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Voorwoord

Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek, geïnitieerd vanuit het
Gerechtelijk Laboratorium en door het WODC uitgevoerd, naar de bruikbaarheid en het
effect van de rapporten van het Gerechtelijk Laboratorium. Voor alle rapporten die in

1992 voor de politieregio Noord-Holland-Noord zijn opgemaakt, is nagegaan wat de

bijdrage en de bruikbaarheid is voor de verschillende stadia van de strafrechtsketen.
Dit onderzoek had ik niet tot een goed einde kunnen brengen zonder de hulp van een

groot aantal personen. Mijn speciale dank gaat uit naar Monique Aalberts voor haar

adviezen tijdens het gehele onderzoek en Gerard Paulides voor zijn hulp bij de
statistische verwerking van de gegevens. Voorts ben ik dank verschuldigd aan de

volgende personen voor hun medewerking: de medewerkers van de Technische
Recherche in Alkmaar in het bijzonder Jens Abma en alle medewerkers van de poli-

tieregio Noord-Holland-Noord, de medewerkers van het parket in Alkmaar, de
medewerkers van de afdeling Zakenbeheer op het Gerechtelijk Laboratorium, Jan

Keijzer, Wim Neuteboom, Cor Cozijn en Marianne Sampiemon.



1 Verantwoording van het onderzoek

1.1 Het technisch bewijsmateriaal

Tijdens het voorbereidend onderzoek van het strafproces verzamelen

opsporingsambtenaren, officier van justitie en de rechter-commissaris materiaal om een

voorlopig antwoord te kunnen geven op de vraag of een strafbaar feit heeft plaatsgehad
en, zo ja, wie het heeft begaan en onder welke omstandigheden. Er kunnen bij het
plegen van een delict sporen achterblijven. Deze vormen de basis voor technisch bewijs
en moeten daarom worden veiliggesteld. Veiligstellen is het verzamelen van sporen op
de plaats delict zodat ze door de technische recherche (TR) zelf kunnen worden onder-

zocht, of voor onderzoek aan het Gerechtelijk Laboratorium (GL) kunnen worden

overgedragen. In het strafrechtelijk onderzoek dienen de sporen dan als stukken van

overtuiging (svo).

De politie treedt in haar opsporingsonderzoek onder meer op als voorbereider en
grondlegger van het laboratoriumonderzoek. Zij houdt zich bezig met het zoeken en

vinden van relevante sporen van een (vermoedelijk) strafbaar feit. Dit, veelal gedaan

door technische ambtenaren van de politie', vraagt grote ervaring van de onderzoeker
en goed inzicht in de diversiteit van sporen die bij bepaalde delicten kunnen optreden
(Groeneveld, 1989, p. 12). Ook moet het vervoer van objecten waarop zich gemakkelijk

te verplaatsen sporen als vezels bevinden, of objecten met stoorgevoelige sporen als

bloed en speeksel met alle zorgvuldigheid gebeuren. Gebeurt dit niet zorgvuldig, dan
heeft dit negatieve gevolgen voor de waarheidsvinding en daardoor voor de rechts-

zekerheid. De technisch rechercheur is daarvoor de hoeder.

Hij neemt daarom een centrale en verantwoordelijke positie in. In de woorden van
Groeneveld (1989, p. 13): "(...)hij onderzoekt de plaats van het delict, verzamelt de

sporen, beoordeelt deze op waarde en bepaalt welke sporen naar het laboratorium zullen
worden gestuurd en welke hij zelf, op grond van eigen deskundigheid, meent te kunnen

onderzoeken". Aan de diverse TR-werkzaamheden worden dan ook eisen gesteld betref-

fende opleiding en ervaring.

Er is een aantal fasen te onderscheiden bij het technisch (opsporings)onderzoek

(Eindrapport Regionale Samenwerking Technische Recherche, pp. 9-10).

De eerste fase is het verwerven/verzamelen van sporen; zoeken, interpreteren, vast-

leggen, veiligstellen, transporteren en bemonsteren. De tweede fase is het
verwerken/bewerken van sporen. Dit is voorts onder te verdelen in:

a. werkvoorbereiding; interpreteren/selecteren, classificeren, rubriceren en opbergen;

b. identificeren;

c. beheren systematische verzameling.

1 De TR is 'de regionale eenheid die specifiek is belast met het verlenen van technische ondersteuning aan alle
daarvoor in aanmerking komende opsporingsonderzoeken en bewijsvoeringen in het kader van de totale politie-
en justitiezorg' (RAC, 1992, p. 9).
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In de praktijk wordt eenvoudig technisch onderzoek aan sporen vaak door de technisch

rechercheur zelf uitgevoerd. Het vastleggen op foto, het dactyloscopisch onderzoek, het
schoensporenonderzoek, het verzamelen van inbraaksporen; het zijn veelal routinematige

handelingen. Waar de informatie echter uit gespecialiseerd natuurwetenschappelijk
onderzoek moet komen of waar microsporen worden verwacht, dat wil zeggen zodra het

sporenonderzoek kennis en apparatuur vereist waarover de TR niet beschikt, worden de
svo's opgestuurd naar het GL. Daar worden vervolgens gespecialiseerde onderzoeken

verricht. De sporen worden onderzocht, geïnterpreteerd en waar mogelijk gebruikt als

relevant bewijsmateriaal. Een verslag van het onderzoek, de bevindingen en de
conclusie worden verwerkt in een rapport.

Er zijn binnen het GL ruim veertig deelspecialismen die vallen binnen zestien deskun-
digheidsgebieden (zie bijlage 1, vraag 8).Z
Naast de onderzoeken die het GL op deze gebieden doet, worden de voor de opsporing

van strafbare feiten van belang zijnde ontwikkelingen op het gebied van de toegepaste

forensische wetenschappen nauwlettend gevolgd. Zo mogelijk worden de nieuw
ontwikkelde methoden in de praktijk toegepast. Ook worden er nieuwe onderzoeksme-

thoden ontwikkeld door middel van projectmatig onderzoek. Buiten de onderzoeken

fungeert het GL als vraagbaak voor in het bijzonder de technische
opsporingsambtenaren.

1.2 Aanleiding tot het onderzoek

Binnen het GL wordt de laatste jaren hard gewerkt aan systematische kwaliteitszorg.
Het kwaliteitssysteem dat is opgezet, is in januari 1994 door STERLAB geaccrediteerd.
De redenen om een geaccrediteerd kwaliteitssysteem op te bouwen zijn in het algemeen

(Neuteboom, 1992, p. 55):
1) verplichting door omgeving (klanten, wetgeving);

2) onderscheidend ten opzichte van de concurrentie;

3) verificatie eigen bedrijfsvoering.

Neuteboom (1992) noemt voor het GL nog een vierde reden: 'De ontvanger van het

rapport, de klant, zal meestal niet in staat zijn om te beoordelen of de gekozen
onderzoeksmethode de juiste of de meest kansrijke is geweest, of het onderzoek volgens

de regelen der kunst is uitgevoerd, of de maximale informatie is verkregen, etc.'.

Het kwaliteitssysteem, dat wordt gedefinieerd als 'een stelsel van vastgelegde

bedrijfskundige procedures en regels dat tot doel heeft te verzekeren dat een produkt,

proces of dienst aan de gestelde eisen voldoet', moet de kwaliteit van de geleverde

diensten zoveel mogelijk garanderen. Als diensten van het GL kunnen worden gezien

(Neuteboom, 1992, p. 54):
1) onderzoek ten behoeve van politie en justitie;
2) methode-ontwikkeling ten behoeve van eigen toepassing (het doen van Research &

Development);

3) methode-ontwikkeling ten behoeve van het veld (het 'wegleren' van standaardtech-
nieken naar de TR);

4) assistentie op de plaats delict;

2 Er is gebruik gemaakt van het ten tijde van dit onderzoek geldende overzicht. De indeling is aan verandering
onderhevig.
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5) optreden als (gerechtelijk) deskundige (toelichten van GL-rapporten ter zitting);
6) opbouw/beheer van verzamelingen;
7) deelname commissies.

In de eerste jaren van het bestaan van het GL werden de opdrachten voor deskundig
onderzoek voornamelijk door de rechter-commissaris of de officier van justitie
verstrekt. De laatste twee decennia komen de aanvragen echter steeds meer van de

politie (technische recherche). Door een aantal regio's wordt zelfs nagestreefd om alle
aanvragen via de TR te laten verlopen. De TR zorgt er uiteindelijk ook voor dat het

betreffende GL-rapport bij de aanvragende instantie terechtkomt. Zij zijn uiteindelijk
degenen die beslissen (al dan niet in samenspraak met de officier van justitie) of de zaak

wordt doorgestuurd naar het parket.
Voordat het dossier naar het parket wordt gestuurd, kan het GL-rapport ook al
bruikbaar zijn in het opsporingsonderzoek. Het kan tot een verdachte leiden, het kan
vermoedens bevestigen, een verdachte kan ermee geconfronteerd worden tijdens een
verhoor, enz.

De officier van justitie is in de opsporingsfase de centrale figuur. Hij leidt het
onderzoek naar strafbare feiten, vervolgt verdachten en brengt hen voor de rechtbank.
Het onderzoek ter terechtzitting wordt wel gezien als het centrale deel van het
strafproces.
Kwantitatief gezien echter, heeft het onderzoek ter terechtzitting een beperkte betekenis.
Van alle misdrijven die in Nederland worden gepleegd, komt minder dan de helft bij de
zittingsrechter terecht. Bij de overtredingen wordt een groot deel van de zaken door

transactie afgedaan. Ook in kwalitatieve zin moet de betekenis van het onderzoek ter

terechtzitting worden gerelativeerd. De bewijsvoering in het Nederlandse strafproces

geschiedt veelal op basis van in het voorbereidend onderzoek verzameld materiaal. Ter

terechtzitting worden de rapporten van het GL als deskundigenrapporten gebruikt in de

bewijsvoering. De officier van justitie en de verdachte zijn bevoegd deskundigen ter

terechtzitting te doen dagvaarden of schriftelijk te doen oproepen (art. 260 WvSv.),

zodat zij de rapporten kunnen verdedigen of toelichten. Ter terechtzitting kan de

deskundige daarnaast worden geconfronteerd met een door de verdediging ingeschakelde

contra-expertise (Froentjes, 1985, p. 71).
Aan het GL-rapport worden dan ook bijzondere eisen gesteld. De deskundige moet zijn
conclusies bijvoorbeeld beargumenteren: de door hem gebruikte methoden en technieken
moeten naar wetenschappelijke maatstaven betrouwbaar zijn.'
De rechter is uiteindelijk degene die zal moeten beoordelen of de aangedragen
bewijskracht voldoende is om tot veroordeling over te gaan.
Om in het kader van de systematische kwaliteitszorg een optimale afstemming van

werkzaamheden tot stand te brengen is er in 1993 tussen het arrondissementsparket in
Alkmaar en het GL een projectgroep opgericht. De werkgroep bestond uit een vertegen-
woordiging van het openbaar ministerie te Alkmaar, het GL en de regiopolitie Noord-

Holland-Noord (NHN).
De oprichting van de projectgroep heeft per 1 april 1994 geleid tot een nieuwe proce-
dure voor het aanleveren van zaken bij het GL. Uit de projectgroep kwam voorts de

3 Een arrest waarin de gebruikte methoden en technieken werden bekritiseerd is het bekende 'anatomisch
correcte poppenarrest', HR 28 februari 1989, NJ 1989, 748.
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vraag naar voren wat er wordt gedaan met de rapportage nadat het GL de zaak heeft

teruggestuurd naar de TR. Het GL heeft vervolgens het WODC benaderd met de vraag
hen bij dit onderzoek te assisteren. Met het oog op de doelstelling van de werkgroep is

gekozen voor de volgende probleemstelling.

1.3 Probleemstelling

De probleemstelling behandeld in dit rapport luidt als volgt.
'Hoe is de bruikbaarheid en wat is het effect van de rapporten van het Gerechtelijk
Laboratorium voor de verschillende stadia van de strafrechtsketen (opsporing,
bewijsvoering en vervolging)?'

Deze probleemstelling omvat de volgende onderzoeksvragen.

A. Wat wordt aan het Gerechtelijk Laboratorium gevraagd?
B Welk tijdsbestek zit er tussen de aanvraag van het onderzoek en de ontvangst van

het rapport bij de politie?
Welke vertragende factoren treden hierbij op?

C. Hoe worden de rapporten van het Gerechtelijk Laboratorium beoordeeld door de
gebruikers bij de politie?

D. Hoeveel van de aangevraagde onderzoeken door de politie Noord-Holland-Noord bij
het Gerechtelijk Laboratorium worden ook daadwerkelijk naar de officier van jus-
titie doorgestuurd? Hoe worden de GL-rapporten daar beoordeeld?

E. Wat zijn de redenen van het "blijven hangen" (dwz niet doorsturen naar het parket)
van de rapporten van het Gerechtelijk Laboratorium binnen de politie?

1.4 Aanpak en methoden van onderzoek

Dit onderzoek is een pilot-onderzoek naar de bruikbaarheid van GL-rapporten in de

opsporing, bewijsvoering en vervolging. Alleen al vanwege de oorsprong van dit

onderzoek is het beperkt van aard en opzet. Het beperkt zich namelijk tot één regio:
Noord-Holland-Noord. Gekozen is voor het jaar 1992 omdat dit het meest recente jaar

is waarvan verwacht mag worden dat zaken, waarvoor in dit jaar een onderzoek is aan-

gevraagd, inmiddels strafrechtelijk zijn afgerond.

Van de door de politie NHN in 1992 bij het GL aangevraagde onderzoeken is er een
aantal geselecteerd voor dit onderzoek. Drugs respectievelijk bloed/alcoholzaken zijn

buiten beschouwing gelaten omdat de rapporten van deze zaken eenvoudig en eenvormig

zijn. De conclusie bestaat uit 'wel' c.q. 'geen' aanwezigheid van drugs respectievelijk
het GL-rapport geeft een bepaald alcoholpromillage.

Ten eerste zijn de 158 zaakdossiers betreffende de onderzoeksaanvragen van de
politieregio NHN in 1992 uit het GL-archief gelicht. Dit zijn alle zaakdossiers
uitgezonderd de drugs- en bloed/alcoholzaken. Aan de hand van een gestandaardiseerde
vragenlijst zijn gegevens over de uitgebrachte GL-rapporten verzameld.`
Vervolgens is, met een grote hoeveelheid gegevens, in het Bedrijfs Processen Systeem
(BPS) van de politie NHN gezocht naar de bewuste zaak waarmee het rapport van het

GL correspondeert. Werd de zaak gevonden, dan leidde dat tot een BPS-nummer en al

4 Zie voor de vragenlijst bijlage 1.
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dan niet tot een dossiernummer (zie paragraaf 1.5). Het aanwezig zijn van een dos-
siernummer is als uitgangspunt genomen voor de conclusie dat de zaak naar het parket
is verzonden. De betrokken verbalisanten zijn benaderd voor een interview, waarin

vragen zijn gesteld over het GL-rapport in de specifieke zaak en over GL-rapporten in

het algemeen. De geïnterviewde verbalisanten zijn altijd degenen die het meest

betrokken zijn geweest bij een zaak.
Voor de zaken die naar het parket zijn verstuurd, was het in eerste instantie de

bedoeling om uit de dossiers op het parket de waarde van de GL-rapporten voor het
openbaar ministerie (~M) te analyseren. Dit bleek echter niet mogelijk. De motivering

van de uitspraak van de rechter is heel summier. Door kosten-batenafweging wordt er
niet altijd een verslag gemaakt van de zitting. Ook in andere verslagen is de waarde van

de bewijsmiddelen, en dan met name de rapporten van het GL, niet terug te vinden.

Daarom is besloten ook in het geval dat de zaak naar het parket is verstuurd de
verbalisanten te benaderen. Vanwege het geringe resterende tijdsbestek is dit gebeurd

door middel van een korte telefonische enquête. Aan de verbalisanten zijn alleen vragen

over de specifieke zaak gesteld.
Om toch de beoordeling van de GL-rapporten op het parket enigszins te peilen, is
besloten een tiental parketsecretarissen en officieren van justitie mondeling te inter-

viewen. De medewerking van het parket in het arrondissement Alkmaar was echter zeer

gering. Daarom is een schriftelijke enquête opgesteld. Een gestandaardiseerde vragen-
lijst is verstuurd naar 17 officieren van justitie en 11 parketsecretarissen. Aan hen zijn

algemene vragen over de GL-rapporten gesteld, dus niet gericht op een specifieke
zaak.' Een nadeel hiervan is dat men niet altijd de vraag goed kan beantwoorden omdat

de waarde van het GL-rapport vaak afhangt van de overige omstandigheden in een

specifieke zaak. In de vragenlijst zijn daarom vragen opgenomen die deze situationele

afhankelijkheid moeten meten.
Waar in dit rapport de resultaten worden besproken van de interviews en de enquête,
zullen de verbalisanten worden aangeduid als 'de politie' en de respondenten op het
parket als 'het OM'.

1.5 Het doolhof van nummers

Na melding van een gepleegd delict bij de politie krijgt de zaak een BPS-nummer. Dit

gebeurt via de meldkamer of door een verbalisant die de aangifte opneemt.

Een BPS-nummer is een uniek nummer en heeft betrekking op één zaak. Alle informatie
mbt die zaak wordt onder dat nummer opgeslagen (aangifte, verhoren, sporenmateriaal,

getuigenverklaringen, bevel tot aanhouding, inverzekeringstelling, enz.).

De aanvragen bij het GL komen binnen bij de afdeling Zakenbeheer.-Op volgorde van
verwerking krijgt de zaak een GL-zaaknummer. Alle vervolgaanvragen in dezelfde zaak

krijgen datzelfde zaaknummer. De stukken van overtuiging krijgen elk een eigen

nummer. Ook het GL-zaaknummer is een uniek nummer, dat echter alleen binnen het

GL zijn werking heeft.

5 De officieren van justitie en parketsecretarissen zouden zich de specifieke zaak niet meer kunnen herinneren.
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Bij ontvangst op het parket krijgt de zaak weer een eigen nummer, een parketnummer.

In 1983 is op het ministerie van Justitie besloten een automatiseringssysteem te laten
ontwikkelen en in te voeren: het Communicatiesysteem Openbaar Ministerie - Parket

Administratie Systeem, afgekort Compas. Compas bestaat uit twee delen: het COM-
gedeelte dat relevant cijfermateriaal voor het beleid en het beheer moet leveren en het

PAS-gedeelte dat de administratie ten parkette in aanzienlijke mate moet automatiseren.

Van binnenkomst van het proces-verbaal tot en met de executie van straffen en het
management van de beschikbare celruimte (Van Manen, 1992).

Een parketnummer wordt gegeven aan elke afzonderlijke verdachte. Alle gegevens van
die bepaalde verdachte worden onder dat ene parketnummmer gebracht.

