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Normatieve aspecten van twintig jaar forensisch
DNA-onderzoek in Nederland

DRAGERS VAN WAARHEID
Dit boek gaat over twintig jaar forensisch DNA-onderzoek in Nederland.
Aan de hand van een verkrachtingszaak, inbrakenzaak en moordzaak
wordt licht geworpen op ontwikkelingen in genetica en wetgeving. De
hoofdvraag is hoe opsporingsbevoegdheden, de mogelijkheden van de
forensische genetica, individuele grondrechten en meer algemene rechtsprincipes elkaar wederzijds tot stand brengen. Daarmee wordt zichtbaar
gemaakt dat de spanning tussen enerzijds het belang van strafrechtelijke
waarheidsvinding en anderzijds de relatie tussen burgers en Nederlandse rechtsstaat steeds prangender wordt.
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LIJST VAN AFKORTINGEN
ANT
bp
CBP
CBS
CEAS
CSI
DNA
ENFSI
ErasmusMC
ESS
EU
EVRM
FGCN
FLDO
FSS
GL
IFS
Interpol
ISSOL
KLPD
MTC:R

mtDNA
NDNAD

Actor-network theory
Basenpaar (het genoom is opgemaakt uit 3 miljard bp)
College Bescherming Persoonsgegevens
Centraal Bureau voor de Statistiek
Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken
Crime scene investigation (populaire televisieserie waarin
forensische kennis een dominante rol speelt)
Desoxyribonucleic acid (desoxyribonucleïnezuur, bestaat uit de
bouwstenen adenine (A), guanine (G), thymine (T) en cytosine
(C))
European Network of Forensic Science Institutes
Het medisch centrum van de Erasmus Universiteit te
Rotterdam
European Standard Set (in Europees verband
gestandaardiseerde set van loci/STRs: TH01, VWA, FGA,
D21, D8, D18 en D3S1358 en correspondeert met ISSOL)
Europese Unie
Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de
Mens en de fundamentele vrijheden
Forensic Genomic Consortium Netherlands
Forensisch Laboratorium voor DNA-Onderzoek
Forensic Science Services (het Britse forensische instituut in
Birmingham)
Gerechtelijk Laboratorium van het ministerie van justitie (in
1999 is het GL samen met het Laboratorium voor
Gerechtelijke Pathologie opgegaan in het NFI)
Independent Forensic Services
International Criminal Police Organization
Interpol Standard Set of Loci (internationaal gestandaardiseerde
set van loci/STRs: TH01, VWA, FGA, D21, D8, D18 en
D3S1358 en correspondeert met ESS)
Korps Landelijke Politiediensten
Massachusetts Treatment Centre Rapist Typology (een
methode om in opsporingsonderzoek te speculeren over
persoonskenmerken van onbekende verdachten van
zedenmisdrijven)
mitochondriaal DNA (mitochondrieën worden van moeder
ongewijzigd doorgegeven op het kind, vaak wordt gesproken
over een lineage marker)
National DNA database (de DNA-databank van Engeland en
Wales)
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NFI Nederlands Forensisch Instituut (het NFI is in 1999 ontstaan
als gevolg van een fusie tussen het GL en het Laboratorium
voor Gerechtelijke Pathologie)
NOvA Nederlandse Orde van Advocaten
NVvR Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
PCR Polymerase chain reaction (laboratorium-techniek om DNAfragmenten in vitro te vermenigvuldigen)
QUAD Quadruplex (het eerste DNA-multiplexsysteem waarmee PCR
en 4 STRs met een analysemethode worden bepaald. De STRs
zijn: HUMVWA31/A, HUMT01, HUMF13A1 en
HUMFES/FPS)
RFLP Restriction fragment length polymorphism (een enzym
waarmee DNA-strengen in stukjes geknipt worden)
RMP Random match probability (statistische berekening om de
zeldzaamheid van een DNA-match mee aan te duiden)
SCOT Social construction of technology
SGM Second generation multiplex (een veel gebruikt DNAanalysesysteem, onder andere in gebruik bij het NFI,
combineert 6 STRs en PCR in een systeem; de opvolger is
SGM+ en stelt 10 STRs tegelijk vast)
SNPs Single nucleotide polymorphisms (zogenaamde puntmutaties in
DNA-strengen)
Sr Wetboek van Strafrecht (in dit boek worden alle strafbare
handelingen benoemd en wordt de maximale straf aangegeven)
SSK Sociology of scientific knowledge
STR Short tandem repeat (kort stukje herhalend DNA, de opvolger
van VNTRs)
STS Science and technology studies (in het Engels soms ook als
science, technology and society benoemd, een andere benaming
voor STS is science studies; in het Nederlands vaak
wetenschaps- en technologie onderzoek genoemd)
Sv Wetboek van Strafvordering (in dit boek worden maatregelen
en bevoegdheden benoemd van de bij het proces van
strafrechtelijke waarheidsvinding betrokken professionals, en
zijn de rechten en plichten van verdachten, getuigen en
veroordeelden verdisconteerd)
TMFI The Maastricht Forensic Institute
Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization
VNTR Variable number of tandem repeat (een VNTR is een bekend
stukje DNA in het genoom, een DNA probe is een artificieel
stuk DNA dat is gefabriceerd door genetici dat correspondeert
met de basenvolgorde van een VNTR. VNTR is de voorloper
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van STRs)
WBP Wet bescherming persoonsgegevens
WMO Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van
het ministerie van justitie.
YHRD Y-chromosome Haplotype Reference Database (databank met
overzicht van de verdeling YSTRs van wereldwijde populaties)
YSTRs Y-chromosomale short tandem repeats (het ‘mannelijke’ Ychromosoom wordt ongewijzigd doorgegeven van vader op
zoon, vaak wordt gesproken over een lineage marker)
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WOORD VOORAF
In 1987 werd de zogenaamde Amsterdamse World Trade Centre (WTC)
verkrachter veroordeeld. Tenminste, daar was men van overtuigd, totdat een
jaar later diezelfde ‘verkrachter’ door de rechter werd vrijgesproken. DNAbewijs toonde namelijk aan dat de man de verkrachtingen niet gepleegd kon
hebben. De WTC-verkrachtingszaak is een unieke casus, omdat een DNAprofiel voor het eerst in de Nederlandse strafrechtsgeschiedenis werd toegelaten
als wettig en overtuigend bewijs. Maar de WTC-verkrachtingszaak was ook
belangrijk voor de man; DNA-bewijs pleitte hem tenslotte vrij een misdrijf
waarvoor hij eerder werd veroordeeld. Alhoewel het belang van het ontlasten
van een verdenking van een verdachte of veroordeelde niet onderschat mag
worden, is DNA-bewijs de laatste jaren met name belangrijk geweest voor het
incrimineren van verdachten. De recente veroordeling van de moordenaar van
Christel Ambrosius – de jonge vrouw die in 1994 in het huis van haar oma in
Putten vermoord is – is daar een voorbeeld van. Beide voorbeelden illustreren
hoe forensisch DNA-onderzoek kan bijdragen aan strafrechtelijke
waarheidsvinding.
De forensische genetica is wellicht de belangrijkste ontwikkeling voor
wat betreft waarheidsvinding bij opsporingsonderzoeken, gerechtelijke
vooronderzoeken of rechtszaken (hierna: processen van strafrechtelijke
waarheidsvinding) sinds de introductie van de vingerafdruk ruim een eeuw
geleden. 1 Het is een techniek die niet onopgemerkt is gebleven. Zo zien we
bijna wekelijks op televisie, of lezen we in de krant en op internet, dat een
moordzaak of serie inbraken is opgelost dankzij DNA-onderzoek. Ook in de
populaire cultuur is forensische kennis, en in het bijzonder de forensische
genetica, bezig aan een opmars. In series als Crime scene investigation (CSI) en
Forensic detectives worden misdrijven in een tijdsbestek van een uur opgelost
dankzij de inzet van forensische technieken. Het favoriete motto van CSIprotagonist Gil Grissom luidt tenslotte: “The evidence doesn’t lie.” 2
Vergelijkbare uitspraken van een minder fictief karakter dan Gil
Grissom zijn afkomstig van hoofdcommissaris Bernard Welten van de
Amsterdamse politie: “Mensen maken fouten, verdachten beroepen zich op
hun zwijgrecht, maar de verklaring van technische sporen zijn veel zo niet alles
zeggend.” 3 Je zou kunnen stellen dat het hedendaagse dominante beeld of
vertoog benadrukt dat het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding in hoge
mate afhankelijk is van forensisch onderzoek. 4
Zie: Cole 2001: 292; Hindmarsh & Prainsack 2010b; Jasanoff 2010; Lazer & Meyer
2004: 357; Lynch et al 2008: xi.
2 Overgenomen uit: Lynch et al 2008: ix.
3 Welten 2004: 4
4 Roux & Robertson 2009: 574
1
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Figuur 1. Foto: Victor Toom

In een boek over twintig jaar forensisch DNA-onderzoek is een foto
van een koffiemok tenminste een onregelmatigheid te noemen. Tenzij een
dergelijke foto een verhaal te vertellen heeft over de forensische genetica
(figuur 1). De afgebeelde koffiemok is merchandise van bio-tech-bedrijf ReliaGene
waarmee een DNA-typeringssysteem aan de man wordt gebracht om Ychromosomale DNA-profielen vast te stellen. 5 Het dominante forensische
DNA-vertoog wordt gearticuleerd door de teksten ReliaGene en We know Y. We
know Y betekent niet ‘wij kennen je’, maar ‘wij weten waarom’. Maar best kans
dat u, als Nederlandse lezer, aanvankelijk de eerste betekenis las. ReliaGene
koppelt ‘betrouwbaarheid’ aan ‘genen’ en ‘genetica’. De boodschap die de
koffiemok overbrengt, is dat de waarheid betrouwbaar via de genen en genetica
achterhaald kan worden. 6 Aan deze boodschap zal ik in dit boek refereren als het
dominante contemporaine vertoog van de forensische genetica.
We komen daarmee meteen tot een kern van forensisch DNA-onderzoek, want forensis
betekent ‘tot de markt behorend’. Dat er tegenwoordig sprake is van concurrentie op de
forensische DNA-onderzoeksmarkt wordt verder niet besproken in dit boek.
6 Dit contemporaine vertoog van forensisch DNA-onderzoek is door wetenschappers
met diverse disciplinaire achtergronden al beschreven en bekritiseerd, zie: Fraser &
5
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Een vertoog is nooit onschuldig, want het ordent onze werkelijkheid en
geeft meer ruimte aan verhalen die corresponderen met het dominante vertoog.
Het is de vraag in tot hoeverre het dominante forensische DNA-vertoog
correspondeert met de alledaagse praktijk van de forensische genetica tijdens
processen van strafrechtelijke waarheidsvinding. Met andere woorden: welke
andere realiteit van forensische genetica komt in beeld als we – in plaats van
ons te laten informeren door het nieuws, populaire cultuur en
hoofdcommissarissen van politie – ons richten op de wijze waarop forensisch
DNA-onderzoek wordt gedaan voor, tijdens en na processen van strafrechtelijke
waarheidsvinding? En als forensisch DNA-onderzoek als activiteit wordt
beschouwd, waar vindt die activiteit dan plaats? En door wie? En tenslotte: hoe
wordt forensisch DNA-onderzoek gedaan?
Door het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit boek naar analogie
van deze vragen te modelleren, wordt een andere forensische genetica over het
voetlicht gebracht. Deze versie van forensische genetica plaatst kwesties op de
voorgrond die niet door het dominante vertoog gearticuleerd worden, maar wel
belangrijk zijn – grondrechten, rechtsprincipes, betrouwbaarheid, identiteit,
genetische technieken, verantwoordelijkheden en competenties, algoritmes,
wettelijke regels, verdachtmakingen etc. horen daar zeker bij.
Een ander aspect dat in dit boek aan de orde wordt gesteld is ‘het
lichaam’. Het is een gewoon lichaam dat iedereen heeft en als het zijne of hare
beschouwt. Het is ook een lichaam dat beschermd wordt door grondrechten,
bijvoorbeeld het recht op onaantastbaarheid. Eind jaren ’80 van de vorige eeuw
was het, gegeven het recht op een onaantastbaar lichaam, juridisch nog
onmogelijk om met dwang celmateriaal uit lichamen weg te halen voor een
DNA-test. Vandaag de dag is iedereen die wordt veroordeeld door een
Nederlandse rechter in verband met een misdrijf met een gevangenisstraf van
vier jaar of meer verplicht lichaamsmateriaal voor DNA-onderzoek af te staan.
Een lichaam kan daarom niet meer onder alle omstandigheden worden
beschouwd als iets dat van hemzelf of haarzelf is – onder een toenemend aantal
omstandigheden is het niet langer een privé maar juist publiek object. 7 Het zijn
deze van privé naar publiek getransformeerde lichamen waarnaar wordt
verwezen met Dragers van Waarheid. Bovendien wordt steeds vaker een beroep
gedaan op burgers om celmateriaal af te staan voor DNA-onderzoek, zodat zij
kunnen worden uitgesloten als mogelijke dader van een zwaar geweldsmisdrijf.
Dat lichamen steeds meer als dragers van strafrechtelijke waarheid worden
gezien is dus zowel een empirische observatie als sociaal wetenschappelijke
analyse. Maar Dragers van Waarheid is ook een kritiek, want met het toenemen
van het aantal dragers van waarheid, komt ook – en in toenemende mate – een
Williams 2009: 8; Hindmarsh & Prainsack 2010b; Jasanoff 2006; Van Koppen & Elffers
2006a; Lynch et al 2008; Toom 2009.
7 Zie: Mol & Law 2004: 43.
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aantal grondrechten en rechtsprincipes in de verdrukking. De ondertitel van dit
boek – Normatieve Aspecten van Forensisch DNA-onderzoek – probeert die kritiek te
vatten. Daarmee sluit ik aan bij analyses zoals die van de Amerikaanse filosoof
Donna Haraway. Zij stelt dat “bodies are maps of power and identity.” 8 Ten
derde resoneert, omdat mensen ‘drager’ zijn van een bepaald gen, Dragers van
Waarheid met de medisch-biologische praktijk. Waarheid is geen vaststaande
categorie, maar wordt altijd gedragen – waarheid is belichaamd. 9
Dit boek gaat over twintig jaar forensisch DNA-onderzoek in
Nederland. Aan de hand van een drietal casus wordt licht geworpen op
ontwikkelingen in genetica en wetgeving en hoe processen van strafrechtelijke
waarheidsvinding als gevolg van beide ontwikkelingen veranderen. De
hoofdvraag is hoe opsporingsbevoegdheden, de mogelijkheden van de
forensische genetica, individuele grondrechten en meer algemene
rechtsprincipes elkaar wederzijds tot stand brengen. Daarmee wil ik zichtbaar
maken dat de spanning tussen enerzijds het belang van strafrechtelijke
waarheidsvinding en anderzijds de relatie tussen burgers en Nederlandse
rechtsstaat steeds prangender wordt.

