. lndien het examen en de keuring met goed gevolg worden afgelegd, worden de 

geschiktheidsverklaring en het certificaat als bedoeld in artikel 9 verlengd met de duur van een 

jaar en drie maanden. 

4. lndien de combinatie van geleider en politiespeurhond de herkeuring niet met goed gevolg 

aflegt, kan binnen de geldigheidsduur van het certificaat een nieuwe keuring plaatsvinden. 

Artikel 8, achtste lid, is van overeenkomstige toepassing. 

5. lndien na toepassing van het vorige lid niet meer wordt voldaan aan de keuringseisen wordt het 

verkregen certificaat, bedoeld in artikel 9, door de desbetreffende keuringscommissie 

ingetrokken. 

(artikelen 12-16) 

Bron: 	25-10-1994, Stcrt. 218. lwtr: 01-04-1994 
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Regeling vaststelling regels politiespeurhonden en politiesurveillancehonden 

De Regeling politiespeurhonden is van overeenkomstige toepassing op het Korps landelijke 

politiediensten met dien verstande dat: 

a. artikel 1, eerste lid, onder a, luidt: hiervoor toestemming is verkregen van de korpschef van 

het Korps landelijke politiediensten; 

b. artikel 5 onder a luidt: ambtenaar van politie, werkzaam bij het Korps landelijke 

politiediensten zijn, en; 

c. in artikel 12, eerste lid, 1"korpsbeheerder" wordt vervangen door: korpschef van het Korps 

landelijke politiediensten. 

Bron: 25-03-1994, Stcrt. 64. Iwtr: 01-04-1994 
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Bijlage II van het Keuringsreglement behorende bij Regeling politiespeurhonden 1994 

WERKWIJZE SORTEERPROEVEN  (praktijk) 

Doel 

Het uitvoeren van deskundige en objectieve sorteerproeven. 

Middelen  

De sorteerproef wordt door een geleider uitgevoerd met een gecertificeerde politiespeurhond 

menselijke geur, welk certificaat moet zijn afgegeven door de Nederlandse overheid. 

De sorteerproef moet door een combinatie, met 12 verschillende geuren van personen, volgens het 

2 x 6 systeem (waarbij een nulproef) worden uitgevoerd. Er dienen zoveel mogelijk personen van 

hetzelfde ras-geslacht als de verdachte(n) in de proef te worden betrokken. 

Gebruik wordt gemaakt van roestvrijstalen buisjes, welke geschoond zijn van menselijke geur, 

speciaal geprepareerde geurdoekjes of personen. 

Een sorteerscherm met lamellen en daarachter eventueel ventilatoren. 

Voldoende afsluitbare glazen pollen of plastic zakken. 

Een helper. 

Luchtaanbrengen voor de sorteerproef op roestvriistalen buisies of op Geurdoekjes.  

Bijlage 5.2 

De aan de proef meewerkende personen wassen hun handen met dezelfde ongeparfumeerde zeep 

en drogen hun handen elk aan een schoon stuk van een rolhanddoek of papieren handdoek, zodat 

eventuele bijluchten voor alle personen gelijk zijn. Zowel de verdachte(n) als de figuranten houden 

elk twee buisjes of doekjes in hun handen vast. De verdachte(n) zal/ zullen tijdens het vasthouden 

van de buisjes of de doekjes onder toezicht staan van een opsporingsambtenaar ter controle of de 

buisjes of de doekjes de voorgeschreven tijd worden vastgehouden. De controlerende 

opsporingsambtenaar mag niet een van de figuranten zijn. Indien de verdachte(n) weiger(en)t de 

buisjes of de doekjes vast te houden dan dient de opsporingsambtenaar er voor zorg te dragen dat 

zowel de verdachte(n) als de figuranten op gelijksoortige wijze geur aanbrengen aan de voor hen 

bestemde buisjes of doekjes. Na ongeveer 5 minuten neemt de opsporingsambtenaar de buisjes of 

doekjes weer in, waarna hij elk buisje of doekje afzonderlijk in een gemerkte glazen pot of plastic zak 

verpakt. 
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Omschrfivinq sorteerproef op roestvriistalen buisies. 

Bij de voorbereiding van de sorteerproef is de speurhond niet aanwezig. 

De geleider instrueert de helper omtrent zijn wertaaamheden in de te nemen sorteerproef. 

De buisjes van de figuranten en de verdachte(n) worden gelijktijdig of nagenoeg gelfiktficlig uit de 

glazen potten of plastic zakken verwijderd. 

De helper legt de buisjes ult. De plaats van/de het buisje(s) met de geur van de verdachte(n) en de 

volgorde van de nulproef wordt tijdens de proeven steeds door de verdachte(n) of het lot bepaald. 

Uitvoerina  

Bij de werkzaamheden van de helper is de speurhondgeleider en zijn bond niet aanwezig, zodat de 

geleider niet weet op welke plaats het /de buisje(s) van de verdachte(n) figt/liggen. Nadat de buisjes 

zijn uitgelegd verlaat de helper de plaats van uitvoering en verschijnt de geleider met zijn bond op de 

sorteerplaats en laat zijn hond lucht nemen van het hiertoe veilig gestelde uitgangspunt. Na het 

geven van een commando laat hij zijn bond geheel vrij naar de buisjes gaan waarna de bond geheel 

zelfstandig de buisjes moet beruiken. lndien de bond een buisje van de/een verdachte herkent mag 

hij dit door verwijzen, aanblaffen of apporteren kenbaar maken. De proef wordt altijd eerimaal 

herhaald. Voor deze herhaling worden altiid andere buisjes met geuren van andere personen dan die 

welke in de eerste rij aanwezig waren gebruikt De rij met de buisjes waarin geen geur(en) van de 

verdachte(n) aanwezig is/zijn moet twee keer door de bond beroken zijn voordat de geleider zijn 

hond terugroept. 

Indien bij het nemen van de sorteerproeven op twee of meer verdachten van iedere verdachte een 

buisje wordt aangewezen, aangeblaft of geapporteerd dan wordt dit niet als een negatief resultaat 

beoordeeld. 

In iedere zaak wordt door Mn bepaalde hond slechts Mn sorteerproef uitgevoerd op dezelfde 

verdachte(n). 

Binnen 14 dagen mag dezelfde hond niet sorteren op dezelfde verdachte(n). Bovendien moeten, 

met deze bond, tenminste twee andere sorteerproeven tussendoor gedaan worden. 

Tijdens de uitvoering van de sorteerproeven mag de geleider uitsluitend de nocKizakelijke 

commando's geven en mag de bond op geen enkele wijze worden beloond. 

Toeschouwers  

Bijlage 5.2 

Bij de sorteerproef kunnen andere personen, waaronder de verdachte(n) aanwezig zijn. Van belang 

is echter dat de toeschouwers de proef op geen enkele wijze kunnen beInvloeden. Zij moeten in een 

aparte ruimte verblijven van waaruit zij de uitvoering van de proef kunnen zien. lndien er geen aparte 

ruimte aanwezig is, mogen de verdachte(n) en de figuranten die aan de proef meewerken niet 

aanwezig zijn. Zijn er personen aanwezig die niet aan de proef hebben meegewerkt, mogen zij niet 
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op de hoogte zijn waar de geur van de verdachte(n) zich bevindt. Voor de uitvoering van de 

sorteerproef, verlaat de helper de directe plaats van uitvoering. 