De bovenstaande nummers zijn de drie centrale nummers waar ten tijde van dit

onderzoek mee gewerkt wordt (BPS-nummer, GL-zaaknummer en het parketnummer).
Daarnaast wordt er binnen een bepaalde zaak nog een hele reeks nummers gebruikt. Elk
stuk van overtuiging krijgt een eigen nummer, de zaak krijgt een corresponden-

tienummer bij de TR en binnen het BPS krijgt de zaak een dossiernummer als het wordt
opgemaakt om naar het parket te worden verstuurd. Daarbij komt dat het dossier-

nummer bij de politie een ander nummer is dan het dossiernummer op het parket. Het

dossiernummer op het parket is namelijk het BPS-nummer bij de politie.

1.6 Eerder verricht onderzoek

Onderzoek naar de bruikbaarheid van de onderzoeken van het GL is niet eerder
verricht. Ook zijn er geen kwantitatieve gegevens bekend over toepassing van technisch

bewijs door de rechter. Jakobs (1993) heeft een poging gedaan op dit gebied de eerste

stappen te zetten. Zij heeft echter uitsluitend zaken onderzocht waarin het technische
bewijs een grote rol speelde. Zij heeft die zaken geselecteerd waarin het deskun-

digenrapport volgens respondenten van het GL een belangrijke rol heeft gespeeld. Dit

geeft geen representatief beeld van waarde van de GL-rapporten in het algemeen.

In 1992 is door het GL bij de regiopolitie Brabant-Noord een onderzoek verricht

waarbij de voor- en nadelen zijn bestudeerd van het uitsluitend via de TR laten

aanvragen van onderzoeken bij het GL. Een van de bevindingen was dat praktisch alle
aanvragen voor onderzoeken door de technische recherchediensten Eindhoven en 's-

Hertogenbosch werden verzorgd (Hoeijmans, e.a., 1992). Dit onderzoek richtte zich op
de fase van het verzamelen, veiligstellen en versturen van sporen. Deze fase gaat vooraf

aan de fasen waar het onderhavige onderzoek zich op richt; het gebruik van en

waardering van de GL-rapporten door de politie en het openbaar ministerie.

Over de waardering van technisch bewijs is onderzoek verricht in Zwitserland

(Gallusser, 1993). Onder rechters en officieren van justitie is een enquête gehouden
waarin hen vragen werden gesteld over het gebruik en waardering van de verschillende
bewijsmiddelenb (getuigenverklaringen, bekentenissen, proces- verbaal (pv) van de pol-

itie en technisch bewijs).

6 In hoofdstuk 6 zal hierop worden teruggekomen.
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Het onderhavige onderzoek brengt het gebruik van de rapporten van het GL bij de
politie en het parket in kaart. Gezien het sporadische onderzoek dat naar technisch
bewijs is verricht, dient het wellicht als een eerste voorzet voor verder onderzoek naar
de waarde van de GL-rapporten. De uitkomsten kunnen worden gebruikt om het GL, de
politie en het parket in het arrondissement Alkmaar onderling efficiënter en effectiever
te laten werken.

1.7 Opbouw van het rapport

Bij het onderzoek zijn drie instanties betrokken (het Gerechtelijk Laboratorium, de

politie en het OM). De indeling van de hoofdstukken houdt hiermee verband.
In hoofdstuk 2 zullen de gegevens die bij het GL zijn verzameld, worden gepresenteerd.
Deze gegevens hebben betrekking op de inhoud en samenstelling van de GL-rapporten.
Hoofdstuk 3 en 4 hebben betrekking op het gebruik en waardering van de GL-rapporten
door de politie. Eerst zal op de waardering door de politie van de GL-rapporten in het
algemeen worden ingegaan (hoofdstuk 3). Daarna (hoofdstuk 4) worden de GL-
rapporten in de specifieke zaak besproken. Het gebruik en waardering van de GL-
rapporten door officieren van justitie en parketsecretarissen wordt in hoofdstuk 5 behan-
deld. Hoofdstuk 6 sluit het geheel af met conclusies en aanbevelingen.



2 Onderzoeksduur bij het Gerechtelijk

Laboratorium

2.1 Aangevraagde onderzoeken bij het GL

Er zijn in 1992 158 zaken van de politie NHN bij het GL binnengekomen. Dit zijn alle

zaken met uitzondering van de bloedalcoholbepalingen en de drugsonderzoeken. In een
zaak kunnen meerdere onderzoeken worden gedaan wat ofwel leidt tot meerdere

rapporten in een zaak ofwel leidt tot meerdere deskundigheidsgebieden in een rapport.
In de 158 zaken zijn 174 onderzoeken aangevraagd, waarvan er uiteindelijk 167 zijn

verricht. Deze onderzoeken bevatten in 140 gevallen een rapport, in 9 gevallen twee

rapporten, in 1 geval drie rapporten en in 1 geval zes rapporten. In 7 gevallen is geen
rapport opgemaakt of heeft er telefonisch afdoening plaatsgevonden.

De 167 rapporten zijn onderverdeeld in 146 enkelvoudige rapporten (één

deskundigheidsgebied in één rapport) en 21 meervoudige rapporten.
Er is een tweetal overzichten te maken die een beeld schetsen van de verdeling van de

rapporten. Ten eerste de verdeling over de verschillende deskundigheidsgebieden. Ten

tweede de verdeling over het soort delict.
De verdelingen staan in de tabellen 1 en 2.
Het grote aantal categorieën waarin de delicten zijn uitgesplitst bij het GL, is voor dit

onderzoek tot acht categorieën teruggebracht (tabel 2).' Deze categorisering is ontleend
aan de indeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Categorie 060
(brandstichting, explosies en andere gemeengevaarlijke misdrijven) wordt in dit

onderzoek uit de categorie vermogensdelicten gehaald. Het is een grote hoeveelheid za-
ken die vanwege haar bijzondere karakter als aparte categorie wordt behandeld. Onder

de categorie Opiumwet vallen niet de drugsanalyses; die onderzoeken zijn buiten

beschouwing gelaten in dit onderzoek. De drie onderzoeken die in het kader van de

Opiumwet zijn gedaan, waren van andere deskundigheidsgebieden dan drugsanalyse

(2a), bijvoorbeeld het uitlezen van een elektronische zakagenda van een drugshandelaar.

De twee rapporten inzake drugsanalyse vallen op hun beurt onder overtredingen van de

Wegenverkeerswet (categorie 120, rijden onder invloed).

7 Voor de volledige tabel zie bijlage 1, vraag 6.



9

Tabel 1: Verdeling van de GL-rapporten over de deskundigheidsgebieden (indeling

deskundigheidsgebieden: Sprangers, 1992)8

Deskundigheidsgebied Aantal rapporten9 %

1. toxicologie 18 8,9
2. drugscriminaliteit 2 1,0
3. algemene chemie 26 12,8
4. vuurwapens, munitie en explosieven 13 6,4
5. biologie

(lichaamsvloeistoffen typering) 34 16,7
6. haren en textiel 19 9,4
7. brandcriminalistiek 40 19,7
8. verkeerscriminalistiek 8 3,9
9. werktuigbouwkunde + fysica 16 7,9
10. schrift 12 5,9
11. audio/video 2 1,0
12. computercriminalistiek 2 1,0
13. documentcriminalistiek 2 1,0
14. menselijke vormsporen 6 2,9
15. milieucriminalistiek 3 1,5
16. milieuchemie - -

203 100

8 Volledige tabel in bijlage 1 (vraag 8).
9 Hierbij zijn ook betrokken de GL-rapporten met meerdere deskundigheidsgebieden.
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Tabel 2: Verdeling van de onderzoeksaanvragen naar categorieën van delicten10

categorie aantal %

geweldsdelicten

(010, 020, 030) 60 34,5
vermogensdelicten

(040, 050, 070) 32 18,4
brandzaken
(060) 36 20,7
valsheidsdelicten
(080, 090, 100) 16 9,2
Wegenverkeerswet
(120, 130, 140, 150) 23 13,2
Opiumwet
(160, 170) 3 1,7

Wet Wapens en Munitie
(180) 1 0,6
Wet Economische Delicten
(110, 190) 3 1,7

174 100

Uit tabel 1 blijkt dat vooral veel onderzoeken binnen de deskundigheidsgebieden
brandcriminalistiek, biologie en algemene chemie worden verricht. De verdeling naar
het soort delict in tabel 2 laat zien dat de rapporten voornamelijk vallen in de catego-
rieën geweldsdelicten, vermogensdelicten en brandzaken.

2.2 Duur van de onderzoeken op het GL

Voor een goede voortgang van het opsporingsonderzoek is tijdige levering van de GL-

rapporten uiteraard van groot belang. Daarom is bepaald hoe lang het duurt voor een

GL-rapport wordt geleverd. Daarbij is ook gekeken of er op dit punt verschillen optre-

den tussen de verscheidene deskundigheidsgebieden en tussen de categorieën delicten.

10 Zie voor de volledige benaming van de categorieën bijlage 1 (vraag 6).
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De tijd tussen ontvangst op het GL van de aanvraag en de verzending van het GL-

rapport naar de aanvragende instantie varieert tussen 1 dag en 107 dagen en is
gemiddeld 64 dagen. Als dit wordt verdeeld in vier categorieën, geeft dat de verdeling

te zien in tabel 3.

Tabel 3: Tijd tussen ontvangst op het GL van de aanvraag en verzending van het GL-
rapport

duur . aantal rapporten % (cumulatief)

minder dan een maand
1 - 2 maanden
2 - 3 maanden
langer dan 3 maanden

46 27% <_ 1 maand
53 58% <_ 2 mnd
37 80% <_ 3 mnd
35

171"

Wordt bij de duur het aantal dagen dat verstrijkt tussen het tijdstip van de aanvraag van
de politie en de ontvangst daarvan op het GL opgeteld, dan komt de gemiddelde duur
op 68 dagen.
De gemiddelde duur tussen de ontvangst van de aanvraag op het GL en de verzending

van het rapport kan worden bekeken naar deskundigheidsgebied en naar categorie delict.
In de tabellen 4 en 5 worden de resultaten weergegeven.

11 Van 3 rapporten kon de duur niet worden bepaald.
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Tabel 4: Gemiddelde duur naar deskundigheidsgebied

deskundigheidsgebied aantal

rapporten
gemiddelde duur
(in dagen)

1 toxicologie 16 79
2 drugscriminaliteit 2 105
3 algemene chemie 24 59
4 vuurwapens, munitie

en explosieven 7 60
5 biologie (lichaams-

vloeistoffen typering) 23 45
6 haren en textiel 8 52
7 brandcriminalstiek 35 56
8 verkeerscriminalistiek 8 37
9 werktuigbouwkunde +

fysica 12 94
10 schrift 11 88
11 audio/video 2 77
12 computercriminalistiek 2 56
13 documentcriminalistiek 1 70
14 menselijke vormsporen 2 53
15 milieucriminalistiek 3 106
16 milieuchemie - -

156 64

Deze verdeling geldt voor alle rapporten waarin één deskundigheidsgebied is

vertegenwoordigd. Nu er gewerkt wordt met de 'ingedikte' categorieën zijn er nog 16

rapporten die twee of meer deskundigheidsgebieden bevatten.` Uit de cijfers blijkt
echter dat het niet uitmaakt voor de duur tussen de ontvangst op het GL van de

aanvraag en de verzending van het rapport of er een of meer deskundigheidsgebieden in
één rapport zijn vertegenwoordigd.

De rapporten op het gebied van drugscriminaliteit en op het gebied van

milieucriminalistiek springen eruit als het gaat om de lange duur. Op deze gebieden

heeft het GL echter zeer weinig onderzoeken gedaan zodat hier weinig waarde aan kan

worden gehecht. Ook de deskundigheidsgebieden werktuigbouwkunde + fysica en

schrift geven een duur te zien die aanzienlijk boven de gemiddelde duur ligt. De

gebieden biologie, haren en textiel en verkeerscriminalistiek liggen daarentegen aanzien-
lijk onder de gemiddelde duur.

12 Voorts zijn er twee rapporten waarvan de duur niet kon worden bepaald.
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Tabel 5: Gemiddelde duur naar categorieën van delicten

categorie aantal rapporten gem. duur

(in dagen)

geweldsdelicten 60 58
vermogensdelicten 31 61
brandzaken 36 62

valsheidsdelicten 14 78
Wegenverkeerswet 23 67
Opiumwet 3 76
Wet Wapens en Munitie 1 155

Wet Economische Delicten 3 106

171" 64

Opvallend is dat de categorie met het grootste aantal rapporten onder de gemiddelde
duur ligt. GL-rapporten inzake de Wet Wapens en Munitie en de Wet Economische
Delicten geven een zeer lange duur te zien. Hiervoor geldt hetzelfde als hiervoor is
opgemerkt: de aantallen zijn zo gering dat hier weinig waarde aan kan worden gehecht.

2.3 Overige factoren die van invloed kunnen zijn op de duur

Er is een aantal factoren die naast het deskundigheidsgebied en soort delict van invloed
kunnen zijn op de duur van het onderzoek door het GL. Deze factoren zijn:
a) het feit of de zaak als spoedzaak is aangevraagd;
b) nader overleg tussen het GL en de politie;
c) het aantal stukken van overtuiging;

d) het aantal gestelde vragen.

ad a) Spoedzaken
Voor het aanbieden van spoedzaken bij het GL is een speciale procedure ontwikkeld.

Dit is nodig om een verantwoorde afweging van de werkelijke prioriteit van de zaak

mogelijk te maken." In 26 van de 174 GL-rapporten betreft het een spoedzaak. Het is

overigens niet altijd duidelijk waarom een zaak een spoedzaak is. Als er wel in het GL-

dossier vermeld staat waarom het een spoedzaak is, dan is dat meestal in verband met
een geplande zitting.

13 Van 3 rapporten kon de duur niet worden bepaald.
14 Procedure
1 De aanvrager die meent dat een zaak met spoed door het GL behandeld dient te worden, neemt (telefonisch)

contact op met het Bureau Zakenbeheer van het GL.
2 Het Bureau Zakenbeheer brengt de aanvrager in contact met de (op dat moment) meest aangewezen GL-

deskundige.
3 De GL-deskundige beslist, na overleg met de aanvrager, of de zaak als spoedzaak wordt geaccepteerd.
4 Indien de zaak als spoedzaak is geaccepteerd, worden de nodige afspraken gemaakt over het te volgen tijdspad

mbt het te verrichten laboratoriumonderzoek en de (wijze van) rapportage.
enz. (Forensisch-Technische norm 500.01).
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Het totale aantal rapporten in ogenschouw genomen, is het feit of het al dan niet een
spoedzaak betreft niet significant van invloed op de gemiddelde duur tussen de
ontvangst van de aanvraag op het GL en de verzending van het rapport. De gemiddelde
duur van de spoedzaken wijkt niet significant af van de gemiddelde duur van de 167
rapporten in totaal.
Op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat het behandelen als een spoedzaak geen

invloed heeft op de gemiddelde duur. Hieronder zal uiteen worden gezet dat het aantal

svo's bepalend is voor de gemiddelde duur tussen de aankomst van de aanvraag op het
GL en de verzending van het GL-rapport. Multivariate analyse heeft uitgewezen dat het

aantal svo's de belangrijkste factor is die de duur bepaalt. Hoe meer svo's er per rap-
port worden genoemd, hoe langer de duur. Het aantal svo's correleert ook met het
gegeven of de zaak een spoedzaak is of niet; spoedzaken hebben meer svo's. Dit zou
een antwoord kunnen zijn op de vraag waarom bij spoedzaken de gemiddelde duur niet

omlaag gaat.
Als de spoedzaken worden uitgesplitst naar de verschillende categorieën van delicten

ontstaat een meer gedifferentieerd beeld (tabel 6).

Tabel 6: Gemiddelde duur naar categorieën van delicten in het geval het wel en in geval

het niet een spoedzaak betreft

(N) (N)
categorie spoed aantal

dagen
geen
spoed

aantal
dagen

geweldsdelicten 16 54 44 59
vermogensdelicten 4 28 27 64
brandzaken - - 36 62
valsheidsdelicten 1 21 13 83
Wegenverkeerswet 2 40 21 70
Opiumwet 1 117 1 56
Wet Wapens en Munitie - - 1 155
Wet Economisch Delicten 1 108 2 106

26 50 145 66

De vijf grootste categorieën geven een aanwijzing dat spoedzaken sneller worden
afgehandeld. Zij zullen hier afzonderlijk worden behandeld.

Geweldsdelicten

De gemiddelde duur van afhandeling van geweldsdelicten ligt in geval het geen spoed-

zaak betreft onder de gemiddelde duur voor alle GL-rapporten in totaal, respectievelijk

59 en 64 dagen. De gemiddelde duur ingeval van spoed ligt nog iets lager (54 dagen).

De deskundigheidsgebieden waarop deze GL-rapporten het vaakst betrekking hebben
zijn toxicologie, algemene chemie, vuurwapens, munitie en explosieven, biologie en

tenslotte haren en textiel. Met uitzondering van toxicologie ligt de gemiddelde duur

voor deze deskundigheidsgebieden ver onder de gemiddelde duur voor alle GL-

rapporten. Dit is een verklaring voor de snellere afhandeling van deze zaken.
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Vermogensdelicten
De betrokken deskundigheidsgebieden zijn bij deze delicten voornamelijk algemene
chemie, verkeerscriminalistiek en werktuigbouwkunde + fysica.

De gemiddelde duur van afhandeling van vermogensdelicten ligt in geval het geen
spoedzaak betreft gelijk met de gemiddelde duur voor alle rapporten in totaal, namelijk
64 dagen. De gemiddelde duur ingeval van spoed ligt echter heel veel lager, namelijk
27,5 dagen. Wat opvalt is dat 4 rapporten in deze categorie vallen onder het

deskundigheidsgebied haren en textiel. Dit zijn ook alle spoedzaken in deze categorie.
Zij hebben een gemiddelde duur van 27,5 dagen! In paragraaf 4.6 is te zien dat de

afdeling haren en textiel in 1992 te kampen heeft gehad met een onderbezetting. De
spoedzaken worden echter zeer snel afgehandeld. Dit kan een aanwijzing zijn voor het
feit dat de afdeling haar prioriteiten zeer duidelijk bij de afhandeling van spoedzaken

heeft gelegd. Met name verkeerscriminalistiek geeft een lage gemiddelde duur te zien,
36,5 dagen. Het gaat hier om onderzoek aan auto's om te achterhalen of het

identificatienummer al dan niet is vervalst. Het onderzoek wordt snel verricht en het

GL-rapport wordt zeer snel verstuurd;
* ontvangst van de aanvraag: 10 maart 1992, verzending van het rapport: 18 maart
1992;
* ontvangst van de aanvraag: 17 maart 1992, verzending van het rapport: 20 maart

1992.
Werktuigbouwkunde + fysica daarentegen duurt relatief lang, 94 dagen.

Brandzaken
De gemiddelde duur van de brandzaken ligt op 62 dagen. Er bevinden zich geen

spoedzaken in deze categorie. Brandcriminalistiek is het deskundigheidsgebied dat
hierop betrekking heeft.

Valsheidsdelicten

De deskundigheidsgebieden schrift, computercriminalistiek, documentcriminalistiek en

menselijke vormsporen zijn het vaakst bij deze delicten betrokken. Deze deskundig-

heidsgebieden hebben over het algemeen een lange onderzoeksduur. Dit kan een

verklaring zijn voor de langere duur van de rapporten in deze zaken (82 dagen als het

geen spoedzaken zijn) in vergelijking met de andere categorieën.