8
9

Haraway 1991b: 180
Haraway 1991a
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HOOFDSTUK 1 – INTRODUCTIE
Dit boek gaat over twintig jaar forensisch DNA-onderzoek in Nederland. In
die twintig jaar zijn vier verschillende forensische DNA-wetgevingen inwerking
getreden, is de Nederlandse forensische DNA-databank door EU-wetgeving
digitaal gekoppeld aan DNA-databanken van andere EU-landen, en heeft de
minister van justitie recent een nieuw forensisch DNA-wetsvoorstel naar de
Tweede Kamer verstuurd. Op technisch-wetenschappelijke vlak kan inmiddels
van minimale hoeveelheden celmateriaal het DNA-profiel snel, efficiënt en
goedkoop worden vastgesteld en kunnen genetici statistisch onderbouwde
uitspraken doen over uiterlijk waarneembare persoonskenmerken zoals
geslacht, de geografische afkomst en oogkleur van onbekende verdachten. De
DNA-databank, waarin halverwege 2010 ruim 140.000 DNA-profielen zijn
opgeslagen, wordt steeds belangrijker voor opsporing. De hoeveelheid jaarlijks
aantal vast te stellen DNA-profielen heeft forensisch DNA-onderzoek tot een
aantrekkelijke markt gemaakt; sinds 2008 zijn er drie nieuwe bedrijven
bijgekomen waar forensisch DNA-onderzoek kan worden uitgevoerd. Daarmee
is, in amper twee jaar, het aantal forensische DNA-laboratoria meer dan
verdubbeld. Politici, politie en justitie tonen zich massaal enthousiast voor
verdere verruimingen en uitbreidingen van de mogelijkheden voor het doen van
forensisch DNA-onderzoek; het Nederlandse volk blijft niet achter bij dat
enthousiasme: 70 procent van de Nederlandse bevolking vindt het acceptabel
dat alle Nederlanders DNA moeten afstaan voor de DNA-databank.
Forensisch onderzoek is populair. Inmiddels is er een ruim aanbod van
bachelor- en masteropleidingen voor forensisch onderzoeker. Kinderen spelen
niet langer tikkertje op straat, maar crime sientje; en het genre true crime tezamen
met hit-series als CSI: crime scene investigation mogen zich nog steeds verheugen
over een toenemend lees- en kijkpubliek. Kortom, forensisch (DNA)
onderzoek rukt op – forensisch DNA-onderzoek en de daarmee
samenhangende domeinen zijn als gevolg van dat oprukken grotendeels
onderhevig aan een beweging die tegengesteld is aan de hedendaagse
‘terugtredende’ overheid.
1.1 Een ‘oprukkende’ overheid
De afgelopen decennia is een tendens waar te nemen van een terugtredende
overheid ten gunste van zelfregulatie en marktwerking. Voorbeelden zijn de
zorg, nutsvoorzieningen en beveiliging. Ook het forensische domein –
waarover het in dit boek gaat – bevindt zich thans in een transitieperiode:
forensische expertise is als handelswaar te koop op de forensische markt. 10 De
10 Tot 2008 zijn er twee Nederlandse laboratoria waar forensisch DNA-onderzoek kan
en mag worden uitgevoerd: het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag, en
het Forensisch Laboratorium voor DNA-Onderzoek (FLDO) in Leiden. Sinds 2008
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‘persoonlijke levenssfeer’ (privacy) is een domein waar geenszins sprake is van
een terugtredende overheid. Privacy is een grondrecht dat vastgelegd is in
artikel 10 van de Nederlandse Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag
ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden
(EVRM). De doelstelling van het concept van privacy is individuen te vrijwaren
van al te veel bemoeienis door derden, zoals de overheid,
opsporingsautoriteiten, werkgever of bedrijven. De invoering van het
elektronisch patiënten- en kinddossier of de OV-chipkaart, de opslag van
dataverkeergegevens en het zogenaamde kentekenparkeren zijn maatregelen
waarbij persoonlijke informatie wordt vastgelegd in elektronische databanken.
In dat proces worden digitale data doubles geconstrueerd van individuen. 11 Data
doubles worden, deels buiten onze invloedssfeer om, volautomatisch
uitgewisseld, gecombineerd en geëvalueerd met complexe algoritmes via
elektronische netwerken. Vaak wordt gesproken over data mining of data profiling.
Data mining leidt tot ‘normale’ en ‘afwijkende’ profielen – data doubles die
afwijken van het ‘normale’ profiel kunnen een risico vormen en maken bij
voorbaat verdacht in de ‘echte’ wereld. 12 Politiek filosoof Herman van
Gunsteren heeft, in navolging van de in Engeland werkzame socioloog Nikolas
Rose, beargumenteerd dat afwijkende personen tot ‘risico-burgers’ worden
gemaakt: “We weten dat wie in een risicoprofiel past een grotere kans maakt
iets verkeerd te doen. Voor uw en mijn veiligheid, de veiligheid van ‘ons’, is het
daarom nodig ze te observeren, te classificeren en eventueel in te grijpen
voordat het kwaad is geschied. Preventie, voorkomen is beter dan genezen.” 13
Het verminderen van risico’s leidt aldus tot een opmars van de overheid in de
privésfeer.
Pro-actieve opsporing van factoren die zijn gekenmerkt als individueel
of collectief veiligheidsrisico is een interventie-strategie die exemplarisch is voor
een ‘oprukkende’ overheid. In dit boek wordt de oprukkende overheid
beschouwd door de voortdurende verruiming van de juridische mogelijkheden
forensisch DNA-onderzoek te verrichten over het voetlicht te brengen. Het
gaat mij in dit boek niet om het verklaren van de oprukkende overheid, maar
om het articuleren van de politieke en normatieve gevolgen daarvan voor het
collectief en individu. Ik verwijs met de termen politiek en normativiteit niet
naar ‘politiek’ zoals politieke partijen, de regering en Tweede Kamer of
ministeries, maar naar de politiek-normatief geladen vraag hoe, in het licht van
ontwikkelingen rondom forensisch DNA, het alledaagse leven, rechten en de
zijn drie nieuwe instituten waar forensisch DNA-onderzoek kan worden uitgevoerd tot
de ‘markt’ toegetreden: Verilabs (Leiden), Independent Forensic Services (IFS,
Hulshorst) en The Maastricht Forensic Institute (TMFI, Maastricht).
11 Haggerty & Ericson 2000: 606
12 Zie: Van der Ploeg 2007a: 20; Vedder et al 2007: 68.
13 Van Gunsteren 2008: 174; zie ook: Rose 2000: 333, 2007: hoofdstuk 8.
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relatie tussen burger en rechtsstaat wordt georganiseerd. Ik ben in dit boek dus
geïnteresseerd in de vraag hoe de oprukkende overheid, door middel van
forensische genetica, zeggenschap krijgt over individuen en de collectieven
waarin zij zich bewegen of waarvan zij tot onderdeel worden gemaakt. Dat
roept de vraag op ‘wat’ die collectieven van forensische genetica zijn.
1.2 Forensische genetica: een hybride praktijk
Forensische genetica wordt gebruikt bij opsporingsonderzoek, gerechtelijk
vooronderzoek en rechtszaken (hierna: processen van strafrechtelijke
waarheidsvinding); maar zij wortelt in twee verschillende domeinen: genetica én
wetgeving. Beide domeinen definiëren forensisch DNA-onderzoek
verschillend. Artikel 138a van het Wetboek van Strafvordering – waarin de
regels omtrent processen van strafrechtelijke waarheidsvinding zijn vastgelegd –
omschrijft DNA-onderzoek als “het onderzoek van celmateriaal dat slechts
gericht is op het vergelijken van DNA-profielen of het vaststellen van uiterlijk
waarneembare persoonskenmerken van de onbekende verdachte.” De
genetische component van forensisch DNA-onderzoek wordt door het
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) – de hofleverancier van forensischtechnische onderzoeken en rapportages – beschreven als “onderzoek van het
DNA van de autosomale chromosomen (de niet-geslachtscellen). Het NFI
gebruikt het SGM-Plus analysesysteem voor het verkrijgen van DNA-profielen
uit autosomaal DNA.” 14 Voor de wet is forensisch DNA-onderzoek het
vergelijken van DNA-profielen of het vaststellen van uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken, terwijl het NFI forensisch DNA-onderzoek voorstelt als
een analysesysteem geschikt voor het profileren van autosomaal DNA.
Gegeven de twee verschillende definities, kan worden gesteld dat forensische
genetica een dubbele identiteit heeft. 15 Beide identiteiten mobiliseren – of
stoelen in – andere registers.
De eerste identiteit van forensisch DNA-onderzoek hangt samen met
het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding. Het zijn processen die nauw
omschreven staan in de verschillende wetboeken en waarover jurisprudentie is
gevormd. Een van de taken waarvoor professionals betrokken bij processen
van strafrechtelijke waarheidvinding gesteld staan, is het achterhalen van de
waarheid. Daarbij doet zich een probleem voor: zij – rechercheurs, officieren
van justitie, rechters, advocaten – zijn zelf niet aanwezig geweest bij het misdrijf
dat zij onderzoeken; een eventueel slachtoffer is niet altijd in staat om een
verklaring af te geven; een eventuele verdachte heeft er belang bij zijn eigen rol
te bagatelliseren. De waarheid ligt niet vast, maar moet worden gevonden. In
het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding wordt de waarheid benaderd –
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waarheid in het proces van opsporing moet ‘goed genoeg’ zijn of ‘voldoen’. 16
De rechter toetst de geconstrueerde waarheid op twee criteria. Ten eerst: zijn
het opsporingsonderzoek en gerechtelijk vooronderzoek rechtmatig
uitgevoerd? Zijn, met andere woorden, de bewijzen in overeenstemming met
het geldende recht verzameld en verkregen. Ten tweede: is de naar voren
gebrachte waarheid overtuigend? Anders geformuleerd moet de rechter zich
tijdens de zitting door de rechtmatige feiten dusdanig laten overtuigen dat z/hij
het aannemelijk acht dat verdachte A misdrijf X heeft gepleegd. Voordat de
rechter recht spreekt, ligt de waarheid niet vast, maar is ze ‘vloeibaar’. Die
‘vloeibaarheid’ draagt bij aan een zorgvuldige afweging: ruimte voor twijfel,
nader onderzoek en een afgewogen analyse zijn daarvoor essentiële
instrumenten. 17 Na een veroordeling worden de feiten vastgelegd, de bewijzen
voor waar aangenomen en de verdachte tot schuldige aangewezen. Na een
vonnis is er voorlopig geen sprake meer van een ‘vloeibare’ waarheid juist
omdat ze is gestold. 18 Het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding is dan
afgesloten; daarmee is een van de taken van strafrechtelijke waarheidsvinding –
rechtvaardigheid door straffen en herstellen/bewaren van de rechtsorde –
voltooid.
De tweede identiteit van forensische genetica stoelt in de wetenschap
of genetica. Genetisch onderzoek is afhankelijk van biologisch materiaal,
gevalideerde wetenschappelijke methoden, chemische stoffen, dure
analyseapparatuur, laboratoria en het principe van reproduceerbaarheid van
resultaten. Een ander belangrijk aspect van wetenschap is dat er voortdurend
nieuwe ontdekkingen worden gedaan die nieuwe toepassingen mogelijk
maken. 19 Daarmee wordt op twee verschillende manieren getornd aan de
juridische orde. Ten eerste kan nieuw forensisch bewijs een inmiddels afgedane
zaak in een ander daglicht stellen. Een voorbeeld is dat een stuk van overtuiging
tijdens een opsporingsonderzoek niet kan worden onderzocht, maar nadat de
zaak is afgedaan door nieuwe wetenschappelijke inzichten wel kan worden
Innes 2002: 685
Boonen 2000: 94. Voor een analyse met betrekking tot het belang van wegen,
twijfelen en onverschilligheid/onpartijdigheid voor een rechtvaardige rechtspraak, zie:
Latour 2010: 37, 95.
18 Slechts onder uitzonderlijke omstandigheden worden afgedane zaken in Nederland
weer geopend. Voorbeelden zijn de Puttense moordzaak, de Schiedammer parkmoord
en de zaak Ina Post. Naar aanleiding van Schiedammer parkmoord is de Commissie
Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) geïnstalleerd, zie: Knoops 2007.
19 Zo testen genetici van het Forensic Genomic Consortium Netherlands (FGCN) momenteel
een nieuw DNA-analyseapparaat waarmee celmateriaal van zeer slechte kwaliteit toch
getypeerd kan worden (De Knijff 2010). Het apparaat maakt het vermeerderen van
DNA door middel van polymerase chain reaction (PCR) overbodig. Een dergelijke techniek
kan ook van groot belang zijn bij de identificatie van slachtoffers van rampen en
oorlogsslachtoffers.
16
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onderzocht. 20 Een tweede wijze waarop de genetica – of wetenschap in het
algemeen – tornt aan de juridische orde is dat genetici doorgaans vooruit kijken,
terwijl juristen juist teruggrijpen op teksten geschreven in het verleden. Dat
leidt ertoe, aldus de Amerikaanse wetenschapssocioloog Sheila Jasanoff, dat
wetgeving en wetenschap niet gelijk ontwikkelen; wetgeving loopt meestal
achter de wetenschappelijke ontwikkelingen en feiten aan, hetgeen zij een law
lag noemt. 21 Het niet synchroon lopen van de wettelijke mogelijkheden met
ontwikkelingen in de forensische genetica noem ik in dit boek wet/geneticadiachronie, waarmee de omgekeerde situatie – wetgeving loopt voor op de
genetische ontwikkelingen – eveneens gevangen kan worden.
Forensisch DNA-onderzoek kent, zo blijkt uit het bovenstaande,
verschillende definiëringen die andere registers mobiliseren en op verschillende
manieren met elkaar interacteren. Die verschillende registers en hun interacties
komen samen in de hybride praktijk(en) van forensisch DNA-onderzoek. In de
rest van dit boek spreek ik daarom over ‘forensische DNA-praktijk(en)’ of
‘forensisch-genetische praktijk(en)’ om (interacties tussen) de diverse registers
te kunnen beschrijven. Hieruit volgt een volgende vraag: hoe kan een dergelijke
hybride praktijk worden beschreven als wetenschappen doorgaans disciplinair
zijn ingericht? Of, om het scherper te stellen: hoe kan een sociale
wetenschapper over genetica schrijven, want genetica is tenslotte het domein
van genetici; en hoe kan een sociale wetenschapper over processen van
strafrechtelijke waarheidsvinding schrijven als hij geen criminoloog laat staan
jurist is? 22
1.3 Sociaal-wetenschappelijke kader
Een disciplinaire aanpak betekent dat òf de forensische genetica, òf de
forensische DNA-wetgeving centraal staat, òf de criminalistiek, òf de
Iets dergelijks is gebeurd in de zaak rondom de vermoorde Christel Ambrosius. Van
haar lichaam werd een tand veiliggesteld. Vermoed werd dat de tand afkomstig was van
de onbekende verdachte. Op het moment dat de zaak voor het eerst voor de rechter
kwam, konden tanden nog niet genetisch worden onderzocht. Later was dat wel het
geval. Uit dat onderzoek bleek dat het mitochondriale DNA-profiel niet overeenkwam
met dat van Viets en Du Bois, die later zijn vrijgesproken, zie: Eikelenboom 2000.
21 Jasanoff 2008: 768. Dat er niet altijd sprake hoeft te zijn van een law lag is beschreven
door: M’charek 2008a, b.
22 Ik heb een ruime ervaring met situaties waarbij verwarring ontstaat over mijn
disciplinaire achtergrond. Als ik mensen vertel dat ik geïnteresseerd ben in forensische
genetica, zeggen zij vaak: “O, maar dan ben je een bioloog.” Als ik dat ontken, is de
volgende vaststelling: “Ah, ik snap het, je bent jurist!” Als ik ook dat ontken, verliezen
mensen soms hun geduld, soms beginnen ze te lachen, maar vaak kijken ze mij
meewarig aan. Ik leg dan meestal uit dat ik een sociale wetenschapper ben met een
interesse in wetenschap en technologie. Voor zowel een humoristische als scherpe
analyse van wat het betekent ‘om modern te zijn’, zie: Latour 1993.
20
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criminologie. Daarom is het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het huidige
boek geënt op een interdisciplinair perspectief, waarin zowel genetica als
processen van strafrechtelijke waarheidsvinding aan bod komen. Dergelijk
onderzoek verlangt een gemixte blik en taal, zodat forensisch-genetische
praktijken het sociaal-wetenschappelijke domein binnengehaald kunnen
worden.
Science and technology studies
Om interacties tussen genetica en processen van strafrechtelijke
waarheidsvinding te kunnen beschrijven, waarbij recht wordt gedaan aan zowel
de technische en de waarheidsvindende als de politieke en normatieve aspecten
van forensisch-genetische praktijken, zal ik gebruik maken van theorieën,
concepten en methodes die de laatste decennia zijn ontwikkeld in een
subdiscipline die in het Nederlands ‘wetenschapsonderzoek’ en in het Engels
vaak science and technology studies (STS) genoemd wordt. 23
STS-onderzoek laat zich maar moeilijk samenvatten in één les, aldus de
in Canada werkzame filosoof Sergio Sismondo in het recent verschenen The
Handbook of Science and Technology Studies: “STS in one lesson? Not really.
However, one important feature of the field can be gained from one lesson:
STS looks to how the things it studies are constructed.” 24 Een leidende vraag
van dit boek zou dan kunnen luiden hoe forensisch-genetische praktijken in
Nederland ‘geconstrueerd’ zijn. Het onderzoek dat door een dergelijke vraag
wordt geïnformeerd zal, afhankelijk van welke wetenschapsonderzoeker de
vraag gesteld wordt, totaal anders worden uitgevoerd, met andere interesses,
onderzoeksvragen en geproduceerde kennis. Het verschil zit hem in de
gevoerde scholenstrijd binnen het mozaïek of amalgaam dat STS is. De
scholenstrijd introduceer ik hieronder, zonder daarbij volledigheid na te streven,
om twee STS-posities te introduceren: de sociology of scientific knowledge (SSK), en
de actor-netwerk theorie (ANT).
Sociology of scientific knowledge
Representanten van SSK, waarvan de Engelse socioloog Harry Collins een
boegbeeld is, maken onderscheid tussen de wereld (of: realiteit) en kennis over
die wereld. SSK beschouwt de realiteit als enkelvoudig en eindig.
Natuurwetenschappers maken gebruik van theorieën en methoden om de
wereld te beschrijven. De geproduceerde wetenschappelijke data moet
vervolgens geïnterpreteerd worden. Interpretatie is bij uitstek een ‘menselijke’
bezigheid. Mensen kunnen verschillen van mening, en dus kunnen
Voor algemene introducties, zie bijvoorbeeld: Bauchspies et al 2006; Hess 1997,
2001; Yearley 2005. Voor een overzicht van de diversiteit van STS, zie bijvoorbeeld:
Biagioli 1998; Hackett et al 2008; Misa et al 2003.
24 Sismondo 2008: 13
23
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wetenschappers verschillen in hun interpretatie van de wetenschappelijke
gegevens. Op die wijze wordt conflicterende kennis over dezelfde realiteit
geproduceerd; er is ‘interpretatieve flexibiliteit’. 25 Dat wil zeggen dat beide
interpretaties in staat zijn de werkelijkheid te verklaren. Gegeven het dominante
wereldbeeld dat de realiteit enkelvoudig en eindig is, moet de controverse
worden gesloten (closure). Om closure te bereiken, en dus een wetenschappelijke
waarheid te beklinken, zijn diverse strategieën beschikbaar die we zouden
kunnen classificeren als sociale strategieën (retorica, presentatie, institutionele
mechanismen) waarbij macht en politieke belangen (kunnen) prevaleren. 26
Closure is het resultaat van sociale interactie; natuurlijke fenomenen zijn, aldus
Collins, wat mensen er van maken: “the phenomenon itself does not dictate the
outcome of the debate.” 27 De SSK-traditie bewerkstelligt een radicale
metafysische omkering: wetenschappelijke waarheid is geen objectief gegeven,
maar het gevolg van de sluiting van controverses door sociale interacties, macht
en (politieke) belangen; wetenschappelijke waarheid over de realiteit is een
sociaal construct. 28
Actor-netwerk theorie
De Franse socioloog Michel Callon stelt halverwege de jaren ’80 voor het
analytische onderscheid tussen mensen en niet-mensen bij sociologische studies
naar wetenschap, technologie en kennis te laten vallen; beide soorten actoren
doen ertoe, en komen samen in netwerken waarvoor Callon de term ‘actornetwerk’ introduceert: 29 “The actor network is reducible neither to an actor
alone nor to a network. Like networks it is composed of a series of
heterogeneous elements, animate and inanimate, that have been linked to each
other for a certain period of time.” 30 Actor-netwerken gaan over relaties tussen
verschillende – menselijke én niet-menslijke – actoren. In contrast met SSK,
waarmee mensen en sociale interacties centraal worden gesteld, gaat ANT over
verbanden die mensen en dingen samen aangaan; het gaat uit van een materieelsemiotische organisatie van de wereld. 31 ANT heeft een radicale consequentie:
het zijn niet alleen mensen die handelen, ook niet-mensen handelen.
Collins 1983: 95; Pinch & Bijker 1999 [1987]
Collins 1983: 95-6; Zie ook: Collins 1981: 61-2, n. 17.
27 Collins 1981: 54
28 De Nederlandse hoogleraar technologie en maatschappij Wiebe Bijker (1990) heeft
een sociaal-wetenschappelijke benadering geïntroduceerd, de social construction of technology
(SCOT), waarmee de sociale constructie van technologie kan worden beschreven.
Bijker maakt bij zijn benadering veel gebruik van SSK-concepten, waaronder interpretive
flexilibility en closure. In plaats van wetenschappelijke (on)waarheid verklaren, is de
SCOT-benadering erop gericht geslaagde en niet-geslaagde technologie te verklaren.
29 Callon 1986a, b
30 Callon 1999 [1987]: 93
31 Zie: Haraway 1991a, 1997; Law 2009; Mol & Mesman 1996.
25
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SSK vs ANT
Het toekennen van activiteit aan objecten en het voortdurend door elkaar
hutselen van categorieën is een van de aanleidingen voor de scholenstrijd. In
een in 1992 gepubliceerde bundel bereikt het zogenaamde Epistemological chicken
debat zijn hoogtepunt. 32 In die bundel staan Harry Collins en Steven Yearley,
beide SSK-representanten, tegenover de ANT-associanten Bruno Latour en Michel
Callon. Collins en Yearley, die hebben laten zien dat wetenschappelijke kennis
een sociaal construct is, beschuldigen Callon en Latour ervan geen positie te
kiezen met hun actor-netwerkmodel, en beschouwen dat als een stap terug naar
een realist position waarin wetenschappelijke feiten als neutraal en objectief
worden aangenomen en technologische ontwikkeling altijd als vooruitgang en
als onontkoombaar wordt beschouwd. 33
In hun respons op de beschuldiging geven Callon en Latour te kennen
niet geïnteresseerd te zijn in een realist position, waarin ‘het sociale’ of ‘het
natuurlijke’ wetenschappelijke kennis of de samenleving kan verklaren. In plaats
daarvan beogen zij te beschrijven hoe natuur en cultuur, als categorieën zonder
bepaalde grens of definiëring van wat zij zijn, beide het resultaat zijn van de
hybride activiteiten die wetenschappers en technici ondernemen: “If engineers
as well as scientists are crisscrossing the very boundaries that sociologists claim
cannot be passed over, we prefer to abandon the sociologists and follow our
informants.” 34 ANT nodigt uit om het kantoor te verlaten en empirisch
onderzoek te doen in de praktijk. 35
Het epistemological chicken debat maakt de verschillende posities van STStradities inzichtelijk. SSK is meer gericht op het verklaren van
wetenschappelijke kennis en waarheid; het richt zich op representaties van de
wereld. In die zin stelt SSK epistemologie voorop. ANT is beschrijvend; het
gaat over de vraag hoe wetenschap wordt gedaan; of, met andere woorden, hoe de
wereld getransformeerd wordt naar woorden en grafieken. 36 ANT volgt en beschrijft
referenties of associaties; ANT houdt zich bezig met ontologische vragen. In de
volgende paragraaf keren we weer terug naar forensische (DNA) praktijken om
te zien hoe SSK en ANT andere aspecten van forensische genetica belichten en
dus ook andere kennis produceren.

Pickering 1992
Collins & Yearley 1992: 310-11; zie ook: Callon & Latour 1992: 345.
34 Callon & Latour 1992: 361
35 Dit is, zoals we straks zullen zien, geen noodzakelijkheid om ANT-onderzoek te
doen; evenmin bedoel ik hier te zeggen dat SSK-onderzoek alleen vanuit een kantoor
gedaan kan worden.
36 Dit is een bijna letterlijke vertaling van een zin uit het werk van Latour (1999: 24):
“how do we pack the world into words?” In paragraaf 1.8 kom ik hierop terug.
32
33
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1.4 STS en forensische (DNA) praktijken
Hoe zijn forensisch-genetische praktijken door verschillende STS’ers de laatste
twee decennia beschreven? Dat is de vraag die in deze paragraaf centraal staat.
Meer in het bijzonder gaat het over het soort van vragen en daaruit
voortvloeiende kennis met betrekking tot forensische genetica. De paragraaf
dient dus twee doelen: introductie van aspecten van de forensische genetica en
verder inzicht in het soort van vragen en kennis die SSK en ANT analyseren.
SSK en Amerikaanse rechtszalen
De afgelopen 20 jaar zijn SSK-inzichten toegepast op het gebruik van
forensisch bewijs in het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding. 37 Met
name het werk van de Amerikaanse wetenschapssocioloog Sheila Jasanoff is
van belang. Haar boek Science at the Bar start vanuit de assumptie dat wet en
wetenschap elkaar interactief construeren, haar normatieve vraag is hoe die
interactieprocessen verbeterd kunnen worden. Voor het beantwoorden van die
vraag, richt zij haar blik op het gebruik van expertise tijdens juridische
processen, beschrijft zij hoe die processen functioneren als een vorm van
publiekseducatie over wetenschap en technologie, en is zij geïnteresseerd in het
proces van strafrechterlijke closure. Jasanoff stelt dat het juridische proces een
vruchtbare bron is voor het transparant maken van “values, biases, and social
assumptions that are embedded in many expert claims about physical and
natural phenomena.” 38 Het zijn vragen en interesses die we terugzien in de
SSK-traditie. En dat is gegeven de wijze waarop het Amerikaanse common law
systeem (vaak ook adversarial system genoemd) niet zo vreemd.
Het Amerikaanse common law systeem is zo georganiseerd dat de beide
procespartijen, aanklager en verdediging, (in principe) gelijk zijn. De rechter
heeft een taak als ‘scheidsrechter’, de jury functioneert als fact-finder. Gegeven de
(in principe) gelijke positie, worden beide partijen in staat gesteld hun versie
over wat er ‘echt’ is gebeurd rondom een misdrijf voor de jury over het
voetlicht te brengen. Als alles gezegd is, trekt de jury zich terug voor beraad. Zij
beslist dan welk verhaal over wat er ‘echt’ gebeurd is het meest overtuigend
wordt gevonden. Na de beraadslaging spreekt de jury haar oordeel uit. Als de
verdachte schuldig wordt geacht, bepaalt de rechter de straf. De leest waarop
het common law systeem is geschoeid, heeft consequenties voor de wijze waarop
forensische expertise wordt gemobiliseerd. Gegeven de gelijkwaardigheid van
beide procespartijen, kunnen zij hun eigen expert witness inhuren. De resultaten
van hun forensisch onderzoek over de onderzochte feiten wordt tijdens de
terechtzitting uitgelegd. Als de uitleg van beide experts verschilt, dan staan er
Zie de bundel van Smith & Wynne (1989), waarin een verzameling case-studies is
samengebracht waarin wetenschapssociologen reflecteren op het gebruik van
wetenschappelijke kennis in het juridische domein.
38 Jasanoff 1995: 20
37
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twee verschillende interpretaties over dezelfde waarheid tegenover elkaar.
Omdat het juridisch proces moet worden afgesloten, moet er een keuze worden
gemaakt tussen de ene of de andere interpretatie.
Het sluiten van technische en wetenschappelijke controverses over de
juiste interpretatie van de feiten wordt bewerkstelligd door deelnemers aan het
juridische proces die (vaak) weinig technisch-wetenschappelijke achtergrond
hebben met betrekking tot de expertise die ter discussie staat. Er is, met andere
woorden, een verschil tussen wie de interpretaties maakt en wie erover beslist. 39
Retorische strategieën, het zaaien van twijfel of het laten zien van plaatjes
dragen allemaal bij aan het proces dat de ene interpretatie voor de rechter of
jury aannemelijker wordt gemaakt dan de andere. 40 Hoe dat in het common law
systeem kan uitpakken voor waarheidsvinding wordt, aan de hand van de
rechtszaak tegen de van moord verdachte American footballer OJ Simpson, door
Jasanoff geanalyseerd: “a common-law trial is not purely and simply a search
for the truth: it is, more accurately, a contest of credibility between two
carefully packaged, competing accounts of the ‘same’ reality. Plausibility is what
carries the day: by trial’s end, the winning story is the one that strikes the factfinder as the more believable.” 41 Omdat forensisch bewijs in het (Amerikaanse)
common law systeem tijdens cross examination gedeconstrueerd wordt, heeft de
Amerikaanse wetenschapssocioloog Michael Lynch gesteld dat dat rechtsstelsel
als een sociology of knowlegde machine functioneert. 42 Het is daarom niet heel
verrassend dat SSK-geïnspireerd onderzoek rondom het gebruik van forensisch
bewijs in met name in het Amerikaanse rechtsstelsel is uitgevoerd.
SSK en Nederlandse rechtszalen
Het Nederlandse rechtssysteem is vormgegeven naar een (gematigd)
inquisitoriaal model; de procespartijen – openbaar ministerie en de verdachte –
zijn niet gelijk: een verdachte is primair het onderwerp van onderzoek, het
openbaar ministerie is primair leidend. Er is geen jury. Tijdens de terechtzitting
gaat de rechter actief op zoek naar ‘de waarheid’. Nadat z/hij kennis heeft
genomen van het strafdossier en de daarin aanwezige documenten, en de
aanklager en verdediging heeft gehoord, vonnist de rechter over schuld en
onschuld en legt z/hij eventueel een sanctie op. Het is vervolgens aan het
openbaar ministerie de sanctie te executeren. Gegeven de rol van de rechter als
waarheidsvinder, is het van belang dat z/hij wordt voorzien van feitelijke –
onpartijdige – informatie zodat de zaak goed beoordeeld kan worden.
39 Jasanoff 1995: 9; zie ook: Wynne (1989: 31): “Thus, ‘expert authoritiy’ is very much
determined by the court’s interpretation of the problem before it, and not by
professional divisions of labour or hierarchies of skill or knowledge.”
40 Zie: Cole 1998, 2001; Jasanoff 1998, 2002; Lynch 1998; Lynch & Cole 2005.
41 Jasanoff 1998: 731
42 Lynch 1998
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Forensisch bewijs komt daardoor op andere wijze tot stand dan in het AngloAmerikaanse rechtssysteem.
Forensisch bewijs is in Nederland meestal een rapport dat is opgesteld
door een deskundige. De rol van een deskundige staat omschreven in artikel
228 van het Wetboek van Strafvordering: “De deskundige wordt door den
rechter-commissaris beëedigd dat hij zijne taak naar zijn geweten zal vervullen.”
Veel forensische deskundigen zijn werkzaam bij het NFI. Het NFI ressorteert
onder verantwoordelijkheid van de minister van justitie, en haar functie staat
benoemd in Nederlandse regelgeving: “Met het oog op de waarheidsvinding in
strafzaken staat het NFI op het terrein van de forensische wetenschap ten
dienste van het openbaar ministerie, de politie, overige personen en instanties
die zijn belast met de opsporing van strafbare feiten, de zittende magistratuur
en het ministerie van Justitie.” 43 Opvallend is het dat het NFI slechts
onderzoek kan doen na een opdracht van de autoriteiten die betrokken zijn bij
het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding; de verdediging is gegeven de
wettelijke voorziening voor contra-onderzoek afhankelijk van het openbaar
ministerie of de rechterlijke macht. 44 Gegeven de rol van de rechter als
waarheidsvinder en zijn afhankelijkheid van objectieve feiten, en de ongelijke
positie van aanklager en aangeklaagde, zijn de verschillende bij het proces van
strafrechtelijke waarheidsvinding betrokken partijen – politie, officieren van
justitie, forensische deskundigen – in Nederland, aldus de Nederlandse
rechtssocioloog Petra van Kampen, relatief onpartijdig en eerlijk. 45 Een van de
gevolgen van deze wijze van het organiseren van forensisch bewijs is dat het
bijna nooit ter discussie staat. 46
Dat in Nederland weinig controverses rondom de interpretatie van
forensisch bewijs voor de rechter worden uitgevochten, kan een reden zijn dat
er relatief weinig SSK-onderzoek op het grensvlak van wet en wetenschap is
gedaan in Nederland. Een uitzondering is de zogenaamde ‘Leidse balpenzaak.’
In mei 1991 wordt een vrouw dood aangetroffen in haar huis in Leiden. Bij
sectie blijkt zij een balpen in haar oog te hebben; een misdrijf wordt vermoed.
De zoon van de vrouw wordt de hoofdverdachte in de zaak: hij zou, aldus het
openbaar ministerie, met een kruisboog de pen in het oog van zijn moeder
hebben geschoten. De rechter acht het wettig en overtuigend bewezen dat de
zoon de moord heeft gepleegd, en veroordeelt hem tot 12 jaar gevangenisstraf.
Daarmee wordt de hypothese dat de vrouw is vermoord door met een
kruisboog een pen in haar oog te schieten tot waarheid gehamerd.
Staatscourant 2001
Zie: Broeders 2003: 68. Op 1 januari 2010 is de Wet deskundige in strafzaken
inwerking getreden, waarmee aan de bovenbeschreven situatie een einde is gekomen.
45 Van Kampen 1998: 48
46 Er zijn natuurlijk uitzonderingen, zoals de zaak ‘Lucia de B.’ (zie: Derksen 2006) en
de ‘Deventer moordzaak’.
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Een aantal mensen, waaronder de vader van de veroordeelde man en
echtgenoot van de dode vrouw, gelooft niet in moord. Wat volgt is een, door
de vader geïnitieerde, serie tests waarin de hypothese van het openbaar
ministerie – de vrouw is vermoord door met een kruisboog een pen haar oog in
te schieten – wordt getest. Alle tests falsifiëren de hypothese; bovendien
worden in de medisch-wetenschappelijk literatuur voorbeelden gevonden
waarbij anderen komen te overlijden door met hun oog op een pen te vallen,
waarbij de pen zich in het oog boort. Het blijkt erg moeilijk te zijn om de
alternatieve hypothese – de vrouw is per ongeluk met haar oog op een pen
gevallen, van een moord is dus geen sprake – over het voetlicht te brengen bij
de rechter; de rechter volgt, zo stelt de Rotterdamse wetenschapsonderzoeker
Roland Bal, de institutionele grenzen van het NFI, waarbij de rechter direct
grenzen trekt rondom geldige kennis en niet-geldige kennis – dat proces is
beschreven als boundary work of grenzenwerk. 47 Grenzenwerk is, aldus Bal, in
Nederland niet nodig: “in American courts, distinguishing science from
nonscience actually entails work, within the Dutch criminal legal system, such
boundaries have already been defined, enabling judges to just refer to
preestablished, structural boundaries. This explains the relative lack of explicit
demarcation criteria; that is, where science can be recognized as such, explicit
criteria are unnecessary.” 48 Het artikel van Bal problematiseert het gebrek aan
grenzenwerk rondom forensisch bewijs in het Nederlandse rechtsstelsel; de
rechter volgt de getrokken institutionele grenzen, daardoor is er minder ruimte
voor kennis van buiten die grenzen. 49
Het besproken onderzoek van Jasanoff en Bal zijn voorbeelden van de
wijze waarop SSK georiënteerd onderzoek inzichtelijk maakt hoe forensische
kennis in rechtszalen wordt gebruikt, hoe erover wordt besloten, welke experts
en expertises worden toegelaten, welke partij of kennis de meeste
geloofwaardigheid of legitimteit bezit en hoe tijdens rechtszaken