Sorteerplaats  

De plaats waar gesorteerd wordt dient zodanig te zijn dat de hond geconcentreerd en zonder 

afleiding de sorteerproef kan uitvoeren. Aangenomen moet kunnen worden dat de sorteerplaats 

voor het uitvoeren van de sorteerproef niet door de verdachte(n) betreden werd. Het is het beste de 

sorteerproef uit te voeren in een speciaal daarvoor bestemde ruimte met een geschoond 

vloeroppervlak. Indien zo'n ruimte niet aanwezig is, moet men er voor zorg dragen dat het 

vloeroppervlak waarop gewerkt wordt, schoon is. 

SORTEREN OP SPECIAAL GEPREPAREERDE GEURDOEKJES EN HET  SORTEREN DOOR  

VERGELIJKING VAN PERSOONLIJKE GEUREN MET GEUREN IN VOORFtAAD,  

Omschrijving sorteerproef op geprepareerde geurdoekjes. 

Deze sorteerproef is gelijk aan de sorteerproef met de roestvrijstalen buisjes, alleen wordt er in 

plaats van buisjes gebruik gemaakt van speciaal daarvoor geprepareerde geurdoekjes welke in 

glazen potten zijn opgeslagen. 

Omschrijving sorteerproef door vergelijking van persoonlijke geuren met geuren in voorraad. 

Bijlage 5.2 

Het principe van deze techniek bestaat uit het verzamelen van lichaamsgeuren op de plaats van het 

delict of van voorwerpen afkomstig van de plaats van het delict. Voor de geurverzameling op de 

plaats van het delict of van voorwerpen afkomstig van de plaats van het delict is het mogelijk met 

speciaal daarvoor geprepareerde doekjes geursporen vanaf voorwerpen, hand, of voetafdrukken etc. 

te verzamelen en daarna te conserveren. Ook is het mogelijk om van personen welke veel met 

politie of justitie in aanraking komen geurmonsters te verzamelen en deze te plaatsen in een 

geurarchief. 

De voorbereiding en uitvoering van de sorteerproef met speciaal geprepareerde geurdoekjes en het 

sorteren door vergelijking van persoonlijke geuren met geuren in voorraad, is vergelijkbaar met die 

bij het sorteren op roestvrijstalen buisjes, met dien verstande dat bij de proef met de speciaal 

geprepareerde geurdoekjes een vast voorwerp als uitgangspunt kan worden gebruikt en dat bij de 

proef, van het sorteren door vergelijking van persoonlijke geuren met geuren in voorraad als 

uitgangspunt een geurmonster wordt gebruikt. In plaats van roestvrijstalen buisjes wordt er in deze 

proeven gebruik gemaakt van geprepareerde geurdoekjes, welke in glazen potten zijn opgeslagen. 
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Uitvoerinq 

)  

Bffiage 5.2 

De potten met daarin de geprepareerde doekjes warden door een ander dan de speurhondgeleider 

in standaards gezet op een onderlinge afstand van ongeveer 1 meter. De geleider laat de hond de 

geur opnemen van de doek welke is gebruikt voor de geurverzameling. Hiema wordt de hond 

onaangelijnd naar de potten gestuurd met het commando "zoek". De hond beruikt de inhoud van de 

potten en bij herkenning van de geur mag hi) deze verwijzen of aanblaffen. De proef wordt hiema 

eenmaal herhaald met nog niet eerder gebruikte pollen met daarin doekjes van andere personen 

dan die welke in de eerste rij aanwezig waren gebruikt De plaats van de pot(ten) met daarin de 

doekjes met de geur(en) van de verdachte(n) word(en)t tijdens de proeven steeds door hun (hem) 

zelf of het lot bepaald. De verdere uitvoering van de proef komt overeen met de proef met 

roestvrijstalen buisjes. 
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5.3 Regeling politiespeurhonden 1997 

Bijlage 5.3 

§ 1. Begripsbepalingen 

Artikel 1 

in deze regeling wordt verstaan onder: 

a. kandidaatgeleider: de persoon, bedoeld in artikel 5; 

b. geleider: de persoon, bedoeld in artikel 5 die een certificaat heeft verkregen krachtens 

artikel 9 lid 1. 

c. keuringsreglement: de reglementen op grond waarvan (her) keuringen en examens worden 

afgenomen(*); 

d. keuringseisen: de eisen die vermeld zijn in het keuringsreglement; 

e. keuringscommissie: de door de Ministers benoemde commissie, waarvan de leden belast 

zijn met het (het)keuren respectievelijk examineren van de politiespeurhond en de 

(kandidaat)geleider; 

f. rijksgecommitteerde: de functionaris, die als vertegenwoordiger van de Ministers de leiding 

heeft bij het (het)keuren en examineren; 

g. de Ministers: de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie; 

h. commandant: de commandant van de afdeling speurhonden van de Dienst levende have 

politie van de Divisie Ondersteuning van het Korps landelijke politiediensten; 

i. hoofd: het hoofd van het opleidingsinstituut voor politiediensthonden bij de politieregio 

Rotterdam-Rijnmond; 

j. politiespeurhond: een politiespeurhond menselijke geur, verdovende middelen, explosieven 

of stoffelijke resten die eigendom is van een regiokorps. 

k. verdovende middelen: alle prod ukten vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijsten I en 

II; 

I. 	opiumverlof: het schriftelijk verlof, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Opiumwet; 

n. 	explosieven: de door de Ministers aangewezen springstoffen. 

(Opmerkingen: Abusievelijk is onderdeel m als onderdeel n gepubliceerd.) 

§ 2. Algemene bepalingen 

Artikel 2 

1. Het is toegestaan een politiespeurhond in politiedienst te gebruiken, indien: 

a. hiervoor toestemming is verkregen van de korpsbeheerder; 

b. het gebruik geschiedt door een geleider die tesamen met de speurhond als combinatie 

beschikt over een certificaat als bedoeld in artikel 9; 

2. Een politiespeurhond menselijke geur mag uitsluitend worden ingezet voor die taken waarvoor hij 
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is gecertificeerd (speurtaak en/of geuridentificatietaak). 

3. Een politiespeurhond verdovende middelen mag uitsluitend worden ingezet ter opsporing van 

verdovende middelen; 

4. Een politiespeurhond explosieven mag uitsluitend worden ingezet ten behoeve van de opsporing 

van explosieven. 

5. Een politiespeurhond stoffelijke resten mag uitsluitend worden ingezet voor het opsporen van 

stoffelijke resten van mensen. 

6. De ministers kunnen naast de in dit artikel onder 2 t/m 5 genoemde disciplines andere disciplines 

aanwijzen. 

Artikel 3 

1. De keuring van de pofitiespeurhond in combinatie met de geleider geschiedt door de 

keuringscommissie. 

2. Tot lid van de keuringscommissie kunnen benoemd worden: 

a. de ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Politiewet 1993; 

b. de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van 

Strafvordering. 

3. De leden van de keuringscommissie dienen te beschikken over dressuurtechnische en praktische 

politie-ervaring op het gebied van inzet en gebruik van de politiespeurhond, alsmede over kennis 

van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Strafvordering. 

Artikel 4 

1. De rijksgecommitteerde houdt toezicht op de lotialiteit en de objectiviteit van de (her)keuring en de 

examinering. 

2. De rijksgecommitteerde rapporteert jaarfijks over zijn activiteiten aan de Ministers. 

§ 3. Examen en keuring 

Artikel 5 

Kandidaten voor het examen voor de functie van geleider zijn personen die: ambtenaar zijn zoals 

bedoeld in artikel 3 rid 1 van de Politiewet 1993 en de toestemming hebben als bedoeld in artikel 2 lid 1 

onder a. 
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Artikel 6 

Voor de keuring komt in aanmerking de hond die; 

a. door een gediplomeerd dierenarts gezond is verklaard, en 

b. ingeent is tegen de in het keuringsreglement aangewezen ziekten. 