Het valt daarentegen op dat juist de ene spoedzaak in de valsheidsdelicten zeer snel

onderzocht is. Het GL-rapport werd na 21 dagen naar de politie verzonden. Het beeld

wordt nog opmerkelijker als de GL-rapporten afzonderlijk worden bekeken. Zo is er een
onderzoeksaanvraag die op 10 april 1992 werd ontvangen door het GL. Het betrof géén

spoedzaak maar het rapport werd op 27 april door het GL verzonden. Duidelijk is dat

de duur van de onderzoeken een zeer grote variatie te zien geeft, en dat dit niet bepaald

wordt door het feit of het al dan niet een spoedzaak betreft.

Wegenverkeerswet

De gemiddelde duur van de onderzoeken voor dit soort delicten ligt boven het

gemiddelde, namelijk 69 dagen. De meest betrokken deskundigheidsgebieden zijn toxi-

cologie, algemene chemie en werktuigbouwkunde + fysica. Zowel

deskundigheidsgebied toxicologie als werktuigbouwkunde + fysica hebben een vrij hoge
gemiddelde duur, 79 respectievelijk 94 dagen. Aangezien de meeste zaken in deze
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categorie vallen in de subcategorie 130 (doorrijden na aanrijding), en deze subcategorie
meestal verbonden is met deskundigheidsgebied algemene chemie betekent dat de lange
gemiddelde duur van deze onderzoeken veroorzaakt wordt door de (zeer) lange duur van
de deskundigheidsgebieden toxicologie en werktuigbouwkunde + fysica.
Het kan echter wel snel. De gemiddelde duur van de spoedzaken is 40 dagen. Deze
spoedzaken betroffen echter wel onderzoek op deskundigheidsgebied algemene chemie.

Wat voorts in tabel 6 opvalt, is de spoedzaak inzake de Opiumwet. Dit onderzoek heeft
extreem lang geduurd: Dit betrof echter het uitlezen van een elektronische zakagenda

van een drugshandelaar. De niet-spoedzaken inzake de Opiumwet blijven onder de
gemiddelde duur. Dit zijn de zaken die vallen onder de categorie 'rijden onder invloed'.

Ook de enkele zaken inzake de Wet Wapens en Munitie en de Wet Economische

Delicten hebben met hun zeer lange duur invloed op de gemiddelde duur van alle GL-
rapporten. Het is overigens merkwaardig dat de spoedzaken in deze categorieën zoveel
tijd vergen.`

ad b) Overleg

Als er in een bepaald onderzoek overleg plaatsvindt tussen het GL en de TR, is de

gemiddelde duur langer. Oorzaken hiervan kunnen zijn dat de betreffende verbalisant
moeilijk is te bereiken, er moeten extra svo's worden opgestuurd en nadere informatie

die is gewenst, is niet voor handen. Voor het opmaken van 62 rapporten (35,6%) vindt

onderling overleg plaats, voor 112 (64,4%) niet. De gemiddelde duur tussen de

ontvangst van de aanvraag op het GL en de verzending van het rapport is voor deze
gevallen respectievelijk 84 en 53 dagen. Onder overleg wordt hier verstaan: al het

overleg anders dan het overleg dat er plaatsvindt als er een spoedzaak wordt aange-
vraagd. Het overleg wordt in de volgende categorieën ingedeeld.
1) Nadere informatie van de TR aan het GL omtrent de zaak (omstandigheden, svo's,

situatie van de verdachte, enz.);
2) nadere informatie van het GL aan de TR (mogelijkheden, duur van het onderzoek,

stand van zaken, enz.);

3) vraag van GL om extra svo's (bv. extra schrijfproeven, foto's bij een brandzaak,
bloed van het slachtoffer);

4) alvast doorbellen van de uitslag.

Bij de punten 1 t/m 3 is het heel goed mogelijk dat de duur van het onderzoek

toeneemt. Het kan namelijk nogal wat tijd in beslag nemen om de betrokken persoon te

bereiken. Extra svo's opsturen kost ook de nodige tijd: zo is er een zaak waarin het GL

vroeg om aanvullend vergelijkingsmateriaal. Het duurde ruim twee maanden voordat het
werd ontvangen.

Punt 4 betekent echter dat het onderzoek al is afgerond. De tijd die er ligt tussen het
doorbellen van de uitslag en het versturen van het rapport varieert van 9 dagen tot 3

maanden.

15 In dit onderzoek is niet duidelijk geworden wat hiervan de oorzaken zijn.
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Enkele voorbeelden zijn hiervan te geven.
- De uitslag is op 11 maart 1992 doorgebeld, het rapport is verzonden op 20 maart

1992.
- De uitslag is op 22 april 1992 doorgebeld, het rapport is op 1 juli 1992 opgemaakt

en is verzonden op 27 juli 1992.

- De uitslag is op 30 oktober 1992 doorgebeld, het rapport is verzonden op 19 januari
1993.

ad c) Aantal stukken van overtuiging
Er is een verband tussen het aantal svo's en de gemiddelde tijd tussen de ontvangst van

de aanvraag op het GL en de verzending van het rapport. De gemiddelde duur bij één
svo is 48 dagen, bij twee svo's 58 dagen en bij drie of meer svo's 79 dagen. Dus hoe
meer stukken van overtuiging er worden meegestuurd bij een bepaalde onderzoeks-

aanvraag, hoe langer het duurt voordat men een rapport krijgt opgestuurd.

ad d) Aantal gestelde vragen
Hoe meer vragen er gesteld worden, hoe langer de duur tussen de aankomst van de

aanvraag op het GL en de verzending van het rapport. Als er één vraag gesteld wordt,
is de gemiddelde duur 59 dagen. Worden er twee of meer vragen gesteld dan is de

gemiddelde duur 78 dagen.



3 Algemene beoordeling van de

GL-rapporten door de politie

In dit hoofdstuk komt :de beoordeling door de politie van de GL-rapporten in het
algemeen aan de orde. Uit de waardering van de GL-rapporten door de politie komt een
aantal indicatoren voor de bruikbaarheid en het effect van de GL-rapporten naar voren
zoals: duidelijkheid en leesbaarheid, inhoud en bijdrage van het rapport al dan niet in
relatie met andere bewijsmiddelen.

3.1 Aanvraag van het onderzoek bij het GL

Een onderzoek bij het GL kan voor meer doeleinden worden aangevraagd. Hoewel de

aanvragen via de TR verlopen, kunnen verbalisanten wel aangeven wat de reden is om
een onderzoek bij het GL aan te vragen. De meeste verbalisanten antwoorden dat het

onderzoek dient voor de eigen opsporing (70%). Genoemd wordt 'het uitsluiten van
bepaalde mogelijkheden', 'bevestiging van vermoedens' en 'om de zaak rond te krijgen,
hard te maken'. Op de tweede plaats wordt als reden opgegeven dat het moet dienen als
bewijs ter terechtzitting.

In hoofdstuk 4 komt uitgebreid de vraag aan de orde of in een aantal gevallen gewacht
kan worden met het doen van onderzoek totdat er een verdachte bekend is. Hiermee kan

worden voorkomen dat onderzoeken worden gedaan zonder dat er uitzicht is op afhan-
deling van de zaak op het parket. In zaken waarin de sporen lang te bewaren zijn en de

uitslag van het onderzoek niet meteen van wezenlijk belang is voor het opsporingsonder-

zoek is dit mogelijk. Dit doet zich voornamelijk voor bij brandonderzoeken.

Tijdens de interviews bij de politie is gebleken dat 73% het geheel oneens is met het
idee om te wachten met een onderzoek bij het GL totdat er een verdachte in de zaak is.
Een eerste argument tegen het idee om te wachten met het onderzoek is dat de uitslag
van het GL het verdere verloop van het opsporingsonderzoek kan bepalen.
Een ander argument tegen het idee om te wachten met het onderzoek is dat de politie

geen materiaal heeft op het moment dat de verdachte wordt verhoord. Men is bang dat

sporen verloren zullen gaan en men wijst op de lange tijd dat sporenonderzoek in beslag

neemt. 'Binnen is binnen, krijgen is de kunst. Als je daar pas aan begint op het moment

dat je een verdachte hebt, is de verdachte al lang weer gevlogen op het moment dat het

rapport binnenkomt', aldus een verbalisant. Ook bij brandzaken vindt de politie het

uitstellen van onderzoek geen goed idee. Het onderzoek van het GL bepaalt namelijk de
verdere gang van het opsporingsonderzoek. 'Je weet niet welke aanleiding je tegen-

komt.' 'Technisch en tactisch opsporingsbewijs moet je op elkaar afstemmen.' Als het,

GL-rapport een aanwijzing geeft dat er geen sprake is van brandstichting, kan dat aan-

leiding zijn voor de politie om de zaak te laten rusten. Dit in tegenstelling tot de uitslag
van het onderzoek dat brandversnellende middelen heeft aangetoond. Het probleem is

echter dat voor het verdere opsporingsonderzoek andere aanknopingspunten nodig zijn.

Die ontbreken meestal in brandzaken.
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De overige 27% vindt dat het wachten met het aanvragen van een onderzoek bij het GL

afhankelijk is van de zaak. Zij kunnen zich echter voorstellen dat het mogelijk is bij
brandzaken en vergelijkingsonderzoeken.

3.2 Waardering van de GL-rapporten

3.2.1 Duidelijkheid en leesbaarheid

Over de duidelijkheid en leesbaarheid van de GL-rapporten is de politie zeer positief en

eenduidig. Het verslag van het onderzoek en de conclusie vindt men duidelijk. Er wordt

echter wel opgemerkt dat men de waarschijnlijkheidsgraden waarmee het GL werkt niet

altijd kan plaatsen." Daarbij komt dat de waarschijnlijkheidsgraden ook per
deskundigheidsgebied verschillend zijn. De meeste onduidelijkheden liggen toch bij de
technische termen in het GL-rapport. De politie geeft echter aan dat dit niet ten koste
van de begrijpelijkheid van de conclusie gaat. Mocht dit toch het geval zijn dan neemt
zij contact op met de TR. Een enkele verbalisant geeft aan dat hij het GL in zo'n geval
zou benaderen.
Ook kan nog opgemerkt worden dat men uiteraard de conclusie het meest belangrijk
vindt. Mocht men het verslag van het onderzoek niet begrijpen dan maakt dat niet uit

zolang men de conclusie maar begrijpt. Het verslag van het onderzoek wordt belangrijk

in de bewijsvoering. Daar zou de verdediging het GL-rapport kunnen aanvechten als
niet precies is weergegeven hoe men de informatie heeft achterhaald.

De overgrote meerderheid van de verbalisanten (90%) heeft geen suggesties ter
verbetering van de GL-rapporten. Degenen die wel iets verbeterd willen zien aan de
rapporten richten zich dan op een betere uitleg van de technische termen en de waar-
schijnlijkheidsgraden in de conclusie.

Zoals in hoofdstuk 1 uiteengezet is, zijn in dit onderzoek de rapporten in bloed/alcohol

zaken en van drugsanalyses buiten beschouwing gelaten. Wel is in de vragen over de
GL-rapporten in het algemeen ook meegenomen de mate van duidelijkheid van
laatstgenoemde rapporten. Van de 30 verbalisanten antwoorden 15 verbalisanten nog

nooit een rapport van druganalyse te hebben gezien. De overige 15 vinden deze rappor-

ten unaniem duidelijk, bruikbaar en noodzakelijk. Afgezien van de screening bij de TR

(voor de politie NHN geldt dat onder de 30 gram harddrugs en onder de 5 kilogram

hashish door de TR zelf wordt voorgescreend) wordt volgens de politie zo'n onderzoek

16 Zie H. Holtslag en J. Keijzer, Sporen Onderzocht. Handboek 2. Recherchetechniek. Vergelijkende
onderzoeken. 1990. pp. 10, 55, 83, 124.
Bij vergelijkend werktuigsporen onderzoek wordt gewerkt met waarschijnlijkheidsgraden als:
- het spoor is veroorzaakt met het werktuig;
- het spoor is zeer waarschijnlijk veroorzaakt met het werktuig;
- het spoor is waarschijnlijk veroorzaakt met het werktuig;
- het spoor is zeer wel mogelijk veroorzaakt met het werktuig;
- het spoor is mogelijk veroorzaakt met het werktuig;

niet vastgesteld is kunnen worden dat het spoor is veroorzaakt met het werktuig;
- het spoor is waarschijnlijk niet veroorzaakt met het werktuig;
- het spoor is niet veroorzaakt met het werktuig.
Bij de vergelijking van schoensporen houdt men daarentegen drie trappen (in toenemende waarde) aan:
- Indicatie
- Waarschijnlijkheid
- Identificatie
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ook nooit achterwege gelaten. Deze rapporten worden volgens haar door de officier van
justitie (OvJ) vereist.

3.2.2 Enkel- en meervoudige GL-rapporten
Soms maakt het GL rapporten met meer deskundigheidsgebieden erin vertegenwoordigd.

Andere keren worden de verschillende deskundigheidsgebieden in afzonderlijke
rapporten naar de politie verzonden. De politie is gevraagd haar voorkeur voor een van

deze twee wijzen van presenteren te geven. Als er in één zaak (bijvoorbeeld een
zedenzaak) zowel serologisch als textiel-onderzoek wordt gedaan, dan prefereert 60%
van de politie in die zaak twee afzonderlijke rapporten te ontvangen van het GL.

Redenen hiervoor zijn de grotere overzichtelijkheid en de mogelijkheid dat die rappor-
ten gescheiden kunnen worden (bijvoorbeeld als het ene onderzoek een negatieve uitslag

geeft en de ander juist een positieve uitslag met een positieve conclusie. Dan kan

worden volstaan met een melding van het onderzoek met de negatieve uitslag in het

p.v.).
Van de politie geeft 20% de voorkeur aan één rapport. Dat wil zeggen dat alle

sporenonderzoeken die in één zaak zijn gedaan in één rapport worden vermeld. De

reden die worden aangevoerd is dat het gaat om één zaak: 'het hoort dus bij elkaar', en
'het geeft minder papieren rompslomp'. Bedacht moet worden dat de onderzoeken alleen

in één rapport kunnen worden vermeld als de onderzoeken ook ongeveer tegelijkertijd

worden verricht op het GL. Soms is er namelijk al een rapport de deur uit op het

moment dat er een vervolgaanvraag binnenkomt op het GL, bijvoorbeeld omdat er een

verdachte is aangehouden en er daardoor vergelijkingsmateriaal beschikbaar is gekomen

(het bloed van de verdachte vergelijken met het bloed dat was veiliggesteld op de p.d.,
of een schroevedraaier die de verdachte bij zich had vergelijken met veiliggestelde
krassporen op de p.d.). Voor de overige 20% maakt het niet uit of de onderzoeken

afzonderlijk of in één rapport worden vermeld.

3.2.3 Waardering
Omdat het rapport van het GL slechts één onderdeel van het opsporingsonderzoek is, is

de politie voorts gevraagd hun waardering voor dit onderdeel te zetten naast hun

waardering voor andere onderdelen. Zo wordt ook zicht verkregen op de relatieve

waardering van de GL-rapporten. Er kon een cijfer worden gegeven van 1 tot en met 5.
Het cijfer 1 betekent een lage waardering voor het GL-rapport, de getuigenverklaring of
bekentenis. Het cijfer 5 betekent een hoge waardering. De bevindingen staan in tabel 7.
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Tabel 7: Waardering van een bekentenis, een getuigenverklaring en een rapport van het
GL naar belangrijkheid in een zaak

waardering bekentenis getuigenverkl. GL-rapport

1 1 (3,4%) 1 (3,4%)

2 5 (17,2%) 3 (10,3%)
3 9 (31%) 10(34,5%)
4 7 (24,1%) 10(34,5%) 7 (24,1%)
5 7 (34,1%) 5 (17,2%) 22 (75,9%)

29 (100%) 29 (100%) 29 (100%)

Een kanttekening hierbij is dat - en veel verbalisanten geven dit ook aan - de waarde
van een getuigenverklaring, bekentenis of GL-rapport in grote mate afhangt van allerlei

andere factoren van het opsporingsonderzoek. Sommigen vinden dat de waarde van het

GL-rapport bijvoorbeeld afhangt van de uitslag die het geeft. Het kan van
doorslaggevende betekenis zijn of het ondersteunt alleen de overige bewijsmiddelen.

Anderen vinden dat het rapport waarde krijgt op het moment dat de verdachte zijn
verklaring intrekt. Maar ondanks deze kanttekening kan toch worden vastgesteld dat de

rapporten zeer hoog worden gewaardeerd. Maar liefst 76% waardeert het rapport met
een 5. Vaak wordt door de politie opgemerkt dat het GL-rapport objectief is, en niet in
twijfel getrokken kan worden. De getuigenverklaring wordt vaak als 'subjectief'
bestempeld. 'Er zijn maar heel weinig goeie getuigen', aldus een verbalisant." Het

GL-rapport en de getuigenverklaring hebben een meerwaarde boven de bekentenis in die
zin dat zij gebruikt kunnen worden om een bekentenis te verkrijgen. Zeer vaak wordt

aangegeven dat de verdachte zijn verklaring net zo snel weer kan intrekken als dat hij

hem heeft afgelegd. Dat hoeft echter geen probleem te zijn. De bekentenis staat in het
proces-verbaal van de politie (een van de wettige bewijsmiddelen krachtens art. 339 lid

1 WvSv). Op die manier kan de bekentenis toch meewerken in de bewijsvoering.

Daarnaast mag de rechter volgens vaste rechtspraak ontkennende verklaringen van de
verdachte toch laten meewerken in de bewijsvoering als hij die verklaringen als
kennelijk ongeloofwaardig of leugenachtig aanmerkt. Aan de andere kant kan een

verdachte in zijn verklaring details naar voren brengen die alleen hij kan weten. Dan
stijgt de waarde van zo'n bekentenis.

3.2.4 Gestelde en beantwoorde vragen
Van de 167 opgemaakte rapporten zijn in 156 (90%) alle gestelde vragen beantwoord.
In 11 (6,4%) rapporten zijn één of meer vragen onbeantwoord gebleven. In totaal
werden er 269 vragen aan het GL gesteld. Daarvan werden er 23 niet beantwoord. Niet
beoordeeld kan worden of die niet-beantwoorde vragen besproken zijn in het onderlinge
overleg of dat de gestelde vragen niet relevant bleken voor het verdere opspo-
ringsonderzoek. Geconstateerd is alleen dat 23 gestelde vragen niet expliciet zijn beant-
woord.

17 Zie ook: Crombag, H.F.M., van Koppen, P.J. en Wagenaar, W.A., "Dubieuze zaken", 1992.
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In 150 (86%) rapporten zijn alle vragen positief beantwoord. 'Positief' etekent dat het
GL een uitspraak deed over de zaak. Er zijn in totaal 17 (10%) rapporten waarin
minstens 1 vraag negatief is beantwoord. 'Negatief betekent dat het GL geen uitspraken

heeft kunnen doen, bijvoorbeeld omdat het sporenmateriaal te summier was, het

sporenmateriaal vervuild of 'beschadigd' was of omdat de sporen verkeerd zijn veiligge-

steld. De onderzoeker van het GL geeft dan in het geheel geen conclusie. In 7 rapporten

(4%) zijn alle vragen negatief beantwoord.