Gieryn 1983; Halffman 2003
Bal 2005: 56
49 De bovengemelde recente toetreding van drie nieuwe forensisch-genetische
laboratoria brengt verandering in deze situatie, want er zullen vaker twee verschillende
interpretaties over de feiten tijdens terechtzittingen naar voren worden gebracht; er zal
dus meer grenzenwerk moeten worden verricht door Nederlandse rechters. Dit kan
ertoe leiden dat de kloof tussen juristen en (forensische) wetenschappers kleiner zal
worden. Voor een beschrijving van de kloof tussen wetenschappers en juristen, zie:
Broeders 2002, 2005; Crombag 2000; De Knijff 2004, 2006; Nijboer 2004. Voor een
analyse hoe DNA-rapportages bijdragen aan die kloof, zie Toom 2009. De juristen
Raat, Heijnen en Malsch (2009) hebben onderzocht of juristen de rapporten van DNAdeskundigen juist interpreteren. De onderzoekers hebben gevonden dat juristen,
ondanks het feit dat zij aangeven de rapporten te begrijpen, vaak niet in staat zijn op
juiste wijze de conclusie van het rapport weer te geven.
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wetenschappelijke kennis wordt gedeconstrueerd. Maar hoe zit het met ANT
en het gebruik van forensische kennis?
ANT en forensisch-genetische praktijken
Er is, in vergelijking met SSK, nog weinig ANT-onderzoek gedaan naar
forensisch DNA-onderzoek. Het onderzoek dat wel is gedaan, biedt een andere
kijk op forensische kennis. Een voorbeeld is het etnografische werk van de
Amsterdamse wetenschapsonderzoeker Amâde M’charek. Zij beschrijft de
ontwikkelingen rondom een DNA-match in een moordzaak. Het object van de
analyse is de geformuleerde random match probability (RMP). Vandaag de dag luidt
de standaardformulering als volgt: “De kans dat een willekeurig ander individu,
welke geen bloedverwant is van de verdachte, hetzelfde DNA-profiel bezit als
dat van bovengenoemd sporenmateriaal is minder dan 1 op de miljard.” 50 Een
volledig hedendaags DNA-profiel is dus bijna individu-specifiek. Om tot een
dergelijke statistisch onderbouwde uitspraak te komen, is van 231 onverwante
Nederlanders het DNA-profiel opgeslagen in een referentiedatabestand. 51
Terug naar de zaak die M’charek beschrijft. Het betreft een zaak die
speelt in de jaren ’90. RMPs werden toen nog uitgedrukt in miljoen(en), de
statistische onderbouwing is een referentiedatabestand bestaande uit 168
Nederlandse onverwante mannen. De casus die M’charek beschrijft is
problematisch omdat de verdachte een Turkse achtergrond heeft; dat roept bij
de advocaat de vraag op of de berekende RMP van 1:10.000.000 dan opgeld
doet. Nauwgezet reconstrueert M’charek hoe (populatie) genetici van het
laboratorium waar zij haar onderzoek doet een RMP produceren voor een
Turkse verdachte. Inzicht in wat een Turk en een Turkse populatie is, is
daarvoor onontbeerlijk. Het is een vraag die op het eerste gezicht makkelijk te
beantwoorden is, maar in de forensisch-genetische praktijk een weerbarstig
object blijkt. Een populatie is geen eenduidige categorie, maar afhankelijk van
familienamen, landsgrenzen, etniciteit, laboratoriumroutines en genetische
markers. Categorieën, in dit geval populatie en individu, zijn dus niet het
resultaat van de deliberaties tussen deskundigen in de rechtszaal en daarom geen
(of: niet alleen) sociale constructies, maar ook het resultaat van de routines en
technologieën in genetische praktijken: “In genetic practice, neither the individual
nor the population is a natural category. Both are technology assisted and
established in the diverse practices of laboratory and routines.” 52 ANT maakt
het mogelijk genaturaliseerde categorieën ter discussie te stellen doordat het
LUMC 2005
NFI 2006: 6, p. 8. Sinds 2009 heeft het NFI een DNA-typeringssysteem dat meer
markers vaststelt dan de tien die het SGM+ systeem bepaalt. Het referentiedatabestand
zal dientengevolge zijn uitgebreid.
52 M’charek 2005a: 48-9. Zie ook M’charek 2001, 2005b. Jurisprudentie van de Hoge
Raad (1998) over een gelijksoortige zaak, waarbij een verdachte het RMP aanvecht op
grond van het feit dat hij Toeareg is, is beschikbaar.
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inclusief is naar technieken en routines. Met ANT kan het
natuurwetenschappelijke domein de sociale wetenschap worden binnengehaald.
Een tweede voorbeeld waarin ANT wordt gebruikt om over forensisch
DNA-onderzoek te schrijven is het recent verschenen boek Genetic Policing van
de Engelse sociologen Robin Williams en Paul Johnson. Hun boek gaat over de
nationale DNA-databank van Engeland en Wales (hierna: NDNAD). Ook
Williams & Johnson zijn, net als M’charek, inclusief met betrekking tot routines
en technologieën, maar hun interesse is anders. Zij zijn niet geïnteresseerd in de
wijze waarop genaturaliseerde categorieën door technologie tot stand worden
gebracht, maar hoe de DNA-databank, als gevolg van complexe interacties
tussen onder andere de genetica, informatica, forensische praktijk, opsporing en
rechtspraak, procedures en beleid, ingrijpende consequenties heeft voor
wetenschap, beleid en politiewerk:
“Our aim is to reveal the practical – rather than the
theoretically stipulated – course and consequences of its
[DNA profiling and databasing, VT] routine integration into
criminal detection in a particular legal jurisdiction. However,
unlike … Lynch & Jasanoff we are less interested in the
contingencies surrounding the use of DNA evidence in
criminal prosecutions and more interested in the use of DNA
‘intelligence’ by the police in investigations. In the following
chapters we will try to show the ways in which the scientific
and technological character of DNA profiling and databasing
in the United Kingdom was both shaped by, and continues to
shape, the legislative and policing contexts in which it has
been located.” 53
Williams & Johnson richten hun vizier op de praktijk. Zij beschrijven dat de
DNA-databank geen computer is die ergens in een kantoor staat, maar ingebed
is in een praktijk van (onder andere) opsporing, wetgeving, criminaliteit,
lichamen en lichaamsmateriaal, en dat door die verbanden een nieuwe praktijk
tot stand komt, bijvoorbeeld met betrekking tot opsporing. Opsporing begint
vaak niet meer met misdrijven of een aangifte, maar met personen die door de
DNA-databank automatisch, snel en bij voortduring in verband worden
gebracht met een plaats delict. 54 Zo laten Williams & Johnson, omdat de DNAdatabank bijdraagt aan het herorganiseren en herordenen van
opsporingspraktijken en de domeinen die daartoe behoren, de politieknormatieve geladenheid van de DNA-databank zien.

53
54

Williams & Johnson 2008: 17-8 (cursivering toegevoegd)
Zie: Toom 2010b.

25

SSK, ANT en forensische genetica
In essentie is SSK – omdat het zich richt op de wijze waarop mensen afspraken
maken, controverses sluiten of door middel van grenzenwerk
wetenschappelijke geloofwaardigheid, betrouwbaarheid of autoriteit verwerven
– een benadering om sociale constructies te articuleren. Het bestuderen van
forensische genetica in de rechtszaal of de wijze waarop wordt onderhandeld
welke forensische kennis wordt toegelaten tot de rechtszaal, is een typische
vraag die, zo blijkt uit de bovenstaande bespreking, met SSK kan worden
bestudeerd. ANT is, gegeven haar materieel-semiotische benadering van
heterogene of hybride praktijken, gericht op relaties die ontstaan tussen
subjecten en objecten en is daarmee tegelijkertijd een methode om politiek en
normativiteit besloten in die subjecten en objecten te articuleren – met ANT
worden constructies beschreven. Hoe een forensisch-genetische praktijk is
geconstrueerd, is afhankelijk van de wijze waarop de daartoe behorende
subjecten en objecten zich tot elkaar verhouden. Om die verhouding te kunnen
beschrijven, is ANT afhankelijk van de wijze waarop forensisch-genetische
praktijken worden gedaan; ANT is dus gericht op de dagelijkse organisatie van
die domeinen en praktijken die voor forensisch DNA-onderzoek ertoe doen.
SSK en ANT toegepast op de forensische genetica in Nederland genereren
andere inzichten en vragen om een andere onderzoeksbenadering.
1.5 Situeren van theorie
In het voorgaande heb ik al aangegeven dat mijn interesse gericht is op
interacties tussen genetica en processen van strafrechtelijke waarheidsvinding
én de wijze waarop politiek en normativiteit daardoor in forensisch-genetische
praktijken zijn ingebouwd. ANT als methodologisch repertoire maakt het
mogelijk om verbanden en associaties tussen wetgeving en genetica,
opsporingsbevoegdheden en grondrechten én biologie en rechtsstaat te
analyseren. Het is daarom ook ANT dat belangrijk heeft bijgedragen aan de
analyse die in dit boek wordt gepresenteerd. Meer specifiek betreft het een door
feministische filosofie geïnspireerde versie van ANT.
Een door feministische filosofie geïnspireerde ANT
ANT doet ‘politiek’ en normativiteit, zo laten de analyses van M’charek én
Williams & Johnson zien, op twee manieren. Ten eerste worden genetische
routines en technologieën – genetische markers, DNA-databanken, protocollen
etc. – niet als op zichzelf staande objecten beschreven, maar gesitueerd in
zogenaamde sociomateriële netwerken of collectieven die bestaan uit de verbanden
tussen mensen en dingen, subjecten en objecten, cultuur en natuur. Ten tweede
wordt politiek en normativiteit van mensen en hun instituties overgeheveld naar
die sociomateriële netwerken. Het wordt daardoor mogelijk om, in plaats van
het bereiken van wetenschappelijke waarheid als gevolg van sociale interacties,
een politiek te articuleren die besloten ligt in de routines en technologieën van
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genetische praktijken. Sociomateriële collectieven bestaande uit materialiteit,
objecten en mensen, als actieve en prolifererende actoren met politiek en
normativiteit zijn, in de woorden van M’charek, ‘gearticuleerde collectieven’:
“First, that they articulate in the sense that such profiles are not
neutral and docile objects, but normative and active ones.
They make specific links between different sites and actors
and order the relations between them (e.g. the relations
between the different actors involved in the chain of custody,
or, that between individuals identified). Second, as collective
rather than singular objects – say a representation of the
DNA of an individual – DNA profiles should be viewed as
‘heterogeneous networks of relations’ that draw together a
variety of humans and things in rather fluid configurations.” 55
In ANT gaat het dus om handelen, om het maken van verschil, over het tot
stand brengen van koppelingen en het maken van associaties – om het even
‘wie’ of ‘wat’ die actie, koppeling of associatie in praktijk brengt. De Nederlandse
empirisch filosoof Annemarie Mol gebruikt in haar boek The Body Multiple voor
‘in praktijk brengen/komen’ het concept to enact/ed: “This suggests that
activities take place – but leaves the actors vague. It also suggests that in the act,
and only then and there, something is – being enacted.” 56 In het boek dat voor
u ligt gebruik ik de woorden ‘bewerkstelligen’, ‘tot stand brengen/komen’ en ‘in
praktijk brengen/komen’ voor wat Mol als to enact/ed beschrijft.
Het citaat van Mol zegt meer: plaats (there) en tijd (then) zijn belangrijk
als het gaat om het beschrijven van sociomateriële praktijken: wie beschrijft en
wat wordt beschreven? Hoe zijn menselijke subjecten en materiële objecten én
onderzoeker en onderzoeksmateriaal ten opzichte van elkaar gesitueerd? 57 Is
het mogelijk forensisch DNA-onderzoek als praktijk ‘authentiek’ en ‘loyaal’ te
beschrijven en tegelijkertijd de objectiviteit en rationaliteit ervan te bevragen?
De Amerikaanse filosoof Donna Haraway heeft daarover een inmiddels klassiek
stuk geschreven: Situated knowledges. 58 In dat stuk beargumenteert Haraway op
eloquente wijze dat wetenschappelijke kennis niet objectief, rationeel en af is,
maar altijd belichaamd, gesitueerd, partieel en contradictoir is: “We seek …
knowledges … ruled by partial sight and limited voice. We do not seek partiality
for its own sake, but for the sake of the connections and unexpected openings
situated knowledges make possible. The only way to find a larger vision is to be

M’charek 2008a: 521 (cursivering in orgineel)
Mol 2002: 33 (cursivering in orgineel)
57 Mol 2002: 33-50; zie ook: Law 2002: hoofdstuk 2.
58 Haraway 1991a; zie ook: Haraway 1997; Law 2002: 41-2; Strathern 2004: 32.
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somewhere in particular … i.e., of views from somewhere.” 59 Haraway
suggereert dat kennis nooit volledig en vaak inherent tegenstrijdig is; een
kritische (lees: feministische) sociale wetenschap zou zich dáárop, door heel
specifiek (lees: gesitueerd) kennis en haar materieel-semiotisch praktijken te
beschrijven, moeten richten. Het zijn de door feministische filosofie ingegeven
versies van ANT, zoals van Haraway, Mol en M’charek, die dit boek hebben
geïnspireerd.
1.6 Casus en vraagstelling
De forensisch-genetische praktijken die in dit boek door middel van een ANTbenadering worden beschreven, beslaan drie verschillende periodes. Meer
specifiek gaat het in dit boek over het gebruik van genetische technieken tijdens
processen van strafrechtelijke waarheidsvinding in Nederland. Die keuze is niet
alleen voortgekomen uit praktische overwegingen. Nederland is een
interessante casus of model voor andere Europese landen op het continent,
want het rechtsstatelijke model – in het bijzonder met betrekking tot het
(gematigd) inquisitoriaal rechtssysteem – van veel van die landen is vergelijkbaar
met het Nederlandse. Bijzonder aan Nederland is echter dat het internationaal
vooroploopt met de regulering van forensisch-genetische technieken. 60 Zo was
Nederland het eerste land dat specifieke forensische DNA-wetgeving had, heeft
het als eerste (en totnogtoe enige) land ter wereld uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken wettelijk geregeld, en heeft de Tweede Kamer thans
nieuwe wet- en regelgeving in behandeling met betrekking tot DNAverwantschapsonderzoek. 61 De beschreven forensisch-genetische praktijken
zijn dus zowel Nederlandse casus, maar, zo is de ambitie van dit boek, werpen
eveneens licht op interacties tussen genetica en processen van strafrechtelijke
waarheidsvinding in Europese landen met eveneens een (gematigd)
inquisitoriaal rechtssysteem.
Er zijn drie zaken (hierna: casus) geselecteerd waarmee interacties
tussen genetica en processen van strafrechtelijke waarheidsvinding worden
beschreven. Dergelijke casus worden in dit boek om drie redenen mijlpaalcasus
genoemd. 62 Ten eerste bieden ze inkijkjes in de wijze waarop forensisch DNAHaraway 1991a: 196
Ter vergelijking: in Oostenrijk is in 1997 forensische DNA-wetgeving inwerking
getreden, Zweden en België volgen in 1999; Portugal heeft sinds februari 2008
dergelijke wetgeving, zie respectievelijk: Prainsack 2010; Dierickx 2008; Ansell &
Rasmusson 2008; Machado & Silva 2010.
61 Zie: M’charek 2005b, 2008a, b; Kayser & Schneider 2009; Tak 1990; Toom 2010a.
Voor het wetsvoorstel DNA-verwantschapsonderzoek: Tweede Kamer, vergaderjaar
2009–2010, 32 168, nrs. 1-5.
62 De mijlpaalcasusmethode is vergelijkbaar met de film-analogie die Annemiek Nelis
(1998) gebruikt. Zij onderzoekt het ‘regime’ van 25 jaar klinische genetica. In plaats van
de hele film, beschrijft zij episodes. Haar stelling is dat je niet de hele film hoeft te zien
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onderzoek in Nederland in verschillende perioden wordt gepraktiseerd.
Daardoor wordt, ten tweede, inzicht verworven op de omstandigheden en
rationalisering van de verschillende forensische DNA-wetgeving, zodat, ten
derde, het verloop van interactieprocessen tussen genetica en processen van
strafrechtelijke waarheidsvinding kan worden geanalyseerd.
Voor de selectie van de drie mijlpaalcasus ben ik begonnen met het
bestuderen van de wetsgeschiedenissen van de drie forensische DNAwetgevingen. Het betreft achtereenvolgens de Wet DNA-onderzoeken uit
1994, 63 de Wet DNA-onderzoek in strafzaken uit 2001 64 en de Wet uiterlijk
waarneembare persoonskenmerken uit 2003. 65 Bij het bestuderen van de
wetsgeschiedenissen en gesprekken die ik voerde met verschillende
beleidsmedewerkers en andere experts werd duidelijk dat aan iedere wetgeving
een problematische casus voorafging. Die casus maakten namelijk duidelijk dat
de forensische genetica meer mogelijkheden bood voor processen van
strafrechtelijke waarheidsvinding dan dat de (forensische DNA-) wetgeving
toestond – het zijn die zaken die in hoofdstukken 2, 3 en 4 worden beschreven
en hebben achtereenvolgens betrekking op een verkrachtingszaak, een
inbrakenzaak en een moordzaak.
Een bewijspraktijk voor zware geweldsdelicten
De wetsgeschiedenis van de wetgeving van 1994 begint met een vraag in de
Tweede Kamer van Gert Jan Wolffensperger (D66) aan de minister van justitie
Frits Korthals Altes (VVD) in 1989: “Heb u kennis genomen van de uitspraak
van de rechtbank in Maastricht, dat een verdachte in een strafzaak niet
gedwongen mag worden een DNA-proef te ondergaan wegens strijd met artikel
om de plot ervan te begrijpen. Een soortgelijke methode is gehanteerd door Kirejczyk
et al (2003), die spreken over ‘kritische periodes’ om decennia-lange beleidsprocessen
rondom problematische medische interventies over het voetlicht te brengen.
63 Staatsblad 1993, 1994; Staatscourant 1994. Het voorbereidende werk is uitgevoerd
door de Commissie Moons (1991). Reijntjes (1991) becommentarieert het voornemen
van de minister van justitie een speciale DNA-wetgeving bespreekt. Mul (1999) gaat in
op de Wet DNA-onderzoeken en de veranderingen die dan op stapel staan; het
proefschrift van Prinsen (2008a) verkent de balans tussen de ruimte die wordt gegeven
aan forensisch DNA-onderzoek en fundamentele rechten.
64 Staatsblad 2001a, 2001b. Voor technisch-inhoudelijke besprekingen van de
wetgeving, zie de ‘nulmeting’ van Buiter, Dubelaar et al (2003) en het artikel van Van
Deudekom & Van der Zwaag (2003). De wet wordt in een kritisch daglicht gesteld in
een hoofdstuk van M’charek (2005b) en een artikel van Toom (2006). Het proefschrift
van Prinsen (2008a) verkent de balans tussen de ruimte die wordt gegeven aan
forensisch DNA-onderzoek en fundamentele rechten
65 Staatsblad 2003. Zie het artikel van Van Deudekom & Van der Zwaag (2003). Voor
kritische beschouwingen, zie: Koops & Prinsen 2005; M’charek 2005b, 2008a, b;
Prinsen 2008a.
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11 van de Grondwet?” 66 Gegeven het feit dat de verdachte recht heeft op
onaantastbaarheid van het lichaam, kunnen lichaamscellen (bloed, wangslijm)
niet zonder zijn toestemming worden afgenomen. Aanleiding voor de vraag is
een verkrachtingszaak waarbij, dusgezegd, een verdachte weigert bloed voor
DNA-onderzoek af te staan. Het is deze zaak waarin de mogelijkheid van het
gebruik van forensisch DNA-onderzoek voor het eerst tot een juridisch
probleem leidt, en is daarom een eerste mijlpaalcasus voor Nederlandse
forensisch-genetische praktijken. In hoofdstuk 2 staat deze mijlpaalcasus en de
wetgeving die daarop volgt centraal. Daarmee zal worden beschreven hoe de
forensisch-genetische praktijk vanaf 1994 tot stand wordt gebracht als
bewijspraktijk voor ernstige geweldsdelicten.
Volumecriminaliteit en opsporing
De tweede mijlpaalcasus is een georganiseerd pilot-project ‘DNA bij inbraken’
en biedt zicht op de wetgeving van 2001. Het project wordt uitgevoerd in 1998
en is een samenwerkingsverband van het Gerechtelijk Laboratorium (nu het
NFI), twee politieregio’s en twee arrondissementsparketten. Tijdens het project
worden voor het eerst door inbrekers achtergelaten biologische sporen op
plaatsen delict veiliggesteld met het oog op DNA-onderzoek. Vastgestelde
DNA-sporen worden opgeslagen in de Nederlandse DNA-databank. In een
geval worden zestien verschillende plaatsen delict forensisch-genetisch aan
elkaar gekoppeld. Als later een verdachte wordt aangehouden, en ook zijn
DNA-profiel wordt toegevoegd aan de DNA-databank, matcht het met die
zestien DNA-sporen. Voor de minister van justitie Benk Korthals (VVD)
vormen deze resultaten mede de aanleiding forensisch DNA-onderzoek
mogelijk te maken bij volumecriminaliteit. 67 Het uitbreiden van de forensischgenetische praktijk naar volumecriminaliteit heeft, zo wordt in hoofdstuk 3
beschreven, consequenties voor de distributie van verantwoordelijkheden en
competenties van betrokken professionals. Een van de consequenties is dat
forensisch-genetische praktijken een opsporingstoepassing krijgen.
Rechercheren op populaties
De wetsgeschiedenis van de Wet uiterlijk waarneembare persoonskenmerken
uit 2003 noemt geen mijlpaalcasus. Toch is er wel degelijk een aan te wijzen.
Op 1 mei 1999 wordt de zestien jarige Marianne Vaatstra vermoord
aangetroffen in een weiland nabij het Friese Veenklooster. Al snel circuleren er
geruchten dat een bewoner van het nabij het plaats delict gelegen
asielzoekerscentrum betrokken zou zijn bij de moord. Als na een half jaar de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1989 – 1990, aanhangsel, 173-4; Wolffensperger baseert
zich op een artikel uit de Volkskrant van 5 oktober 1989 met de titel “Rechtbank
verbiedt gedwongen DNA-test vermeende verkrachter”.
67 Persbericht ministerie van justitie, 21 juni 1999
66
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zaak nog niet is opgelost en er veel sociaal-maatschappelijke onrust is in de
regio, zoekt de Friese recherche contact met het Forensisch laboratorium voor
DNA-onderzoek (FLDO) in Leiden. De recherche wil weten of het mogelijk is
om door middel van genetisch onderzoek kennis te verkrijgen over de uiterlijk
waarneembare persoonskenmerken van de onbekende verdachte. Een
dergelijke techniek is dan beschikbaar, maar het uitvoeren van zo’n test is bij
wet verboden. Desondanks wordt het onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat
de onbekende verdachte vermoedelijk van Noordwest-Europese origine is. De
gebeurtenissen die volgen op de moord op Marianne Vaatstra, en leiden tot het
inwerkingtreden van de Wet uiterlijk waarneembare persoonskenmerken,
worden besproken in hoofdstuk 4. Onderdeel van de analyse is de
veranderende logica van opsporingsonderzoeken als uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken bijdragen aan het onderzoek. Een gevolg daarvan is dat
gerechercheerd zal worden op populaties met het oog op het uitsluiten van
‘interessante’ personen.
Onderzoeksvragen
De drie mijlpaalcasus tezamen maken een ontwikkeling van forensischgenetische praktijken inzichtelijk, waarbij forensisch DNA-onderzoek eerst bij
zware geweldsdelicten wordt gebruikt en later bij volumecriminaliteit, en
waarbij de toepassing van bewijs uitbreidt naar opsporing. Williams & Johnson
benoemen een dergelijke ontwikkeling, omdat het is waargenomen in veel
verschillende jurisdicties, het common trajectory van de forensische genetica. 68 In
dit boek maak ik inzichtelijk hoe die ontwikkeling in Nederland is verlopen.
Mijn aandacht is daarbij gericht op de wijze waarop mensen, kennis, lichamen,
databanken, bevoegdheden, misdrijven, competenties, grondrechten,
verantwoordelijkheden, genen, informatie, recherchewerk, wetgeving,
lichaamsmateriaal, de Nederlandse rechtsstaat, biologie enzovoort onderdeel
worden van forensisch-genetische praktijken. Op deze wijze kan ik de eerder
geformuleerde vraagstelling – hoe zijn forensisch-genetische praktijken in
Nederland tot stand gekomen? – onderzoeken.
Het doel van de analyse is, om met M’charek te spreken, een
normativiteit en politiek te identificeren die tot stand wordt gebracht in de
sociomateriële verbanden van forensisch-genetische praktijken: “This adds to
the complexity of politics, because normativity is not given in advance but
performed in practices. It thus differs from practice to practice.” 69 Gegeven dat
de drie mijlpaalcasus gesitueerd zijn in diverse forensisch-genetische praktijken,
bijvoorbeeld als bewijs in zware geweldsmisdrijven of als opsporingsmiddel,
verschilt de ingebouwde politiek en normativiteit van díe praktijken. Daarmee
komt de tweede geformuleerde vraag in beeld: hoe is normativiteit ingebouwd
68
69