1. De kandidaatgeleider politiespeurhond menselijke geur wordt door de keuringscommigsie 

geexamineerd met betrekking tot: 

a. zijn kennis met betrekking tot de veiligstelling van goederen en het afnemen van 

geurmonsters ten behoeve van een geuridentificatieproef; 

b. de factoren die van invloed zijn op het functioneren van politiespeurhond menselijke geur; 

c. de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Strafvordering. 

2. De kandidaatgeleider politiespeurhond verdovende middelen wordt door de keuringscommissie 

geexamineerd met betrekking tot: 

a. de bekende methoden van verbergen en verpakken van verdovende middelen; 

b. de factoren die van invloed zijn op het functioneren van politiespeurhond verdovende 

middelen; 

c. de inhoud van de Opiumwet, en 

d. de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Strafvordering; 

3. De kandidaatgeleider politiespeurhond explosieven wordt door de keuringscommissie 

geexamineerd met betrekking tot: 

a. de bekende methoden van plaatsen, verbergen en verpakken van explosieven; 

b. de opslag en het vervoer van explosieven; 

c. de factoren die van invloed zijn op het functioneren van de politiespeurhond explosieven; 

d. de inhoud van de Wet wapens en munitie en de Wet gevaarlijke stoffen; 

e. de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Strafvordering. 

4. De kandidaatgeleider politiespeurhond stoffelijke resten wordt door de keuringscommissie 

geexamineerd met betrekking tot: 

a. de theorie inzake het werken met een speurhond stoffelijke resten; 

b. factoren die van invloed zijn op het functioneren van de politiespeurhond stoffelijke resten; 

c. toepasselijke bepalingen van het Wetboek van strafvordering en van de Wet op de 

lijkbezorging. 

5. De examenvragen en de examenstof worden door de keuringscommissie in overleg met de 

rijksgecommitteerde vastgesteld. 

6. Indien het examen niet met succes wordt afgelegd, bestaat de mogelijkheid van maximaal twee 

herkansingen. 

Artikel 7 

Billage 5.3 
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Artikel 8 

1. Een combinatie van een geleider en een politiespeurhond wordt gekeurd door de 

keuringscommissie op basis van het keuringsreglement. 

2. De keuring vindt niet plaats dan nadat het examen, bedoeld in artikel 6 met goed gevolg is 

afgelegd. 

3. Het keuringsreglement bevat ten minste de volgende eisen: 

a. voor alle politiespeurhonden m.u.v. de politiespeurhonden menselijke geur, die uitsluitend 

op de geuridentificatietaak worden gekeurd: 

1° gehoorzaamheid aan de geleider; 

2° een goede samenwerking met de geleider; 

3° het niet agressief zijn ten opzichte van mensen en dieren; 

4° de vaardigheid van het kunnen nemen van alle hindemissen die voor een goed 

functioneren in de praktijk geen belemmering mogen zijn; 

b. voor de speurtaak van de politiespeurhonden menselijke geur: 

1° het zelfstandig willen en kunnen zoeken van kleine en grote voorwerpen met menselijke 

geur; 

2° het opsporen en lokaliseren van een persoon; 

3° het speuren over gecombineerde terreinen; 

c. voor de geuridentificatietaak van de poHtiespeurhond menselijke geur: het uitvoeren van 

een tweetal geuridentificatieproeven, zoals in het keuringsreglement omschreven; 

d. voor de politiespeurhond verdovende middelen: 

1° het zelfstandig willen en kunnen zoeken van verdovende middelen; 

2° het vermogen am binnen een redelijke tijd alleen die soorten verdovende middelen, die 

in net keuringsreglement zijn aangewezen, op te sporen; 

e. voor de poHtiespeurhond explosieven: 

10 het zelfstandig willen en kunnen zoeken naar explosieven; 

2° het vermogen am binnen redelijke tijd explosieven op te sporen en te lokaliseren. 

f. voor de politiespeurhond stoffelijke resten: het zelfstandig willen en kunnen zoeken naar 

stoffelijke resten van mensen. 

4. Politiespeurhonden menselijke geur dienen geuridentificatieproeven uit te voeren op de wijze 

waarop zij gecertificeerd zijn. 

5. De verdovende middelen, bedoeld in lid 3, onderdeel d, onder 2°, dienen te worden verborgen in 

kleine hoeveelheden, op locaties en in verpakkingen overeenkomstig de praktijk. 

6. De expbsieven, bedoeld in lid 3, onderdeel e, onder 2°, dienen te worden geplaatst en verborgen 

in kleine hoeveelheden, op lokaties en in verpakkingen overeenkomstig de praktijk. 

7. De hond wordt gedurende de keuring geleid door zijn geleider. 

8. lndien de keuring niet met succes wordt afgelegd, bestaat de mogelijkheid van maximaal vier 
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Artikel 9 

herkansingen. 

BUlage 5.3 

1. De keuringscommissie verstrekt aan de geleider een certificaat op naam van de combinatie die 

onder diens leiding heeft voldaan aan de keuringseisen, indien zowel het examen als de keuring 

met goed gevolg zijn afgelegd. 

2. De politiespeurhond menselijke geur krijgt een certificaat waarop staat aangegeven voor welke 

taak de hond is gecertificeerd: de speurtaak als genoemd in artikel 8 lid 3 onder b, en/of de 

geuridentificatietaak als genoemd in artikel 8 lid 3 onder c. 

Artikel 10 

1. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van twee jaar en drie maanden na de datum van afgifte. 

2. Indien een combinatie van geleider en politiespeurhond voor het tijdstip van herkeuring uiteenvalt, 

komt het certificaat automatisch te vervallen. 

§ 4. Herkeuringen 

Artikel 11 

1. De geleider dient na twee jaar door de keuringscommissie opnieuw geexamineerd te worden 

overeenkomstig het gestelde in artikel 6. 

2. Een combinatie dient na twee jaar door de keuringscommissie opnieuw aan de keuringseisen te 

worden onderworpen. Artikel 8, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 

3. Indien het examen en de keuring met goed gevolg worden afgelegd, wordt het certificaat als 

bedoeld in artikel 9 verlengd met de duur van twee jaar en drie maanden. 

4. Indien de combinatie van geleider en politiespeurhond de herkeuring niet met goed gevolg aflegt, 

kan binnen de geldigheidsduur van het certificaat een nieuwe keuring plaatsvinden. Artikel 8, 

achtste lid, is van overeenkomstige toepassing. 

5. lndien na toepassing van het vorige lid niet meer wordt voldaan aan de keuringseisen wordt het 

verkregen certificaat, bedoeld in artikel 9, door de keuringscommissie ingetrokken. 

(artikel 12-17) 

Bron: 	17-09-1997, Stat. 183. Iwtr: 25-09-1997 
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Regeling Toepassing Regeling Politiespeurhonden 1997 op het Korps landelijke Politiediensten 

De Regeling politiespeurhonden 1997 is van overeenkomstige toepassing op het Korps landelijke 

politiediensten met dien verstande dat: 

a. artikel 2 lid 1 onder a luidt: hiervoor toestemming is verkregen van de korpschef van het Korps 

landelijke politiediensten 

b. in artikel 12, eerste lid, "korpsbeheerder" wordt vervangen door: korpschef van het Korps 

landefijke politiediensten. 