De politie is gevraagd wat er met de GL-rapporten met een negatieve conclusie gebeurt.

Van de politie antwoordt 70% dat het rapport altijd met de overige stukken wordt
meegestuurd als het dossier naar het parket wordt verzonden. Wordt het dossier niet
verzonden dan verdwijnt het, net als in alle andere gevallen, in het archief. Echter,
30% van de politie zegt in zo'n geval alleen een melding van het GL-rapport te maken

in het p.v. Op die manier laat men dan zien dat er een GL-onderzoek is verricht. Dan

kunnen daarover ter terechtzitting geen vragen meer worden gesteld. Maar omdat het

eigenlijk niets toevoegt, is het niet zinnig volgens hen om het rapport ook daadwerkelijk

bij te voegen. Diegenen die zeggen het rapport altijd bij te voegen, vinden dat 'het bij

het bewijs hoort' en dat zij niet degenen zijn die mogen beslissen of het bijdraagt of

niet.

De politie is iets eenduidiger ten aanzien van het doorsturen als de GL-rapporten wel
een conclusie geven maar deze conclusie ontlast de verdachte. In deze gevallen vindt

93% dat de rapporten altijd moeten worden meegestuurd als het dossier naar het parket
wordt verstuurd. Zo'n rapport ontlast een verdachte (de conclusie van het rapport is

bijvoorbeeld dat het bloed niet overeenkomt of dat de krassporen niet door de gevonden
schroevedraaier gemaakt kunnen zijn). Het zou daarom in strijd zijn met de

rechtsbescherming die iedere burger in Nederland behoort te genieten als zo'n rapport
wordt 'achtergehouden'. Een verbalisant: 'Wordt in zo'n geval het rapport niet
meegestuurd en wordt daarvan alleen een melding in het p.v. gemaakt, dan ondergraaft

dat de geloofwaardigheid van de verbalisant. Men moet precies kunnen zien wat er
gebeurd is en dat kan niet door middel van de vermelding van de conclusie in het p.v.

De verbalisant moet ook proberen zo objectief mogelijk te blijven. Het is niet aan hem

om conclusies te trekken over een rapport'.

3.3 Evaluatie

De bijdrage van de GL-rapporten ligt volgens de politie in de opsporingsfase. Men is
daarom ook wat huiverig ten aanzien van de stelling dat gewacht kan worden met het
aanvragen van onderzoek totdat er een verdachte bekend is.
De GL-rapporten worden zeer hoog gewaardeerd door de politie. De exacte waardering
is overigens wel afhankelijk van zeer veel situationele factoren.
De inhoud van de GL-rapporten wordt door zeer weinig verbalisanten bekritiseerd. Men

is tevreden over de inhoud en lay-out van het rapport. Een meerderheid prefereert
enkelvoudige boven meervoudige rapporten.

In het geval dat het dossier naar het parket wordt gestuurd, is dit in de meeste gevallen
inclusief het rapport van het GL. Er is echter een aanzienlijk aantal verbalisanten dat

aangeeft ingeval het GL-rapport geen conclusie heeft slechts een vermelding in het p.v.

te maken.



4 Bijdrage van de GL-rapporten bij de

politie

In hoofdstuk 3 kwam de beoordeling door de politie van de rapporten in het algemeen
aan de orde. In dit hoofdstuk wordt de beoordeling in de specifieke zaak behandeld. De
onderzoeksresultaten zullen uiteen worden gezet waarin verschillende indicatoren voor
bruikbaarheid van de GL-rapporten aan de orde komen zoals: bijdrage in de specifieke
zaak, waardering door de politie en of het rapport van doorslaggevend belang is in de
specifieke zaak.
De onderzoeksresultaten zullen na een algemeen overzicht in vijf categorieën worden
gepresenteerd. Dit zijn de eerste vijf categorieën van soort delict uit hoofdstuk 218

4.1 De GL-rapporten

Van 146 GL-rapporten kon achterhaald worden of zij wel of niet verstuurd zijn naar het
parket. Er zijn 89 GL-rapporten naar het parket verstuurd, waarvan er 84 met de

betrokken verbalisanten zijn doorgesproken.` Er zijn 57 GL-rapporten niet naar het
parket verstuurd, waarvan er 56 met de betrokken verbalisanten zijn doorgesproken. De

GL-rapporten waarvan alleen de technisch rechercheur bekend is geworden (die niet
naar het parket zijn verstuurd) en de GL-rapporten inzake secties (die rechtstreeks van

het GL naar het parket worden verstuurd) zijn niet doorgesproken omdat daarvan geen

direct betrokken verbalisant kon worden benaderd.
Tabel 8 geeft aan waar de GL-rapporten terecht zijn gekomen.

18 De laatste drie categorieën worden vanwege de kleine aantallen buiten beschouwing gelaten.
19 Van de 6 rapporten kon de verbalisant niet worden bereikt.
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Tabel 8: Overzicht van waar de GL-rapporten terecht zijn gekomen

* niet verstuurd
naar parket

* rapporten waarvan
alleen technisch
rechercheur bekend
(niet verstuurd)

* wel verstuurd
naar parket

* rapporten ivm

secties
(rechtstreeks verstuurd)

* onbekend waar te-
recht gekomen

* zaken waarin geen

rapport is opgemaakt

aantal
GL-rapporten

%

57 32,8

5 2,9

89 51,1

10 5,8

6 3,4

7 4,0

174 100

Er kan een verdeling naar deskundigheidsgebied (tabel 9) en naar soort delict worden
gemaakt (tabel 10).

Tabel 9: Verdeling van het aantal niet en wel naar het parket verstuurde GL-rapporten
naar deskundigheidsgebied

deskundigheids niet wel
gebied verstuurd % verstuurd %

1 toxicologie 5 ( 8,6) 6 ( 7,1)
3 algemene chemie 5 ( 8,6) 15 ( 17,9)
5 biologie (lichaams-

vloeistoffen typering 8 ( 13,8) 11 ( 13,1)
6 haren en textiel 1 ( 1,7) 6 ( 7,1)
7 brandcriminalistiek 23 (39,7) 5 ( 6,0)
9 werktuigbouwkunde +

fysica 2 ( 3,4) 6 ( 7,1)
10 schrift 2 ( 3,4) 6 ( 7,1)

overig 12 (20,7) 29 (34,5)

58 (100) 84 (100)
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Tabel 10: Verdeling van het aantal niet en wel naar het parket verstuurde GL-rapporten
naar categorieën van delicten

categorie niet
verstuurd %

wel

verstuurd %

geweldsdelicten 13 (22,4) 34 (40,5)
vermogensdelicten 8 (13,8) 21 (25,0)
brandzaken 26 (44,8) 5 (5,9)
valsheidsdelicten 4 (6,9) 8 (9,5)
Wegenverkeerswet 4 (6,9) 13 (15,5)
overig 3 (5,2) 3 (3,6)

58 (100) 84 (100)

Wat in tabel 9 vooral opvalt, is dat van het deskundigheidsgebied brandcriminalistiek
zoveel rapporten het parket niet bereiken, en dat dit ook zoveel vaker is dan bij andere

deskundigheidsgebieden. Een verklaring hiervoor is dat het bij dit deskundigheidsgebied
voornamelijk gaat om brandzaken, waarin zeer vaak geen verdachten bekend zijn. In de
paragrafen 4.2 en 4.8 zal hierop nog worden teruggekomen.

De verhouding tussen niet en wel verstuurde GL-rapporten ligt voor de

deskundigheidsgebieden algemene chemie, werktuigbouwkunde + fysica en schrift op

1:3. Voor het deskundigheidsgebied haren en textiel ligt deze zelfs nog hoger. Voor de

deskundigheidsgebieden toxicologie en biologie lager. Echter, de GL-rapporten die

verband houden met secties worden voornamelijk op deze deskundigheidsgebieden
verricht. Daardoor komt de verhouding tussen niet en wel verstuurde GL-rapporten op

1:2.20

Tabel 10 geeft te zien dat vooral rapporten mbt geweldsdelicten, vermogensdelicten en
delicten inzake de Wegenverkeerswet worden doorgestuurd. Net als in tabel 9 is het
effect van de brandzaken te zien. Bijna de helft van de niet naar het parket verstuurde
GL-rapporten zijn rapporten die betrekking hebben op brandzaken.

4.2 Reden niet versturen naar parket

Het ontbreken van een verdachte is de meest opgegeven reden voor het niet doorsturen
van het dossier naar het parket (35 rapporten).
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat in 68 GL-rapporten van de 174 geen dader bekend was
op het moment van de aanvraag van een onderzoek bij het GL. Na het onderzoek van
het GL is in 33 gevallen ofwel door het GL-onderzoek ofwel door andere opsporings-
activiteiten een verdachte bekend geworden. Hieruit volgt dat er nog steeds van 35

20 De verdeling over de deskundigheidsgebieden van de 10 rapporten in verband met secties was als volgt:
1 Toxicologie: 4 keer
2 Drugscriminaliteit: 1 keer
3 Algemene chemie: 1 keer
5 Biologie (lichaamsvloeistoffen typering): 4 keer
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rapporten geen verdachten bekend zijn. De vraag kan gesteld worden of in die gevallen

waarin geen verdachte bekend is geworden anders te werk kan worden gegaan. Vaststaat
dat in geval er geen dader bekend wordt, de zaak niet naar het parket verstuurd zal

worden. Onderzoek dat uit zichzelf niet leidt tot een verdachte, is dan niet efficiënt.

Dit probleem speelt vooral op het terrein van brandonderzoeken. Het aanvragen van een
brandonderzoek bij het GL is volgens de politie een standaardprocedure. Als de TR niet

direct een technische oorzaak voor de brand kan ontdekken (bijvoorbeeld door
kortsluiting), worden er monsters genomen en opgestuurd naar het GL voor onderzoek.

Van de 58 niet naar het parket verstuurde GL-rapporten hebben er 26 (46%) betrekking

op brandzaken. Bij brandzaken is er namelijk zelden een dader bekend.

Naast de reden dat er geen verdachte bekend was (62,5%), zijn er nog andere redenen

opgegeven voor het niet-verzenden naar het parket. In 12 (21 %) GL-rapporten betreft
het geen strafbaar feit en 9 (11 %) rapporten geven een conclusie die de op dat moment
aanwezige verdachte 'vrijspreken' (bijvoorbeeld de vreemde lak afgenomen van de

aangereden auto komt niet overeen met de auto van de verdachte). Deze redenen

impliceren min of meer dat er ook in deze gevallen geen verdachte is. Als het

geconstateerde geen strafbaar. feit blijkt te zijn, betekent dat automatisch dat er geen
verdachte kan zijn.2' Een negatief antwoord op de gestelde vraag heeft tot gevolg dat

de persoon die als verdachte werd gezien (van zijn auto werd lak afgenomen), door de
uitslag van het GL-rapport als verdachte uit beeld verdwijnt als geen andere

bewijsmiddelen (art. 339 WvSv.) het tegendeel bewijzen. Ook in deze gevallen zal het

niet tot een vervolging kunnen komen; de verzending van het dossier naar het parket is

dus zinloos. De onderzoeken op het GL zijn door hun bijdrage in deze gevallen echter
zeer waardevol.

21 Volgens aft. 27 Sv wordt als verdachte vó6rdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens
aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit.
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4.3 Bijdrage van het GL-rapport

Tabel 11: Verdeling van het aantal niet en wel naar het parket verstuurde GL-rapporten
dat wel of niet heeft bijgedragen verdeeld naar categorieën van delicten22

categorie niet-verst.
rapporten

wel verst.
rapporten

totaal

bijdrage ' wel niet wel niet wel niet

geweldsdelicten 8 3 28 4 36 7
vermogensdelicten 6 1 13 5 19 6
brandzaken 13 11 4 1 17 12
valsheidsdelicten 2 1 5 2 8 3
Wegenverkeerswet 4 0 12 1 16 1
overig 1 1 1 1 2 2

34 - 17 63 - 14 97 -31
67% - 33% 83% - 17% 77% - 23%

Tabel 11 geeft het aantal GL-rapporten aan dat volgens de politie wel of niet heeft

bijgedragen. Dit is vervolgens uitgesplitst voor GL-rapporten die niet en GL-rapporten
die wel naar het parket zijn verstuurd. Volgens de politie heeft 77% van alle GL-rap-

porten op een of andere manier een bijdrage geleverd in de zaak waar het betrekking op

had. Als de rapporten zijn doorgestuurd, is het percentage dat een bijdrage heeft gele-

verd hoger dan wanneer de rapporten niet zijn doorgestuurd. Maar zelfs van de

rapporten verzonden naar het parket wordt gemeld dat 17% geen bijdrage heeft
geleverd, 'bewijs is via andere kanalen binnengekomen'.

De politie is ook gevraagd het GL-rapport dat naar het parket is verstuurd qua bijdrage
in de specifieke zaak een cijfer te geven. De verbalisanten konden het rapport een cijfer
geven van 1 tot en met 5. Het cijfer 1 betekent dat het rapport niet belangrijk is
geweest in de specifieke zaak. De bijdrage is vrijwel nihil geweest. Het cijfer 5

betekent dat het rapport erg belangrijk is geweest. Voor 78 rapporten zijn de cijfers
gegeven, weergegeven in tabel 12. Over het algemeen krijgen de rapporten van de

politie een hoog cijfer. Deze hoge waardering kwam ook al in hoofdstuk 3 naar voren.

Daar is de waardering van het rapport gevraagd in het algemeen. Hier gaat het om de
waardering van het GL-rapport in de specifieke zaak. Toch is er wel een aanzienlijk

verschil in waardering te zien. In het algemeen waardeert men de GL-rapporten hoger

dan in een specifieke zaak. Van de verstuurde GL-rapporten zijn er 14 (17%) die
volgens de politie weinig of geen bijdrage hebben geleverd.

22 Twaalf rapporten onbekend.
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Tabel 12: Cijfer naar bijdrage van naar het parket verstuurde rapporten

cijfer frequentie

1 7

2 7
3 16
4 12
5 36

weet niet 6

84

Vervolgens zijn, over de GL-rapporten die naar het parket zijn verstuurd, nog twee
andere vragen gesteld waarmee de bijdrage van het rapport is bepaald. Ten eerste de
vraag of de verbalisanten denken dat de officier van justitie (OvJ) genoegen zou hebben

genomen met een dossier zonder rapport van het GL. Ten tweede of men zelf het dos-
sier naar het parket zou hebben verstuurd als men geen rapport van het GL bij de stuk-
ken zou hebben gehad. Hieruit kan worden afgeleid of de zaak 'hard' genoeg zou zijn
geweest zonder GL-rapport of dat het GL-rapport daar juist voor nodig is. De resultaten

staan in tabel 13 en 14.

Tabel 13: Zou de OvJ volgens de politie genoegen hebben genomen met het dossier

zonder rapport van het GL

OvJ neemt genoegen ja nee

geweldsdelicten 19 14

vermogensdelicten 10 8
brandzaken 2 3
valsheidsdelicten 2 5
Wegenverkeerswet 7 5
overig 1 1

41 (49%) 36 (43 %)23

23 Er waren 7 (8%) rapporten voor deze vraag niet bruikbaar.
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Tabel 14: Zou de politie het dossier ook zonder GL-rapport naar het parket hebben
verstuurd

versturen zonder rapport ja nee

geweldsdelicten 22 11

vermogensdelicten 11 6
brandzaken 3 2

valsheidsdelicten 2 5
Wegenverkeerswet 7 5
overig --

47 (56%) 29 (35%)24

Van 36 GL-rapporten (43%) geeft de politie aan dat de OvJ geen genoegen zou hebben

genomen met het dossier zonder rapport van het GL. Volgens de politie zou de OvJ in

de helft van de gevallen wel tevreden zijn geweest zonder rapport. Van 29 rapporten
(35%) denkt de politie dat het dossier niet voldoende 'hard' zou zijn geweest zonder
rapport van het GL en zou zij daarom het dossier niet zonder GL-rapport hebben

verstuurd. In 47 gevallen (56%) zou zij het dossier wel zonder rapport naar het parket
verzonden hebben. Dit laat zien dat de politie het dossier een aantal keer naar het parket
verstuurt terwijl zij vermoedt dat de OvJ er geen genoegen mee zal nemen.

Ook kan geconcludeerd worden dat ongeveer de helft van de rapporten dient als

aanvullend bewijs. Het bewijs steunt in grote mate op andere gegevens dan het

technisch bewijs (bijvoorbeeld getuigenverklaringen, bekentenissen, kortom tactisch

recherchewerk).

De andere helft van de rapporten zouden van doorslaggevende betekenis genoemd

kunnen worden. Een kanttekening hierbij is dat de gegevens hier gebaseerd zijn op de

mening en verwachting van de verbalisant. In ieder geval is te zien dat in 35% van de
rapporten de verbalisant het dossier zonder dat rapport niet zou hebben verstuurd. Dit

zegt nog steeds niets over hoe dit zich verhoudt tot andere bewijsmiddelen. (Wat zou er
gebeurd zijn als er in de desbetreffende zaak geen getuigenverklaringen waren geweest?

Had het rapport dan voldoende geweest?) Maar in ieder geval zou de zaak zeker niet

'rond' geweest zijn zonder het rapport.

De punten uit deze paragraaf overziend kunnen de GL-rapporten qua zinvolheid in drie
categorieën worden onderverdeeld.
Ten eerste zijn er 7 rapporten waarvan niet één gestelde vraag is beantwoord. Oorzaken

hiervan zijn dat sporen te gering, vervuild of niet bruikbaar zijn. Deze rapporten zeggen
niets, zijn dus niet zinvol. Het is overigens niet zo dat ze ten onrechte zijn aangevraagd.

De GL-deskundige, niet de politie, bepaalt of de sporen kunnen worden gebruikt.
Ten tweede kan de zinvolheid van de rapporten die naar het parket zijn verstuurd,
worden bepaald aan de hand van de vier criteria die hierboven zijn behandeld. Van 7
rapporten geeft de politie het volgende aan.

24 Er waren 8 (9%) rapporten voor deze vraag niet bruikbaar.
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1) De GL-rapporten hebben, geen bijdrage geleverd;
2) de GL-rapporten krijgen het cijfer 1 of 2;
3) de politie denkt dat de OvJ genoegen zou hebben genomen met het dossier zonder het

GL-rapport;
4) de politie denkt dat zij het dossier ook zelf zou hebben verstuurd zonder het GL-

rapport.

Op al deze criteria scoren deze 7 rapporten laag zodat kan worden geconcludeerd dat
deze rapporten weinig zinvol zijn geweest.
Ten derde kan de zinvolheid van de rapporten die niet naar het parket zijn verstuurd,

worden bepaald aan de hand van het feit of de politie vindt dat het rapport heeft

bijgedragen in de specifieke zaak. 17 GL-rapporten hebben volgens de politie geen
bijdrage geleverd. Voor een paar zaken bleek uit andere bewijsmiddelen dat het geen

strafbaar feit betrof. Voor 14 rapporten geldt dat het rapport weliswaar iets zegt, maar

doordat uit verdere bewijsmiddelen geen nadere aanwijzingen voortkomen kan er met
het GL-rapport ook niets gedaan worden. Voorbeeld: het GL-rapport geeft aan dat er
een brandversnellend middel is gebruikt. Uit verdere bewijsmiddelen wijst niets in de

richting van een verdachte. Met het GL-rapport kan nu niets meer worden gedaan. De
politie vindt dat de GL-rapporten daardoor niet hebben bijgedragen.