Williams & Johnson 2008: 1
M’charek 2008a: 527
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in forensisch-genetische praktijken, en wat behelst het? Deze tweede
onderzoeksvraag maakt zichtbaar dat forensisch DNA-onderzoek niet
gereduceerd kan worden tot een juridische of wettelijke dan wel
wetenschappelijke bezigheid, maar een sociomateriële praktijk is; dat het geen
objectief en neutraal middel is, maar diep ingrijpt op onze rechtsorde; dat een
DNA-profiel geen kant-en-klaar product is, maar een verleden, heden en
toekomst heeft; en dat de ene forensisch-genetische praktijk niet de andere is en
daardoor op andere wijze politiek en normativiteit doen. Dergelijke aspecten
van forensisch-genetische praktijken worden in dit boek aan de orde gesteld.
Daarmee beoog ik bij te dragen aan de kennis en inzichten van forensisch
DNA-onderzoek en processen van strafrechtelijke waarheidsvinding in
Nederland en andere landen met een gematigd inquisitoriaal rechtssysteem.
Bovendien probeer ik bij te dragen aan een beter begrip van de normatieve en
politieke implicaties van forensisch DNA-onderzoek door aspecten van
forensisch-genetische praktijken te articuleren die weinig ruimte krijgen gegeven
het dominante contemporaine forensisch-genetische vertoog. 70
1.7 Normatieve kaders
Door in mijn beschrijvingen voortdurend oog te hebben voor twee waardegeladen objecten – de ‘Nederlandse rechtsstaat’ en het ‘bekende lichaam’ – zal
ik sociaal-wetenschappelijke analyses produceren die forensisch-genetische
praktijken in een ander perspectief plaatsen.
De Nederlandse rechtsstaat
De rechtsstaat is het orgaan waar het geweldsmonopolie zetelt – alleen hij is
gerechtigd om geweld, bijvoorbeeld iemand gevangennemen of -houden, uit te
oefenen. Klassieke grondrechten, zoals het recht op bescherming van het
persoonlijke leven, recht op een onschendbaar lichaam, vrijheid van godsdienst
etc., beschermen individuen tegen onnodige inzet van overheidsgeweld;
klassieke grondrechten zijn instrumenten “die ertoe strekken grenzen aan te
geven waar de overheid niet zonder wettelijke toestemming aan voorbij mag
gaan, zoals bij de bescherming van de vrijheid van meningsuiting of de
godsdienstvrijheid.” 71 Met betrekking tot processen van strafrechtelijke
waarheidsvinding zijn er strikte wettelijke regels rondom aanhouden, fouilleren,
verhoor, lichamelijk onderzoek, inverzekeringstelling, inbewaringstelling
(voorlopige hechtenis), openen gerechtelijk vooronderzoek, strafoplegging en
70 Het dominante vertoog van de forensische genetica als methode voor betrouwbare
en probleemloze waarheidsvinding via de genen, zoals geschetst in het Woord vooraf,
convergeert met Jasanoff’s (2003: 227) beschrijving van een technology of hubris. De
analyses van forensisch-genetische praktijken beoogt juist de aandacht te vestigen op de
onbekende, onzekere, ambigue en oncontroleerbare aspecten van forensisch DNAonderzoek als een technology of humility.
71 Witteveen 2003: 150
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executie van straf. Bij al deze maatregelen zijn individuele grondrechten en
meer algemene rechtsprincipes in het geding, welke genoemd staan in de
Grondwet en het EVRM en waarmee grenzen worden gesteld aan
overheidsoptreden.
Het Wetboek van Strafvordering stelt onder welke omstandigheden
individuele vrijheden geschonden mogen worden. Denk daarbij aan vasthouden
en detentie, lichamelijk onderzoek, huiszoeking, afzonderen en het afluisteren
van telefoongesprekken. De grenzen zijn niet statisch, maar voortdurend in
beweging. Met betrekking tot het onderwerp van dit boek, spreek ik van een
oprukkende overheid als individuele vrijheden worden beknot als gevolg van
genetische onderzoeksmogelijkheden die door wettelijke maatregelen als
forensische techniek tot stand worden gebracht. Het object van die oprukkende
overheid (in de forensisch-genetische praktijken die ik beschrijf) is het ‘bekende
lichaam’.
‘Bekende’ personen en hun lichamen
In zijn studie Discipline, toezicht en straf heeft de Franse filosoof Michel Foucault
beschreven hoe biologische lichamen, door middel van kennis en zeggenschap
over die lichamen, tot onderdeel van overheidsvertogen en -praktijken worden
gemaakt: “Deze kennis en deze heerschappij vormen tezamen wat we de politieke
technologie van het lichaam zouden kunnen noemen.” 72 Voordat de
autoriteiten die betrokken zijn bij processen van strafrechtelijke
waarheidsvinding forensisch-genetische kennis kunnen produceren over
lichamen, moeten die autoriteiten er heerschappij over verwerven. Het
verwerven van heerschappij en het produceren van kennis over lichamen zijn
politiek-normatieve problemen. Ten eerste worden lichamen van ‘bekende
personen’ – daaronder versta ik personen van wie de naam en andere personalia
bekend zijn bij autoriteiten betrokken bij het proces van strafrechtelijke
waarheidsvinding – beschermd door artikel 11 van de Nederlandse Grondwet:
“Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op
onaantastbaarheid van zijn lichaam.” Ten tweede zit in lichaamsmateriaal het
gehele genoom waarmee persoonlijke informatie over de donor van dat
materiaal ontsloten kan worden; artikel 10 van de Grondwet is daarmee in het
geding: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen,
recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.” 73
Er zijn, sinds de introductie van forensisch DNA-onderzoek in
Nederland, steeds meer omstandigheden geformuleerd waaronder de inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer en het lichaam van bekende personen als
Foucault 1989: 41 (cursivering toegevoegd)
De reikwijdte van artikel 8 van het EVRM omvat beide individuele grondrechten:
“Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn
woning en zijn correspondentie.”
72
73
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gerechtvaardigd wordt beschouwd. Dat betekent dat er meer omstandigheden
zijn waaronder het recht op een onaantastbaar lichaam en persoonlijke
levenssfeer geschonden mogen worden. Er is, mede als gevolg van de
‘oprukkende’ overheid, steeds minder ruimte voor het zijn van een “private
subject-body” en meer ruimte voor het hebben van een “public body-object”. 74
Over lichamen van bekende personen verwerven de autoriteiten door middel van
wettelijke uitzonderingen op het recht op een onaantastbaar lichaam zeggenschap; aldus
kunnen zij door middel van forensisch-genetische technieken er kennis over produceren.
Lichamen die zich bevinden op het snijpunt van wetgeving en genetica zijn
lichamen die geschonden mogen worden met het oog op DNA-onderzoek en
benoem ik in dit boek als ‘forensisch-genetische lichamen’. 75 Het lichaam van
een bekende persoon kan onder de definitie van het forensisch-genetisch
lichaam vallen. Ik zal het hierna benoemen als ‘bekend lichaam’ om aan te
duiden dat ze zowel bij de overheid bekend zijn als dat er kennis over
geproduceerd kan worden. Bekende lichamen zijn objecten waarmee politiek en
normativiteit besloten in forensisch-genetische praktijken kan worden
blootgelegd. 76
1.8 Methodologie
Voor mijn onderzoek, en de schriftelijke bevindingen ervan in dit boek, heb ik
geprobeerd de ‘forensische methode’ zo in te zetten dat het een
methodologisch middel wordt. Ik kan die ‘forensische methode’ het beste
uitleggen aan de hand van een (versimpeld) voorbeeld dat ik vaak heb gebruikt
om mijn onderzoek uit te leggen:
Er is een misdrijf gepleegd. Op de plaats delict wordt een
druppel bloed aangetroffen. Later wordt een verdachte
aangehouden. De verdachte wordt voor de rechter gebracht.
Als de rechter vraagt welk bewijs er tegen de man is, loopt de
aanklager naar voren en toont de druppel bloed. De rechter
toont zich niet onder de indruk van het bewijs. Maar hoe was
de situatie geweest als de officier van justitie de druppel bloed
naar een forensisch laboratorium voor DNA-onderzoek had
gestuurd? De officier van justitie had dan geen druppel bloed
aan de rechter kunnen laten zien, maar een statistisch getal.
Dat getal drukt de kans uit dat een willekeurige persoon uit de
populatie hetzelfde DNA-profiel heeft als verdachte. Het is
tegenwoordig vaak een kans die kleiner is dan een op de

Mol & Law 2004: 43
Toom 2010a
76 Haraway 1991b: 180
74
75
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miljard. De rechter zal, zeer geïnteresseerd, het statistische
bewijs in overweging nemen.
Welke lessen kunnen worden getrokken aan de hand van dit korte voorbeeld,
en hoe informeert dit mijn onderzoeksmethodologie? Het verhaal roept in ieder
geval twee vragen op. De eerste is: hoe kan het dat de rechter zich niet door een
‘echte’ bloeddruppel laat overtuigen, maar wel door een ‘abstract’ statistisch
getal? Blijkbaar heeft, door de omweg via het forensische DNA-laboratorium,
de bloeddruppel een zodanige transformatie ondergaan, dat het abstracte
statistische getal meer realiteitswaarde krijgt dan de echte bloeddruppel. De
transformatie van een druppel bloed naar een statistisch getal is dus belangrijk.
De tweede vraag hangt nauw samen met de eerste: hoe weet de rechter dat de
druppel bloed én het statistische getal geschakeld zijn aan elkaar en aan de plaats
delict waar de bloeddruppel veiliggesteld werd. Immers, de ene bloeddruppel is
niet te onderscheiden van de andere. De twee vragen brengen twee problemen
van forensisch DNA-onderzoek in beeld: transformatie en schakeling. Beide
processen moeten aantoonbaar en ononderbroken kunnen worden
gereconstrueerd. Met andere woorden: een rechter of andere persoon
betrokken bij het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding moet in staat
worden gesteld het spoor van het statistische getal aantoonbaar en
ononderbroken te volgen tot aan de bloeddruppel veiliggesteld op het plaats
delict. 77 De forensische methode die dat mogelijk maakt heet de chain of custody.
Het NFI definieert het als het “proces waarmee het veiligstellen, het
transporteren, het onderzoeken en het opslaan van onderzoeksmateriaal wordt
aangeduid. Het doel hiervan is om de integriteit van en de verantwoording over
het onderzoeksmateriaal eenduidig en achteraf aantoonbaar vast te leggen.” 78
Van de forensische methode heb ik mijn methodologie gemaakt. Het
methodologische principe is het beschrijven van transformaties en de wijze
waarop de verschillende objecten zijn geschakeld. Dat principe wordt duidelijk
als de vraag gesteld wordt hoe een druppel bloed getransformeerd wordt naar
een statistisch getal en hoe beide objecten geschakeld blijven. Bruno Latour
heeft over een vergelijkbare vraag een prachtig stuk geschreven. In dat stuk
doet hij verslag van reis die hij maakt met een aantal botanici, waarin zij
gezamenlijk afreizen naar het Braziliaanse oerwoud. Hij begint met de vraag
“how do we pack the world into words?” 79 Met andere woorden: hoe is het
mogelijk dat een stuk oerwoud wordt vertaald naar een diagram of een stuk
tekst in een wetenschappelijk artikel. Zijn antwoord op die vraag luidt: “it is a
Broeders (2003: 128) gebruikt hiervoor de term ‘bewaringsprotocol’.
NFI 2006: 4. Wetenschapssociologen Lynch & McNally (2005: 309) hebben
beargumenteerd dat de chain of custody, en alle objecten die daaraan bijdragen, kunnen
worden beschouwd als de rails of justice.
79 Latour 1999: 24
77
78
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matter of aligning each stages with the ones that precede and follow it, so that,
beginning with the last stage, one will be able to return to the first.” 80 Latour
stelt dat, om van de wereld naar woorden te komen, transformaties zo moeten
worden georganiseerd dat de tot stand gebrachte objecten altijd verbonden
(refereren) zijn aan de voorafgaande en opvolgende objecten. 81
Het werk van Latour als methodologisch principe is behulpzaam bij het
overbruggen van schijnbaar onoverbrugbare categorieën. Een voorbeeld is de
wijze waarop de Nederlandse filosoof Irma van der Ploeg laat zien dat er in
genetische praktijken geen duidelijke scheidslijnen zijn tussen biologisch
materiaal en informatie of representaties daarvan, want er is “no clear point
where bodily matter first becomes information” 82 Op een vergelijkbare wijze
brengt het volgen van referenties ons van een plaats delict via een forensisch
laboratorium naar de rechtszaal, van bloed via een DNA-profiel en statistiek
naar RMP, van criminaliteit via opsporingsonderzoek naar waarheidsvinding en
de rechtsorde, en van technieken en wetgeving naar forensisch-genetische
lichamen. Door de ‘forensische methode’, in casu de chain of custody, als model te
nemen voor mijn onderzoek, is het getransformeerd tot methodologie en kan
de hybriditeit van forensisch-genetische praktijken worden beschreven. Een op
ANT-gebaseerde sociaal-wetenschappelijke beschrijving van forensischgenetische praktijken onderscheidt zich van een strikt juridische interpretatie,
beleidsmatige beschrijving of natuurwetenschappelijke benadering van de
materie; er wordt geen chronologisch of evolutionair historisch vertoog
gecreëerd maar juist nieuwe kennis tot stand gebracht die een ander licht werpt
op de wijze waarop de forensische genetica in de praktijk wordt gedaan.
1.9 Methode
De geselecteerde mijlpaalcasus zijn de methode om de interacties tussen
processen van strafrechtelijke waarheidsvinding en genetica te onderzoeken. De
mijlpaalcasus worden genoemd in de verschillende wetgevingen. Na de selectie
van de drie mijlpaalcasus, is een verzoek bij het College van procureurs-generaal
neergelegd om inzage te verkrijgen in de aangelegde strafdossiers. Het College
heeft daarvoor toestemming gegeven met betrekking tot de mijlpaalcasus
beschreven in hoofdstuk 2 en 3. Dergelijke dossiers heb ik leren waarderen als
objecten waarin verdachten, slachtoffers, misdrijven, kennis, wetgeving,
processen van strafrechtelijke waarheidsvinding, rechten etc. samenkomen. Een
dossier is dus zowel methode, zaak, casus en verhaal. 83
Latour 1999: 64 (cursivering in orgineel)
Voor een voorbeeld hoe een dergelijke analyse kan worden toegepast in een
forensisch laboratorium voor DNA-onderzoek, zie: M’charek 2000, 2005a; Toom 2009.
82 Van der Ploeg 2003: 69-70
83 Zie Kozin (2007) voor een filosofische analyse van strafdossiers en Latour (2010,
hfd. 2) voor een etnografische analyse van een juridisch dossier.
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Een strafdossier noch een reconstructie ervan is een forensischgenetische praktijk. Om de drie empirische hoofdstukken tot een sociaalwetenschappelijke analyse te kunnen maken, heb ik een keur aan geschreven
media verzameld, waaronder wetenschappelijke artikelen, protocollen, wet- en
regelgeving, jurisprudentie, gepubliceerde juridische artikelen, en sociaalwetenschappelijke literatuur. Bovendien heb ik, waar mogelijk, interviews
afgenomen met professionals betrokken bij de verschillende mijlpaalcasus.
Tenslotte heb ik in de zomer van 2005 twee maanden etnografisch onderzoek
kunnen doen bij het FLDO in Leiden. 84
Voor de zaak die volgt op de moord op Marianne Vaatstra heb ik geen
gebruik kunnen maken van het dossier: “Het College [van procureurs-generaal]
geeft in beginsel alleen toestemming voor inzage ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek in dossiers van strafzaken die onherroepelijk zijn
afgedaan. Het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra is op dit
moment een zogenaamde ‘cold-case-zaak’ en is een lopend onderzoek. Het
College geeft aan u dan ook geen toestemming voor inzage.” 85 De beslissing
van het College om het dossier niet toegankelijk te maken, heeft de analyse van
de mijlpaalcasus wel bemoeilijkt maar niet in de weg gestaan. De moord op
Marianne Vaatstra, en met name de gebeurtenissen die daarop volgen, maken
de zaak Marianne Vaatstra tot een van de bekendste en meest geruchtmakende
moordzaken in Nederland. Als gevolg daarvan is in de media vaak verslag
gedaan over de zaak. In totaal heb ik bijna 350 krantenartikelen verzameld. 86
Daarnaast hebben het College van procureurs-generaal, het openbaar ministerie
én de minister van justitie verschillende keren tekst en uitleg gegeven over het
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk vooronderzoek. Met deze informatie
heb ik een chronologisch relaas van de zaak Marianne Vaatstra kunnen
reconstrueren, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van forensische
genetica voor, tijdens en na processen van strafrechtelijke waarheidsvinding.
Eerdere versies van hoofdstuk 4 heb ik met het oog op triangulatie uitgebreid
kunnen bespreken met twee personen die kennis hebben van het dossier dat is
aangelegd in het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra. 87 Ik heb hen
Ik dank Peter de Knijff, Thirsa Kraayenbrink en alle medewerkers van het FLDO
voor hun medewerking en in mij gestelde vertrouwen tijdens de twee maanden dat ik
bij hen te gast was. Voor een analyse van het werk dat wordt verricht om betrouwbaar
DNA-bewijs te produceren, zie: Toom 2009.
85 Brief College van procureurs-generaal, 6 juni 2006
86 Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van de Lexis Nexis, een databank met
krantenartikelen. Ik heb zoekopdrachten ingevoerd (d.d. 5 juli 2007) voor drie landelijke
kranten (De Volkskrant, NRC, De Telegraaf) en een regionale krant (Leeuwarder Courant).
De ingevoerde termen waren “Marianne Vaatstra” in combinatie met “DNA”.
Daarmee werd een lijst gegenereerd van bijna 350 artikelen.
87 De personen zijn Christianne de Poot, werkzaam bij het Wetenschappelijk
onderzoeks- en documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van justitie, en Anke
84
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feitelijke vragen kunnen stellen over de zaak, maar ook vragen over mijn
analyse, bijvoorbeeld: Klopt de analyse? Staan er feitelijke onjuistheden in? Zijn
de veronderstellingen van het hoofdstuk correct? In latere versies van het
hoofdstuk is hun commentaar verwerkt.
Bescherming persoonlijke levenssfeer
Gegeven de veelheid aan gevoelige informatie die in een strafdossier besloten
ligt, is het niet zomaar toegankelijk. Voordat een sociale wetenschapper toegang
krijgt tot een strafdossier, moet een aanvraag voor dossierinzage worden
goedgekeurd de leiding aan het openbaar ministerie, het College van
procureurs-generaal. Nadat de verschillende verzoeken waren goedgekeurd,
stuurde het college een toestemmingsbrief. In het kader van de in dit boek
gepresenteerde analyse is de volgende passage belangrijk:
“In antwoord op uw verzoek bericht ik u namens de Minister
van Justitie, dat ik in principe bereid ben mijn toestemming te
verlenen. Ik verbind hieraan echter de voorwaarden zoals
beschreven in de bijgevoegde verklaring. Het doel van deze
verklaring is om de persoonlijke levenssfeer van hen wier
namen in bijvoorbeeld strafdossiers, persoonsdossiers of de
registers van de justitiële documentatiedienst voorkomen,
tegen ongerechtvaardigde inbreuken te beschermen. Voorts
beoogt deze verklaring het belang van de opsporing en
vervolging van strafbare feiten te beschermen.” 88
Gegeven de gestelde voorwaarden zijn alle namen van betrokken personen –
slachtoffers, verdachten – veranderd; dat wil zeggen dat de namen van Rachel,
Tineke (hoofdstuk 2) en Albin (hoofdstuk 3) verzonnen namen zijn. Bovendien
zijn registratienummers, dossiernummers en andere codes dusdanig aangepast
dat ze niet meer naar individueel traceerbare zaken verwijzen. Bij de
gebeurtenissen die volgen op de moord op Marianne Vaatstra heb ik alleen
gebruik kunnen maken van openbare bronnen. Tenslotte zijn de in dit boek
opgenomen DNA-profielen – en alle documenten waarop het DNA-profiel
genoteerd staat – afkomstig van mijn eigen DNA-profiel.
De gestelde voorwaarden hebben mijn onderzoeksinteresse niet in de weg
gestaan. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit boek is zo vorm gegeven
dat er nieuw licht op forensisch-genetische praktijken wordt geworpen zonder
dat daarvoor exacte data en plaatsen van gebeurtenissen genoemd hoeven te
worden. De analyses gaan immers niet over de misdrijven; de analyses gaan
Slotboom, werkzaam bij het College van procureurs-generaal. Ik dank hen beide voor
het commentaar op hoofdstuk 4.
88 Brief College van procureurs-generaal, d.d. 26 mei 2005 & 15 september 2006
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over de gebeurtenissen die volgen op de misdrijven, in het bijzonder de
gebeurtenissen die betrekking hebben op de processen van strafrechtelijke
waarheidsvinding. 89

89 Dat zowel de verkrachtingszaak beschreven in hoofdstuk 2 en de moord op
Marianne Vaatstra niet opgelost zijn, stemt alleen maar treurig.
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HOOFDSTUK 2 – EEN BEWIJSPRAKTIJK VOOR ZWARE
GEWELDSDELICTEN
2.1 Inleiding
In 1989 fietst een jonge vrouw met de gefingeerde naam Rachel over een smal weggetje.
Plotseling stormt een man met een zwart motorpak en een helm op uit de struiken, en sleurt
de jonge vrouw van haar fiets de bosjes in. Daar blindeert, knevelt en verkracht hij haar.
Tenslotte wordt het slachtoffer gedrogeerd. Als ze bijkomt, strompelt ze naar de nabijgelegen
weg. Daar wordt Rachel gevonden door een politieagent. 90
Na het misdrijf start de recherche direct een opsporingsonderzoek. Enkele
weken later komt een man als verdachte in beeld. De man ontkent
betrokkenheid bij het misdrijf. Wanneer hem wordt gevraagd bloed voor DNAonderzoek af te geven, weigert hij zijn medewerking. Serieuze bezwaren tegen
de man leiden ertoe dat de rechter-commissaris, na een vordering van de
officier van justitie, beveelt dat de man bloed en wangslijmvlies voor DNAonderzoek moet afstaan. Tegen het bevel tekent de verdachte beroep aan bij de
rechter. Alhoewel de rechter erkent dat DNA-onderzoek de enige methode is
om vast te stellen of de verdachte wel of niet betrokken is bij het misdrijf,
vernietigt hij het bevel. 91 Over deze gang van zaken stelt een lid van de Tweede
kamer vragen aan de minister van justitie. 92 Naar aanleiding van de
Kamervragen wordt een wetgevingstraject gestart, dat uiteindelijk leidt tot de
inwerkingtreding van de Wet DNA-onderzoeken op 1 september 1994. 93
Het misdrijf waarvan Rachel slachtoffer is, in de termen van dit boek,
een mijlpaalcasus. Echter, voordat beschreven wordt hoe de door de van
verkrachting verdachte man aangetekende beroepen verlopen, sta ik in deze
paragraaf eerst stil bij de ontdekking van DNA-profielen. Vervolgens wordt
beschreven hoe DNA-profielen het eerst toepassing vinden in het Verenigd
Koninkrijk en Nederland. Tenslotte komt de Nederlandse jurisprudentie aan
bod, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe forensisch DNA-onderzoek
gereguleerd wordt voordat de Wet DNA-onderzoeken in werking treedt.
Ontdekking DNA fingerprint en eerste toepassing
Over DNA-profielen worden voor het eerst artikelen gepubliceerd in 1985
door de Engelse geneticus Alec Jeffreys en collega’s. In die artikelen maken zij
er gewag van een techniek ontwikkeld te hebben, waarmee zij hypervariabele
90 Pro Justitia 1989 (het proces-verbaal waarin het slachtoffer aangifte doet van
verkrachting, opgesteld door een brigadier van de gemeentepolitie). Rachel is niet de
echte naam van het slachtoffer. Een tweede slachtoffer met de naam Tineke, welke
zaak zijdelings aan bod komt, is eveneens een verzonnen naam.
91 Rechtbank Maastricht 1989, 1990
92 Tweede Kamer. 1989 – 1990. Aanhangsel 86. p. 173 (cursivering toegevoegd)
93 Staatsblad 1993, 1994
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minisatellieten in humaan DNA zichtbaar maken. 94 Omdat de zichtbaar
gemaakte DNA-patronen per individu verschillen, stellen de auteurs voor om
de techniek – analoog aan het individualiserende vermogen van
vingerafdrukken – DNA fingerprinting te noemen. 95 Er is echter een aantal
redenen waarom de analogie met vingerafdrukken wringt. Ten eerste worden
overeenkomende genetische vingerafdruk niet – zoals dat bij vingerafdrukken
gebeurt – uitgedrukt in absolute uitspraken (identiek of verschillend), maar in
statistische getallen, waarmee een statistisch-wetenschappelijke praktijk wordt
gemobiliseerd. 96 Ten tweede heeft een individu met tien vingers tien
verschillende vingerafdrukken, terwijl een individu altijd hetzelfde genetisch
profiel heeft. Ten derde ontstaan vingerafdrukken onafhankelijk van elkaar
terwijl genetisch materiaal erfelijk is. Gegeven deze verschillen met
vingerafdrukken, gebruik ik in dit hierna de term DNA-profiel.
In Engeland wordt forensisch DNA-onderzoek tijdens een proces van
strafrechtelijke waarheidsvinding voor het eerst gebruikt in 1986. Een man
wordt ervan verdacht twee meisjes te hebben vermoord. Eén moord heeft hij
inmiddels bekend, maar hij ontkent betrokkenheid bij de tweede moord. DNAonderzoek moet eraan bijdragen dat de verdachte ook aan de tweede moord
gekoppeld kan worden. En inderdaad, de DNA-profielen van veiliggestelde
spermasporen matchen met elkaar; de uitslag suggereert dat beide slachtoffers
door dezelfde persoon zijn omgebracht. Verrassend is echter dat het DNAprofiel van de verdachte niet overeenkomt met het DNA-profiel vastgesteld
van de spermasporen. De verdachte man heeft een valse bekentenis afgelegd en
blijkt niets met de misdrijven te maken. 97 In een soortgelijke zaak wordt
forensisch DNA-onderzoek ook in Nederland geïntroduceerd.