Bron: 	17-09-1997, Stcrt. 183. lwtr: 25-09-1997 
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Beschrijving geuridentificatieproef (praktijk) 

Definities. 

certificaat: 

corpus delicti: 

controle-voorwerp: 

controle-persoon: 

figuranten: 

verdachte: 

geurdragers: 

aanbiedings-methode: 

volgorde-schema: 

5.4 Supplement 2 van het Keuringsreglement 

behorende bij Regeling politiespeurhonden 1997 (concept) 

Bifiage 5.4 

zoals bedoeld in artikel 9 van de "Regeling politiespeurhonden". Op dit 

twee- jaarlijkse certificaat staat aangetekend met welke geurdragers de hond 

werkt, hoe deze geuren worden aangeboden, welke respons de hond 

vertoont wanneer hij een keuze maakt en hoe de geleider hem hiervoor 

beloont; 

voorwerp, of geurmonster genomen van een voorwerp, afkomstig van een 

plaats van een misdrijf, waarvan in een proces-verbaal van bevindingen/ 

veiligstellen melding is gemaakt. Het voorwerp dient volgens de hiervoor 

geldende normen (FT normen in voorbereiding, opgenomen in bijlage 2) 

behandeld te zijn geweest; 

voorwerp dat door de speurhondgeleider/helper wordt uitgereikt aan de 

persoon die in deze proef als controle-persoon fungeert. Dit voorwerp moet 

bij voorkeur van een vergelijkbaar (hoeft niet identiek) materiaal te zijn als 

het corpus delicti; 

persoon die omschreven wordt in het proces verbaal, en wiens naam 

opgenomen wordt in een sorreerproef registratie systeem. De hond kent 

deze persoon niet. De geur van deze persoon wordt gebruikt om het 

functioneren van de hond te "controleren"; 

volwassen personen, niet behorend tot de omgeving van de verdachte en 

voor zover bekend niet betrokken bij de misdrijven, waarvan deze wordt 

verdacht. Deze personen werken mee aan de sorteerproef door middel van 

hun geuren; 

persoon die van het misdrijf verdacht wordt, dit is er maximaal een per 

sorteerproef; 

materiaal waarop de geuren van de geurgevers (controle-persoon, figu-

ranten en verdachte) verzameld wordt voor de proef. Alle geurdragers 

moeten gelijk zijn en niet individueel herkenbaar. Voor iedere hond staat in 

zijn certificaat met welke geurdrager deze hond werkt; 

wijze waarop de geurdragers worden aangeboden aan de hond, voor iedere 

hond staat in zijn certificaat op welke wijze dit gebeurt; 

36 verschillende volgorden waarin de geurdragers kunnen worden aan- 

geboden, opgenomen als bijlage 1. Deze genummerde schema's zijn voor 

het hele land gelijk (kenmerk ervan is dat er door deze uitgekiende 
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helper: 

respons: 

beloning: 

Voorbereiding, materiaal sorteerproef. 

Nodig: 

corpus delicti in afgesloten verpakking waarbij een pv van bevinding/veiligstelling 

1 verdachte 

6 figuranten 

14 gelijke geurdragers 

1 controle-voorwerp 

7 x verpakking voor geurdragers 

1 x verpakking voor controle-voorwerp 

De 7 personen houden gelijktijdig ieder twee geurdragers gedurende 5-10 minuten in de handen. 

Het is niet noodzakelijk dat de handen vooraf gewassen worden daar de proef voorziet in een 

controle op aantrekkelijkheid van de geur van de verdachte. Een van deze personen fungeert als 

controle-persoon, deze persoon houdt gedurende het beluchten van de geurdragers een controle-

voorwerp in zijn broekzak. Deze controle-persoon wordt omschreven in het pv van de sorteerproef, 

en zijn naam wordt geregistreerd voor de kwaliteitswaarborging. Wanneer de geurdragers lang, 

genoeg belucht zijn warden ze verzameld. Het controlevoorwerp wordt apart bewaard. Op de 

verpakking van de geurdragers en van het controlevoorwerp staan coderingen: 'A" op die van de 

controle-persoon, 'B' Urn 'F" op die van de overige figuranten, 'X" op die van de verdachte. De 

geleider registreert t.b.v. de kwateitsborging welke naam bij iedere code hoort, alhoewel dit niet 

opgenomen zal warden in het pv in verband met privacy wetgeving. Tevens zal hij met oog op de 

kwaliteitsborging het geslacht en ras/afkomst van de geurgevers noteren. 

Wanneer de geurdragers van de verdachte op een andere wijze warden belucht, dienen de 

geurdragers van de 6 figuranten eveneens op deze wijze belucht te warden. Dit moet worden 

vermeld in het pv. 

118 

Bljlege 5.4 

volgordes de kans dat de hond de toekomstige verdachte in stap een of 

twee van het sorteren beroken heeft, maximaal is); 

opsporingsambtenaar en medeverbalisant, tevens gecertificeerd als "helper' 

volgens de richtlijnen in bijlage 3. Hij dobbelt voor het volgordeschema van 

de geuren, hij stelt het materiaal voor de sorteerproef op in de rijen, hij 

onderbreekt de proef wanneer de hand een foutieve of geen respons 

vertoont (waarbij hij afgaat op het teken van de geleider voor het moment 

van de respons), en wanneer de methode dit vereist geeft hij ook de 

beloning vrij. De naam van de helper wordt in het pv vermeld; 

reactie die de hand geeft wanneer hij een gelijkende geur aantreft: voor 

iedere hand staat in zijn certificaat welke respons de hond vertoont, de 

geleider geeft op het moment van de respons een vooraf afgesproken teken; 

na een goede respons mag de hond op een vaste, in het certificaat 

omschreven methode, beloond warden (meestal iets apporteren). 



Bijlage 5.4 

Voorbereiding proef. 

Er zijn 36 verschillende volgorde-schema's waarin de geurdragers kunnen worden aangeboden, die 

met 2 getallen (ieder 1 Um 6) zijn gecodeerd. De helper bepaalt met behulp van een dobbelsteen 

welke schema gekozen wordt, en stelt op de daartoe bestemde sorteerplaats de geurdragers op in 

twee rijen van ieder 7 verschillende geurdragers (eventueel na elkaar), volgens de voor de hand 

bekende (en in het certificaat omschreven) aanbiedings-methode. Dit gebeurt in afwezigheid van de 

hond en de geleider, de geleider kent de volgorde van de geurdragers in de rij niet en verklaart dit 

oak (onder ede!) in zijn pv. 

Uitvoering proef (zie ook schema). 

De geleider kan op elk moment een proef afbreken. Het gevolg hiervan is een diskwalificatie. 

Stap 1. 	De helper stelt zich zo op, dat de hond hem niet ziet als hij in de rij aan het zoeken is. De 

geleider komt met zijn hand naar de eerste rij. Hij geeft de hand lucht van het controle-

voorwerp, en laat zijn hand vrij in de rij met geurdragers zoeken naar de overeen-

komstige geur terwijI hij zelf blijft staan. Wanneer de hand een duidelijke (in het certificaat 

omschreven) respons vertoont, geeft de geleider een teken. Als dit de geur van de 

controle-persoon is, geeft de helper het daarvoor afgesproken teken (dit mag oak "niets" 

zijn) en mag de geleider de hond belonen, of geeft de helper de beloning vrij. Hierna mag 

warden doorgegaan met stap 2. Als de hand een respons vertoont bij een andere 

geurdrager en dus verkeerd kiest, geeft de helper het daarvoor afgesproken teken en is 

de hand voor de proef gediskwalificeerd. In het pv wordt dan oak 'diskwalificatie" vermeld. 

Als de hand geen enkele respons vertoont en alle geurdragers beroken heeft, roept de 

geleider de hand terug en is de hand eveneens gediskwalificeerd. Indien de hand door 

gebrek aan systeem niet alle geurdragers beroken heeft maar de overige geurdragers at 

%fel een paar keer geldt dit oak als "geen herkenning" en is de hand gediskwalificeerd. 