4.4 Ontvangst van het GL-rapport

Er waren 3 GL-rapporten niet op tijd (4%). Dat wil zeggen dat het GL-rapport na de
rechtszitting bij de verbalisant aankwam. De gemiddelde duur tussen ontvangst van de

aanvraag op het GL en verzending van het GL-rapport was voor deze 3 GL-rapporten
ruim 95 dagen. Dit ligt dus een maand boven de gemiddelde duur van alle GL-
rapporten.
Van 9 rapporten kon men zich niet meer herinneren of het rapport voor de zitting

aangekomen was. De 7125 rapporten die wel voor de zitting zijn aangekomen, waren
echter niet altijd bij de aanvragende instantie op het moment dat het dossier naar het
parket verstuurd werd. Daarvan werden er namelijk 17 nagestuurd naar het parket. De

gemiddelde duur tussen ontvangst van de aanvraag op het GL en verzending van het

rapport lag voor deze rapporten op 66 dagen. Hiervoor geldt geen extreme afwijking

van de totale gemiddelde duur. Dat betekent dat de dossiers door de politie in het ene

geval aanzienlijk sneller naar het parket worden verstuurd dan in het andere geval.

Rapporten met een zelfde gemiddelde duur zijn de ene keer bij de politie aanwezig
voordat het dossier wordt verstuurd, de andere keer moet het rapport worden

nagestuurd. Dat het rapport niet voor de verzending naar het parket bij de aanvragende

instantie aanwezig is, hoeft dus zeker niet te betekenen dat het onderzoek op het GL
zoveel tijd in beslag heeft genomen. Hetzelfde kan gezegd worden over de 3 rapporten

die zelfs te laat waren voor de zitting. Een van die 3 had een duur tussen de 1 en 2

maanden, de tweede valt in de categorie 2 tot 3 maanden. De laatste duurde langer dan
3 maanden. Er waren in totaal 12 rapporten die langer dan 3 maanden op zich lieten

wachten. Slechts 1 daarvan was te laat voor de zitting. Dat betekent dat 11 rapporten

die meer dan 3 maanden in beslag namen, nog wel op tijd waren.

25 Eén rapport 'missing'.
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4.5 Heeft de verbalisant het GL-rapport zelf gezien?

Van 74 (88%) van de 84 doorgestuurde GL-rapporten kan de verbalisant zich
herinneren dat hij het rapport ook daadwerkelijk zelf onder ogen heeft gehad. Van 6
(7%) rapporten weet men niet meer of men het al dan niet gezien had, en 3 rapporten

(3,6%) heeft men nooit gezien.` Dit in tegenstelling tot de niet verzonden rapporten
naar het parket. Daar gaf de politie van 10 rapporten aan dat zij het nooit gezien had

(18%). Dat zou kunnen betekenen dat bij de chefs al bekend is dat de zaak niet zo
belangrijk meer is, bijvoorbeeld omdat het al duidelijk is dat de zaak opgelegd gaat

worden. Het GL-rapport wordt dan niet meer doorgegeven aan de betrokken verbalisant.
Uit dit onderzoek is gebleken dat zij echter toch zeer benieuwd zijn wat de uitslag van
het onderzoek van het GL is geweest. Uit deze gegevens kunnen twee aspecten gehaald

worden. Ten eerste; zou er misschien iets gedaan kunnen worden met het feit dat men

ziet dat de zaak niet rond gaat komen en dat het opgelegd zal worden? Het zou goed

zijn als hierover met het GL wordt overlegd. Als duidelijk is dat ook het GL de zaak
niet tot een sterk bevestigend einde kan brengen, zou wellicht het onderzoek op het GL
gestaakt of uitgesteld kunnen worden. Ten tweede; ook al is de bijdrage van het GL-
rapport aan de zaak klein, het is ook voor de betrokken verbalisant van belang te weten

wat de uitslag van het onderzoek is. Zij zijn tenslotte betrokken geweest bij de zaak, en
bij de afronding hoort ook de uitslag van het GL-onderzoek.

4.6 Geweldsdelicten

In totaal hebben 60 rapporten betrekking op geweldsdelicten. De deskundigheidsgebie-

den waarop deze GL-rapporten het vaakst betrekking hebben zijn toxicologie, algemene
chemie, vuurwapens, munitie en explosieven, biologie en tenslotte haren en textiel.

In totaal zijn er van de GL-rapporten inzake geweldsdelicten 13 niet naar het parket
verstuurd. De rapporten zijn bij de politie opgelegd, zij zitten dan bij het proces-verbaal

in het archief. Er zijn 34 rapporten wel naar het parket verstuurd 27

Volgens de politie hebben 36 rapporten inzake geweldsdelicten duidelijk wel en 7

rapporten duidelijk geen bijdrage geleverd (tabel 11). Van de 7 die geen bijdrage

hebben geleverd zijn er 3 ook niet naar het parket verstuurd, hetgeen wellicht volgt uit

het feit dat er in deze gevallen 'geen verdachte was': in het ene geval is alleen het bloed
op het GL bewaard, in het tweede rapport is geen conclusie getrokken (negatieve con-

clusie) en van het derde rapport wordt aangegeven 'we hebben er niks mee kunnen

doen, we hadden geen dader op het oog'.

De overige 4 zijn wel naar het parket verstuurd maar hebben volgens de politie toch
niet bijgedragen. Het bewijs is dan via andere kanalen binnen gekomen. Van één
rapport wordt zelfs aangegeven dat op alle vragen een voor de verdachte ontlastend
antwoord is gegeven.

26 Eén rapport niet bruikbaar voor deze vraag.
27 Er zijn 34 zaken waarin geen rapport is opgemaakt (7) of waarvan geen verbalisant kon worden benaderd (27).

Daarvan hebben er 13 betrekking op geweldsdelicten (13 + 13 +34= 60). Onder deze 13 vallen overigens alle
rapporten inzake secties (10 rapporten).
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In 61 % van de rapporten inzake geweldsdelicten wordt het rapport met een 5 ge-
waardeerd. Opmerkelijk is overigens dat de deskundigheidsgebieden biologie en haren
en textiel, die beide betrekking hebben op geweldsdelicten, zo verschillend gewaardeerd

worden. De rapporten van het deskundigheidsgebied biologie wordt in 80%
gewaardeerd met het cijfer 5. De rapporten van het deskundigheidsgebied haren en

textiel wordt slechts in 16% gewaardeerd met het cijfer 5. Een verklaring kan gezocht
worden in het feit dat de afdeling haren en textiel in de onderzochte periode (1992) te

kampen had met ziekte op de afdeling. Een aantal opmerkingen uit de rapporten
afkomstig van de afdeling haren en textiel: "vezelonderzoek niet uitgevoerd ivm
onderbezetting van de afdeling haren en textiel", "tweede vraag (haar- en

vezelonderzoek) niet beantwoord door onderbezetting afdeling haren en textiel", "Haar-
en vezelonderzoek heeft wegens onderbezetting van de afdeling haren en textiel niet

plaatsgevonden".

Wat de geweldsdelicten betreft geeft de politie in 19 gevallen aan dat zij denkt dat de
OvJ ook genoegen met het dossier zou hebben genomen zonder het rapport van het GL.
In 14 gevallen denkt zij echter dat de officier zonder rapport geen genoegen zou hebben
genomen zonder GL-rapport. Van 22 rapporten geeft zij aan dat zij het dossier ook zou

hebben verstuurd zonder GL-rapport, in 11 gevallen niet (zie tabel 13 en 14). Verder

valt op dat van rapporten op het deskundigheidsgebied toxicologie en haren en textiel

een grote meerderheid verwacht dat de OvJ geen genoegen neemt met het dossier
zonder GL-rapport. Voor deskundigheidsgebied biologie is men daar minder eenduidig

over, en van deskundigheidsgebied vuurwapens, munitie en explosieven denkt een grote

meerderheid dat de OvJ wel genoegen neemt met het dossier zonder GL-rapport.
Opmerkelijk is dat de verbalisant het rapport op deskundigheidsgebied haren en textiel

laag waardeert, maar in de ogen van de OvJ heel belangrijk acht. In de uitspraken van
de politie kan hiervoor een verklaring worden gevonden; 'het rapport is voor de zeker-

heid, voor het geval dat de verdachte zijn bekentenis intrekt'.

4.7 Vermogensdelicten

In totaal hebben 32 GL-rapporten betrekking op vermogensdelicten.
De betrokken deskundigheidsgebieden zijn hierbij voornamelijk algemene chemie,
verkeerscriminalistiek en werktuigbouwkunde + fysica.

Van de rapporten inzake vermogensdelicten zijn er 8 niet naar het parket verstuurd. Er

zijn 21 rapporten wel naar het parket verstuurd.28

Desgevraagd zei de politie dat 19 rapporten inzake vermogensdelicten duidelijk wel en 6
rapporten duidelijk geen bijdrage hebben geleverd (tabel 11). Van de 6 die geen
bijdrage hebben geleverd is er één ook niet naar het parket verstuurd. De man in
kwestie is wel veroordeeld maar niet voor datgene waar het GL-onderzoek voor verricht
is. 'Het GL-rapport was nergens op terug te brengen', aldus de respondent. De ver-

balisanten zeiden o.a. het volgende over de 5 rapporten die wel naar het parket zijn

verstuurd maar geen bijdrage hebben geleverd: 'er waren getuigenverklaringen' en 'de

28 Drie rapporten vallen onder de 34 zaken waarvan geen GL-rapport is opgemaakt of waarvan geen verbalisant
kon worden benaderd (21+8+3=32).
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officier van justitie heeft geseponeerd; er was geen technisch bewijs en de verdachte
ontkende' (het rapport gaf in dit geval een negatief antwoord op de gestelde vraag; geen

aanwijzingen konden gevonden worden dat...).

Inzake vermogensdelicten wordt de helft van de rapporten gewaardeerd met het cijfer 4
of 5. De rapporten die zeer laag worden gewaardeerd zijn over het algemeen de
rapporten die volgens de politie niet hebben bijgedragen. Het deskundigheidsgebied

algemene chemie geeft eenzelfde beeld te zien qua waardering. De waardering voor de

andere twee gebieden, verkeerscriminalistiek en werktuigbouwkunde + fysica, is echter

verre van eenduidig.
De politie geeft in 10 gevallen aan dat zij denkt dat de OvJ ook genoegen met het
dossier zou hebben genomen zonder het rapport van het GL. In 8 gevallen echter niet.

Zelf zou ze 11 dossiers ook zonder GL-rapport hebben verstuurd, 6 dossiers echter niet
(zie tabel 13 en 14). In samenhang met de deskundigheidsgebieden geeft dat het

volgende beeld. Volgens de politie neemt de OvJ in een (grote) meerderheid van

rapporten met deskundigheidsgebieden werktuigbouwkunde + fysica en algemene
chemie genoegen met het dossier zonder rapport. Voor het gebied verkeerscriminalistiek

geldt juist het tegenovergestelde. De gebieden heffen elkaar zo gezien op.

4.8 Brandzaken

In totaal hebben 36 GL-rapporten betrekking op brandzaken.
Het deskundigheidsgebied brandcriminalistiek heeft hierop betrekking.

De meeste GL-rapporten in brandzaken worden niet naar het parket verstuurd (26 niet

en 5 wel).29 Het GL-rapport heeft volgens de politie vrij vaak wel een bijdrage in de

specifieke zaak. Die bijdrage beperkt zich echter zeer vaak tot de vaststelling van een
bepaalde vluchtige brandbare vloeistof of de constatering dat zo'n vloeistof juist niet is
gebruikt. Verbalisanten: 'het rapport zegt alleen dat er benzine is gebruikt' of 'je weet
dat er geen brandversnellend middel is gebruikt'. Ingeval het rapport wordt

doorgestuurd wordt het goed gewaardeerd. De enkele gevallen laten zien dat de ver-

balisant in 3 gevallen denkt dat de OvJ geen genoegen zou hebben genomen met het

dossier zonder GL-rapport en in 2 gevallen zouden zij zelf het dossier zonder GL-

rapport niet hebben verstuurd (zie tabel 13 en 14).

Brandzaken nader beschouwd

Gezien het grote aantal brandzaken dat niet naar het parket wordt verstuurd kan de
vraag worden gesteld of het mogelijk is de aanvraag voor onderzoek bij het GL uit te
stellen totdat er een verdachte bekend is. Als we de brandzaken nader bekijken dan

kunnen drie situaties worden onderscheiden.
1) Zaken waarvan overduidelijk is dat er geen sprake van brandstichting is.

2) Zaken waarvan overduidelijk is dat er wel sprake van brandstichting is.

3) Zaken waarvan moet worden vastgesteld of er sprake is van brandstichting.

29 Vijf rapporten vallen onder de 34 zaken waarvan geen GL-rapport is opgemaakt of waarvan geen verbalisant
kon worden benaderd (26+5+5=36).
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Geen brandstichting

Zaken waarvan overduidelijk is dat er geen sprake is van brandstichting moeten niet
voor onderzoek naar het GL worden gestuurd. De TR moet deze zaken eruit 'screenen'.

Door de TR wordt (ter plaatse) de oorzaak van de brand vastgesteld. Het kan dan
bijvoorbeeld gaan om kortsluiting of blikseminslag.

In dit onderzoek bleek er in 7 zaken geen strafbaar feit gepleegd te zijn.

Wel brandstichting
Als overduidelijk is 'dat het gaat om brandstichting (bushokje afgebrand, brandhaard in

het midden van een kamer, voordeur of zijmuur verbrand) en er is geen dader bekend,

dan weet men ook dat het rapport van het GL niet naar het parket gestuurd zal worden.
De uitslag van brandonderzoeken doet er dan eigenlijk niet zoveel toe. De dader zal
door ander bewijs naar voren moeten komen. Het GL-rapport zegt namelijk 'alleen

maar' dat er een brandversnellend vluchtig middel is gebruikt. Het zal wel in een

verhoor gebruikt kunnen worden, maar pas als er een verdachte bij is gevonden.

Brandstichting?

De vaststelling door het GL dat het niet om brandstichting gaat kan voor de politie heel
belangrijk zijn. Dit kan aanleiding zijn, en zal dat ook meestal zijn, om de zaak verder

te laten rusten. Als het onderzoek daarentegen brandversnellende middelen aantoont,
betekent dat niet automatisch dat het opsporingsonderzoek wordt voortgezet. Daarvoor
moeten wel verdere aanknopingspunten zijn, en dat is nou vaak het probleem bij deze
zaken.

4.9 Valsheidsdelicten

In totaal hebben 14 GL-rapporten betrekking op valsheidsdelicten. De

deskundigheidsgebieden schrift, computercriminalistiek, documentcriminalistiek en

menselijke vormsporen zijn het vaakst bij deze delicten betrokken.

Van de rapporten die betrekking hebben op valsheidsdelicten zijn er 4 niet en 8 wel

naar het parket verstuurd?'

Van 3 rapporten is aangegeven dat ze geen bijdragen hebben geleverd. Dat was telkens
omdat het rapport niet als bewijsmiddel kon worden gebruikt. Het rapport heeft
daardoor geen meerwaarde gehad volgens de politie. Hier treedt een duidelijk verschil
op met bijvoorbeeld de rapporten inzake geweldsdelicten. Bij geweldsdelicten heeft het
rapport meestal geen bijdrage geleverd omdat het niet tot een verdachte heeft geleid. Bij
vermogensdelicten is er een verdachte aanwezig, anders kan er geen onderzoek worden
aangevraagd. Bij deze delicten heeft het rapport dan volgens de politie geen bijdrage
geleverd omdat het GL-rapport geen bevestigend antwoord geeft op de gestelde onder-
zoeksvraag. Overigens was bij twee van deze onderzoeksvragen het ter beschikking
gestelde onderzoeksmateriaal niet compleet.

30 Een rapport valt onder de 34 zaken waarvan geen GL-rapport is opgemaakt of waarvan geen verbalisant kon
worden benaderd (4+8+ 1=13).
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In het ene geval was er geen vergelijkingsmateriaal van de benadeelde bijgevoegd, en in
het andere geval was de hoeveelheid schrijfproefmateriaal van de verdachte onvoldoen-
de.

De waardering van de GL-rapporten in cijfers door de politie ligt heel verspreid. Het
ene rapport wordt laag gewaardeerd, het andere juist heel hoog. Het zelfde kan gezegd
worden over deskundigheidsgebied 10 (schrift). 'We hadden een bekennende verdachte'

en 'de verdachte had een sluitend verhaal' zijn uitspraken van de politie als ze een GL-

rapport laag waardeert.

Op de vraag of de OvJ volgens de politie genoegen zou hebben genomen met het

dossier zonder GL-rapport antwoordt zij voor 5 rapporten ontkennend, tegenover 2
bevestigend. Hieruit blijkt dat het GL-rapport toch zeker gewenst is ondanks dat de con-
clusie van het rapport meestal niet glashard is. Ook geeft zij voor de 5 rapporten aan
dat zij het zelf niet zonder GL-rapport verstuurd zou hebben (zie tabel 13 en 14). Het

deskundigheidsgebied 10 (schrift) geeft hetzelfde beeld te zien.

4.10 Delicten inzake de Wegenverkeerswet

In totaal hebben 23 GL-rapporten betrekking op delicten inzake de Wegenverkeerswet.
De meest betrokken deskundigheidsgebieden zijn toxicologie, algemene chemie en

werktuigbouwkunde + fysica.

In totaal zijn er 4 rapporten van deze categorie niet, en 13 wel naar het parket
verstuurd."
Slechts één GL-rapport heeft volgens de betrokken verbalisant niet bijgedragen. Er kan

verder niet opgemaakt worden waarom deze verbalisant dit vindt. Wellicht heeft in zijn

antwoord bijgedragen het feit dat de verdachte voor de zitting zelfmoord heeft gepleegd.

De waardering voor de GL-rapporten ten behoeve van delicten inzake de
Wegenverkeerswet is zeer hoog. Niet eenmaal wordt een rapport lager gewaardeerd dan

met het cijfer 3. Het cijfer 5 wordt toegekend aan 69% van deze rapporten. Dit beeld

komt echter niet terug bij de deskundigheidsgebieden. Het deskundigheidsgebied

algemene chemie komt het meest voor. Dit gebied wordt echter lager gewaardeerd dan
deskundigheidsgebied toxicologie. Het deskundigheidsgebied werktuigbouwkunde +

fysica wordt echter nog lager gewaardeerd. Dit kan dus niet de hoge waardering voor

deze rapporten verklaren. Een paar uitspraken over GL-rapporten van verbalisanten
waardoor de hoge waardering duidelijk wordt: 'daar hing de hele zaak om', 'we hadden

geen ander bewijs', 'zonder het GL-rapport had het p.v. het bewijs moeten zijn', 'het

was namelijk een ontkennende verdachte en ik had maar één getuige', 'verdachte is
onder druk gezet door de mededeling dat er een GL-onderzoek gaande was; de zaak is
daardoor onderhands afgehandeld'.