Jeffreys et al 1985a, b
DNA fingerprinting wordt nog in datzelfde jaar toegepast in een immigratiezaak. Er is
twijfel ontstaan over de biologische verwantschap tussen een in Engeland wonende
Ghanese vrouw en haar vermeende zoon. Jeffreys en zijn collega’s worden te hulp
geroepen. Hun onderzoek laat zien dat de vrouw inderdaad de biologische moeder is
van de jongen, waarna hij een verblijfsvergunning ontvangt, zie: Jeffreys et al 1985c.
Voor een verschil tussen een DNA-profiel en DNA fingerprint, zie: M’charek 2005a: 29.
96 Hoogleraar criminalistiek Ton Broeders (2005) betitelt dat verschil tijdens zijn oratie
als “van zekerheid naar waarschijnlijkheid”.
97 De conclusie wordt bevestigd als in 1987 een andere man, na een georganiseerd
grootschalig DNA-onderzoek, als verdachte wordt aangewezen. Deze zaak, de
‘Pitchfork’ zaak, is een van de bekendste DNA-opsporingsonderzoeken. Voor
beschrijvingen, zie: Butler 2005; De Poot & Kruisbergen 2006; Williams & Johnson
2008. Thriller-schrijver Joseph Wambaugh schreef een boek over het uitgevoerde
DNA-onderzoek: The Blooding: The True Story of the Narborough Village Murder. Bantam
Press. 1989
94
95
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Introductie forensisch DNA-onderzoek in Nederland en de vorming van jurisprudentie
In 1985 doen zes vrouwen in Amsterdam aangifte van (poging tot)
verkrachting. De misdrijven vinden plaats rondom het World Trade Center
(WTC). De verschillende (pogingen tot) verkrachtingen vertonen veel
overeenkomsten, waarop de politie vermoedt dat een serieverkrachter actief is.
Na verloop van tijd komt een verdachte in beeld. Hij ontkent betrokkenheid bij
de misdrijven, heeft een (door anderen bevestigd) alibi en werkt volledig mee
aan het onderzoek. Anderzijds wordt de man positief geïdentificeerd bij een
Oslo-test, een stemmentest en ‘klassiek’ bloedonderzoek. Op grond van deze
drie wettige bewijsmiddelen acht de rechter het overtuigend bewezen dat de man
twee verkrachtingen heeft gepleegd, en veroordeelt hem in februari 1987 tot
tweeëneenhalf jaar gevangenisstraf. 98
Een hoger beroep wordt ingesteld, waarbij DNA-onderzoek een
beslissende rol speelt. Verdachte en slachtoffers stellen bloed voor een
vergelijkend DNA-onderzoek beschikbaar. Omdat het Gerechtelijk
Laboratorium in Rijswijk (tegenwoordig het Nederlands Forensisch Instituut,
NFI, in Den Haag) dan nog geen operationeel DNA-laboratorium heeft, wordt
het materiaal naar een Engels forensisch DNA-laboratorium gestuurd. Ate
Kloosterman, destijds betrokken bij deze eerste Nederlandse forensische DNAzaak, tegenwoordig DNA-deskundige van het NFI en hoogleraar forensische
biologie aan de Universiteit van Amsterdam, vertelde mij in de zomer van 2009
daarover het volgende:
“We hebben toen dat celmateriaal zelf naar Cellmark
Diagnostics in Engeland gebracht. Dat bedrijf had die techniek
van Jeffreys overgekocht en mocht het commercieel
toepassen. Dat DNA-onderzoek heeft toen drie of vier weken
geduurd. Toen kwam het rapport uit: de spermasporen
onderling matchen, maar er is geen match tussen de verdachte
en de spermasporen. Conclusie: een serieverkrachter is actief,
maar het is niet onze verdachte. Dat we in staat waren om
iemand die onterecht verdacht was geraakt op grond van die
geavanceerde technologie konden uitsluiten, heeft toen heel
veel positieve publiciteit veroorzaakt. Dat was de doorbraak
voor het Gerechtelijk Laboratorium om zelf die techniek te
ontwikkelen.” 99
98 Zie voor een uitgebreide bespreking van deze zaak: Eikelenboom 2000; Korvinus
1989. Wettig bewijs is conform internationale verdragen, wetgeving en jurisprudentie
verkregen; overtuigend wordt bewijs pas als, conform artikel 338 van het Wetboek van
Strafvordering, de rechter tijdens de terechtzitting vaststelt dat het rechtmatige bewijs
betrouwbaar en relevant is voor de zaak.
99 Bron: interview.
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De man wordt, mede op grond van de resultaten van het DNA-onderzoek,
vrijgesproken. DNA-bewijs wordt in de WTC-verkrachtingszaak voor het eerst
als wettig en overtuigend bewijsmiddel toegelaten in een Nederlandse rechtbank. 100
De Amsterdamse WTC-zaak en de Engelse casus tonen aan dat DNAonderzoek kan bijdragen aan processen van strafrechtelijke waarheidsvinding.
Met andere woorden: met DNA-onderzoek kunnen verdachten hun onschuld
aantonen. 101 Dat wil niet zeggen dat verdachten eind jaren ’80 het recht hebben
op het aantonen van onschuld door middel van DNA-onderzoek, zoals uit de
volgende verkrachtingszaak duidelijk wordt.
Een man wordt ervan verdacht een vrouw te hebben verkracht. De
verdachte ontkent betrokkenheid en verzoekt om DNA-onderzoek om
daarmee zijn onschuld aan te tonen. Echter, de rechter vindt het wettig en
overtuigend bewezen dat de man de dader is van de verkrachting, wijst het
verzoek af en veroordeelt hem tot gevangenisstraf. Tegen deze gang van zaken
gaat de man in cassatie bij de Hoge Raad, die hem in het gelijk stelt: “De
mogelijkheid dat de verdachte de verkrachting niet heeft begaan is bepaald niet
zo onwaarschijnlijk dat deze mogelijkheid terzijde had mogen worden
geschoven.” 102 De gevormde jurisprudentie betekent dat het aantonen van
onschuld door DNA-onderzoek voor verdachten tot recht verheven is. Deze
zaak en de WTC-zaak laten zien dat DNA-onderzoek leidt tot een versterking
van de positie van verdachten en heeft, aldus Alec Jeffreys, waarschijnlijk
bijgedragen aan de acceptatie van nieuwe forensische techniek, want DNAonderzoek “maakte zijn entree niet direct als nieuw instrument van een toch al
machtige en opdringerige overheid, maar als methode waarmee burgers die
overheid van het lijf konden houden.” 103 Die laatste paar woorden van Jeffreys
gaan letterlijk op, zo blijkt uit het volgende jurisprudentiemoment.
Een veel gebruikte test tot en met de jaren ’90 is vergelijkend
bloedonderzoek. 104 Dergelijk onderzoek is afhankelijk van bloed en speeksel.
Korvinus 1989
Advocaat en hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops (2008: 81) stelt
in dit verband dat DNA-onderzoek twee onbedoelde effecten heeft bewerkstelligd: de
kwetsbaarheid van het rechtssysteem wordt uitvergroot, en eventueel falen van justitie
kan worden blootgelegd. Hoe forensisch DNA-onderzoek kan bijdragen aan het in
vrijheid krijgen van ten onrechte veroordeelde personen wordt duidelijk aan de hand
van de Amerikaanse advocaten Barry Scheck en Peter Neufeld. Zij gebruiken DNAtechnieken om mensen vrij te krijgen die ten onrechte zijn veroordeeld. Inmiddels zijn
rond de 250 personen vrijgelaten. Zie: www.innocentproject.org.
102 Hoge Raad 1991
103 Van Maanen 2006: 7
104 Een vijftal bloedgroepeigenschappen wordt vastgesteld: phophoglucomutase
(PGM), erythrocyt acid phosphatase (EAP), esterase (EsD), haptoglobine (Hp) en
groep specifieke componenten (Gc). Dergelijke eigenschappen komen niet alleen voor
100
101
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Verdachten en slachtoffers moeten toestemming geven voor afname en verder
onderzoek. Omdat de random match probabilities (RMPs) bij vergelijkend
bloedonderzoek doorgaans ruimte voor juridische twijfel openlaten, stemmen
verdachten vaak in met bloedonderzoek. Zo ook een man die in 1989 wordt
verdacht van het medeplegen van een verkrachting. De vervolgende officier
van justitie geeft, nadat het bloed beschikbaar is gekomen, de opdracht aan het
Gerechtelijk Laboratorium een DNA-onderzoek te verrichten op het bloed van
de verdachte. De verdachte tekent bezwaar aan tegen de gang van zaken; hij
heeft ingestemd met bloedafname voor vergelijkend bloedonderzoek en niet
voor DNA-onderzoek. De rechtbank stelt de verdachte in het gelijk:
“[Vergelijkend bloedonderzoek geeft] naar de huidige stand van
de onderzoekstechnieken een meer of minder sterke indicatie
voor identificatie, waarbij de onderzoeksresultaten (bijna) altijd
een juridisch te waarderen mate van twijfel openlaten. … Het
DNA-fingerprint onderzoek maakt het mogelijk bij aantreffen
van voldoende vergelijkingsmateriaal een persoon zonder een spoor
van twijfel te identificeren. Daarmee kan de uitslag van zo’n
onderzoek beslissend zijn voor het bewijs (of voor het
ontbreken daarvan) van de aan een verdachte verweten
strafbare feiten.” 105
Een eventuele DNA-match laat, aldus de rechter, geen ruimte voor twijfel; een
DNA-match zal, als iemand al verdachte is, bijna zeker leiden tot een
veroordeling. De rechter draagt een tweede argument aan voor het afwijzen van
de vordering tot DNA-onderzoek op het bloed:
“Het tweede argument ligt daarin dat tot op heden een
wettelijke regeling van het DNA-onderzoek ontbreekt. De
afwezigheid van zo’n regeling brengt mee, gelet op het
bepaalde in [artikel 11 van de Grondwet] en de [artikelen 6 en
8 van het] Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), dat zonder

in bloed, maar – bij ongeveer 80 procent van de mensen – ook in andere
lichaamsstoffen, zoals speeksel en sperma, zie: Janssen 1995. Nadat de eigenschappen
van een spoor en referentiemateriaal zijn vastgesteld, en beide dezelfde
bloedgroepeigenschappen vertonen, kan de mate van waarschijnlijkheid dat een
biologisch spoor afkomstig is van een bepaalde persoon worden uitgerekend. Die mate
van waarschijnlijkheid – de RMP – varieert van 1 op 100 tot, in een enkel geval, 1 op
10.000, zie: Kloosterman 2010.
105 Rechtbank Amsterdam 1990 (cursivering toegevoegd)
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gewogen toestemming een onderzoek niet kan worden
uitgevoerd.” 106
Bij DNA-onderzoek zijn individuele grondrechten en meer algemene
rechtsprincipes in het geding. Meer specifiek benoemt de rechter het recht op
een onaantastbaar lichaam, het recht op een eerlijk proces en het recht op
eerbiediging van het privéleven. Dergelijke rechten mogen alleen worden
geschonden als democratisch tot stand gekomen wetgeving de inbreuk daarop
rechtvaardigt. Die wetgeving ontbreekt eind jaren ’80 en begin jaren ’90. De
totstandkoming van deze wetgeving in Nederland vormt de basis van een van
de centrale vraagstellingen van dit hoofdstuk, die hieronder is geformuleerd.
Vraagstelling hoofdstuk
Hoe komt gedwongen bloedafname met het oog op DNA-onderzoek in de
wetgeving terecht? Dit is de centrale vraag van dit hoofdstuk Om deze vraag te
beantwoorden, wordt in de volgende paragraaf uitgebreid verslag gedaan van de
zaak waarin bovengenoemde Rachel het slachtoffer is. Meer in het bijzonder
gaat paragraaf 2.2 over de juridische strijd rondom de reikwijdte van het recht
op een onaantastbaar lichaam. De mijlpaalcasus belicht meer aspecten die van
belang zijn in het kader van de Wet DNA-onderzoeken. Eerder in dit
hoofdstuk is beschreven dat DNA-onderzoek een inbreuk op grondrechten
impliceert. Voordat een dergelijke inbreuk gerechtvaardigd wordt geacht, moet
de betrouwbaarheid van forensisch DNA-onderzoek boven iedere twijfel
verheven zijn. Juist de betrouwbaarheid van forensisch-genetisch onderzoek
wordt ten tijde van de mijlpaalcasus hevig bediscussieerd door wetenschappers
en genetici, met name in de Verenigde Staten. De inhoud van de gevoerde
discussie wordt kort aangestipt in paragraaf 2.3. Hoe analisten en deskundigen
verzamelde sporen en referentiemateriaal transformeren van bloed en uistrijkjes
Rechtbank Amsterdam 1990. Artikel 11 van de Grondwet heeft betrekking op het
recht op de onaantastbaarheid van het lichaam. Artikel 6 EVRM stelt regels voor een
eerlijk proces, bijvoorbeeld dat de verdediging de benodigde tijd en faciliteiten heeft een
zaak voor te bereiden, dat een verdachte zich kan laten bijstaan door een raadsheer, en
dat de verdediging een getuige kan ondervragen, zie: Van Kampen 1998, 2000. Artikel 8
EVRM regelt dat de persoonlijke levenssfeer gevrijwaard blijft van
overheidsbemoeienis; artikel 10 Grondwet heeft een vergelijkbare reikwijdte. Gegeven
de benodigde inbreuken laat advocaat Theo de Roos (1990a: 118, 1990b: 128) weten
dat er bij gedwongen bloedafname voor DNA-onderzoek veel op het spel staat: niet
alleen bespeurt hij een verschraling van de rechten van verdachten ten op zichte van de
autoriteiten doordat het rechtsprincipe fair trial op de tocht komt te staan, hij maakt
zich ook zorgen over het totaal beschikbaar komen voor de autoriteiten van lichaam en
ziel. Advocaat Cees Korvinus (1989: 125) schaart zich aan De Roos’ zijde door te
stellen gedwongen DNA-onderzoek onwenselijk en verwerpelijk te vinden: “Het zou
immers een schending zijn van de integriteit van het lichaam.”

106
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in betrouwbaar bewijsmateriaal komt uitgebreid aan de orde. Daarbij komt de
vraag aan de orde hoe betrouwbaarheid in forensisch-genetische praktijken
wordt gepraktiseerd? De vraagstukken besproken in paragrafen 2.2 en 2.3
dragen beide in belangrijke mate bij aan de vorm en inhoud van de Wet DNAonderzoeken, die in paragraaf 2.4 wordt beschreven. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met de vraag hoe de mijlpaalcasus bijdraagt aan de wijze waarop
forensisch-genetische praktijken tot stand worden gebracht na de invoering van
de Wet DNA-onderzoeken.
2.2 Een juridische praktijk
Verkrachting is een zwaar geweldsdelict, en wordt omschreven in artikel 242
van het Wetboek van Strafrecht: “Hij die door geweld of een andere
feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt
tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het
seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de
vijfde categorie.”
Door het bewerkstelligen van koppelingen tussen enerzijds biologische
sporen veiliggesteld op lichamen, plaatsen delict en locus delicti, en anderzijds
referentiemateriaal afkomstig van een bekende persoon (slachtoffers en
verdachten), kan forensisch DNA-onderzoek bijdragen aan het proces van
strafrechtelijke waarheidsvinding. Er zijn twee voorwaarden aan verbonden.
Ten eerste zijn de forensische DNA-technieken ten tijde van de hier
beschreven mijlpaalcasus afhankelijk van biologische sporen met relatief veel
ongedegradeerd DNA. 107 Dergelijke benodigde hoeveelheden zijn doorgaans
aanwezig in DNA-sporen van bloed, sperma en vaginale uitstrijkjes ter grote
van een munt van € 0,10. Ten tweede is voor waarheidsvinding lichamelijk
onderzoek vaak noodzakelijk. Het is met name dit tweede punt – lichamelijk
onderzoek – waarover het gaat in deze paragraaf. Meer specifiek zal worden
beschreven hoe lichamen van slachtoffers en verdachten tot onderdeel worden
gemaakt van forensisch-genetische praktijken. Met andere woorden: hoe
worden DNA-gegevens van de lichamen van slachtoffers en verdachten,
gegeven de beschikbare genetische technieken en geldende wetgeving, tot stand
gebracht? Om die vraag te beantwoorden is hieronder – aan de hand van een
beschrijving van verschillende ‘zedensetjes’ – beschreven hoe het lichamelijk
onderzoek bij slachtoffers en verdachten wordt uitgevoerd. 108
Gill et al 1985: 577
Gegeven de ingrijpendheid van verkrachting én de aard van sociaal-wetenschappelijk
onderzoek, kent dit hoofdstuk een ingebakken ethisch probleem. Kenmerkend voor
verkrachters is dat zij hun slachtoffer(s) objectiveren – dat is het onthouden van
handelingsmogelijkheden (agency), authenticiteit en persoonlijkheid (Cussins 1996: 575)
– met het oog op het vergemakkelijken van de verkrachting voor henzelf (Russell 1997:
164). Analoog hieraan zou ik het voor mezelf gemakkelijker maken om consequent van
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Figuur 1.2: zedenset slachtoffers, bron: www.politiemuseum.nl.

Lichamelijk onderzoek bij slachtoffers
Slachtoffers van verkrachting worden doorgaans aan hun lichaam onderzocht
met behulp van ‘het zedensetje voor slachtoffers’ (figuur 1.2). Een zedenset is
een gestandaardiseerd onderzoeksprotocol dat bestaat uit verschillende
formulieren, onderzoeksbenodigdheden, opbergcontainers en genummerde
stickers om veiliggesteld materiaal te registreren. Aan de hand van een
onderzoeksrapport verzamelt een arts eerst sporen (uitstrijkjes, schaamharen,
nagelvuil). Vervolgens wordt referentiemateriaal van het slachtoffer verzameld
(schaamhaar, bloed, speeksel). 109 Een bij het onderzoek aanwezige rechercheur
maakt, door het te verpakken, registeren en nummeren, stukken van
overtuiging van het verzamelde sporen- en referentiemateriaal. De stukken van
‘het slachtoffer’ in plaats van Rachel te spreken; tegelijkertijd zou ik bijdragen aan een
verdere objectivering van Rachel en reïficering van haar als slachtoffer (zie:
Timmermans 2006: 53). Door het slachtoffer de naam Rachel te geven, beoog ik zowel
mijzelf als de lezer ervan te doordringen dat deze ‘casus’ ook een echte zaak betreft,
met een echt slachtoffer. Het biedt mij ook de mogelijkheid te switchen van de zaak
waarvan Rachel het slachtoffer is naar een meer algemene beschrijving als dat ten goede
komt aan de goede zeden.
109 Omdat wordt vermoed dat Rachel met een slaapmiddel is geïnjecteerd, wordt extra
bloed en urine afgenomen.
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overtuiging worden vervolgens, tezamen met de kleding van het slachtoffer,
verpakt in de zedenset en voor verder onderzoek verstuurd naar het
Gerechtelijk Laboratorium. Het plakken van stickers en labels op verzamelde
sporen en referentiemateriaal, en de nauwgezette administratie daarvan, maakt
het mogelijk om celmateriaal onveranderlijk te verplaatsen van de
onderzoekskamer naar het forensisch laboratorium.
Het plakken van stickers en labels op het verzamelde materiaal is een
technologie die even triviaal als belangrijk is; door het plakken van een sticker
met informatie over de identiteit van de donor van het biologische monster kan
te allen tijde worden nagegaan van wie een monster afkomstig is, of waar het is
verzameld. Wanneer het in dit boek gaat over referentiemateriaal dat gepaard
gaat met informatie over de identiteit van de donor, zal ik spreken van
monster/ID-pakketjes. 110
De zedenset is bedoeld om de meest gunstige omstandigheden te
creëren voor een “optimale verzameling van persoonlijke sporen.” 111 De
taakverdeling tussen arts en rechercheur is daarbij essentieel. De arts voert het
lichamelijk onderzoek uit en verzamelt zowel referentiemateriaal van het
slachtoffer als verkrachtingssporen, de rechercheur beschrijft en registreert
referentiemateriaal en sporen. Daarbij speelt een delicaat probleem. De
verzameling, beschrijving en registratie van sporen- en referentiemateriaal moet,
met het oog op het genereren van wettig en overtuigend bewijs, door zowel de
arts als de rechercheur, nauwkeurig gebeuren. Tegelijkertijd hebben
verkrachtingsslachtoffers vaak specifieke persoonlijke aandacht nodig. Als zij
naar hun gevoel op een onprettige wijze worden onderzocht of behandeld, kan
dat leiden tot een fenomeen dat als ‘tweede verkrachting’ of ‘tweede
aanranding’ is benoemd. 112 De wijze waarop de zedenset het lichamelijk
onderzoek ordent, evenals de taakverdeling tussen arts en rechercheur, plaatst
het lichaam van slachtoffers en de mogelijke sporen die zich erop bevinden in
het centrum van de aandacht; het is letterlijk het object van onderzoek.
Daarmee verbonden is het niet denkbeeldig dat het door de zedenset opgelegde
regime voor optimale sporenverzameling en de strikte taakverdeling tussen arts
Toom 2006. Een monster/ID-pakketje is een immutable mobile (Latour 1990: 26)
omdat het onveranderlijk kan worden verplaatst, en daardoor op andere plaatsen en
tijden kan worden gepresenteerd, gelezen en gecombineerd.
111 Janssen 1992: 38. Vergelijk Parnis & Du Mont (2002: 848): “The SAEK [sexual
assault evidence kit] was designed to standardize medical treatment and forensic
evidence collection across sexual assault cases, thereby eliminating individualized and
haphazard health care and investigative practices.” In de veelal Anglo-Amerikaanse
literatuur over het lichamelijk onderzoek bij verkrachtingsslachtoffers met het oog op
bewijsverzameling, wordt vaak gesproken over een medicolegal regime. Zie bijvoorbeeld
het werk van Du Mont & Parnis (2001) over bewijsverzameling bij
verkrachtingslachtoffers in Canada.
112 Campbell 1998; Campbell et al 2001, 2005
110
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en rechercheur kan leiden tot een verdere objectivering van de onderzochte
persoon. Een kort hedendaags voorbeeld maakt dat duidelijk.
Tegenwoordig is een standaard laboratoriumtechniek de zogenaamde
polymerase chain reaction (PCR, zie hoofdstuk 3). Het is een methode om kleine
hoeveelheden DNA te vermeerderen. De gevoeligheid van forensische DNAtechnieken is daarmee aanzienlijk toegenomen. Die toename heeft gevolgen
voor de wijze waarop lichamen van slachtoffers (en verdachten) van
zedenmisdrijven tot stand worden gebracht. In de instructie van een zedenset
uit 2001 wordt informatie gegeven over de wijze waarop lichamen worden
onderzocht: “De onderzoeken moeten, mede ter voorkoming van contaminatie
van de DNA-sporen, onder hygiënische omstandigheden worden uitgevoerd.
Draag daarom tijdens het onderzoek: beschermende kleding, een haarkapje, een
mondkapje (welke in de onderzoeksset zedendelicten zijn bijgevoegd) en
wegwerp handschoenen.” 113 Het voorbeeld laat zien dat een
laboratoriumtechniek consequenties heeft, die reiken tot buiten de muren van
het laboratorium. Je zou kunnen stellen dat, door PCR en de zedenset,
lichamen van slachtoffers tot onderdeel van het laboratorium worden gemaakt.
Twee verdachte mannen
Ondertussen is de recherche gestart met opsporingsonderzoek. De verkrachting
waarbij Rachel het slachtoffer is, vertoont veel overeenkomsten met de
verkrachting van Tineke een jaar eerder in dezelfde regio. 114 Vermoed wordt
daarom dat zij beide slachtoffer zijn van een serieverkrachter. Enkele weken
nadat Rachel is verkracht, worden in de buurt van het plaats delict een zwart
motorpak, een injectiespuit en verschillende capsules gevonden. Het zwarte
motorpak voldoet aan de beschrijving van Rachel en wordt, tezamen met de
injectiespuit en de capsules, voor onderzoek naar het Gerechtelijk
Laboratorium gestuurd.
Het forensisch onderzoek toont aan dat er aanwijzingen zijn “voor de
aanwezigheid van [een slaapmiddel] in bloed en urine van Rachel. In de spuit
… en in de capsules … is [hetzelfde slaapmiddel] aangetroffen.” 115 Drie
bloedvlekken die op het zwarte motorpak zitten vertonen dezelfde
bloedgroepeigenschappen als het bloed van Rachel: “De kans dat een
willekeurige andere Nederlander dezelfde combinatie van erfelijke factoren
bezit als die bepaald in het bloed op het zwarte motorpak is op grond van de
frequentie binnen de Nederlandse bevolking van de gevonden erfelijke factoren