Alleen in stap 1 mag, de hand een keer extra lucht gegeven warden. 

Stap 2. 	Als de hand bij de geurdrager van de controle-persoon de goede respons heeft vertoond, 

gaat de geleider met de hand naar de tweede rij en de procedure wordt herhaald op 

dezelfde wijze als hierboven beschreven bij stap I. Een foutieve, of geen respons in deze 

tweede rij leidt alsnog tot diskwalificatie. Na een correcte respons kan doorgegaan 

worden met stap 3. De hand mag hier maar 1 keer lucht gegeven warden. 

Stap 3. 	Wanneer de hand in beide rijen de geurdrager van de controle-persoon heeft 

aangewezen, zegt de geleider of hij de hand op een andere geurdrager heeft zien reage-

ren. In zijn pv verklaart de geleider dat de hond geen belangstelling toonde voor de geur 

van de verdachte in deze eerste twee (controle-)rijen. Wanneer de geleider aangeeft dat 

de hand interesse toonde voor een bepaalde geurdrager, en de helper constateert dat dit 

de geurdrager van de verdachte is, is de hand alsnog gediskwalificeerd voor de proef. 

119 



Stap 4. 

Stap 5. 
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Bijlage 5.4 

De hond mag wet enige belangstelling voor een van de figuranten vertoond hebben. 

Wanneer de hond dus in beide rijen de geurdrager van de controle-persoon heeft 

aangewezen en geen belangstelling heeft getoond voor de geur van de verdachte in die 

rijen, kan de echte proef beginnen met stap 4. De geurdragers van de controle-persoon 

worden door de helper uit de rijen verwijderd (indien dit niet al door de hond is gebeurd). 

De geleider gaat met zijn hond terug naar de eerste rij waar nu dus nog 6 geurdragers 

aanwezig zijn, en geeft zijn hond lucht van het corpus delicti. De hond zoekt in de rij weer 

naar een overeenkomstige geur. Wanneer de hond zijn respons vertoont geeft de 

geleider weer het teken. Wanneer de hond de geur van de verdachte heeft gekozen, 

geeft de helper het daarvoor afgesproken teken en wordt de hond op de gebruikelijke 

wijze beloond. Daarna kan doorgegaan worden met stap 5. Wanneer de hond een 

figurant heeft gekozen, geeft de helper aan dat dit fout is en is de proef ten einde, de 

kwalificatie van deze proef is 'incorrecte uitvoering". Wanneer de hond geen enkele 

respons vertoont, en alle geurdragers beroken heeft is de proef eveneens ten einde, nu 

met de kwalificatie "geen herkenning". Ook wanneer de hand systematisch een bepaalde 

geurdrager overslaat, maar geen enkele respons vertoont bij de geurdragers die hij wet 

enkele keren beroken heeft, eindigt de proef met de kwalificatie "geen herkenning". 

Wanneer achteraf blijkt dat de hond de geurdrager van de verdachte niet beroken heeft, 

wordt hiervan in het pv, een notitie gemaakt. De hond mag maar 1 keer lucht gegeven 

worden. 

Als de hond in deze eerste keuze vanaf het corpus delicti de verdachte heeft aangewezen 

en daarvoor (matig) beloond is, gaat de geleider met zijn hand naar de tweede rij en 

wordt dit tweede deel van de proef herhaald. Wanneer de hond oak hier de geur van de 

verdachte aanwijst, is de proef ten einde met de kwalificatie: "herkenning van de 

verdachte". Wanneer de hond hier een figurant aanwijst, is de proef ten einde met de 

kwalificatie: "incorrecte uitvoering". Wanneer de hond geen enkele geur aanwijst, krijgt de 

proef alsnog de Icwalificatie "geen herkenning". 



Stap: 	welke rij 	uitgangsvoorwerp 	keuze hond: 	 , gevolg: 

1 	rij 1 	 controle-voorwerp 	A (controle-persoon) 	door naar 2 

(belucht door A) 	B,C,D,E,F, of X(verd.) 	diskwalificatie 

niets 	 diskwalificatie 

2 	rij 2 	 controle-voorwerp 	A (controle-persoon) 	door naar 3 

(belucht door A) 	B,C,D,E,F, of X (verd) 	diskwalificatie 

niets 	 diskwalificatie 

3 	rijen 1 & 2 	 geen belangstelling 	door naar 4 

voor geur van X 

(verdachte) 

wel belangstelling voor 	diskwalificatie 

geur van X (verdachte) 

4 	rij 1 	 corpus delicti 	 X (verdachte) 	 door naar 5 

B,C,D,E of F 	 incorrecte uitvoering 

niets 	 geen herkenning 

5 	rij 2 	 corpus delicti 	 X (verdachte) 	 herkenning van 

verdachte 

B,C,D,E of F 	 incorrecte uitvoering 

_ niets 	 geen herkenning 	_ 

Schematisch overzicht van de te volgen stappen in een sorteerproef: 

Bijlage 5.4 

Registratie uitslag. 

In een ambtsedig pv wordt melding gemaakt van de handelingen die zijn uitgevoerd ter 

voorbereiding van de proef, worden de controle-persoon, het controle-voorwerp en hoe (lang) dit 

belucht is omschreven, wordt gemeld of de verdachte meewerkte aan de proef of dat zijn geur op 

een andere wijze verzameld is, wie de helper was, welk volgorde-schema gebruikt is, welke stappen 

van de proef zijn uitgevoerd en wat de uitslag van iedere stap was. Hij verklaart daarin dat de hond 

de controle-persoon niet kent, dat hij ten tijde van het uitvoeren van de proef van geen enkele 

geurdrager wist waar deze zich in de rij beyond, en dat hij in de stappen 1 en 2 geen enkele reactie 

van zijn hond op de geurdrager van de verdachte heeft gezien. Het pv wordt mede door de helper 

ondertekend. 
Daarnaast wordt bij iedere officiele sorteerproef het "kwaliteitsborging" formulier (bijlage 4) 

ingevuld. Deze registratie wordt bewaard door de lijnchef en gebruikt voor de doorlopende 
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kwaliteitscontrole van de speurhond. 

Bijlage 5.4 

Overig. 

Sorteerplaats: de plaats waar de sorteerproef wordt uitgevoerd moet een voor de hand bekende 

omgeving zijn, liefst binnen in een rustige omgeving met een redelijk constante 

temperatuur waar de hond gewend is te sorteren. Het is belangrijk hier een vaste 

plaats voor in te richten conform de beschrijving in bijlage 5. Dit zal bij een volgende 

herziening wellicht verplicht gesteld gaan warden. 

Toeschouwers: er moeten zo min mogelijk mensen bij de sorteerproef aanwezig zijn, degenen die er 

wel zijn moeten zich zo opstellen dat de hond en de geleider hen niet zien ten tijde 

van uitvoering van de proef. 

Reg istratie: 	het is wenselijk sorteerproeven op video op te nemen. Naast het pv moet ook een 

registratie van de sorteerproef plaatsvinden ten behoeve van de kwaliteitswaarbor-

ging. 

Meerdere verdachten: In een sorteerproef mag er maar 1 verdachte persoon aanwezig zijn. 

Wanneer er meerdere verdachten zijn, moeten hiervoor aparte sorteerproeven 

warden voorbereid. Wanneer deze met dezelfde hand uitgevoerd worden, moeten 

alle figuranten, en de controle-persoon, verschillen in de proeven. 