31 Zes rapporten vallen onder de 34 zaken waarvan geen GL-rapport is opgemaakt of waarvan geen verbalisant
kon worden benaderd (4+13+6=23).
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De politie verwacht van 7 GL-rapporten dat de OvJ ook genoegen zou hebben genomen
met het dossier zonder rapport van het GL. Hetzelfde wordt gezegd van de
deskundigheidsgebieden algemene chemie en werktuigbouwkunde + fysica. Een

meerderheid van de politie geeft aan dat de OvJ in die gevallen ook genoegen zou

hebben genomen met het dossier zonder GL-rapport.

Eén verbalisant geeft aan dat het rapport heeft bijgedragen en hij waardeert het rapport
met het cijfer 5. Of ook de OvJ het GL-rapport van belang achtte kan hij niet aangeven

omdat het hier gaat om een "doorvaring na aanvaring". De hele zaak is naar Engeland

gestuurd. De verbalisant: 'Ik weet niet hoe ze er daar tegenaan kijken'.

Het antwoord op de vraag of de politie zelf het dossier zonder GL-rapport naar het
parket zou hebben verstuurd geeft een zelfde beeld te zien (tabel 13 en 14).

In deze categorie worden de GL-rapporten hoog gewaardeerd, terwijl er in veel gevallen
wordt aangegeven dat het dossier ook geaccepteerd zal worden door de OvJ zonder GL-
rapport. In die gevallen is er een bekennende verdachte en meestal een getuige (de
benadeelde). Het rapport zit er dan voor de zekerheid bij, voor het geval de verdachte
zijn bekentenis terugtrekt.

4.11 Evaluatie

De meeste GL-rapporten worden geschreven inzake het opsporingsonderzoek voor
vermogensdelicten. Rapporten in geweldsdelicten en delicten inzake de
Wegenverkeerswet worden het vaakst doorgestuurd naar het parket.

Voor de deskundigheidsgebieden geldt dat algemene chemie, haren en textiel,

werktuigbouwkunde + fysica en schrift het vaakst worden doorgestuurd.

De verstuurde GL-rapporten dragen volgens de politie vaker bij in de specifieke zaak
dan de niet-verstuurde GL-rapporten.

Het feit dat de GL-rapporten niet verder zijn gekomen dan de opsporingsfase ('blijven
hangen' bij de politie) betekent geenszins dat zij daardoor geen bijdrage hebben kunnen
leveren. De politie geeft namelijk aan dat 61 % van de niet naar het parket
doorgestuurde rapporten wel een bijdrage hebben geleverd. De reden dat de zaak toch
bij de politie wordt 'opgelegd', is in de meeste gevallen het ontbreken van een
verdachte.
De politie denkt in de helft van de gevallen dat de OvJ een rapport van het GL niet

noodzakelijk vindt. De GL-rapporten worden nogal eens als aanvullend bewijs gezien.
Het volledige bewijs steunt dan in grote mate op andere gegevens dan het technisch

bewijs (bv. getuigenverklaringen, bekentenissen, kortom tactisch recherchewerk).

De waardering van de GL-rapporten door de politie is wel hoog. Het is volgens de
politie bewijs dat objectief en onafhankelijk is, en dat onomstotelijk vast staat. Ongeacht
de bijdrage van een rapport zijn er verbalisanten die het hoog waarderen vanwege de
deskundigheid van de onderzoekers op het GL. Wel is er een verschil te zien in de
waardering van de rapporten in het algemeen en de waardering in een specifieke zaak.
In een specifieke zaak wordt het rapport minder vaak met het hoogste cijfer 5
gewaardeerd.
De zinvolheid van de GL-rapporten gemeten aan de hand van vier criteria geeft te zien
dat 14 (16%) van de naar het parket verstuurde rapporten weinig zinvol zijn geweest
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volgens de politie. Van de niet naar het parket verstuurde rapporten zijn er 17 (30%)
weinig zinvol geweest.
Desgevraagd geeft de politie aan dat de GL-rapporten regelmatig nog niet bij hen zijn
gearriveerd op het moment dat het dossier naar het parket wordt verstuurd. Dat hoeft
echter niet te betekenen dat de onderzoeken te veel tijd in beslag nemen. Het gaat er

niet om dat de duur van het onderzoek drastisch wordt verlaagt, maar de communicatie
tussen de politie en het GL moet tot een betere afstemming leiden.



5 Beoordeling van de GL-rapporten op

het parket

Omdat het in dit onderzoek gaat om de bruikbaarheid en het effect van de rapporten van
het GL in de ge hele strafrechtsketen is ook de mening terzake van het openbaar ministe-

rie (OM) gevraagd. Om praktische redenen hebben zij een gestandaardiseerde vragen-

lijst ontvangen. Hierin zijn alleen vragen gesteld over GL-rapporten in het algemeen.

Van de 28 benaderde personen hebben 6 officieren van justitie en 6 parketsecretarissen

gerespondeerd. Hiervan waren 11 vragenlijsten bruikbaar.
Omdat aan het OM alleen algemene vragen zijn gesteld, kunnen de antwoorden niet in

verband worden gebracht met concrete zaken. Een vergelijking tussen de politie en het
OM is op dat punt uiteraard om dezelfde reden niet te maken.

5.1 Dossiers zonder GL-rapport

In hoofdstuk 4 is te zien dat een merendeel van de GL-rapporten worden doorgestuurd

naar het parket. Als een rapport niet wordt doorgestuurd betekent dat vrijwel altijd dat

het hele dossier niet naar het parket wordt verstuurd. Regelmatig is het dossier al op het
parket en moet het rapport van het GL worden nagestuurd. Het OM is de vraag gesteld

of zij kan aangeven in welke zaken zij geen genoegen zou nemen met een dossier dat
géén rapport van het GL bevat, m.a.w. in welk soort zaken zij een GL-rapport

noodzakelijk achten. Het rapport kan dan afwezig zijn omdat het nog moet worden

nagestuurd of omdat er in het geheel geen onderzoek bij het GL is aangevraagd.
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15: Categorieën van delicten waarin OvJ geen genoegen neemt met het dossier zonder

GL-rapport32

categorie aantal keer
genoemd33

%

geweldsdelicten 14 32

vermogensdelicten - -
brandzaken 3 7
valsheidsdelicten 5 12
Wegenverkeerswet 5 12
Opiumwet 9 21
Wet Wapens en Munitie 4 9
Wet Economisch Delicten 3 7

43 100

De drie categorieën die eruit springen zijn de geweldsdelicten, delicten inzake de

Opiumwet en de vermogensdelicten. Voor delicten inzake de Opiumwet is tijdens de

gesprekken met politie al naar voren gekomen dat het GL-rapport noodzakelijk is op de

terechtzitting, zodat de verdediging van de verdachte het feit dat het gaat om een
bepaald drug niet kan aanvechten.
Minder duidelijk is waarom het OM géén genoegen zou nemen met dossiers zonder GL-

rapport inzake geweldsdelicten. Maar aangezien het hierbij gaat om zware misdrijven
gericht tegen personen (doodslag, mishandeling, dood en letsel door schuld, gewapende
overval en zedenmisdrijven), zou een verklaring kunnen zijn dat het OM zich maximaal

wil inzetten om het bewijs rond te krijgen.

Ook zeer opvallend zijn de vermogensdelicten. Hier wordt niet bepaald veel waarde aan

gehecht. Wellicht dragen deze GL-rapporten hun steentje bij in de opsporingsfase.

Gedacht kan worden aan een hele serie inbraken die door middel van werktuigsporen-

en schoensporenonderzoek worden teruggebracht op een of enkele verdachten. De

rapporten helpen de politie bij hun speurtocht en maakt hun zaak 'hard'. Zo'n zaak is

vaak zo complex dat er tal van andere bewijsmiddelen ter terechtzitting worden
gebruikt.

Wat doet men als er een dossier op het parket komt zonder dat daarin een GL-rapport
aanwezig is?
De helft van de respondenten antwoordt dat men alleen contact opneemt met de politie

in die gevallen waarin zij in het algemeen geen genoegen nemen met het dossier als een

GL-rapport ontbreekt (tabel 15). Dat betekent dat zij dus voornamelijk bij
geweldsdelicten en drugszaken contact opnemen met de politie als het GL-rapport (nog)

niet op het parket aanwezig is.

32 Een van de respondenten geeft aan dat hij ondanks het ontbreken van een GL-rapport toch met alle dossiers
genoegen neemt.

33 Respondenten konden meer dan 1 categorie aankruisen.
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Slechts één persoon zegt géén contact op te nemen, de overige 5 personen zeggen altijd
contact op te nemen bij afwezigheid van een GL-rapport.
Daartegenover staat dat de meerderheid van de respondenten aangeeft dat afwezigheid
van een GL-rapport géén reden is voor het seponeren van de zaak. Dit geeft aan dat de

rapporten in ieder geval niet van doorslaggevende betekenis zijn. De overige
respondenten geven aan dat de afwezigheid van het GL-rapport een reden tot seponering

van de zaak kan zijn in de zaken waarvan zij hebben aangegeven dat zij geen genoegen
met het dossier nemen zonder een GL-rapport (tabel 15).

Naast delictsoorten is het OM voorts een aantal situaties voorgelegd waarin zij gevraagd
is aan te geven wanneer zij genoegen neemt zonder GL-rapport.

Aangifte + bekentenis 6 keer geantwoord
Meer getuigenverklaringen 6 keer geantwoord
Bekentenis + getuigenverklaring 7 keer geantwoord

Dat zij in dergelijke situaties het GL-rapport wel kunnen missen heeft ongetwijfeld te

maken met het feit dat de zaak 'hard' genoeg is zonder dat GL-rapport. Helaas echter is

niet van het begin af aan bekend welke bewijsmiddelen voorhanden zullen zijn zodat
toch vaak een rapport wordt aangevraagd. Dit GL-rapport is trouwens ook vaak gewenst

voor aanvullende informatie. Men wil het graag voor de zekerheid, bv. in geval de
verdachte zijn bekentenis op de terechtzitting intrekt.

5.2 Rol van een GL-rapport op een zitting

Het GL-rapport wordt volgens de helft van de respondenten alleen op de zitting naar

voren gebracht als de verdachte ontkent. Regelmatig maakt men daarbij de opmerking

dat de bijdrage van GL-rapporten in veel gevallen afhangt van de overige

omstandigheden van de zaak. Daarom is aan het OM gevraagd de GL-rapporten te
waarderen in verschillende situaties.

Aan het OM zijn negen situaties voorgelegd. De situaties variëren in de

waarschijnlijkheidsgraad van de conclusie van het GL-rapport, in het feit of er een
bekennende of ontkennende verdachte is en in het feit of er- ontlastende of belastende

getuigenverklaringen zijn.34 Het OM is gevraagd die situaties te waarderen met een

cijfer van 1 tot en met 5. Het cijfer 1 staat voor een lage waardering, c.q. bijdrage van

het rapport, het cijfer 5 staat voor een hoge waardering, c.q. bijdrage van het rapport.

Uit de waardering van de situaties blijkt dat een rapport hoog wordt gewaardeerd

wanneer het een hoge waarschijnlijkheidsgraad aangeeft. Dat betekent dat de deskundige

van het GL een vrijwel zeker verband heeft gevonden. Ook als de verdachte ontkent
wordt het rapport hoog gewaardeerd, vooral omdat het rapport in deze gevallen
noodzakelijk is. Omgekeerd is te zien dat bij een lagere waarschijnlijkheidsgraad en bij

een bekennende verdachte de rapporten lager worden gewaardeerd. De rapporten
worden ook lager gewaardeerd als op basis van andere bewijsmiddelen tot dezelfde

conclusie kan worden gekomen: het rappport is dan eigenlijk "niet nodig".

34 Zie voor de exacte situaties bijlage 4, vraag 6 a t/m i.
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Toch zijn er respondenten die de rapporten ook dan hoog waarderen. Het OM geeft de
rapporten voorrang boven bijvoorbeeld de getuigenverklaringen.

Over de fase waarin de rapporten van het GL bijdragen, is het OM verdeeld. Is bij de
politie nog een grote meerderheid van mening dat de GL-rapporten de meeste bijdrage
leveren in de opsporingsfase, op het parket denkt slechts de helft van de respondenten
daar zo over. De andere helft vindt dat de GL-rapporten hun bijdrage het meest in de
bewijsvoering ter terechtzitting leveren.
Hiervóór is echter te zien dat de waardering van de GL-rapporten in veel gevallen niet
al te hoog is. De rapporten worden pas echt belangrijk op het moment dat er geen
andere bewijsmiddelen zijn, de verdachte ontkent en de conclusie van het GL-rapport
een hoge waarschijnlijkheidsgraad aangeeft.

5.3 Duidelijkheid van de GL-rapporten

Het OM vindt dat de GL-rapporten aan duidelijkheid niets te wensen overlaten.
Unaniem geeft zij aan dat zij de rapporten in het geheel, het verslag van het onderzoek

en de conclusie duidelijk vindt. Dit komt ook bij de politie al naar voren. Men heeft

over het algemeen niets op te merken over de inhoud, samenstelling en lay-out van de

rapporten.

Slechts één van de respondenten geeft aan moeilijkheden te hebben met de voorkomende
technische termen, en doet de suggestie een verklarende lijst of handboekje samen te
stellen. Twee respondenten, die niet hebben aangegeven problemen te hebben met de

technische problemen, geven wel aan behoefte te hebben aan meer uitleg van de

technische termen. De behoefte hieraan komt ook uit een andere vraag naar voren. Het
OM is gevraagd of onduidelijkheid van een GL-rapport samenhangt met een bepaald

deskundigheidsgebied. Vijftig procent van de respondenten antwoordt hierop

bevestigend.

Tabel 16: Deskundigheidsgebied dat samenhangt met onduidelijkheid van het GL-
rapport

deskundigheidsgebied aantal keer geantwoord3s

1 toxicologie 2

2 drugscriminaliteit 1

3 algemene chemie 3

4 vuurwapens, munitie en explosieven 2

5 biologie (lichaamsvloeistoffen typering) 2

9 werktuigbouwkunde + fysica 2

11 audio/video 1

12 computercriminalistiek 2

15 milieucriminalistiek 5

35 Respondenten konden meer dan 1 deskundigheidsgebied aankruisen.
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Uit tabel 16 komt naar voren dat de GL-rapporten op het gebied van
milieucriminalistiek de meeste onduidelijkheden met zich meebrengen.

Enkelvoudige of meervoudige GL-rapporten
In tegenstelling tot de politie (zie paragraaf 3.2.2) geeft de meerderheid van het OM de
voorkeur aan meervoudige rapporten. Dat wil zeggen dat ingeval er meer onderzoeken

in één zaak worden gedaan men een rapport prefereert waarin alle onderzoeken zijn
weergegeven. Men vindt dit voornamelijk overzichtelijker.

5.4 Evaluatie .

Dit alles overziend is de waarde van het GL-rapport moeilijk vast te stellen. Er is een

aantal gevallen waarin het OM aangeeft dat een GL-rapport noodzakelijk is, zoals
bijvoorbeeld de categorie geweldsdelicten. Toch hoeft afwezigheid van een GL-rapport

niet direct te leiden tot seponering van de zaak door de OvJ. Daarnaast heeft het OM

aangegeven dat de bijdrage van het rapport belangrijker wordt als de verdachte ter te-

rechtzitting het tenlastegelegde ontkent, als de overige bewijsmiddelen gering zijn en de

waarschijnlijkheidsgraad van de conclusie van het rapport hoog is.
Er doet zich een paradoxale situatie voor. Enerzijds wordt de behoefte aan de in-
schakeling van expertise groter, de deskundige wordt ook relatief veel autonomie
gegeven en in een aantal gevallen wordt de conclusie van de deskundige zo overgeno-
men. Anderzijds echter is het OM juist weer heel voorzichtig met het gebruik van de

resultaten. Kennelijk is het voor het het OM moeilijk de juiste waarde van de resultaten
in te schatten. Dit kan te maken hebben met het gebrek aan kennis over en inzicht in de

forensische expertise.



6 Conclusies en aanbevelingen

De doelstelling van dit onderzoek is te onderzoeken wat er met de rapporten van het GL
gebeurt op het moment dat zij het laboratorium verlaten. Er zijn heel wat cijfers op
tafel gekomen. In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste bevindingen nog eens de revue
passeren. Naar aanleiding daarvan zullen aanbevelingen worden gedaan.

6.1 Het volgen of achterhalen van een GL-rapport

Een van de doelstellingen van de projectgroep waaruit dit onderzoek is voortgekomen is

dat de drie centrale nummers tijdens het opsporingsonderzoek aan elkaar worden
gekoppeld. In het onderhavige onderzoek is gebleken dat dit ten zeerste is aan te

bevelen. Op een omslachtige wijze zijn de verschillende nummers achterhaald. Dit
onderzoek werd gestart vanuit het GL. Een hele lijst met gegevens was nodig om bij de

betreffende GL-rapporten een BPS-nummer te achterhalen. Benodigde informatie was

o.a.: aanvragende instantie (bijvoorbeeld TR Alkmaar, GP Hoorn, RP Medemblik, KM
Den Helder, enz.), datum van de aanvraag bij het GL, correspondentienummer van de

TR, betrokken technisch rechercheur, namen van verdachten en slachtoffers c.q. bena-

deelden en het adres van de pd. Soms was deze informatie nog onvoldoende om de zaak

terug te vinden. Het achterhalen van een parketnummer geeft dezelfde problemen.

Gewapend met de namen en geboortedata van de verdachten, BPS- of proces-
verbaalnummers, dossiernummers van de politie en betrokken verbalisanten moet een
parketnummer achterhaald worden. Ook dit leidt niet altijd direct tot het parketnummer
dat wordt gezocht.

6.2 Kwaliteit van de GL-rapporten

Zowel de politie als het OM zijn zeer tevreden over het rapport van het GL als het gaat

om de duidelijkheid. De inhoud van de rapporten wordt door zeer weinig respondenten

bekritiseerd. Men is tevreden over de inhoud en lay-out van het rapport. De problemen

die er zijn, liggen bij de technische termen in het rapport en dan voornamelijk in het

verslag van het onderzoek. De politie en het OM zijn verdeeld over de vraag of een
rapport enkelvoudig dan wel meervoudig moet zijn. Een grote meerderheid van de
politie prefereert enkelvoudige rapporten terwijl een meerderheid van het OM

meervoudige rapporten prefereert. Beiden geven als argument de overzichtelijkheid.
Meer problemen zijn er met de duur. Zoals in hoofdstuk 2 te lezen is, ligt de

gemiddelde duur tussen de aanvraag bij het GL en de verzending van het rapport naar
de politie op 64 dagen. Opmerkelijk hierbij is dat spoedzaken niet significant sneller

worden afgehandeld, althans schriftelijk. Dit betekent overigens niet dat het opsporings-

onderzoek wordt opgehouden. Vaak wordt een uitslag al doorgebeld en laat het rapport

nog lang op zich wachten. Vermoedelijk wordt de lange duur dus veroorzaakt door het

feit dat het op papier zetten van de resultaten zoveel tijd vergt. Het onderzoek krijgt in

een spoedzaak prioriteit, maar vervolgens wordt de gewonnen tijd weer verloren in de

rapportage van het onderzoek.
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In het verlengde van de lange duur ligt de omstandigheid dat rapporten niet voor een
zitting aanwezig zijn of moeten worden nagestuurd. Dat het rapport wordt nagezonden
betekent dat het opsporingsonderzoek praktisch al is voltooid op het moment dat het

GL-rapport aankomt bij de politie. Vaak is het wel zo dat de politie met een voorlopige

doorgebelde uitslag heeft gewerkt. Zij weten dan de uitslag, het rapport is alleen nog

niet opgemaakt en verstuurd. Hoe vaak dit voorkomt is niet exact uit de gegevens van
dit onderzoek te distilleren, maar dat dit voorkomt is zeker. Een en ander blijkt uit de

voorbeelden uit hoofdstuk 2.