NFI 2001
Net als Rachel, is ook Tineke een gefingeerde naam.
115 Pro Justitia 1989 (Gerechtelijk Laboratorium, rapport betreffende een toxicologisch
onderzoek in verband met de verkrachting van Rachel)
113
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(ca. 0,3%) ongeveer 1 op de 300.” 116 De forensische resultaten koppelen de
gevonden medicamenten aan het misdrijf en aan Rachel. Maar het slaapmiddel
geeft meer informatie prijs: er staat een naam en adres op vermeld. Op deze
wijze komen twee mannen als verdachte in beeld van de opsporingsautoriteiten.
Wanneer de politie hen een bezoek brengt, herkennen zij het motorpak. Deze
feiten vormen voldoende rechtsgrond voor het openen van een gerechtelijk
vooronderzoek tegen verdachte 1 en 2. De verdachten worden onderworpen
aan een stemmenconfrontatie en een Olso-test, hetgeen niet tot identificatie
leidt. De politie vraagt hen vervolgens mee te werken aan een lichamelijk
onderzoek. Hoe die onderzoeken verlopen, is het onderwerp dat hieronder aan
bod komt.
Lichamelijk onderzoek verdachte 2
Naast de zedenset voor slachtoffers, is er ook een zedenset voor verdachten.
Beide zedensetjes zijn identiek. Echter, omdat het tijdstip van onderzoek bij de
verdachten weken later is dan het misdrijf, zijn niet alle handelingen zinvol.
Nadat verdachte 2 heeft ingestemd met het onderzoek, neemt een arts, in
aanwezigheid van een rechercheur, bloed en speeksel af en verzamelt hij hoofden schaamharen. De rechercheur verpakt, registreert en beschrijft de
verzamelde monsters op de voorgeschreven wijze en construeert zo
monster/ID-pakketjes. Het verzamelde materiaal wordt voor onderzoek naar
het Gerechtelijk Laboratorium gestuurd. Aldaar wordt het referentiemateriaal
vergeleken met verzamelde sporen (schaamharen en uitstrijkjes) afkomstig van
Rachel en Tineke, en met sperma aanwezig op het zwarte motorpak. In beide
gevallen wordt verdachte 2 niet geïncrimineerd. 117 Onder andere op grond van
deze resultaten wordt verdachte 2 uitgesloten als verdachte. Maar hoe zit het
met de andere verdachte man?
Lichamelijk onderzoek verdachte 1
Verdachte 1 (hierna: de verdachte) wordt gevraagd medewerking te verlenen
aan een lichamelijk onderzoek. Na een gesprek met zijn advocaat geeft hij te
kennen toestemming te geven voor het maken van foto’s en het afnemen van
vingerafdrukken: “Wat de zedenset betreft, wil ik nog verklaren dat ik wat die
set betreft alleen wil meewerken aan hoofdhaar, schaamhaar en speekseltesten
en niet aan de bloedtest.” 118 Het afgenomen materiaal wordt op de
bovenbeschreven wijze geregistreerd en verpakt, en voor onderzoek naar het
Pro Justitia 1989 (voorlopig rapport in de zaak van de verkrachting van Tineke en
van de verkrachting van Rachel, met daarin een overzicht van de resultaten bloed- en
spermaonderzoek)
117 Pro Justitia 1989 (voorlopig rapport in de zaak van de verkrachting van Tineke en
van de verkrachting van Rachel, met daarin een overzicht van de resultaten bloed- en
spermaonderzoek)
118 Pro Justitia 1989 (proces verbaal in het kader van verhoor van verdachte 1)
116
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Gerechtelijk Laboratorium verstuurd. De schaamharen komen overeen met
vreemde schaamharen veiliggesteld van het lichaam van Tineke. 119 Onderzoek
aan het speeksel van de verdachte toont aan dat het geen
bloedgroepeigenschappen bevat. 120 Dat is niet heel bijzonder: ongeveer een op
de vijf mensen is een zogenaamde niet-uitscheider (dat wil zeggen dat zij geen
bloedgroepeigenschappen uitscheiden in lichaamsmateriaal als speeksel en
sperma). In de veiliggestelde spermasporen van de lichamen van Rachel en
Tineke worden ook geen bloedgroepeigenschappen vastgesteld. Beide
resultaten kunnen de verdachte niet incrimineren, daarvoor is de specificiteit te
laag. Belangrijk zijn de resultaten wel, want hij kan op grond van deze uitslag
niet worden uitgesloten als mogelijke donor van de sporen.
De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de verkrachtingen. Hem
wordt gevraagd bloed af te staan voor een DNA-onderzoek, zodat hij met
zekerheid kan worden uitgesloten als mogelijke donor en dus ook als verdachte
kan worden uitgesloten, hetgeen hij weigert. De officier van justitie vordert
vervolgens dat de rechter-commissaris zal bevelen dat van de verdachte bloed
zal worden afgenomen ten einde een DNA-onderzoek uit te voeren. De
rechter-commissaris bekrachtigt de vordering en gelast “dat van verdachte – zo
nodig tegen diens wil – door middel van venapunctie, te verrichten door een
arts, een hoeveelheid van ten hoogste 15 ml. bloed wordt afgenomen, met een
gesteriliseerde eenmalig te gebruiken injectiespuit met naald, van een type dat is
aangewezen door het Gerechtelijk Laboratorium.” 121 Tegen dit bevel tekent de
verdachte succesvol bezwaar aan. 122 Vervolgens beveelt de rechter-commissaris
na een vordering van de officier van justitie dat “de verdachte aan zijn persoon
zal worden onderzocht, in dier voege dat van verdachte door een arts, aan te
wijzen door de [rechter-commissaris], vanuit het wangslijmvlies van de mond
van verdachte door middel van een twintigtal wattips materiaal zal worden
afgenomen.” 123 Opnieuw tekent de verdachte, na overleg met zijn advocaat,
bezwaar aan. Ook deze keer vernietigt de rechtbank het door de rechtercommissaris afgegeven bevel. 124 Het zijn deze beslissingen die het
mijlpaalcasusmoment van dit hoofdstuk vormen.
119 Pro Justitia 1989 (aanvullend rapport betreffende een vergelijkend
schaamhaaronderzoek inzake de verkrachting van Tineke, waarvan wordt verdacht
verdachte 1)
120 Pro Justitia 1989 (voorlopig rapport omtrent het DNA-onderzoek)
121 Pro Justitia 1989 (bevel rechter-commissaris van de arrondissementsrechtbank,
gezien de vordering van de officier van justitie gedaan in het kader van het gerechtelijk
vooronderzoek tegen verdacht 1)
122 Rechtbank Maastricht 1989
123 Pro Justitia 1989 (bevel rechter-commissaris van de arrondissementsrechtbank,
gezien de vordering van de officier van justitie gedaan in het kader van het gerechtelijk
vooronderzoek tegen verdacht 1)
124 Rechtbank Maastricht 1990
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De grenzen van een lichaam en reikwijdte artikel 11 Grondwet
De aangetekende bezwaren vormen het toneel van een juridische strijd over de
reikwijdte van het recht op onaantastbaarheid van het lichaam (artikel 11 van de
Grondwet) in het licht van een drietal bevoegdheden die rechter-commissaris
mobiliseert voor bloed- en wangslijmvliesafname van de verdachte. De eerste
bevoegdheid betreft artikel 225 van de Invoeringswet van het Wetboek van
Strafvordering. 125 Dit artikel stelt dat maatregelen tegen de verdachte in het
belang van het gerechtelijk vooronderzoek door de rechter-commissaris of openbaar
ministerie kunnen worden bevolen. De rechtbank stelt dat in het betreffende
artikel niet wordt gesproken over lichamelijk onderzoek of de afname van
lichaamsmateriaal. Het kan daarom niet van toepassing zijn bij de gegeven
bevelen.
In het hieronderstaande gaat het daarom over artikelen 56 en 195 van
het Wetboek van Strafvordering. De eerste stelt regels voor onderzoek bij
verdachten aan zijn lichaam of kleding, de tweede voor onderzoek aan zijn persoon
als wordt vermoed dat er sporen aan het lichaam of aan de kleding zitten. Bij
zijn standpuntbepaling leunt de rechtbank op de interpretatie van de twee
artikelen door de Hoge Raad in het zogenaamde Tweede bloedproefarrest en
Endeldarmarrest. 126 In het Tweede bloedproefarrest uit 1962 staat de vraag
centraal of het afnemen van bloed van een autobestuurder zonder zijn
toestemming kan leiden tot een wettig bewijsmiddel. De Hoge Raad oordeelt
dat de interpretatie bij artikelen 56 en 195 van het Wetboek van Strafvordering
alleen in strikte bewoordingen mag worden opgevat. 127 Het wegnemen van
bloed uit het lichaam correspondeert niet met de reikwijdte van die twee
artikelen.
Dat betekent niet dat alles wat zich ‘in’ het lichaam bevindt
ontoegankelijk is voor de autoriteiten betrokken bij waarheidsvinding, zoals in
het Endeldarmarrest uit 1988 wordt uitgelegd. In dat arrest staat de vraag
centraal of een man op onrechtmatige wijze aan zijn lichaam is aangetast tijdens
een, door een arts uitgevoerde, fouillering van de endeldarm, waarbij
verdovende middelen worden gevonden. De verdachte stelt dat dit onderzoek
niet in overeenstemming is met artikelen 56 en 195 van het Wetboek van
Strafvordering. Echter, de Hoge Raad beslist anders, want, zo stelt hij, een
onderzoek aan het lichaam wordt van oudsher opgevat als zowel een onderzoek
aan de oppervlakte van het lichaam als ook “een onderzoek in de natuurlijke
openingen en holten van het lichaam – waaronder rectaal toucheren.” 128 Bij
oraal, rectaal en vaginaal toucheren mogen voorwerpen niet behorend tot het
De wet in inmiddels komen te vervallen.
Hoge Raad 1962, 1989
127 Hoge Raad 1962
128 Hoge Raad 1989
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lichaam, zoals verdovende middelen (in het kader van de Opiumwet) en wapens
(in het kader van de Wapenwet), in beslag worden weggenomen.
Tijdens de bezwaarprocedures over de vraag of het bevel voor bloeden wangslijmvliesafname bij de verdachte wel of niet wettig is, worden de
grenzen van het lichaam, en daarmee de reikwijdte van artikel 11 van de
Nederlandse Grondwet, bepaald. Dat artikel 11 luidt: “Ieder heeft, behoudens
bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van
zijn lichaam.” Het is, zoals de tussenzin aangeeft, geen absoluut recht. De
letterlijke grondwettekst voorziet in de rechtmatige aantasting van lichamen als
in de wet beperkingen zijn gesteld (voorbeelden zijn arrestatie, fouillering,
nemen van vingerafdrukken). Volgens de uitleg van de rechtbank Maastricht,
die daarbij gebruik maakt van de bovenbesproken arresten, kunnen personen
worden ‘aangeraakt’ aan de buitenzijde van hun lichaam en waar natuurlijke
openingen – mond, vagina, rectum – zijn. Voorwerpen die in natuurlijke
lichaamsopeningen zijn verborgen en die bij wet verboden zijn – drugs, wapens
– mogen worden weggenomen. De wet stelt geen regels voor het afnemen van
lichaamseigen materiaal – bloed, wangslijm, haren – uit de natuurlijke
openingen. Dat betekent dat bloed ‘onder’ de huid en wangslijm ‘in’ de mond
wordt beschermd door het recht op onaantastbaarheid van het lichaam. Als
gevolg daarvan kan van de hoofdverdachte – ook al zijn er serieuze bezwaren
tegen hem in verband met twee verkrachtingen – geen lichaamsmateriaal met
dwang worden afgenomen. 129 Het openbaar ministerie gaat bij de Hoge Raad in
cassatie in het belang van de wet. De uitspraak van de rechtbank wordt door de
Hoge Raad bekrachtigd met het Wangslijmarrest. Artikel 195 van het Wetboek
van Strafvordering geeft geen “bevoegdheid tot het afnemen van tot het
lichaam behorend en daarvan deel uitmakend materiaal, zoals wangslijm.” 130
Het belang van DNA-onderzoek
Twintig jaar na de mijlpaalcasus spreek ik de officier van justitie, Henk
Smalburg, die de verdachte namens het openbaar ministerie vervolgde. Ik vraag
hem naar de betekenis van de weigering van de verdachte om bloed af te staan
voor DNA-onderzoek:
Interviewer: Wat betekende de weigering van de verdachte?
Smalburg: Dat is zijn recht. Maar de DNA-test kon daardoor
niet. Bewijstechnisch was het het einde van de zaak. Hij had
helemaal gelijk. Dat kun je hem niet verwijten.
Interviewer: Hoe was de zaak verlopen als de zaak een paar
jaar eerder, dus voor het DNA-tijdperk, had gespeeld.

129
130

Rechtbank Maastricht 1989, 1990
Hoge Raad 1990
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Smalburg: Dan was DNA-onderzoek niet aan de orde
geweest, en hadden we de zaak nooit op de zitting gekregen.
Dan had de verdachte vastgezeten tijdens het onderzoek,
maar dan hadden we al vrij snel vastgesteld dat we er niet
uitkomen.
Interviewer: Wat was dan de consequentie?
Smalburg: Zonder de mogelijkheid van DNA-onderzoek had
hij nooit die vraag gesteld gekregen, dan was er geen
onderzoeksgrond geweest om hem langer vast te houden. 131
De invloed van de mogelijkheid tot het uitvoeren van DNA-onderzoek heeft in
deze zaak twee aspecten. Ten eerste wordt de verdachte gevraagd zijn onschuld
aan te tonen. In strikt juridische zin betekent dat een omkering van de
bewijslast. Door zijn weigering mee te werken aan DNA-onderzoek, blijft, ten
tweede, de verdachte langer als onderzoeksvoorwerp fungeren. De Grondwet,
het ontbreken van wetgeving dat voorziet in gedwongen bloedafname en
jurisprudentie staan tussen waarheidsvinding en de toegankelijkheid van het
lichaam van de verdachte. De verdachte zet zijn lichaam in om letterlijk het
proces van strafrechtelijke waarheidsvinding te frustreren.
Het contrast met het lichaam van Rachel (en andere
verkrachtingsslachtoffers) is groot. Tijdens het misdrijf wordt, gegeven het
vastbinden, blinderen, de verkrachting en drogeren, Rachel iedere
handelingsmogelijkheid ontnomen. Bij het lichamelijk onderzoek wordt haar
lichaam, gegeven het door het zedensetje opgelegde regime, de rolverdeling
tussen rechercheur en arts, technologie en wetgeving, letterlijk tot object van
onderzoek wordt gemaakt. Haar lichaam wordt tot onderdeel van het
laboratorium gemaakt. 132
Het contrast tussen de twee lichamen is dusgezegd groot, de frustratie
die dat teweeg brengt voor het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding is
zo mogelijk nog groter. Om het verschil en de frustratie voor toekomstige
zaken te verminderen, moet de wet worden veranderd, zodat een verdachte in
een volgende zaak gedwongen kan worden bloed voor DNA-onderzoek af te
staan. Echter, voor een dergelijke wetsverandering moet de betrouwbaarheid
van forensisch DNA-onderzoek boven iedere twijfel verheven zijn. Dat is ten
tijde van deze mijlpaalcasus allerminst het geval.
Bron: interview.
Het hedendaags standaardgebruik van PCR in forensisch-genetische laboratoria
noopt tot maatregelen tijdens het lichamelijk onderzoek van slachtoffers (en
verdachten) van verkrachting, welke onder andere betrekking hebben op het
voorschrift dat de onderzoekende arts rubberen handschoenen, beschermende kleding
en een mondkapje draagt. Lichamen van verkrachtingsslachtoffers worden daardoor als
besmet lichaam of ‘plaats delict’ tot stand gebracht, zie: Campbell et al 2005: 315.
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2.3 Forensisch-genetische betrouwbaarheid in de praktijk
Wat betekent betrouwbaarheid van forensisch DNA-onderzoek in de praktijk?
En waar vind je het? Zo luiden twee vragen die ik in deze paragraaf
beantwoord. Het verzamelde sporen- en referentiemateriaal van de beide
slachtoffers en verdachte 2 staan bij het beantwoorden van deze vragen
centraal. Meer specifiek wordt in deze paragraaf beschreven hoe van biologisch
materiaal uiteindelijk wettig en overtuigend bewijsmateriaal wordt gemaakt. Het
gaat in deze paragraaf dus over verplaatsing van het verzamelde materiaal van de
onderzoeksruimte in het ziekenhuis/politiebureau naar het forensisch
laboratorium en later de rechtszaal en transformatie van het celmateriaal naar
DNA-bewijs – die twee processen worden gevat in de term translatie. 133
Forensisch-genetische betrouwbaarheid (hierna: betrouwbaarheid), is geen vast
gegeven, maar verschilt van plaats tot plaats, en van tijd tot tijd. Ik zal daarom
niet alleen betrouwbaarheid in een forensisch DNA-laboratorium en rechtszaal
beschrijven ten tijde van de mijlpaalcasus, maar ook anno nu.
Contemporaine forensisch-genetische betrouwbaarheid
Op de vraag wat betrouwbaarheid is, bestaan verschillende antwoorden. Het
geschetste dominante contemporaine vertoog (zie: Woord vooraf) rondom
forensische genetica geeft aan dat het een techniek betreft die probleemloos de
waarheid betrouwbaar achterhaalt. De achterliggende idee daarvan is dat de
wereld van objecten gevrijwaard is van menselijke inmenging. RMPs die met
een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitsluiten dat een DNA-match
tussen een spoor en een DNA-profiel van een verdachte op toeval berust, zijn
daarvan een voorbeeld. Tegenover dergelijk ‘hard’ bewijs plaatst raadsheer,
hoogleraar straf- en procesrecht en voorzitter van de Commissie Evaluatie
Afgesloten Strafzaken (CEAS) Ybo Buruma een andere versie van
betrouwbaarheid: “In die zin is de hardste wetenschap juist de minst relevante.
Daar zit namelijk geen verhaal bij. Terwijl ook ‘zekere’ feiten pas bewijs worden
in een overtuigend verhaal.” 134 Er zijn aldus verschillende versies van
betrouwbaarheid in omloop.
Naast betrouwbaarheid in vertogen, is er ook zoiets als praktische
betrouwbaarheid. Deze versie van betrouwbaarheid vind je op de werkvloer,
bijvoorbeeld in een forensisch laboratorium voor DNA-onderzoek. In de
zomer van 2005 heb ik twee maanden participerend onderzoek gedaan bij het
Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek (FLDO) in Leiden. Mijn
onderzoeksvraag was simpel: Wat is betrouwbaarheid in een forensisch
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Zie: Latour 1996: 119.
Buruma 2006: 33
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laboratorium voor DNA-onderzoek? 135 Het is een vraag die ik telkens stelde
tijdens gesprekken met de medewerkers van het FLDO. Een constante in hun
antwoorden was dat resultaten reproduceerbaar moeten zijn. Op
reproduceerbare resultaten kom ik later terug. Er waren echter ook andere,
meer diverse antwoorden, die ik kreeg op mijn vraag: 136
Medewerker 1: “Een manier om betrouwbare resultaten te
verkrijgen is door ‘schoon’ en ‘steriel’ te werken, bijvoorbeeld
door het dragen van handschoenen en een labjas en het
steriliseren van instrumenten en werkplek. … [Nieuwe
onderzoeksmethoden worden] voorgelegd aan de Raad voor
Accreditatie en als de methode voldoet aan de norm wordt
deze geaccrediteerd.”
Medewerker 2: “Een mooi profiel is in balans, dat wil zeggen
dat je bij heterozygoten ongeveer even sterke signalen
doorkrijgt. Bovendien is een mooi profiel volledig. Langere
markers lopen een beetje af, dat is acceptabel, maar aflopen
mag geen extreme vormen aannemen.”
Medewerker 3: “Het is belangrijk dat binnen het FLDO
volgens vaste afspraken en protocollen gewerkt wordt om
betrouwbare en reproduceerbare resultaten te krijgen en de
integriteit te waarborgen. Ook communicatie is van belang
voor de betrouwbaarheid. Een manier van communiceren is
door het invullen van de verschillende lijsten, zoals de
extractieformulieren, het PCR formulier, de ABI-run lijst, of
de lotnummer-lijst. Maar het gebeurt ook door stipjes op
reageerbuisjes te zetten, daarmee wordt aangegeven dat
reageerbuisjes al eerder gebruikt zijn. Je gebruikt daardoor
niet snel verschillende reageerbuisjes tegelijkertijd.”
Betrouwbaarheid in laboratoria is, vandaag de dag, afhankelijk van
reproduceerbare resultaten; geaccrediteerde werkprocessen; wetenschappelijke
mores, zoals het dragen van handschoenen, schoon en steriel werken; mooie
profielen; vaste afspraken; het volgen van de protocollen en tenslotte van
communiceren door het invullen van lijsten of het zetten van stipjes. Vragen
Voor een uitgebreid verslag van mijn observaties in het FLDO, zie: Toom 2009. In
dat artikel wordt geanalyseerd hoe de wijze van rapporteren bijdraagt aan de kloof
tussen juristen en wetenschappers.
136 Met alle medewerkers van het FLDO heb ik ‘semi-gestructureerde’ interviews
gehouden. Alle interviews vonden plaats in augustus 2005. De interviews zijn niet op
band opgenomen. Mijn interviewaantekeningen heb ik verwerkt in een document
waarin de inhoud van het gesprek wordt weergegeven. De weergave van het gesprek
heb ik tenslotte ter autorisatie voorgelegd aan de geïnterviewde medewerkers.
135
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stellen aan medewerkers van het FLDO brengt een andere versie van
betrouwbaarheid voor het voetlicht dan de eerder genoemde versies. Het is een
dergelijke versie die hieronder mijn aandacht heeft. Meer specifiek gaat het
hieronder over betrouwbaarheid ten tijde van de mijlpaalcasus. De eerder
genoemde Kloosterman vroeg ik tijdens een gesprek de belangrijkste
verschillen tussen betrouwbaarheid toen en nu te benoemen: “Het was nog
behoorlijk ongereguleerd. We hadden nog geen geaccrediteerd laboratorium. …
Je had ook nog niet de awareness dat je voldoende materiaal achterhoudt om een
tweede onderzoek mogelijk te maken.” 137 Van reproduceerbare resultaten noch
van geaccrediteerde werkprocessen was in de begindagen van het forensisch
DNA-onderzoek in Nederland sprake. Dat roept de vraag op of er überhaupt
sprake was – of: kon zijn – van een betrouwbare forensisch-genetische praktijk
in die tijd.
Betrouwbaarheid ten tijde van de mijlpaalcasus in een forensisch DNA-laboratorium
Over de vraag of forensisch DNA-onderzoek een betrouwbare techniek is,
woedt in de Verenigde Staten een verhit debat ten tijde van de mijlpaalcasus. 138
Onderwerpen die tijdens dat debat aan bod komen zijn het bepalen en
interpreteren van DNA-profielen, het ontbreken van controlemechanismen en
het berekenen van RMPs. Maar de discussie is meer dan een wetenschappelijk
dispuut. Ook analisten en deskundigen die werken aan de verkrachtingszaak die
centraal staat in dit hoofdstuk hebben ermee te maken. Aan de hand van
documenten uit het strafdossier, protocollen voor DNA-onderzoek van het
Gerechtelijk Laboratorium en de beschikbare technische en wetenschappelijke
literatuur wordt gereconstrueerd hoe betrouwbaarheid van forensisch DNAonderzoek begin jaren ’90 tot stand werd gebracht. Voor die reconstructie is het
belangrijk dat we ons verdiepen in de forensisch-genetische technieken en de
discipline die daaraan ten grondslag ligt: de biologie.
Ons bestaan begint bij het moment van conceptie, wanneer de 23
chromosomen van een zaadcel recombineren met 23 chromosomen van een
eicel. Het resultaat is een nieuw en uniek genoom, bestaande uit 23 paar
chromosomen. 139 Het genoom bevat ongeveer 3 miljard bouwstenen (basen):
Bron: interview.
Aanleiding voor het debat is het DNA fingerprinting on trial van geneticus Eric Lander
(1989a; zie ook: Lander: 1989b, 1992). Lander (1989a) stelt dat er rondom forensisch
DNA-onderzoek nog veel technische en wetenschappelijke onvolkomenheden bestaan
– problemen zijn er rondom het identificeren van bandjes, het bepalen van een match
en het berekenen van de juiste RMP; bovendien ontbreken controle-mechanismen, is
contaminatie niet denkbeeldig en is het moeilijk om van gedegradeerd DNA een DNAprofiel te bepalen. Voor sociaal-wetenschappelijke beschrijvingen van de controverse
die ontstaat naar aanleiding van Lander’s kritiek, zie: Derksen 2000; Lynch et al 2008.
139 Sommige mensen hebben 47 chromosomen., een voorbeeld is mensen met Down
syndroom. Down syndroom wordt veroorzaakt doordat het 21e chromosoom bestaat
137
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de purinebasen adenine (A) en guanine (G) en de pyrimidinebasen thymine (T)
en cytosine (C). 140 Basen recombineren in een vaste combinatie: AT of CG.
Forensisch DNA-onderzoek is gericht op het bepalen van de lengte van
specifieke DNA-fragmenten. Het onderzoek richt zich dan niet op het
volledige genoom, maar op DNA-fragmenten die variëren van een lengte van
enkele tientallen basenparen tot (een veelvoud) van 10.000 basenparen. De
lengte is afhankelijk van de gebruikte genetische marker. 141 Het type marker dat
in dit hoofdstuk aan bod komt wordt meestal variable number of tandem repeat
(VNTR) genoemd. 142 Omdat van markers bekend is in welke basenvolgorde de
VNTR voorkomt, en genetici in staat zijn dergelijke stukjes DNA te fabriceren
door middel van de productie van DNA probes, is het mogelijk om DNA probes
te binden aan VNTRs. Doordat de gefabriceerde DNA probe hecht aan een
VNTR, kan het DNA-profiel zichtbaar worden gemaakt. Eind jaren ’80 wordt
DNA probe 33.15 veel gebruikt (tabel 1.1).
Forensisch DNA-onderzoek is een verzameling technieken waarmee
biologisch materiaal wordt getransformeerd in een afleesbaar DNA-profiel. Uit
biologische sporen wordt DNA geëxtraheerd. Het DNA wordt met behulp van
de restriction fragment length polymorphisms (RFLPs) geknipt in ongeveer een miljoen
stukjes. De daardoor ontstane DNA-fragmenten zijn allemaal van verschillende
Tabel 1.1 Basenparen van DNA-probe 33.15, bron: Jeffreys 1985a: 70.