Meerdere uitgangsvoorwerpen/zaken: Wanneer er meerdere uitgangsvoonverpen zijn en een enkele 

verdachte, kan na een "geen, herkenning" uitslag (dus niet na "herkenning", "dis-

kwalificatie" of "incorrecte uitvoering") van het eerste voorwerp met dezelfde hand 

een tweede proef met een tweede voorwerp uitgevoerd warden. Het is van belang 

dat alle geuren in de tweede proef dezelfde zijn als in de eerste, maar wel op nieuwe 

geurdragers. Wanneer een hond in een proef een verdachte heeft herkend, of 

gediskwalificeerd is wegens belangstelling voor de geur van deze verdachte, mag 

deze hond gedurende 14 dagen niet meer met deze verdachte worden 

geconfronteerd en moeten in deze 14 dagen tenminste twee oefenproeven correct 

zijn uitgevoerd. 
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Bijlage 1. Volgorde schema 

Bijlage 5.4 

Het volgorde schema voor de geuridentificatieproef bepaalt de volgorde waarin de geuren van de 

verdachte en van de figuranten wordt aangeboden. Hiervoor gooit de helper tweemaal met een 

dobbelsteen, waardoor een twee-cijferig getal ontstaat. Dit getal wordt in het onderstaande schema 

opgezocht, en de geuren (die reeds gecodeerd zijn zoals hierboven omschreven: X voor de 

verdachte, A voor de controle geur en B t/m F voor de figuranten) worden vervolgens volgens het 

bijbehorende schema uitgezet/gelegd. 

	

11 AXBECFD 	21 	EDBXCAF 	31 	BADXCFE 

	

CDXFABE 	 DCAXBEF 	 DEBFCXA 

	

12 DEXABFC 	22 	BCXDAFE 	32 	CEBXAFD 

	

BAFDCEX 	 EBCDFAX 	 CABEXDF 

	

13 EBXCFAD 	23 	EBCFXAD 	33 	EDCFXAB 

	

CEBAFDX 	 ABFCXDE 	 FBAXEDC 

	

14 EXABFCD 	24 	BCXAFED 	34 	XABFCDE 

	

BEAFXCD 	 AEBCXFD 	 FCDEAXB 

	

1 5 FEDBCXA 	25 	DFABEXC 	35 	BXADCEF 

	

BCAEXFD 	 AXFCEDB 	 AXFEDCB 

	

1 6 XCBAFDE 	26 	FBCXEAD 	36 	DCFBEXA 

	

ADXFCEB 	 BFEDCXA 	 ADFXBCE 

	

41 CFXEBAD 	51 	XFDCBEA 	61 	FACXBDE 

	

AXBCFED 	 CAXFDBE 	 XABFDEC 

	

42 DEBFACX 	52 XABCEFD 	62 	BXFCEDA 

	

XABCFDE 	 FEAXBDC 	 EFBACDX 

	

43 FEDABCX 	53 	CBADXFE 	63 	ACBFXDE 

	

BEXDCAF 	 XFECADB 	 DXEBCFA 

	

44 DXBFACE 	54 ABCDEFX 	64 	ADFEBXC 

	

BCDAEXF 	 DCXBAFE 	 XBCAEFD 

	

45 XEFBACD 	55 	EACBDFX 	65 	CEADXBF 

	

BADXFEC 	 DEFXBAC 	 EXBCDAF 

	

46 FEXABCD 	56 CDEXFBA 	66 	ACEBDXF 

	

CDEFABX 	 ECFADXB 	 DXBFECA 
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Bipage 2. FT normen in voorbereiding 

FT norm XXX: "Veiligstellen van voorwerpen ten behoeve van geuridentificatieproeven" 

1. Onderwerp. 

Deze norm beschrijft de wijze waarop voorwerpen moeten worden veiliggesteld en opgeslagen opdat 

er geuridentificatieproeven mee uitgevoerd kunnen worden. 

2. Toepassingsgebied. 

Deze norm vindt toepassing bij het onderzoek van diverse misdrijven en is bedoeld als leidraad voor 

executieve politieambtenaren en technische rechercheurs. leder voorwerp dat aangetroffen wordt op 

een plaats delikt, dat een duidelijke relatie heeft met het gepleegde delikt, en waarvan men 

redelijkerwijs kan aannemen dat daar de lichaamsgeur van de dader(s) op aanwezig is, komt in 

principe in aanmerking voor veiligstellen. Wanneer het voorwerp zelf niet veiliggesteld kan worden, 

kan er een geurmonster van genomen worden (FT norm YYY) 

3. Materialen en hulpmiddelen. 

• Steriele glazen potten met twist-off deksel voorzien van teflon ring 

• Plastic zakken, polyethyleenzakken van minimaal 0,1 mm dik of gelijkwaardig 

• Steriele tang of pincet 

• Etiketten 
_ 

• Logboek 	
_ _ 

4. Werkwijze. 	 - 	- -- 

4.1. Selectie 

• voorwerpen die door de dader(s) naar net delikt zijn meegebracht, verdienen de voorkeur. 

• voorwerpen waarvan aangenomen kan worden dat zij daadwerkelijk door de dader(s) zijn 

vastgehouden, kunnen eveneens goed worden gebruikt. 

• minder geschikte voorwerpen zijn voorwerpen die erg nat of erg vuil zijn, of die rang (72 uur) aan de 

buitenlucht zijn blootgesteld, of waarvan vooraf vast staat dat het door meerdere personen is 

aangeraakt. Wanneer deze voorwerpen toch worden veiliggesteld, dient in het proces-verbaal van 

veiligstellen melding gemaakt te worden van de conditie waarin het voorwerp zich beyond op het 

moment van veiligstellen. 

4.2. Veillgstellen 

• Het voorwerp dat veiliggesteld wordt mag alleen met behulp van een steriele tang of pincet worden 

aangeraakt. 

• Indien het voorwerp nat of erg vochtig is, dient het eerst aan de lucht te drogen voordat het verpakt 

wordt. Hiervoor mag het met een steriele tang of pincet op een geurvrije ondergrond op een droge 
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plek geplaatst worden, of kan het worden opgehangen om aan de lucht te drogen. Het voorwerp 

mag maximaal 24 uur liggen drogen, als het daarna nog duidelijk nat/vochtig is dient dit voorwerp 

niet te worden veiliggesteld. 

4.3. Verpakken 

• leder voorwerp dient apart verpakt te worden. 

• Het voorwerp mag verpakt worden in een steriele glazen pot of in een plastic zak. 

• De glazen pot dient afgesloten te worden met een "twist-off' deksel en te worden verzegeld 

• De plastic zak dient met een knoop te worden afgesloten. De in de zak aanwezige lucht moet 

zoveel mogelijk uit de zak verwijderd worden voordat de zak dichtgeknoopt wordt. De knoop moet 

zodanig strak zijn, dat deze als verzegeling dienst kan doen. 

4.4. Waarmerken 

• Op iedere glazen pot of plastic zak waarin een voorwerp is verpakt, dient een etiket geplaatst te 

worden met het zaaknumMer. 

• Van iedere zaak waar voorwerpen worden veiliggesteld, dient een proces-verbaal van veiligstellen 

te worden opgemaakt. Hierin moet worden beschreven waar het voorwerp is aangetroffen, door wie, 

wanneer, en hoe het is veiliggesteld. 

4.5. Opslaan 

• Het opslaan van voorwerpen die veiliggesteld zijn ten behoeve van een geuridentificatieproef moet 

centraal binnen diverse opsporingsdiensten gebeuren, bij voorkeur bij de technische recherche. 

• De ruimte waarin de voorwerpen worden opgeslagen moet een constante temperatuur hebben en 

de voorwerpen zouden bij voorkeur in het donker moeten liggen. 