6.3 Rol van een GL-rapport in het opsporingsonderzoek

Er is een verschil te zien in de waardering van de rapporten in het algemeen en de
waardering in een specifieke zaak. In een specifieke zaak wordt het GL-rapport minder

vaak met het hoogste cijfer 5 gewaardeerd. Daarnaast dragen de verstuurde GL-

rapporten vaker bij in de specifieke zaak dan de niet-verstuurde rapporten. Maar het feit
dat de GL-rapporten niet verder gekomen zijn dan de opsporingsfase betekent niet dat

zij daardoor geen bijdrage hebben kunnen leveren. Het kan gebruikt zijn tijdens een

verhoor van een verdachte of getuige, het kan bepaalde mogelijkheden hebben
uitgesloten, het kan de vermoedens van de politie hebben bevestigd enz. De reden dat
de zaak bij de politie desondanks toch wordt 'opgelegd' is in de meeste gevallen het

ontbreken van een verdachte. De vraag kan daarom worden gesteld of het mogelijk is

om onderzoeken bij het GL met conclusies die niet direct op een verdachte zijn te
herleiden, uit te stellen totdat er een verdachte bekend is.

6.4 Bijdrage op het parket

De waarde van het GL-rapport in de vervolgingsfase van de strafrechtsketen is moeilijk
vast te stellen. Duidelijk is geworden dat de waarde van het GL-rapport belangrijker

wordt als de verdachte ter terechtzitting het tenlastegelegde ontkent, als de overige
bewijsmiddelen gering zijn en de waarschijnlijkheidsgraad van de conclusie van het GL-

rapport hoog is.

Met de voortschrijdende techniek wordt de behoefte aan technisch bewijs in het

algemeen en rapporten van het GL in het bijzonder steeds groter. De mogelijkheden van

DNA-onderzoek zijn bijvoorbeeld de laatste jaren sterk gegroeid. Op het gebied van

computercriminalistiek zijn er allerlei nieuwe opsporingsmethodieken en ook de

milieucriminaliteit staat de laatste tijd volop in de belangstelling. Toch wordt er terug-
houdend gebruik gemaakt van de GL-rapporten. Er zijn veel zaken waarin het OM een

rapport niet noodzakelijk vindt, 'het is wel mooi om het erbij te hebben'. Ook de politie

geeft aan dat er veel zaken zijn waarvan zij denkt dat het OM een GL-rapport niet

noodzakelijk vindt.

Technisch onderzoek - zeker in natuurwetenschappelijke sfeer - leent zich naar zijn aard
nauwelijks voor controle achteraf bij de beoordeling van de resultaten ter terechtzitting.
Dit is het geval omdat de betrokkenen, rechter, OvJ, verdachte, raadsman veelal
nauwelijks de kennis/deskundigheid bezitten om zo'n onderzoek qua deugdelijkheid te
beoordelen (Nijboer, 1987, p. 1109). Het terughoudend gebruik kan voortkomen uit

onvoldoende kennis bij de gebruikers van de GL-rapporten over de mogelijkheden van

forensische expertise, de betekenis van bepaalde conclusies en onvoldoende inzicht in de
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bijdrage van een GL-rapport. De respondenten van het OM geven zelf ook aan dat
onduidelijkheid van de GL-rapporten samenhangt met een bepaald
deskundigheidsgebied.
In het onderzoek uit Zwitserland (Gallusser, 1993) gaf 60% van de "examining Judges"

aan dat zij voldoende training hadden genoten om de deskundigen GL-rapporten te

begrijpen en gebruiken. Van de "presiding Judges" vond 23% dat zij voldoende kennis
hadden, van de officieren van justitie vond maar 17% dat zij beschikte over voldoende

kennis om de rapporten te begrijpen. De respondenten in dit onderzoek wijzen op de

gebruikte technische termen die hun moeilijkheden bezorgen.

Daarnaast is het gebruik van het technisch bewijs door de zittende magistratuur heel
oncontroleerbaar. De waarde die de rechter aan het GL-rapport hecht is een innerlijk
proces. De enige controle op het gebruik van technisch bewijs komt in het volgende
naar voren.
1. De rechter dient in het vonnis de gebruikte bewijsmiddelen op te nemen. In het
vonnis moet duidelijk worden wat uit zo'n bewijsmiddel blijkt.

2. Er zijn twee bewijsverweren (dit zijn verweren van de verdachte die bij aanvaarding
door de rechter leiden tot VRIJSPRAAK) met betrekking tot technisch bewijs;
* Verweren betreffende de rechtmatigheid van de verkrijging van het bewijs. Wil de

rechter het verweer dat het bewijs op onrechtmatige wijze is verkregen verwerpen dan

zal hij dat gemotiveerd dienen te doen (zie met name het zgn. Bloedproef II arrest HR

26 juni 1962, NJ 1962, 470).
* Indien met kracht van argumenten een deskundigenrapport wordt bestreden dan mag
de rechter dat verweer volgens de HR niet ongemotiveerd verwerpen (aldus het zgn.
Poppenspelarrest HR 28 febr. 1989, NJ 1989, 748) (Mols, 1991 en Nijboer, 1992).
Het belang van het motiveren van beslissingen ligt er primair in dat duidelijk wordt

vastgelegd waarop de beslissingen van de rechter berusten. De beslissingen kunnen op

die manier gecontroleerd en bekritiseerd worden. Echter, de uitspraak van de rechter
wordt heel summier op schrift gesteld. Door kosten-baten afweging wordt er niet altijd

een verslag van de zitting gemaakt.

6.5 Aanbevelingen

Uit het voorgaande zal in deze slotparagraaf tot een aantal aanbevelingen worden
gekomen.

Als er vanuit wordt gegaan dat GL-rapporten inzicht kunnen bieden in de

opsporingsfase, dan moet aangenomen worden dat een goede voortgang van het

opsporingsonderzoek gebaat is bij een 'snelle' levering van deze rapporten. Zoals in het

voorgaande is te zien, is van een snelle levering niet altijd sprake. Het ligt daarom in de

rede na te gaan hoe een tijdige en snelle levering kan plaatsvinden. Daartoe zal het GL
zelf eerst na moeten gaan waar de oorzaak van de gemiddelde lange duur ligt.

Voorts is vastgesteld dat in enkele gevallen onderzoeken niet konden worden verricht
vanwege ziekte waardoor een geheel 'deskundigheidsgebied' uitviel. Het lijkt daarom
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noodzaak dat het GL zich beraadt op mogelijkheden een dergelijke uitval in de toekomst
te voorkomen.
Daarnaast dient de communicatie tussen het GL en de politie verbeterd, c.q.

geïntensiveerd te worden. Dit moet ten eerste leiden tot een betere afstemming van
werkzaamheden. Het zou de deskundigen behulpzaam kunnen zijn als zij op hoogte zijn

van de stand van zaken van het opsporingsonderzoek bij de politie, bijvoorbeeld hoever

het opsporingsonderzoek is gevorderd, op welke termijn het dossier naar het parket
wordt verstuurd of dat de zaak zal worden opgelegd.

In die gevallen zou het GL bij een verbeterde onderlinge communicatie kunnen zorgen
voor een snellere afhandeling van de rapportage en het versturen daarvan.

De communicatie dient ook verbeterd te worden om het verloop van een zaak te kunnen

volgen op het parket. Bij het GL bestaat geen duidelijkheid of een zaak geseponeerd

wordt, of wanneer een zaak voorkomt. Uit de enquête van het onderzoek door het GL

in 1992 is gebleken dat de TR en het GL veel dichter bij elkaar staan dan het openbaar
ministerie en het GL (Hoeijmans, Keijzer en Neuteboom, 1992). Wanneer tussen beide
laatstgenoemden de communicatie wordt verbeterd, zal er voor het GL veel effecti-

viteitswinst te behalen zijn. Te denken valt aan duidelijkheid over het seponeringsbeleid,
data wanneer zaken voorkomen en feedback over het gebruik van GL-rapporten. Er is
een begin gemaakt met het koppelen van de drie centrale nummers: het BPS-nummer,

het GL-zaaknummer en het parketnummer. Dit dient zeker te worden gecontinueerd en

waar mogelijk geïntensiveerd. De koppeling van de nummers zal het mogelijk maken

een zaak te achterhalen zonder tot in de kleinste details aan informatie te moeten

beschikken. Daarnaast zal het voor het GL makkelijker zijn om zelf te achterhalen wat
de stand van zaken is in de specifieke zaak.

Voorts is de vraag aan de orde gesteld of het mogelijk is onderzoek bij het GL uit te
stellen totdat er een verdachte in de specifieke zaak bekend is. Vooral bij brandzaken
komt het nut hiervan naar voren. Van de 36 brandzaken zijn er namelijk maar 5 op het
parket terecht gekomen.
De politie werpt als tegenargumenten op dat het GL-onderzoek de richting van opspo-

ringsonderzoek kan bepalen en dat zij niet over bewijsmiddelen zal beschikken op het

moment dat er wèl een verdachte bekend is. Dat kan worden ondervangen door een
nieuwe standaardprocedure te ontwikkelen voor deze 'uitgestelde' onderzoeken. Een

goede communicatie tussen de politie en het GL is hiervoor overigens onmisbaar.

Wat betreft andere onderzoeken dan brandonderzoeken moet onderzocht worden in

hoeverre het mogelijk is onderzoek uit te stellen totdat er een verdachte bekend is. Ten

eerste zal het in ieder geval moeten gaan om onderzoeken die op zichzelf niet tot een
verdachte leiden, maar die ondersteunende informatie verschaffen. Onderzoeken die

kunnen leiden tot een verdachte of in ieder geval leiden tot een redelijk vermoeden van
schuld aan een strafbaar feit van een bepaald persoon (art. 27 WvSv.) kunnen niet
worden uitgesteld omdat dan een opsporingsmiddel aan de kant wordt gezet.

Onderzoeken die ondersteunende of aanvullende informatie verschaffen in dezelfde lijn

als brandonderzoeken, kunnen worden uitgesteld omdat zij pas bruikbaar worden op het

moment dat er een verdachte bekend is. Gedacht kan worden aan de vaststelling van

bepaalde stoffen.
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Ten tweede zal voor de TR een lijst moeten worden opgesteld die aangeeft hoe lang
bepaalde sporen houdbaar zijn. Is de houdbaarheid van korte duur, dan is het niet
zinvol te wachten met het onderzoek totdat er een verdachte bekend is. De TR,
waarlangs de aanvragen lopen, zal dan kunnen bepalen of in het specifieke geval
gewacht kan worden met de aanvraag bij het GL. Het derde aspect, dat voortvloeit uit
het tweede, is de manier van bewaren van de sporen. Hoe moeten de sporen worden
bewaard zodat ze zo lang mogelijk houdbaar blijven, en waar moeten ze worden be-
waard (bij de TR of het GL)? Ook voor deze vragen zal een informatielijst voor de TR
moeten worden ontwikkeld. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van forensisch-
technische (FT) normen.36

Tenslotte de rapporten van het GL op het parket. Twee punten zijn hier van belang: het
gebrek aan kennis en inzicht in de forensische expertise en de onmogelijkheid de
bijdrage van de rapporten in een zaak te bepalen. De kennis over forensische expertise
bij strafrechtjuristen kan bijvoorbeeld op de volgende manieren worden uitgebreid:

Sinds het begin van de jaren 50 wordt aan de Leidse universiteit het keuzevak

Criminalistiek gegeven. Dit vak zou net als Criminologie verplicht moeten worden

gesteld voor strafrechtjuristen.

* Regelmatig (bijvoorbeeld 1 keer per jaar) voorlichtingsdagen voor officieren van
justitie, rechters, raio's parketsecretarissen en advocatuur.

* Het organiseren van ervaringsdagen over deskundigen rapporten voor de gebruikers
ervan (politie en parket).
Meer aandacht voor de waarde van forensische expertise ter terechtzitting in de
vakliteratuur.
Het ter beschikking stellen van een handboek voor de gebruikers van GL-rapporten
waarin de deskundigheidsgebieden met hun meest gebruikte technische termen
uiteen worden gezet.

In hoofdstuk 1 komt het ook al naar voren, nergens kan de waarde van de bewijsmidde-

len, en dan met name de rapporten van het GL, worden teruggevonden. Om de bijdrage

van het GL-rapport in de specifieke zaak te kunnen bepalen is het daarom nodig bij de

uitspraak aanwezig te zijn om het uit de mond van de rechter zelf te vernemen. Dit zou

het onderwerp kunnen zijn van een nader onderzoek. Van een bepaald jaar moeten de

GL-rapporten dan worden gevolgd in plaats van achteraf de waarde te achterhalen. Om

het probleem van niet significante gegevens door te kleine aantallen te ondervangen zal

een groter gebied of een langere periode dan in dit onderzoek moeten worden

onderzocht. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk; meer dan een
politieregio/arrondissement over een aantal jaren.
Gezien de systematische kwaliteitszorg van het GL lijkt mij nuttiger om een groter
gebied, bij voorkeur alle politieregio's, te onderzoeken dan een bepaalde regio over een
langere periode.

36 Een FT-norm is 'een norm behorend tot een samenstelsel van normen dat beoogt een optimale afstemming te
bereiken tussen instanties werkzaam op het gebied van de justitiële opsporing'. Deze normen geven aan hoe te
werk moet worden gegaan bij het gebruik van een bepaalde techniek (RAC, 19912, p. 7). Een voorbeeld van
een FT-norm is opgenomen in bijlage 5.
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Alle regio's en arrondissementen zijn er dan bij betrokken zodat de resultaten hen meer

zullen aanspreken. Voorts kunnen dan stoornissen in een bepaalde regio of arron-
dissement worden opgespoord. Het schept ook de mogelijkheid om de verschillende

regio's/arrondissementen te vergelijken.



Bijlage 1: De rapporten bij het gerechtelijk

laboratorium

Door middel van dit formulier zijn de rapporten op het Gerechtelijk Laboratorium

geanalyseerd.

1) Zaaknummer bij het Gerechtelijk Laboratorium

2) Correspondentienummer bij de politie

3) Aanvragende instantie:

1 RP Wognum 2 RP Medemblik
4 RP Bergen 5 RP Alkmaar
7 GP Hoorn 8 GP Den Helder

10 TR Alkmaar 11 TRNHN Alkmaar

13 KM Den Helder 13 GSD Den Helder
16 AP Alkmaar 17 OvJ Alkmaar

3 RP Langedijk
6 VGRP Alkmaar

9 GP Alkmaar

12 RPTW Den Helder
15 SP Alkmaar

18 RC Alkmaar

4) Origineel van het rapport door GL verzonden naar:
1 RP Wognum

4 RP Bergen

7 GP Hoorn

10 TR Alkmaar

13 KM Den Helder
16 AP Alkmaar

2 RP Medemblik
5 RP Alkmaar
8 GP Den Helder

11 TRNHN Alkmaar

13 GSD Den Helder

17 OvJ Alkmaar

3 RP Langedijk
6 VGRP Alkmaar
9 GP Alkmaar
12 RPTW Den Helder
15 SP Alkmaar
18 RC Alkmaar

5) Copie van het rapport door GL verzonden
1 RP Wognum 2 RP Medemblik
4 RP Bergen 5 RP Alkmaar

7 GP Hoorn 8 GP Den Helder
10 TR Alkmaar 11 TRNHN Alkmaar

13 KM Den Helder 14 GSD Den Helder

16 AP Alkmaar 17 OvJ Alkmaar

naar (meerdere antwoorden mogelijk):
3 RP Langedijk
6 VGRP Alkmaar

9 GP Alkmaar
12 RPTW Den Helder

15 SP Alkmaar
18 RC Alkmaar
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6) Soort delict:
010 = doodslag, mishandeling, dood en letsel door schuld
020 = bedreiging tegen pers. vrijheid, gew. overval
030 = zedenmisdrijven, verkrachting enz.
040 = beschadiging en vernieling

050 = overige vernieling en dierenmishandeling
060 = brandstichting, explosies en andere gemeengevaarlijke misdrijven

070 = diefstal met en.zonder geweld, inbraak

080 = afpersing, schrift, bedreiging, verduist., bedrog, heling

090 = valsheidmisdrijven, muntmisdrijven

100 = overige misdrijven
110 = wet chemische afvalstoffen
120 = rijden onder invloed
130 = doorrijden na aanrijding
140 = dood of letsel door schuld na aanrijding
150 = overige misdrijven wegenverkeerswetgeving

160 = overtreding opiumwet

170 = overtreding van de wet betreffende de geneeskunst
180 = wet wapens en munitie, vuurwapens en ongewenste handwapens
190 = hinderwet, arbo-wet, overige economische delicten
200 = diversen, alle overige zaken

7) Coordinerende afdeling binnen GL:
1 Toxicologie

2 Verdovende Middelen
3 Algmene Chemie
4 Wapens & munitie Werktuigb.
5 Wapens & explos. Chemisch

6 Serologie
7 Haren & Textiel
8 Techniek
9 Schrift, spraak & computer
10 Document, Dacty & fotogr.
11 Milieuhygiëne

8) Onder welk(e) deskundigheidsgebied(en) valt het afzonderlijke rapport?

1. Toxicologie

a. Verkeerstoxicologie

b. Humane toxicologie

c. Veterinaire toxicologie
2. Drugscriminaliteit

a. Drugsanalyse
b. Vergelijkend drugsonderzoek
c. Onderzoek illegale drugsfabricage
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3. Algemene Chemie
a. Vergelijkend onderzoek industrieel chemische produkten
b. Identificatie chemische verbindingen
4. Vuurwapens, Munitie en Explosieven

a. Onderzoek van wapens en munitie(delen)
b. Schotrestenonderzoek

c. Explosievenonderzoek
5. Biologie (lichaamsvloeistoffen typering)

a. Serologisch onderzoek

b. DNA-onderzoek

6. Haren en Textiel

a. Haaronderzoek

b. Vezelonderzoek

c. Botanisch onderzoek
7. Brandcriminalistiek (BC)

a. Brandonderzoek (fysische oorzaken)
b. Onderzoek van brandversnellende middelen
8. Verkeerscriminalistiek (VC)

a. Verkeersongevallen onderzoek

b. Voertuigidentificatie

9. Werktuigbouwkunde + Fysica

a. Elektro/technisch onderzoek installaties en apparatuur

b. Kras-, indruk- en vormsporenonderzoek

c. Metaalonderzoek/Kunststofonderzoek
d. Glasdeeltjesonderzoek
10. Schrift
a. Handschriftvergelijking

b. Machinaal schriftonderzoek
11. Audio/Video

a. Spraakonderzoek
b. Tekstanalyse
c. Beeldverbetering
12. Computercriminalistiek (CC)

a. Computeronderzoek

b. Communicatieapparatuur
13. Documentcriminalistiek (DC)

a. Documentenonderzoek

b. Onthullende fotografie
14. Menselijke Vormsporen

a. Dactyloscopisch onderzoek

b. Voetafdrukonderzoek

15. Milieucriminalistiek (MC)

a. Algemene milieu-hygiëne

b. Procesonderzoek
c. Verspreidingsonderzoek

d. Risico/schade-onderzoek
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16. Milieuchemie
a. Milieu organisch chemisch onderzoek

b. Milieu anorganisch chemisch onderzoek

9) Datum aanvraag van het onderzoek op het GL

10) Datum ontvangst van de aanvraag op het GL

11) Datum verzending van het rapport

12a) Betreft het een spoedzaak?
1 Ja
2 Nee

12b) Commentaar spoedaanvraag

13a) Is er overleg tussen de aanvrager en het GL geweest (anders dan het overleg in
geval van een spoedaanvraag)?