VNTR-marker
Probe 33.15

GAGGTGGGCAGGTGGA
C TCC A CCCGTCC A CCT

uit 3 chromosomen. Een ander voorbeeld betreft mannen met het Klinefelter
syndroom, zij hebben drie (XXY) in plaats van twee (XY) chromosomen op het 23e
chromosoom (zie hoofdstuk 4).
140 Ongeveer 2 procent van het genoom codeert voor de aanmaak van eiwitten. We
spreken dan over ‘genen’, waarvan ieder mens er ongeveer 20 tot 25 duizend heeft
(Buys 2007: 29). Het zijn met name de medische en farmaceutische praktijken die zich
richten op onderzoek naar de genen. Veel forensisch DNA-onderzoek richt zich op het
niet-coderende DNA dat geen informatie bevat over persoonlijke kenmerken als
intelligentie, lichaamsbouw of aanleg voor ziekten. DNA-profielen die zijn vastgesteld
van niet-coderend DNA bevatten dus geen informatie over persoonlijke kenmerken
(dat dit niet helemaal waar is wordt beschreven in hoofdstuk 4).
141 Een genetische marker is een bekend stukje DNA. Voor een beschrijving hoe
genetische markers in genetische laboratoria worden gebruikt, zie: M’charek 2004,
2005a.
142 Een andere benaming is minisatelliet. In hoofdstukken 3 en 4 gaat het over
zogenaamde short tandem repeats (STRs) of microsatellieten. Van STRs is sprake als ze
tussen de 2 en 6 bp lang zijn en zich manifesteren in een beperkt aantal herhalingen in
de populatie.
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lengte. 143 De volgende stap bestaat uit het prepareren van een (agarose) gel. De
gel wordt over een glasplaat verdeeld, daaroverheen komt een afdekplaat met
lanen (sleuven). Het referentie DNA en de DNA-sporen worden ieder
afzonderlijk per laan geïnjecteerd in de gel. Onder invloed van een elektrisch
veld migreren de negatief-geladen DNA-fragmenten naar de positief geladen
anode. Kortere DNA-fragmenten ondervinden minder weerstand en migreren
daardoor sneller door de gel dan langere DNA-fragmenten. De DNAfragmenten worden dus naar lengte van elkaar gescheiden. 144 Door Southern
blotting worden de DNA-fragmenten overgeheveld van de gel naar een nylon
filter (membraam) en daarop gefixeerd. De DNA probe wordt aan het nylon
membraam gehecht, zodat het kan binden aan de corresponderende VNTR. De
DNA probes zijn radioactief gelabeld. Door het nylon membraam en de
radioactieve DNA probe op een autoradiografiefilm te plaatsen, wordt de film
belicht op de plaats waar de radioactieve DNA probe is gebonden aan de
VNTR. Zo wordt aan de hand van de fysieke plaats op het nylon membraam
bepaald hoe lang de DNA-fragmenten in (kilo)basenparen zijn. Tot zover het
technische verhaal, maar hoe zit het met de betrouwbaarheid van het DNAonderzoek?
Verschillende concentraties DNA in het monster, verschillen in
chemische samenstelling van gebruikte chemische bestanddelen (reagentia),
verschillen in de elektrische spanning op de gel én vervuiling van de apparatuur,
reagentia en monsters kunnen leiden tot een fenomeen dat bandshifting heet. 145
Het gevolg van bandshifting is dat DNA-fragmenten van dezelfde lengte niet
even snel door de gel heen migreren – fragmenten van dezelfde lengte bevinden
zich dan fysiek op een andere plaats op het nylon membraam, waardoor het
lijkt alsof de twee DNA-fragmenten van verschillende lengte zijn. Als het
DNA-profiel van een referentiemonster (hierna: DNA-referentieprofiel) van
een verdachte en een spoor dat van hem afkomstig is niet tegelijk worden
bepaald, is het via bandshifting moeilijk te vast te stellen of het spoor
daadwerkelijk van de verdachte afkomstig is. Bandshifting vormt dus een risico
voor de interpretatie en daarmee voor het proces van strafrechtelijke
waarheidsvinding. Er is daarom een technisch ingebakken voorkeur om
referentie materiaal van verdachten en slachtoffers en biologische sporen
tegelijk op de gel te zetten. 146
Dat bandshifting geen hypothetisch probleem is, wordt duidelijk als het
van verdachte 2 afgenomen bloed naar het Gerechtelijk Laboratorium wordt
gestuurd. Op het opdrachtformulier staat: “Verdachte 1 heeft bij de rechtercommissaris geweigerd om bloed ten behoeve van een DNA-onderzoek af te
Gerechtelijk Laboratorium z.d., Richtlijn 2/23/1
Gerechtelijk Laboratorium z.d., Richtlijn 2/24/1
145 Lander 1992: 202
146 Kloosterman 2002: 15
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geven. In verband met een alsnog te verrichten DNA-onderzoek, is het verzoek
om het bloed van verdachte 2 te bewaren.” 147 Als duidelijk wordt dat van
verdachte 1 geen bloed beschikbaar zal komen, wordt toch overgegaan tot het
bepalen van de DNA-profielen. Meer specifiek worden de DNA-profielen
bepaald van beide slachtoffers, verdachte 2 en DNA-sporen afkomstig van de
uitstrijkjes en kleding van de Rachel en Tineke.
Door DNA-referentieprofielen en DNA-sporen gelijktijdig te bepalen
is bandshifting als probleem weliswaar naar de achtergrond verdwenen, een ander
probleem voor het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding treedt daardoor
juist op de voorgrond. Het is namelijk niet denkbeeldig dat referentie DNA van
verdachte 2 bij het injecteren terecht komt in een laan met een van de DNAsporen. Het onbedoeld terechtkomen van DNA in een laan wordt carry over
genoemd. 148 Verdachte 2 kan dan, ervan uitgaande dat hij niets te maken heeft
met het misdrijf, ten onrechte worden geïncrimineerd. Maar er zijn meer
problemen.
Wel of geen match? Een kwestie van kijken, ervaring, meten en rekenen
Als DNA-profielen zijn bepaald, worden ze visueel beoordeeld. Daarbij moeten
de bandjes – de posities van de DNA probes – scherp, dun en voldoende zwart
ten opzichte van de achtergrond zijn. Het is niet eenvoudig om dat resultaat te
behalen, aldus Kloosterman:
Interviewer: Wat moest je doen om duidelijke bandjes te
krijgen?
Kloosterman: Dat hing af van de hoeveelheid DNA én de
belichtingstijd. Dus af en toe speelde je met de belichtingstijd,
bijvoorbeeld door langer te belichten om zwakke bandjes
zichtbaar te maken, maar het nadeel ervan was dat de
achtergrond dan ook opkwam. Dan werd alles donker en kon
je niet onderscheiden. Het was een heel delicaat evenwicht
tussen hoeveelheid DNA en belichtingstijd.
Interviewer: Hoe kreeg je dat in de vingers?
Kloosterman: Door eerst op een minigel te kijken hoeveel
DNA je ongeveer had. En dan, afhankelijk van de intensiteit
van de bandjes op die minigel, wist je op grond van je
ervaring hoe lang je iets moest belichten.” 149