• De wijze van opslaan dient zodanig te zijn, dat er geen fysiek kontakt is tussen de verschillende 

verpakte voorwerpen. Dit geldt ook voor voorwerpen die afkomstig zijn van eenzelfde zaak. 

• De toegang tot deze ruimte moet beperkt zijn tot de plaatselijk dienstdoende speurhondgeleider en 

de technische recherche. 

• De voorwerpen dienen te worden ingeboekt (en later uitgeboekt) in een logboek of sporenregister. 

• Het proces verbaal moet centraal bewaard worden bij het veiliggestelde voorwerp. 

5. Geuridentificatieproef. 

• Er worden alleen geuridentificatieproeven uitgevoerd van voorwerpen, die aantoonbaar conform 

deze richtlijn zijn veiliggesteld en bewaard. 

• De speurhondgeleider kan op basis van de te venNachten kwaliteit van het voorwerp (punt 4. 1), de 

duur dat het voorwerp is opgeslagen (punt 4.5), en kennis van zijn eigen hond adviseren over de te 

verwachten kans op succes. Op basis hiervan kan om technische en/of tactische redenen besloten 

worden de proef al dan niet uit te voeren. 
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FT norm YYY: 

"Het maken en veiligstellen van geurmonsters ten behoeve van geuridentificatieproeven" 

1. Onderwerp. 

Deze norm beschrijft de wijze van welke voorwerpen geurmonsters genomen kunnen worden, op 

welke wijze dit dient te gebeuren, en hoe ze opgeslagen moeten worden opdat er geuridentificatie-

proeven mee uitgevoerd kunnen worden. 

2. Toepassingsgebied. 

Deze norm vindt toepassing bij het onderzoek van diverse misdrijven en is bedoeld als leidraad voor 

executieve politieambtenaren en technische rechercheurs. leder voorwerp dat aangetroffen wordt op 

een plaats delikt, dat een duidelijke relatie heeft met het gepleegde delikt, en waarvan men 

redelijkerwijs kan aannemen dat daar de lichaamsgeur van de dader(s) op aanwezig is, komt in 

principe in aanmerking om te warden bemonsterd op geur. Wanneer het voorwerp zelf kan worden 

veiliggesteld voor een geuridentificatieproef, verdient dit echter de voorkeur (FT norm XXX). Tevens 

kunnen geurrnonsters genomen worden van plaatsen, waar de dader(s) fysiek kontakt mee hebben 

gehad. 

3. Materialen en hulpmiddelen. 

• Geurdoeken: 100% katoenen verbanddoek "Engels pluksel" 

• Steriele glazen pollen met twist-off deksel voorzien van teflon ring 

• Steriele tang of pincet, eventueel steriele plastic handschoenen 

• Aluminium folie 

• "geurbak" 

• Etiketten 

• Logboek 
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4. Werlcwijze. 

4.1. Selectie 

• in het algemeen kan gesteld warden dat bij bemonstering niet alle aanwezige geur wordt 

overgedragen op het geurmonster. Hoe meer geur van de dader aanwezig is op het voorwerp dat 

bemonsterd wordt, hoe meer geur er op het geurmonster terecht ken komen. De selectie dient er dus 

op gericht te zijn juist deze voorwerpen te bemonsteren. 

• van voorwerpen die in hun geheel kunnen warden veiliggesteld ten behoeve van een geur-

identificatieproef, kunnen in overleg met de technische recherche of speurhondgeleider 

geurmonsters worden genomen. 

• van voorwerpen die eveneens voor ander forensisch technisch onderzoek gebruikt moeten worden, 

kunnen geurmonsters warden genomen. 

• van voorwerpen die door hun aard of omvang niet in hun geheel kunnen worden veiliggesteld, 
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kunnen eveneens geurmonsters worden genomen. 

• voorwerpen die door de dader(s) naar het delikt zijn meegebracht, en voorwerpen waarvan 

aangenomen kan worden dat zij enige tijd door de dader(s) zijn vastgehouden, verdienen de 

voorkeur. 

• voorwerpen die erg nat zijn moeten eerst aan de lucht worden gedroogd (maximaal 24 uur, zie 

voor details FT norm XXX) voordat er een geurmonster van genomen kan worden. 

• van plaatsen waar de dader(s) direkt fysiek kontakt mee hebben gehad, kunnen eveneens 

geurmonsters worden genomen. Hierbij denke men aan stoelzittingen of voetsporen. 

4.2 Bemonstering 

• Het voorwerp- en de geurdoek mogen alleen Met de steriele tang of pincet, of met steriele plastic 

handschoenen, worden aangeraakt. Er dient voorkomen te worden dat een andere geur dan de geur 

van de dader(s) op het geurmonster terecht komt. 

• De geruwde zijde van de geurdoek dient op het voorwerp geplaatst te worden. Het geheel kan 

bedekt worden met aluminiumfolie. 

• Afhankelijk van de te verwachten hoeveelheid geur op het voorwerp, dient de geurdoek enige tijd 

kontakt te maken met het voorwerp. Dit dient minstens 30 minuten te zijn. 

• De bemonstering kan ter plekke worden uitgevoerd of het voorwerp kan meegenomen worden naar 

het laboratorium en daar worden bemonsterd. Het meenemen van het voorwerp dient zodanig te 

geschieden dat contaminatie wordt uitgsloten (zie daarvoor FT norm XXX). 

• Wanneer de bemonstering ter plekke wordt uitgevoerd moet ervoor worden gezorgd, dat de 

geurdoek droog blijft. 

• Voor de bemonstering in het laboratorium kan gebruik gemaakt worden van een "geurbak", waarin 

een zachte ventilatie zorgt voor geuroverdracht. 

4.3. Verpakken 

• leder geurmonster dient apart verpakt te worden in een glazen pot. 

• De glazen pot dient afgesloten te worden met een "twist-off' deksel en te worden verzegeld. 

4.4. Waarmerken 

• Op iedere glazen pot dient een etiket geplaatst te worden met het zaaknummer. 

• Van iedere bemonstering dient een proces-verbaal van veiligstellen te worden opgemaakt. Hierin 

moet worden beschreven waar het voorwerp is aangetroffen, door wie, wanneer, en hoe het 

geurmonster is genomen. 

4.5. Opslaan 

• Het opslaan van geurmonsters ten behoeve van een geuridentificatieproef moet centraal binnen 

diverse opsporingsdiensten gebeuren, bij voorkeur bij de technische recherche. 

• De ruimte waarin de voorwerpen worden opgeslagen moet een constant klimaat hebben en de 

geurmonsters zouden bij voorkeur in het donker moeten liggen. 
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• De toegang tot deze ruimte moet beperkt zijn tot de plaatsefijk dienstdoende speurhondgeleider en 

de technische recherche. 

• De geurmonsters dienen te worden ingeboekt (en later uitgeboekt) in een logboek of spo-

renregister. 

• Het proces verbaal moet centraal bewaard worden bij net veifiggestelde voorwerp. 

5. Geuridentificatieproef. 

• Er worden alleen geuridentificatieproeven uitgevoerd van geurmonsters, die aantoonbaar conform 

deze richtlijn zijn veiliggesteld en bewaard. 

• De speurhondgeleider kan op basis van de te verwachten kwaliteit van net geurmonster (punt 4. 1), 

de duur dat net geurmonster is opgeslagen (punt 4.5), en kennis van zijn eigen hond adviseren over 

de te verwachten kans op succes. Op basis hiervan kan om technische en/of tactische redenen 

besloten worden de proef al dan niet uit te voeren. 
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Bijlage 3: Richtlijnen voor helper geuridentificatieproeven 

Bijlage 5.4 

1. 	Helpers voor de geuridentificatieproeven kunnen de volgende personen zijn: 

-ambtenaren genoemd in de ambtsinstructie voor politie; 

-ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee; 

-buitengewone opsporingsambtenaren. 