1 Ja
2 Nee

13b) Hoe vaak vindt er overleg plaats?

13c) Commentaar overleg

14) Betrokken GL-medewerkers

15) Is er een verdachte?

1 Ja
2 Nee

16) Waar wordt het onderzoek voor aangevraagd?
1 Opsporing
2 Bewijsvoering

3 Bevestiging vermoedens cq feiten
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17a) Aantal aan het GL gestelde vragen

17b) Aantal door het GL beantwoorde vragen

17c) Aantal positief beantwoorde vragen

17d) Aantal negatief beantwoorde vragen

18) Zijn er speciale sets bij het veiligstellen van de sporen gebruikt?
1 Geen
2 Zedenset

3 Schiethandset
4 Urineblok
5 Brandpot
6 Bloedalcoholblok

7 Anders

19a) Zijn er fouten door de TR gemaakt?
1 Ja
2 Nee

19b) Welke fouten zijn er door de TR gemaakt?
1 Sporen onjuist veiliggesteld

2 Stukken van overtuiging onjuist verpakt/verstuurd

3 Stukken van overtuiging zijn niet bruikbaar

4 Anders

19c) Commentaar bij fouten

20) Hoeveel stukken van overtuiging zijn er meegestuurd?

21) Wat voor soort rapport is het?
1 Standaard rapport
2 Aanvullend rapport

3 Deel rapport
4 Meervoudig rapport

22) Hoeveel rapporten zitten er in het dossier met hetzelfde GL-zaaknummer?

23) Aanvullend commentaar



Bijlage 2: Vragenlijst voor rapporten niet

naar het parket verstuurd

Met deze vragenlijst-zijn de verbalisanten geïnterviewd die het meest betrokken zijn

geweest bij de zaken die niet naar het parket zijn verstuurd.

Vragen over de specifieke zaak

1) Soort delict:
010 = doodslag, mishandeling, dood en letsel door schuld
020 = bedreiging tegen pers. vrijheid, gew. overval

030 = zedenmisdrijven, verkrachting enz.
040 = beschadiging en vernieling

050 = overige vernieling en dierenmishandeling
060 = brandstichting, explosies en andere gemeengevaarlijke misdrijven
070 = diefstal met en zonder geweld, inbraak

080 = afpersing, schrift, bedreiging, verduist., bedrog, heling
090 = valsheidmisdrijven, muntmisdrijven

100 = overige misdrijven
110 = wet chemische afvalstoffen
120 = rijden onder invloed
130 = doorrijden na aanrijding
140 = dood of letsel door schuld na aanrijding

150 = overige misdrijven wegenverkeerswetgeving

160 = overtreding opiumwet

170 = overtreding van de wet betreffende de geneeskunst
180 = wet wapens en munitie, vuurwapens en ongewenste handwapens
190 = hinderwet, arbo-wet, overige economische delicten
200 = diversen, alle overige zaken

2) Wat was de reden om het rapport aan te vragen?
1 Opsporing
2 Bewijsvoering

3 Bevestiging vermoedens cq feiten

3a) Heeft het rapport bijgedragen aan de zaak?
1 Ja
2 Nee
3 Weet niet
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3b) Zo ja, wat was dan de meerwaarde van het rapport?
1 Bijdrage in de opsporing
2 Bijdrage in de bewijsvoering

3 Bijdrage in het besluit om de zaak te laten rusten
4 Bijdrage in het besluit om de zaak meer prioriteit te geven
5 Anders

4) Wat was de reden om het rapport/dossier niet te versturen naar de officier van
justitie?

1 Rapport kwam te laat
2 Negatieve uitslag (GL kon geen uitspraak doen)
3 Conclusie negatief (negatief antwoord op de vraag)
4 Geen verdachte in de zaak
5 Dader bekent, technisch bewijs niet meer nodig
6 Anders

5a) Is er overleg geweest met het GL?
1 Ja
2 Nee
3 Weet niet

5b) Waar ging dat overleg over?
1 Datum terechtzitting
2 Geen dader bekend
3 Rapport zeer dringend gewenst
4 Anders

6) Is er in verband met het rapport overleg geweest met de officier van justitie?
1 Ja
2 Nee
3 Weet niet

7) Wat is er uiteindelijk met het rapport gebeurd?
1 Zaak is afgesloten zonder gevolg
2 Weet niet

3 Rapport nooit gezien
4 Anders
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8) Wordt het rapport alsnog gebruikt ingeval er een verdachte bekend wordt?
1 Ja
2 Nee
3 Weet niet

Algemene vragen over de rapporten

1) Wordt een onderzóek bij het GL aangevraagd met de bedoeling het rapport te
gebruiken ter terechtzitting?

1 Ja
2 Nee
3 Weet niet

2) Hoe belangrijk is een rapport van het GL als u daaraan een cijfer van 1 t/m 5 mag
geven (1 = geheel niet belangrijk, 5 = heel belangrijk)? Dezelfde vraag voor
'getuigenverklaringen', en 'bekentenissen'.

GL-rapport 1 2 3 4 5
getuigenverklaring 1 2 3 4 5
bekentenis 1 2 3 4 5

3a) Vindt u de rapporten van het Gerechtelijk Laboratorium duidelijk?
1 Ja
2 Nee
3 Weet niet

3b) Vindt u het verslag van het onderzoek duidelijk?
1 Ja
2 Nee
3 Weet niet

3c) Vindt u de conclusie duidelijk?
1 Ja
2 Nee
3 Weet niet

3d) Vindt u de technische termen duidelijk?
1 Ja
2 Nee
3 Weet niet

3e) Heeft u suggesties ter verbetering van de rapporten?
1 Technische termen meer uitleggen
2 Verslag van het onderzoek korter
3 Verslag van het onderzoek uitgebreider
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4 Anders

4) Soms maakt het Gerechtelijk Laboratorium rapporten met meerdere
deskundigheidsgebieden erin vertegenwoordigd. Andere keren worden de
verschillende deskundigheidsgebieden in afzonderlijke rapporten naar u verzonden.

Waaraan geeft u de voorkeur?

1 Afzonderlijke deskundigheidsgebieden in afzonderlijke rapporten
a omdat dat overzichtelijker is
b om zo snel mogelijk een uitslag te horen
c makkelijker te scheiden
d anders

2 Alle deskundigheidsgebieden in één rapport
a omdat dat overzichtelijker is
b dat geeft minder papieren rompslomp
c anders

5a) Wat doet u met een rapport waarin het GL meedeelt dat zij geen uitspraken heeft
kunnen doen, bijvoorbeeld omdat het sporenmateriaal te summier was? (negatieve
uitslag)

1 Reden om het rapport niet door te sturen naar OvJ
2 Rapport wordt sowieso naar OvJ doorgestuurd

5b) Andere consequenties van een negatieve uitslag;

1 Alsnog meer sporenmateriaal zoeken
2 Overleg met het GL wat dan nog wel mogelijk is

3 Minder prioriteit aan de zaak
4 Meer prioriteit aan de zaak

5 Anders

6a) Wat doet u met een rapport waarin het GL een negatief antwoord geeft op uw

vraag?

1 Rapport wordt niet doorgestuurd naar OvJ
2 Rapport wordt, ongeacht de uitslag, doorgestuurd naar OvJ

6b) Andere consequenties van een negatief antwoord;
1 Zoeken naar materiaal om toch een positief antwoord te krijgen
2 Minder prioriteit aan de zaak
3 Meer prioriteit aan de zaak

4 Aanleiding om verder geen onderzoek meer te doen in deze zaak
5 Anders
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7) Wat vindt u van de stelling te wachten met het aanvragen van bepaalde onderzoeken
bij het GL totdat men er zeker van is dat het onderzoek kan bijdragen in de bewijs-
voering? M.a.w. er moet een verdachte zijn op het moment van de aanvraag?

1 Eens
2 Oneens
3 Weet niet

8) Rapporten van het GL in drugszaken. Deze rapporten zijn buiten het onderzoek

gelaten omdat deze rapporten duidelijk en bruikbaar zouden zijn. Wat vindt u van

deze rapporten?
rapport duidelijk? ja / nee

rapport bruikbaar? ja / nee

rapport noodzakelijk? ja / nee

laat u zo'n onderzoek weleens achterwege? ja / nee



Bijlage 3: vragenlijst voor zaken naar het

parket verstuurd

Met deze vragenlijst. zijn de verbalisanten die het meest betrokken zijn geweest bij de
zaken die wel naar het parket zijn verstuurd telefonisch benaderd.

1) Soort delict:

010 = doodslag, mishandeling, dood en letsel door schuld
020 = bedreiging tegen pers. vrijheid, gew. overval

030 = zedenmisdrijven, verkrachting enz.

040 = beschadiging en vernieling

050 = overige vernieling endierenmishandeling
060 = brandstichting, explosies en andere gemeengevaarlijke misdrijven
070 = diefstal met en zonder geweld, inbraak
080 = afpersing, schrift, bedreiging, verduist., bedrog, heling
090 = valsheidmisdrijven, muntmisdrijven

100 = overige misdrijven
110 = wet chemische afvalstoffen
120 = rijden onder invloed

130 = doorrijden na aanrijding
140 = dood of letsel door schuld na aanrijding
150 = overige misdrijven wegenverkeerswetgeving
160 = overtreding opiumwet

170 = overtreding van de wet betreffende de geneeskunst
180 = wet wapens en munitie, vuurwapens en ongewenste handwapens
190 = hinderwet, arbo-wet, overige economische delicten
200 = diversen, alle overige zaken

2) Heeft u het rapport van het GL gezien?

1 Ja
2 Nee
3 Weet niet

3) Wat het rapport op tijd (= voor de terechtzitting)?
1 Ja
2 Nee
3 Weet niet
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4) Heeft u het rapport alleen bijgevoegd of heeft het u ook geholpen in uw eigen
onderzoek?

1 Alleen bijgevoegd
2 Ook bijgedragen in eigen onderzoek

5a) Heeft het rapport bijgedragen in de zaak?
1 Ja
2 Nee
3 Weet niet

5b) Zo ja, wat was dan de bijdrage van het rapport?
1 Rapport heeft geleid tot een verdachte
2 Rapport is gebruikt bij het verhoor
3 Rapport heeft bijgedragen in de opsporing
4 Bijgedragen in de bewijsvoering bij de rechter

5 Rapport bevestigde onze vermoedens

6 Anders

6) Kunt het rapport van het GL in deze zaak een cijfer geven van 1 t/m 5 (1 = geheel
niet belangrijk, 5 = heel belangrijk)?

7) Zou de OvJ genoegen hebben genomen met de zaak als er geen rapport van het GL

bijgevoegd zou zijn?

1 Ja
2 Nee
3 Weet niet

8) Zou de zaak zonder het rapport van het GL ook naar het parket zijn doorgestuurd?

1 Ja
2 Nee

3 Weet niet

9a) Heeft er overleg plaatsgevonden tussen u en het GL?
1 Ja
2 Nee
3 Weet niet
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9b) Waar ging dat overleg over?
1 Datum terechtzitting

2 Geen dader bekend
3 Rapport zeer dringend gewenst

4 Anders

10) Heeft er overleg plaatsgevonden tussen u en de OvJ over het doorsturen van de
zaak naar het parket?

1 Ja
2 Nee

3 Weet niet



Bijlage 4: vragenlijst voor ovj's en

parketsecretarissen

Deze vragenlijst is verstuurd naar de officieren van justitie en de parketsecretarissen op

het parket in Alkmaar.

1) In welke zaken neemt u absoluut geen genoegen met het dossier zonder een rapport
van het Gerechtelijk Laboratorium? (meer antwoorden mogelijk)

010 = doodslag, mishandeling, dood en letsel door schuld
020 = bedreiging tegen pers. vrijheid, gew. overval
030 = zedenmisdrijven, verkrachting enz.
040 = beschadiging en vernieling
050 = overige vernieling en dierenmishandeling
060 = brandstichting, explosies en andere gemeengevaarlijke misdrijven
070 = diefstal met en zonder geweld, inbraak
080 = afpersing, schrift, bedreiging, verduist., bedrog, heling
090 = valsheidmisdrijven, muntmisdrijven

100 = overige misdrijven
110 = wet chemische afvalstoffen

120 = rijden onder invloed

130 = doorrijden na aanrijding
140 = dood of letsel door schuld na aanrijding

150 = overige misdrijven wegenverkeerswetgeving
160 = overtreding opiumwet
170 = overtreding van de wet betreffende de geneeskunst
180 = wet wapens en munitie, vuurwapens en ongewenste handwapens

190 = hinderwet, arbo-wet, overige economische delicten

GEEN

2) Als er geen rapport van het GL in het dossier zit; Neemt u daar dan contact over op
met de politie, om dat alsnog erbij te krijgen?

1 ja
2 nee
3 alleen in de zaken aangegeven bij vraag 1
4 weet niet

3) Is afwezigheid van een GL-rapport voor u een reden u om de zaak te seponeren?
1 Ja
2 Nee
3 Alleen in de zaken aangegeven bij vraag 1
4 Weet niet
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4) Wanneer neemt u genoegen met een dossier zonder rapport van het Gerechtelijk
Laboratorium? (meer antwoorden mogelijk)

1 Aangifte + bekentenis
2 Meer getuigenverklaringen
3 Bekentenis + getuigenverklaringen
4 Anders

5a) Wat is de rol van een GL-rapport op een zitting?
1 Noodzakelijk bewijs (perse nodig, het is vereist)
2 Aanvullend bewijs (voor de zekerheid erbij)
3 Doorslaggevend bewijs (zaak komt rond door rapport)
4 Anders

5b) Wordt het GL-rapport altijd op de zitting naar voren gebracht?
1 Ja, het wordt als sterk bewijsmiddel gebruikt
2 Ja, het wordt alleen genoemd
3 Nee, alleen als de verdachte ontkent of verdere bewijsmiddelen summier zijn
4 Anders

6) Wat is de waarde van het GL-rapport in de volgende gevallen? (cijfer omcirkelen; 1
= laag, 5 = hoog)

a) * De verdachte bekent en het GL-rapport geeft een uitslag "met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid";

1 2 3 4 5

b) * De verdachte ontkent en het GL-rapport geeft een uitslag "met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid";

1 2 3 4 5

c) * De verdachte bekent en het GL-rapport geeft een uitslag "waarschijnlijk";

1 2 3 4 5

d) * De verdachte ontkent en het GL-rapport geeft een uitslag "waarschijnlijk";

1 2 3 4 5
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e) * De verdachte ontkent, ontlastende getuigenverklaringen en het GL-rapport geeft

een uitslag " niet waarschijnlijk";

1 2 3 4 5

f) * De verdachte ontkent, belastende getuigenverklaringen en het GL-rapport geeft

een uitslag "niet waarschijnlijk";

1 2 3 4 5

g) * De verdachte bekent, belastende getuigenverklaringen en het GL-rapport geeft een

uitslag "waarschijnlijk";

1 2 3 4 5

h) * De verdachte ontkent, belastende getuigenverklaringen en het GL-rapport geeft

een uitslag "waarschijnlijk";

1 2 3 4 5

i) * De verdachte ontkent, ontlastende getuigenverklaringen en het GL-rapport geeft
een uitslag "waarschijnlijk";

1 2 3 4 5

7) Waarin draagt, naar uw idee, een rapport van het GL het meeste bij?
1 In de opsporingsfase bij de politie
2 In de bewijsvoering bij de politie

3 In de bewijsvoering ter terechtzitting

4 Anders

8a) Vindt er weleens overleg plaats tussen u en het GL?
1 Ja
2 Nee
3 Weet niet

8b) Zo ja, waar gaat dat overleg over?

1 Datum terechtzitting

2 Geen dader bekend
3 Rapport zeer dringend gewenst

4 Anders
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9a) Vindt u de rapporten van het Gerechtelijk Laboratorium duidelijk?
1 Ja
2 Nee
3 Weet niet

9b) Vindt u het verslag van het onderzoek duidelijk?
1 Ja
2 Nee
3 Weet niet

9c) Vindt u de conclusie duidelijk?
1 Ja
2 Nee
3 Weet niet

9d) Vindt u de technische termen duidelijk?

1 Ja
2 Nee
3 Weet niet

9e) Als u bepaalde rapporten van het Gerechtelijk Laboratorium onduidelijk vindt,

hangt dit dan samen met bepaalde deskundigheidsgebieden?
1 Ja
2 Nee

3 Weet niet

9f) Zo ja, met welke deskundigheidsgebieden? (meer antwoorden mogelijk)

1 Toxicologie 9 Drugcriminaliteit
2 Algemene chemie 10 Vuurwapens, munitie, explosieven
3 Haren en textiel 11 Brandcriminalistiek
4 Verkeerscriminalistiek 12 Werktuigbouwkunde + fysica
5 Schrift 13 Audio/video
6 Computercriminalistiek 14 Documentencriminalistiek
7 Menselijke vormsporen 15 Milieucriminalistiek

8 Milieuchemie 16 Biologie (lichaamsvloeistoffen typering)

9g) Is duidelijk wie het onderzoek op het Gerechtelijk Laboratorium heeft uitgevoerd?
1 Ja
2 Nee
3 Weet niet
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9f) Heeft u suggesties ter verbetering van de rapporten?

1 Nee
2 Technische termen meer uitleggen
3 Verslag van het onderzoek korter
4 Verslag van het onderzoek uitgebreider
5 Anders

10) Soms maakt het Gerechtelijk Laboratorium rapporten met meerdere
deskundigheidsgebieden erin vertegenwoordigd. Andere keren worden de
verschillende deskundigheidsgebieden in afzonderlijke rapporten naar u verzonden.
Waaraan geeft u de voorkeur?

1 Afzonderlijke deskundigheidsgebieden in afzonderlijke rapporten
a omdat dat overzichtelijker is
b om zo snel mogelijk een uitslag te horen
c makkelijker te scheiden
c anders

2 Alle deskundigheidsgebieden in één rapport
a omdat dat overzichtelijker is
b dat geeft minder papieren rompslomp
c anders

11) Indien u nog op- en/of aanmerkingen heeft zou ik die graag willen horen!
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!
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