Zij moeten in bezit zijn van een getuigschrift zoals vermeld onder punt 7, waaruit blijkt dat 

zij toestemming gekregen hebben om als helper voor de geuridentificatieproeven te 

fungeren. 

2. 	Een helper moet voldoende kennis hebben van het veiligstellen van voorwerpen en het 

maken en veiligstellen van geurmonsters ten behoeve van geuridentificatieproeven (om 

schreven in FT-normen in voorbereiding). 

3. 	Een helper moet zelfstandig een geuridentificatieproef kunnen samenstellen en 

wegleggen/zetten. 

4. 	Een helper moet voldoende kennis hebben van het Wetboek van Strafvordering en de 

Invoeringswet Strafvordering, om te weten welke procedure gevolgd moet worden wanneer 

een verdachte weigert mee te werken aan een geuridentificatieproef. 

5. 	Een helper moet voldoende kennis hebben van de wijze van uitvoeren van een geuridenti- 

ficatieproef, zoals beschreven in supplement 2 van het Keuringsreglement speurhond 

menselijke geur. 

6. 	Een kandidaat-helper moet op de opleidingsinstituten van het K.L.P.D. (afdeling speur- 

honden, Nunspeet) en van de regio Rotterdam Rijnmond (Opleiding Diensthonden) elk een 

dag stage lopen. 

Op de stagedagen zullen 15 theorievragen worden gesteld, waarvan er 9 goed moeten 

worden beantwoord. 

Daamaast zal de kandidaat-helper een geuridentificatieproef moeten samenstellen en weg-

leggen/zetten. Dit moet foutloos gebeuren. 

7. 	Indien de kandidaat-helper aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal een getuigschrift 

worden uitgereikt. Dit getuigschrift heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. 

De helper moet per jaar minimaal 10 geuridentificatieproeven samenstellen en wegleg-

gen/zetten. Indien hij hier niet aan voldoet vervalt zijn getuigschrift. Hij zal dan opnieuw 

twee dagen stage moeten lopen en voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven onder 

punt 6. 

129 



BijSage 5.4 

8. 	De speurhondgeleiders die in het bezit zijn van een geldig certificaat "Geuridentificatietaak" 

worden geacht gekwalificeerd te zijn om als helper op te treden bij geuridentificatieproeven 

door andere geleiders. 
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Corpus Delicti 	 1 	 1 I 	 I datum veiligstellen: 1 	 1 
_ 	 4- 	 -I- 	 _ T 	 I 

omschrijving: 	 1 	 1 I 	 I I 	 I 
_ 	 -I- 	 -I- 	 -I- 	 _ I 	 I PV nummer veiligstellen: 	• ; 	 1  . 	 ,  
Voorbereiden 
sorteerproef 
datum: 

_ 	 -I- 	 -I- 	 _ 
I 	 I 	 I plaats: 	 1 	 1 	 1 

verdachte: 

1 I 

	 ,i 

ras/geslacht 

controle persoon 
naam: 
ras/geslacht 

_ 	 -I- 	 -I- 	 -I- 	 _1 
I 	 I 	 I 

soort voorwerp: 	 I 	 1 	 1 I 	 I 	 I duur beluchten: 	 1 

figuranten: 
A: naam 
ras/geslacht 

_ 	 -I- 	 -I- 	 -I- 	 _ 
B: naam 
ras/geslacht 

. 	 -I- 	 4- 	 -4- 	 _ 
C: naam 
ras/geslacht 

_ 	 -I- 	 -I- 	 -I- 	 _ 
D: naam 
ras/geslacht 

_ 	 -I- 	 -4- 	 -I- 	 _ 
E: naam 
ras/geslacht 

_ 	 -I- 	 -4- 	 -I- 	 _ 
F: naam 
ras/geslacht 

evt. opmerkingen 	I 	 I  
Uitvoeren sorteerproef 
datum: 
plaats: 
helper: 

. 	 -I- 	 + 	 + 	 . 
I 	 I volgorde schema nr: 	i 	 1 	 1 

_ 	 -I- 	 + 	 -I- 	 _ 
I 	 I uitslag stap 1: 	 i 1 	 1 

_ 	 -I- 	 + 	 -I- 	 _ 
I 	 I uitslag stap 2: 	 i 1 

. 	 + 	 + 	
1 
	 _ 

I 	 T uitslag stap 3: 	 1 
. 	 -I-. 	

4_ 
	 + 	 _ 

I 	 I uitslag stap 4: 	 1 	 1 
_ 	 + 	 -I- 	 -I- 	 _ 

I 	 I uitslag stap 5: 	 u 	 1 
_ 	 + 	 -I- 	

1  
	 _ 

I 	 -r videoregistratie: 
_ 	 -I- 	  ! 

	 1.  
" 	

.. 
I 	 I 	 7 

pv nummer: 	 I 	 I i 	 i 

Bijlage 4: Kwaliteitsborging-formulier 
Kwaliteitsborging: registratie praktijkproeven. Naam geleider: 

Bijlage 5.4 
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Bijlage 5: Richtlijnen voor ruimte geuridentificatieproeven 

&Rage 5.4 

Honden die geuridentificatieproeven uitvoeren dienen dit bij voorkeur te doen in een speciaal voor dit 

doel gereserveerde ruimte. Deze ruimte moet voor zowel training als praktijkproeven worden 

gebruikt. Net  werken in een bekende, rustige omgeving bevordert de betrouwbaarheid van de 

geuridentificatieproeven. 

De ruimte moet aan de volgende eisen voldoen: 

1) 	De ruimte moet voldoende groot zijn zodat de hond en zijn geleider zich vrij kunnen be- 

wegen, dat de geleider voldoende afstand kan nemen van de geuren in de rij, en bij voor-

keur zo groot dat de twee rijen met geuren gelijktijdig uitgelegd kunnen worden. 

2) 	De ruimte mag slechts minimaal worden ingericht zodat er geen afleidende factoren voor 

de hond in de ruimte aanwezig zijn. Een tafel waarop het materiaal uitgestald kan worden 

is voldoende; 

3) 	De ruimte moet een vloer hebben waar de honden zich vrij op kunnen bewegen en die nat 

gereinigd kan worden. De vloer dient regelmatig gereinigd te worden; 

4) 	De ruimte moet rustig gelegen of geluiddicht zijn zodat de kans op plotselinge verstoringen 

minimaal is; 

5) 	De temperatuur in de ruimte moet regelbaar zijn door middel van verwarming en ventilate, 

zodat er in een constante omgeving gewerkt wordt; 

6) 	Er moeten voorzieningen voor toeschouwers zijn: aangezien het ongewenst is toeschou- 

wers in deze ruimte te laten, kan door middel van een (spiegel)raam of video-connectie 

ervoor gezorgd worden dat men kan kijken; 

7) 	Het verdient aanbeveling geuridentificatieproeven vast te leggen op video, en de ruimte zou 

daar voorzieningen voor moeten hebben. 
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A. Interviews 

In totaal zijn 11 gesprekken gevoerd met 14 speurhondgeleiders. 

Van 22 (plaatsvervangende) hoofden van technische afdelingen zijn gegevens en 

meningen verzameld. 

Vervolgens is 6 maal uitvoering gesproken met officieren van justitie. Bovendien zijn twee 

korte gesprekken met officieren van justitie gevoerd. 

Een rechter is genterviewd. Van 23 rechters(-commissarissen)/raadsheren is een 

ingevulde vragenlijst ontvangen. 
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