Pro Justitia 1989 (de aanvraag voor DNA-onderzoek aan het Gerechtelijk
Laboratorium)
148 Gerechtelijk Laboratorium z.d., Richtlijn 2/24/1
149 Bron: interview.
147
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De risico’s van te weinig DNA of te korte belichtingstijd zijn te overzien: het
kost slechts extra tijd omdat een nieuw autoradiografiefilm belicht moet
worden. Anderzijds herbergt een te lange belichting of teveel DNA het risico
dat een eventuele match tussen (bijvoorbeeld) een uitstrijkje en
referentiemateriaal van een verdachte over het hoofd wordt gezien, omdat
zwakkere sporen niet zichtbaar zijn. 150
Bij visuele inspectie van de DNA-profielen in de hier beschreven
verkrachtingszaak stelt een deskundige vast dat in het DNA afkomstig van de
uitstrijkjes en kleding van beide slachtoffers meer dan twee bandjes aanwezig
zijn en dat die extra bandjes op het oog dezelfde positie hebben, hetgeen een
aanwijzing is dat Rachel en Tineke slachtoffer zijn van dezelfde persoon. Om te
bepalen hoe sterk die aanwijzing is, wordt de positie van het overeenkomende
derde bandje met een laser gemeten, zodat de lengte van de DNA-fragmenten
zo objectief mogelijk kan worden bepaald.
Bij een match moeten de fragmenten even lang zijn. Bij visuele
inspectie is dat echter, zelfs al zijn de DNA-fragmenten afkomstig van dezelfde
persoon, vaak niet het geval. De deskundige moet daarom het verschil in
procenten berekenen tussen de lengte van het DNA-spoor en DNAreferentieprofiel. Een voorbeeld van een dergelijke berekening staat in een
protocol van het Gerechtelijk Laboratorium:
“De berekende fragmentlengte in het bloedmonster van de
verdachte bedraagt 2802 bp. De fragmentlengte in het [DNAspoor] bedraagt 2842 bp. Het verschil tussen de beide allelen
bedraagt 2842 – 2802 = 40 bp. Het procentuele verschil
tussen de allelen bedraagt 40 : 2802 = 1,4%. De matching
richtlijn die momenteel in analogie met de Engelse
forensische collega-instituten door het Gerechtelijk
Laboratorium wordt gebruikt bedraagt 2,8%. Dit wil zeggen
dat, indien het procentuele verschil tussen de berekende
fragmentlengten in het monster en in het vergelijkingsmonster
minder bedraagt dan 2,8% er van uitgegaan wordt dat de
banden samenvallen (matchen).” 151
Maar ook deze 2,8% is geen vast gegeven, maar een richtlijn:
“Dit betekent dat in het (uitzonderlijke) geval, waarbij één of
meer banden in het monster meer afwijken dan de
genoemde 2,8% met de corresponderende band(en) in het
Tevens bestaat het risico dat een persoon een homozygoot lijkt, maar in
werkelijkheid een heterozygoot is.
151 Gerechtelijk Laboratorium z.d., Richtlijn 2/27/1
150
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vergelijkingsmonster de banden niet zondermeer als ongelijk
kunnen worden aangemerkt. Dit zou kunnen leiden tot een
foutieve uitsluiting in die gevallen waarbij tijdens de
electroforetische procedure een shift is opgetreden in het
DNA-profiel. Bandshifting is een inherent probleem van de
electroforetische scheidingprocedure.” 152
Van DNA-profiel naar DNA-bewijs
Zodra de resultaten van het DNA-onderzoek bekend zijn, stelt een
gerechtelijke deskundige een voorlopig rapport op. Dat voorlopige rapport
wordt ‘geschaduwd’ door een tweede deskundige. Een gerechtelijke deskundige
heeft, gegeven artikel 228 van het Wetboek van Strafvordering, de belofte
afgelegd dat z/hij belooft haar/zijn taak naar geweten zal vervullen; de belofte
wordt afgenomen door een rechter. 153 Het deskundigenrapport wordt
verstuurd op briefpapier van het Gerechtelijk Laboratorium van het ministerie
van justitie. Dat wil zoveel zeggen dat de minister van justitie
eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van het DNA-bewijs. De essentie van
het DNA-onderzoek wordt als volgt gerapporteerd:
“Op grond van het vergelijkende DNA-onderzoek kan
worden geconcludeerd dat het onderzochte sperma in het
schede-uitstrijkje van Rachel en in het slipje en het schedeuitstrijkje van Tineke zeer waarschijnlijk afkomstig zijn van één
en dezelfde persoon. Hierbij dient te worden opgemerkt dat
de kans dat sperma van broers hetzelfde DNA-patroon bezit
niet verwaarloosd mag worden. Het is op grond van DNAonderzoek niet aannemelijk dat het aangetroffen sperma bij
Rachel en Tineke afkomstig is van verdachte 2.” 154
Betrouwbaarheid in een rechtszaal
We weten nu wat betrouwbaarheid in een laboratorium omvat, maar hoe wordt
betrouwbaarheid in de rechtszaal eigenlijk vastgesteld? Tijdens de terechtzitting,
wanneer de rechter geïnformeerd wordt over de strafrechtelijke feiten die
verdachte 1 in verband brengen met de twee verkrachtingszaken, wordt een
gerechtelijke deskundige ter zitting geroepen. Nadat de rechter de identiteit en
expertise van de deskundige heeft gecontroleerd, en de deskundige heeft
Gerechtelijk Laboratorium z.d., Richtlijn 2/27/1
Volgens Nijboer (2000: 267) wordt met een afgelegde belofte bijgedragen aan
deugdelijkheid en betrouwbaarheid van forensisch bewijs.
154 Pro Justitia 1989 (het deskundigenrapport dat wordt opgesteld naar aanleiding van
het DNA-onderzoek en wordt verstuurd naar de rechter-commissaris, officier van
justitie en hoofdcommissaris van de politie, cursivering toegevoegd)
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beloofd zijn taak naar geweten te vervullen, vraagt de rechter uitleg over een
aantal forensische tests. Ten eerste wordt een vraag gesteld over het onderzoek
naar bloedgroepeigenschappen al dan niet aanwezig in speeksel van verdachte 1
en sperma op het zwarte motorpak. In zowel het referentiemateriaal als het
spoor zijn geen bloedgroepeigenschappen vastgesteld. Ongeveer 20 procent
van de Nederlandse bevolking behoort tot die groep. Op grond van die uitslag
kan niet worden uitgesloten dat verdachte 1 donor is van het sperma op het
zwarte motorpak.
De tweede vraag gaat over het aangetroffen bloed op het pak. Twee
erfelijke factoren konden worden bepaald van dat bloed; die twee factoren
werden ook vastgesteld in het bloed van Rachel. Over de kans dat die twee
factoren bij iemand voorkomen zegt de deskundige ter zitting: “Van die
factoren weten we hoe vaak deze statistisch in de Nederlandse bevolking
voorkomen, namelijk 1:300.” 155 Daarmee is een koppeling tussen het pak en
Rachel gemaakt. De derde vraag gaat over de uitdrukking dat het DNAonderzoek aantoont dat sperma aangetroffen in het ondergoed en uitstrijkjes
zeer waarschijnlijk van dezelfde persoon afkomstig is. De deskundige antwoordt:
“Als ik het in een vergelijking uitdruk, de zogenaamde conservatieve schatting, zou
ik zeggen 1:8.000.” 156 Dit statistische getal – de RMP – is de kans dat het
sperma veiliggesteld van de lichamen van Rachel en Tineke van twee
verschillende personen afkomstig is.
Als betrouwbaarheid in de rechtszaal afhankelijk is van de
zeldzaamheid van een match, dan is een statistisch getal van 1:8.000
betrouwbaarder of overtuigender dan 1:300 of 1:5. Om over de
betrouwbaarheid van de RMP van 1:8.000 iets te leren, en om te begrijpen
waarom de deskundige een conservatieve inschatting maakt, moeten we weer
terug naar de forensische praktijk. Meer in het bijzonder moet het gaan over
populatie-genetisch onderzoek.
Genetica, populaties en statistiek
Genetisch onderzoek met DNA probe 33.15 heeft aangetoond dat de
betreffende VNTR zich manifesteert in een lengte tussen de 4.000 tot 20.000
Dat
wil
zeggen
dat
de
basensequentie
basenparen. 157
GAGGTGGGCAGGTGGA zich 250 tot 1.250 keer herhaalt. Het aantal
herhalingen per individu zal dus meestal verschillen, maar in de populatie
manifesteert het zich in een eindige hoeveelheid herhalingen. DNA-profielen
Pro Justitia 1989 (proces-verbaal terechtzitting)
Pro Justitia 1989 (proces-verbaal terechtzitting, cursivering toegevoegd)
157 Jeffreys et al 1985b: 76. Contemporaine forensische DNA-technieken werken met
DNA-fragmenten tussen de 50 en 500 basenparen. Omdat ze veel korter zijn, zal ook
van deels gedegradeerde sporen nog succesvol het DNA-profiel vastgesteld kunnen
worden.
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maken zichtbaar hoe lang de VNTR-strengen zijn. Op die wijze kan persoon A
worden onderscheiden van persoon B, of kan een koppeling tot stand worden
gebracht tussen een DNA-spoor en een DNA-profiel van een bekende persoon
(hierna: DNA-referentieprofiel).
Niet overeenkomende DNA-profielen leiden tot de uitspraak dat beide
DNA-profielen niet van dezelfde persoon afkomstig zijn. Een eventuele match
wordt uitgedrukt met de RMP en is – in theorie – van drie stappen
afhankelijk. 158 Een grote willekeurige groep mensen behorend tot de populatie
van de verdachte wordt geselecteerd. Van deze groep kan per individu worden
bepaald wat de lengte is van de gebruikte forensische markers, waaruit de
frequentie kan worden bepaald van het voorkomen van de verschillende lengtes
van de DNA-fragmenten. Ten slotte kan aan de hand van de informatie uit de
populatie de RMP worden berekend van de overeenkomende DNA-profielen
van de verdachte en de sporen. 159 In de praktijk wordt vaak aan de theoretische
voorwaarden voor het berekenen van de RMP niet voldaan. 160 Vandaar dat de
eerder genoemde Eric Lander het volgende voorstelt: “Precisely because DNA
typing is the ultimate identification scheme, however, we must apply the high
standards and make conservative assumptions in drawing conclusions.” 161 De
conservatieve schatting waarover de deskundige de rechter tijdens de
terechtzitting informeert is dus een wetenschappelijke uitspraak. Maar hoe zit
het met de RMP van 1:8.000?
Bij de berekening gaat de deskundige ervan uit dat de drie gevonden
overeenkomende bandjes bij één op de twintig (5%) personen voorkomt. Bij
het berekenen van de RMP worden de frequenties van de drie bandjes met
elkaar vermenigvuldigd: 1 : (0,05*0,05*0,05) = 8.000. 162 Op papier is het een
eenvoudige berekening, maar wetenschappelijk gezien niet zomaar te
rechtvaardigen. Over de berekenmethode van RMPs ontstaat begin jaren ’90
een discussie die met name in de Verenigde Staten wordt gevoerd. 163 Er zijn
Lander 1989b
Deze berekenmethode is gebaseerd op vier veronderstellingen: de juiste populatie is
gekozen, de steekproef is groot genoeg voor een accurate representatie van het
voorkomen van verschillende lengtes van DNA-fragmenten, de steekproef is ‘echt’
willekeurig, en de gekozen populatie is homogeen, zie: Lander 1989b.
160 Vaak is een persoon moeilijk te reduceren tot een specifieke populatie, bij (te) kleine
steekproeven kan de lengte van een DNA-fragment toevalligerwijs over- of ondervertegenwoordigd zijn, de ‘echte’ willekeurige steekproef is gebaseerd op mensen van
65+ van Nederlandse afkomst, en partners worden niet willekeurig gekozen maar vaak
geselecteerd op ‘klasse’, ‘afkomst’, of ‘woonomgeving’.
161 Lander 1989b: 153 (cursivering toegevoegd)
162 Pro Justitia 1989 (berekening RMP op de achterzijde van het voorlopige rapport
DNA-onderzoek)
163 Voor een nadere beschrijving van de controverse, zie: M’charek 2005b: 106ev;
Derksen 2000; Lynch et al 2008. Vandaag de dag bestaat nog steeds onenigheid over de
158
159
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grofweg twee verschillende posities. De eerste positie wordt ingenomen door
genetici Lewontin & Hartl. Zij stellen vast dat er grote variëteit is tussen
frequentie en verdeling van VNTRs bij én tussen verschillende
bevolkingsgroepen (Caucasians, Blacks, Hispanics). Op grond van deze vaststelling
concluderen zij dat het berekenen van RMPs door het vermenigvuldigen van
frequenties wetenschappelijk onhoudbaar is. 164 De tweede positie wordt
verdedigd door genetici Chakraborty & Kidd. Zij bevestigen dat er sprake is
van genetische diversiteit in de sub-populaties, maar stellen dat het netto-effect
van een andere verdeling en frequentie in de sub-populatie op de berekende
RMP triviaal is. 165 In de ogen van Chakraborty & Kidd is de dan gebruikte
wijze van het vaststellen van RMPs wel betrouwbaar en gerechtvaardigd als de
berekening in het voordeel van de verdachte wordt gemaakt: “The existing
population data allow valid estimates to be calculated for large U.S. racial
groups. Existing data are sufficient to allow DNA typing of VNTR loci to be
used in U.S. courts.” 166
De conservatieve inschatting van de deskundige en de RMP van
1:8.000 zijn, zo blijkt uit deze bespreking, hevig bediscussieerde
wetenschappelijke onderwerpen. Echter, de deskundige wordt in de rechtszaal
niet gevraagd uit te leggen waarom hij een conservatieve inschatting maakt,
noch wordt hij bevraagd over de aannames die bijdragen aan het getal van
1:8.000. Hier tekent zich het vertrouwen af dat rechters en juristen in
(gematigd) inquisitoire rechtsstelsels in het algemeen stellen in deskundigen. 167
Forensische feiten worden, gegeven het Nederlands juridische systeem, in
laboratoria beklonken; forensische feiten kunnen zich veelal verplaatsen zonder
te veranderen. 168 Forensische feiten hoeven in de rechtszaal niet meer bevraagd
berekenwijze van de kans dat een DNA-profiel afkomstig is van een persoon. Naast de
RMP, kan ook de likelihood ratio worden bepaald. De eerste is gebaseerd op
frequentistische statistiek, de tweede op een Bayesiaanse methode. Ook de vraag wat
wel en niet verdisconteerd moet worden bij een dergelijke berekening, bijvoorbeeld
laboratoriumfouten, is onderdeel van een debat, zie: Van Koppen & Elffers 2006a, b;
Broeders et al 2006.
164 Lewontin & Hartl 1991: 1750
165 Chakraborty & Kidd 1991: 1738
166 Lewontin & Hartl 1991: 1735
167 Zie: Bal 2005; Van Kampen 1998; Toom 2010a.
168 Dit is de stijlfiguur van Latour’s (1990) immutable mobile. Zie M’charek (2005a) voor
een beschrijving van een zaak waar de RMP wel ter discussie staat – er is, met andere
woorden, sprake van een mutable mobile (2005a: 43). Aanleiding voor het dispuut is dat
de gedaagde verdachte van Turkse afkomst is, maar zijn RMP is berekend met een
Nederlandse referentie-databank. Om dit probleem op te lossen, en te komen tot een
meer accurate RMP, staat het begrip ‘populatie’ ter discussie. Het hoofdstuk van
M’charek laat zien dat het concept ‘populatie’ problematisch is, want hoe wordt zo’n
populatie tot stand gebracht? Niet alleen moet er overeenstemming zijn over een
definitie van een Turkse populatie (bijvoorbeeld afkomst, grenzen van de Turkse staat,
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te worden. Als Anglo-Amerikaanse rechtssystemen, aldus de Engelse socioloog
Brian Wynne, gekenmerkt worden door institutionalized pure mistrust, dan is het
onderscheidende Nederlandse kenmerk geïnstitutionaliseerd vertrouwen. 169
Beoordeling van de zaak door de rechter
Een laatste terugblik op de zaak voordat lessen getrokken worden over
forensisch-genetische betrouwbaarheid. Verdachte 1 wordt voor de rechter
gebracht. De zaak die tegen hem tot stand is gekomen wordt gewogen. De
rechter stelt dat hij het wettig noch overtuigend bewezen acht dat de verdachte
schuldig is aan de twee verkrachtingen. Met onmiddellijke ingang wordt de man
vrijgelaten. Beide verkrachtingszaken zijn, voor zover bekend, nooit opgelost.
Gesitueerdheid van forensisch-genetische betrouwbaarheid
Als betrouwbaarheid wordt gearticuleerd in praktijken, en betrouwbaarheid
wordt beschreven in verschillende plaatsen, tijden en vertogen, komt een
contrast-rijk beeld naar voren. Vastgesteld kan worden dat forensischgenetische betrouwbaarheid een moeilijk tot stand te brengen object is. Dat is
een vaststelling die niet snel door het dominante vertoog van forensisch DNAonderzoek naar voren zal worden gebracht. Beschreven is hoe, ten tijde van de
mijlpaalcasus, die betrouwbaarheid op diverse plekken verschillend tot stand
wordt gebracht.
Laten we beginnen met betrouwbaarheid in laboratoria. Als gevolg van
bandshifting is het voor het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding beter
DNA-referentieprofielen en DNA-sporen tegelijk te bepalen. Een risico dat dat
met zich meebrengt is carry over, waardoor verdachten ten onrechte kunnen
worden geïncrimineerd. Visuele interpretatie is afhankelijk van dunne, scherpe
en duidelijk tegen de achtergrond waarneembare bandjes. De hoeveelheid DNA
in een monster en de belichtingstijd zijn beide van invloed op die drie
kwaliteiten. Ervaring met het inschatten van de belichtingstijd is daarom
onontbeerlijk voor een goed afleesbaar DNA-profiel. Voor een uitspraak over
wel of geen match is kijken als interpretatieve bezigheid onvoldoende. Met een
laser moeten de exacte posities van de DNA probes worden gemeten, zodat de
lengte van de overeenkomende banden in basenparen kan worden bepaald.
Overeenkomende banden hoeven niet exact even lang te zijn, maar mogen niet
meer afwijken dan de gestelde bandbreedte van 2,8%. Als de overeenkomende
banden wel buiten de bandbreedte vallen, dan moet de deskundige nagaan of
etniciteit, of familie-naam), ook moet er binnen zo’n populatie voldoende genetische
diversiteit bestaan, waarmee de genetische praktijk, en meer in het bijzonder genetische
markers, een belangrijke bijdrage leveren aan het tot stand brengen van een populatie.
Het hoofdstuk laat zien dat wat een populatie is niet bij voorbaat vaststaat, maar dat het
voortdurend en op verschillende wijze tot stand wordt gebracht. Voor jurisprudentie
over een gelijksoortige zaak, zie: Hoge Raad 1998.
169 Wynne 1989: 33
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technische onvolkomenheden ten grondslag liggen aan de te grote afwijking
van de bandbreedte.
Het opstellen van een rapport daarentegen, waarmee de uitslag tot
DNA-bewijs wordt gemaakt, is verbonden met schaduwen, het afleggen van
een eed, wettelijke regels en ministeriële verantwoordelijkheid. Betrouwbaarheid
in een forensisch-genetisch laboratorium ten tijde van de mijlpaalcasus is
afhankelijk van technieken, interpretatie, ervaring en alertheid, maar ook met
beloftes en wettelijke en juridische maatregelen.
Betrouwbaarheid in rechtszalen mobiliseert een ander register. Het
belangrijkste organiserende principe is het geïnstitutionaliseerde vertrouwen.
Het controleren van de identiteit van de deskundige en het vragen naar zijn
deskundigheid, de belofte die de deskundige doet zijn taak naar eer en geweten
te vervullen en het rechtmatige bewijs zijn daarvan voorbeelden. De in
forensisch-genetische laboratoria geproduceerde feiten hoeven niet ter discussie
te worden gesteld.
Niet alleen contrasten tussen betrouwbaarheid in laboratoria en
rechtszalen zijn beschreven, er is ook contrast aangebracht tussen
contemporaine betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tijdens de mijlpaalcasus.
Opvallend zijn de overeenkomsten van betrouwbaarheid anno nu en toen: de
wetenschappelijke mores, mooie of duidelijke profielen en het volgen van de
procedures zijn zowel toen als nu geldig; ook het afleggen van een eed,
wettelijke regels voor deskundigheid en de ministeriële verantwoordelijkheid
lijken toen en nu bij te dragen aan betrouwbaarheid. In de rechtszaal is
betrouwbaarheid in de loop der jaren weinig veranderd; het afleggen van een
eed, de verbondenheid met een wetenschappelijke praktijk en wettig en
overtuigend bewijs zijn factoren die er toen en nu toe doen. Forensischgenetische betrouwbaarheid buiten laboratoria is afhankelijk van continuïteit in
regels, normen en afspraken.
Dan nu de contrasten – die lijken toch voornamelijk gesitueerd te zijn
in het laboratorium. Toen ik in 2005 etnografisch onderzoek deed bij het
FLDO, vertelden de medewerkers mij dat reproduceerbare resultaten de
belangrijkste voorwaarde is voor betrouwbaarheid. Dat betekent dat bij DNAonderzoek altijd dezelfde resultaten behaald moeten worden, en dat een match
pas gerapporteerd kan worden als een DNA-profiel twee keer is vastgesteld.
Bovendien worden tegenwoordig ringonderzoeken georganiseerd tussen
verschillende Europese forensische DNA-laboratoria – alle laboratoria moeten
dezelfde resultaten behalen. Ten tijde van de mijlpaalcasus is, vanwege
bandshifting, betrouwbaarheid afhankelijk van het tegelijkertijd bepalen van het
DNA-profiel van sporen en verdachten. Als DNA-profielen niet tegelijkertijd
vastgesteld worden, is het moeilijk om te bepalen of bandjes van DNAprofielen matchen.
Van de contrasten leren we dat contemporaine forensisch-genetische
betrouwbaarheid een construct is. De wettelijke maatregelen van 1994 dragen
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belangrijk bij aan dat construct. Dat brengt ons bij de volgende paragraaf,
waarin het tot stand komen van de Wet DNA-onderzoeken centraal staat.
2.4 Een wetgevingspraktijk
Op 10 oktober 1989 start het wetgevingstraject van de Wet DNA-onderzoeken.
De aanleiding daarvan is de uitspraak van de rechter dat “een verdachte in een
strafzaak niet gedwongen mag worden een DNA-proef te ondergaan wegens
strijd met artikel 11 van de Grondwet.” 170 De rechterlijke uitspraak (zie
paragraaf 2.2) leidt ertoe dat een lid van de Tweede Kamer, Gert-Jan
Wolffensperger (D66), vragen stelt aan minister van justitie Frits Korthals Altes
(VVD). Wolffensperger wil weten of de minister voorstander is van de
mogelijkheid van gedwongen bloedafname met het oog op DNA-onderzoek bij
verdachten van zware geweldsdelicten, en welke principiële bezwaren daarbij
spelen. De minister antwoordt voorstander te zijn van gedwongen
bloedafname, en dat hij de Commissie Herijking Wetboek van Strafvordering
(hierna: Commissie Moons) heeft gevraagd een wetsvoorstel voor te bereiden
“dat het mogelijk maakt dat op de lichamelijke integriteit van een verdachte van
een misdrijf inbreuk wordt gemaakt ten einde een DNA-onderzoek plaats te
laten vinden, met dien verstande dat deze inbreuk zo gering mogelijk dient te
zijn en de persoonlijke levenssfeer van de verdachte zoveel mogelijk dient te worden
gewaarborgd.” 171
De Commissie Moons stuurt haar rapport in januari 1991 naar de
minister van justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA). 172 In december 1991 stuurt de
minister het wetsvoorstel met begeleidende Memorie van toelichting naar de
Tweede Kamer. 173 Op 1 september 1994 treden de Wet DNA-onderzoeken,
het Besluit DNA-onderzoeken en het Reglement DNA-profielregistratie
Gerechtelijk Laboratorium in werking. 174 In deze paragraaf ga ik verder niet in
op het tot stand komen van de wetgeving. 175 Mijn interesse gaat uit naar de
wijze waarop de twee gesignaleerde problemen in paragrafen 2.2 en 2.3,
respectievelijk de aantasting van grondrechten en forensisch-genetische
betrouwbaarheid, door wettelijke maatregelen worden gewaarborgd. De vraag is
hoe beide problemen zich tot elkaar verhouden.
Rechten van verdachten
Bij forensisch DNA-onderzoek zijn, zo is in dit hoofdstuk beschreven,
verschillende rechtsprincipes in het geding: fair trial, privacy en het recht op een
Tweede Kamer. 1989 – 1990. Aanhangsel 86. p. 173
Tweede Kamer. 1989 – 1990, aanhangsel 86, p. 173 (cursivering toegevoegd)
172 Commissie Moons 1991
173 Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22447, nrs. 1-2, 3. Het rapport van de
Commissie Moons (1991) is grotendeels overgenomen door de minister.
174 Staatsblad 1993, 1994; Staatscourant 1994
175 Zie: Buiter et al 2003, hfd. 3; Mul 1999; Prinsen 2008a; Reijntjes 1991.
170
171
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onaantastbaar lichaam. 176 Deze rechten staan opgesomd in het EVRM en de
Nederlandse Grondwet. Het zijn echter geen absolute rechten. Iedereen heeft
recht op onaantastbaarheid van het lichaam, maar wanneer je tijdens een
diefstal wordt staande gehouden, of na een veroordeling wordt gedetineerd, dan
worden lichamen wel degelijk rechtmatig geschonden. Zaak is dat schendingen in
overeenstemming zijn met de in de wet vastgelegde uitzonderingsmaatregelen.
Gesteld kan worden dat wettelijke maatregelen voor forensisch DNAonderzoek conflicteren met de genoemde grondrechten en rechtsprincipes. Op
welke wijze worden de rechten en principes verdisconteerd in de wetgeving, en
op welke wijze draagt die verdiscontering bij aan de organisatie van de
forensische DNA-praktijk?
Artikel 6 EVRM – Recht op een eerlijk proces.
Een eerlijk proces is een democratische basisvoorwaarde. Artikelen 151a en
195b van het Wetboek van Strafvordering regelen dat een verdachte, nadat hij
schriftelijk in kennis is gesteld van de uitslag van het DNA-onderzoek, de
rechter-commissaris kan verzoeken “een andere door hem aangewezen
deskundige, verbonden aan één van de bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen laboratoria, te benoemen met de opdracht een DNA-onderzoek te
verrichten.” Een verdachte heeft dus recht op tegenonderzoek.
Om zorg te dragen dat het tweede onderzoek onafhankelijk is van het
eerste onderzoek, moet dat tweede onderzoek in een ander laboratorium
worden uitgevoerd. Het Besluit DNA-onderzoeken wijst daarom twee
laboratoria aan die DNA-bewijs mogen produceren: het Gerechtelijk
Laboratorium en het FLDO. 177 Alleen DNA-profielen die zijn vastgesteld in
een van deze twee laboratoria hebben de potentie wettig DNA-bewijs te
worden. 178 De mogelijkheid om het onderzoek te laten verrichten in twee
verschillende laboratoria biedt een verdachte de mogelijkheid, indien
onvoldoende celmateriaal beschikbaar is voor een tegenonderzoek, zelf een
deskundige aan te wijzen werkzaam bij een van de aangewezen laboratoria.
Artikel 10 Grondwet – Recht op persoonlijke levenssfeer
Onderzoek aan celmateriaal van verdachten en slachtoffers biedt een gerede
kans dat meer genetische informatie wordt gevonden dan strikt noodzakelijk is
voor het forensisch DNA-onderzoek. Een voorbeeld is het Klinefelter
176 Zie: Commissie Moons 1991; Hoge Raad 1990; Rechtbank Amsterdam 1990;
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22447, nrs. 3-9.
177 Meer precies wordt in de wet gesproken over het Gerechtelijk
Natuurwetenschappelijk Laboratorium van het Ministerie van Justitie en het
laboratorium van het Instituut voor anthropogenetica van de Rijksuniversiteit Leiden.
178 Sinds de zomer van 2008 hebben drie nieuwe laboratoria een accreditatie ontvangen:
Verilabs in Leiden, Independent Forensic Services (IFS) in Hulshorst en The
Maastricht Forensic Institute (TMFI).
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syndroom, waarbij mannen een XXY-sexechromosoom hebben zonder dat zij
daar (altijd) van op de hoogte zijn. Het ontsluiten van dergelijke informatie is in
strijd met het ‘recht op niet-weten’. Bovendien, omdat het gaat over erfelijke
factoren, kunnen familieleden van een verdachte of slachtoffer een zelfde
erfelijke conditie hebben. 179 Om te voorkomen dat erfelijke informatie tijdens
strafrechtelijk onderzoek bekend wordt, is forensisch DNA-onderzoek strikt
geformuleerd in artikel 138a van het Wetboek van Strafvordering. Daarin staat
dat DNA-onderzoek op celmateriaal “uitsluitend is gericht op de vergelijking
van DNA-profielen.” In de wetsgeschiedenis staat voorts te lezen dat het
onderzoek alleen gebruikt mag worden voor het vaststellen van iemands
identiteit: “Het mag niet worden gebruikt om andere informatie over de
persoon wiens lichaamscellen worden onderzocht, te verkrijgen. Overigens
bevat een DNA-profiel geen andere persoonsgegevens over iemand dan diens
profiel. De DNA-profielen kunnen niet voor andere doeleinden dan de
vaststelling van iemands identiteit worden gebruikt.” 180 Indien in een van de
aangewezen forensische DNA-laboratoria wel onderzoek wordt gedaan dat niet
gericht is op het vergelijken van DNA-profielen ter vaststelling van iemands
identiteit, kan de minister de aanwijzing van het laboratorium intrekken.
Er zijn meer maatregelen getroffen om de persoonlijke levenssfeer van
verdachten te beschermen. Zodra van een verdachte afgenomen celmateriaal
niet meer in het belang van het onderzoek beschikbaar dient te zijn, moet,
gegeven artikel 195a van het Wetboek van Strafvordering, het celmateriaal
vernietigd worden met het oog op het tegengaan van misbruik: “De kans
daarop neemt immers toe wanneer het genoemde celmateriaal langer ter
beschikking staat dan voor het strafrechtelijk onderzoek nodig is.” 181 Een
andere maatregel betreft het administreren en verwerken van afgenomen
celmateriaal. Van afgenomen celmateriaal wordt, zodra een ingezonden
monster bij het laboratorium aankomt, de personalia van de verdachte en het
identiteitszegel op het afgenomen celmateriaal geregistreerd. Na de registratie
“wordt bij alle verdere handelingen met het monster ter identificatie daarvan
uitsluitend gebruik gemaakt van het nummer van het identiteitszegel dat op de
verpakking daarvan is aangebracht.” 182 Door het identiteitszegel en de
administratie hoeft geen informatie over specifieke misdrijven of de identiteit
van een verdachte of slachtoffer het laboratorium in te komen. 183
Zie: Nelkin & Andrews 2003: 108.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22447, nr. 6, p. 8. De claim is overigens
niet correct. Celmateriaal is erfelijk. DNA-profielen van biologische verwanten zullen
daarom meer overeenkomsten vertonen dan DNA-profielen van onverwante personen.
Dergelijke overeenkomsten kunnen worden gebruikt voor DNAverwantschapsonderzoek, zie: Prinsen 2008b.
181 Staatsblad 1994: 11
182 Staatsblad 1994: 5-6
183 Staatsblad 1994: 11
179
180
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Artikel 11 Grondwet – Recht op onaantastbaarheid van het lichaam
Juristen en de wetgever beschouwen de inzet van lichamelijke dwang in het
strafprocesrecht als een zwaar middel. 184 In de moderne geschiedenis van het
Nederlandse strafrecht is het, sinds het in werking treden van de Wet DNAonderzoeken, voor het eerst mogelijk een bevel voor bloedafname te geven. De
mate van individualiseren van DNA-bewijs is hét argument om dat mogelijk te
maken. 185 Er wordt echter een hoge wettelijke drempel ingebouwd voordat het
bevel kan worden gegeven.
Bloedafname voor DNA-onderzoek kan – dwang of geen dwang –
alleen door de rechter-commissaris gegeven worden. Omdat de rechtercommissaris niet werkzaam is bij het openbaar ministerie (de leider van het
opsporingsonderzoek), maar juist bij de onafhankelijk geachte rechterlijke
macht, wordt hij in staat geacht “alle betrokken belangen te overzien en af te
wegen en te waken tegen onnodig opleggen van dit bevel. Bovendien wordt
zodoende voldaan aan de eisen die de artikelen 6 en 8 EVRM aan de toepassing
van een ingrijpend dwangmiddel als het onderhavige stellen.” 186 Het is aan de
rechter-commissaris om, voordat een bevel voor bloedafname wordt gegeven,
het bewijs tegen een verdachte te wegen. Daaruit moet blijken dat er, krachtens
artikel 195d van het Wetboek van Strafvordering, uit feiten en omstandigheden
ernstige bezwaren zijn gerezen tegen de verdachte, waarbij DNA-onderzoek
dringend noodzakelijk moet zijn voor het aan de dag brengen van de waarheid.
De verdachte moet verschillende keren zijn gevraagd of hij vrijwillig bloed voor
DNA-onderzoek wil afstaan. Een arts neemt het celmateriaal af. Een laatste
ingebouwde drempel is, gegeven het ingrijpende karakter van gedwongen
bloedafname, dat een bevel alleen kan worden gegeven als de verdachte in
verband wordt gebracht met een misdrijf met een wettelijke omschrijving van
acht jaar of meer gevangenisstraf. Delicten met een gevangenisstraf van acht
jaar of meer zijn doorgaans zeden- en levensdelicten. 187
Wettelijke borging van betrouwbaarheid
Van een eerlijk proces en gerechtvaardigde inbreuken op het privéleven en het
lichaam kan alleen sprake zijn als een betrouwbare forensische DNA-praktijk
tot stand wordt gebracht. Bandshifting, carry over, verwisseling van monsters,
verkeerde interpretatie of vergelijking en foute statistische aannames zijn
Von Brucken Fock 1990: 48
Commissie Moons 1991: 19; Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22447, nr. 3,
p. 7
186 Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22447, nr. 3, p. 10
187 Er is bovendien een aantal misdrijven in artikel 195a (sv) opgenomen die met
minder dan acht jaar gevangenisstraf gesanctioneerd kunnen worden. Het betreft
vormen van misbruik, ontucht, mishandeling met zwaar lichamelijk letsel en overlijden,
vrijheidberoving en kinderdoodslag.
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risico’s voor het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding. De mogelijkheid
dat op grond van dergelijke praktische en theoretische problemen een
verkeerde conclusie wordt getrokken, is niet denkbeeldig. De Commissie
Moons, de leden van de Tweede Kamer en de minister van justitie en zijn
ambtenarenapparaat zijn hiervan doordrongen. 188 Daarom wordt veel in het
werk gesteld om tot wettelijke maatregelen te komen die bijdragen aan
betrouwbaar forensisch DNA-onderzoek, zodat waarheidsvinding en
rechtvaardigheid door middel van de forensische genetica zoveel mogelijk
geborgd is.
Feitelijk kan ieder goed geoutilleerd genetisch laboratorium een DNAprofiel vaststellen. Echter, in het Besluit DNA-onderzoeken worden alleen het
Gerechtelijk Laboratorium en het FLDO aangewezen als forensisch DNAlaboratorium. Een forensisch DNA-laboratorium moet in het bezit zijn van een
accreditatie verleend door Sterlab/Sterin. 189 Een accreditatie heeft geen
betrekking op het laboratorium in zijn geheel, maar op het kwaliteitssysteem dat
regels en procedures stelt voor onder andere personeel, inkoop, controle,
beheer, veiligheid en verbetering van de werkprocessen. 190 De geaccrediteerde
werkprocessen worden jaarlijks gecontroleerd, en vierjaarlijks in zijn geheel
opnieuw beoordeeld.
Een van de doelstellingen van het kwaliteitssysteem is dat eventueel
gemaakte fouten door de borging gevonden worden, dat de fouten worden
geëvalueerd en dat het kwaliteitssysteem zodanig wordt aangepast dat een
dergelijke fout in de toekomst niet meer voorkomt. Alleen DNA-rapportages
die zijn opgesteld door een deskundige werkzaam in een geaccrediteerd
laboratorium mogen door de rechter worden toegelaten als wettig DNA-bewijs
in strafzaken. Andere maatregelen die zijn genomen om de betrouwbaarheid
van DNA-onderzoek zoveel mogelijk te borgen betreffen regels voor het
verzenden, verpakken en registreren van celmateriaal. Nadat referentiebloed of
sporenmateriaal op de voorgeschreven wijze is geregistreerd, wordt bij de
daarop volgende handelingen in het laboratorium alleen gebruik gemaakt van
het corresponderende identiteitszegel. Analisten weten daardoor niet (exact) aan
welke zaak wordt gewerkt, wat bijdraagt aan ‘blind’ werken en aan ‘objectiviteit’
en ‘neutraliteit’ van de werkprocessen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22447, nrs. 3-9; zie ook: Reijntjes 1991:
278ev.
189 Ten tijde van de wetgeving geldt de Europese norm EN 45001. Tegenwoordig
worden accreditaties voor forensische DNA-laboratoria verleend door de Raad voor
Accreditatie, en moeten de kwaliteitssystemen voldoen aan de International
Standardization Organization (ISO) norm 17025.
190 LUMC 2005
188
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Wetgeving en de chain of custody
Bij het formuleren van de inhoud van de wetgeving zijn DNA-deskundigen
betrokken geweest. Onder hen ook Ate Kloosterman. Ik vroeg hem over welke
onderwerpen geadviseerd is:
“De wetgever heeft zich niet met de wetenschappelijke kant
van het verhaal bemoeid. Dat is wel gedaan in het kader van
de [alcoholbloedproef]. Er zijn zelfs tekeningen van hoe die
apparaten eruit moeten zien waarmee je de alcoholbepaling
doet. … Men zag wel in dat dat voor DNA veel te
ingewikkeld werd. Met DNA heeft de wetgever zich er
daarom nadrukkelijk niet mee bemoeid. Bovendien zagen wij
van het lab dat er veel ontwikkelingen gaande waren. DNAvermeerdering was beschreven. Toen de wetgeving eigenlijk
net ingevoerd was, deed die vermeerdering zijn intrede al in
het lab. Om dat allemaal in de wet vast te leggen.” 191
In plaats van wettelijk de onderzoekswijze van het DNA-onderzoek vast te
leggen, is ervoor gekozen maatregelen te nemen die bijdragen aan de chain of
custody. 192 Betrouwbaarheid van DNA-bewijs is in Nederland verbonden met
wetgeving, welke zorg draagt voor de randvoorwaarden voor die
betrouwbaarheid. In Nederland is wettig bewijs betrouwbaar DNA-bewijs; het
is – letterlijk – enacted. 193
Grondrechten en betrouwbaarheid
Rechten, principes en betrouwbaarheid van forensisch DNA-onderzoek zijn op
verschillende wijze verdisconteerd in de wetgeving. Ten eerste is beschreven dat
twee laboratoria zijn aangewezen die erin voorzien dat het recht op een eerlijk
proces niet in het geding is. De mogelijkheid van twee laboratoria draagt bij aan
Bron: interview. Gesteld kan worden dat de deskundigen van het Gerechtelijk
Laboratorium succesvol zijn geweest in het trekken van grenzen rondom het
wetenschappelijke domein, met het gevolg dat de wetgever zich niet inhoudelijk heeft
uitgesproken over de te gebruiken wetenschappelijke methoden. Dergelijk succesvol
grenzen trekken is beschreven als boundary work, zie: Halffman 2003.
192 Het NFI (2006: 4) definieert de chain of custody als het: “proces waarmee het
veiligstellen, het transporteren, het onderzoeken en het opslaan van
onderzoeksmateriaal wordt aangeduid. Het doel hiervan is om de integriteit van en de
verantwoording over het onderzoeksmateriaal eenduidig en achteraf aantoonbaar vast
te leggen.” Maar er zijn meer concepten in omloop. Broeders (2003: 128) gebruikt het
woord ‘bewaringsprotocol’ waarmee hij bedoelt dat bewijsstukken aantoonbaar en
ononderbroken te herleiden moeten zijn tot het moment en plaats van veiligstellen.
Lynch & McNally (2005: 309) hebben het benoemd als de rails of justice.
193 Zie: Mol 2002.
191
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de mogelijkheid zogenaamde ringonderzoeken te organiseren, waardoor
resultaten niet alleen in hetzelfde laboratorium reproduceerbaar moeten zijn,
maar ook in andere laboratoria. Ten tweede is voorgeschreven dat analisten in
het laboratorium met zegelnummers en andere numerieke registraties werken.
Informatie over de personalia van verdachten en slachtoffers komt zo niet
terecht op de werkvloer, waarmee de persoonlijke levenssfeer van verdachten
en slachtoffers is beschermd. Dergelijke administratieve maatregelen dragen bij
aan de chain of custody, waardoor rechters, officieren van justitie, advocaten en
gerechtelijk deskundigen in staat zijn de originele bron van een DNA-profiel
stap voor stap te achterhalen. De betrouwbaarheid is daarmee gediend. Ten
derde is beschreven dat de accreditatie goedgekeurde regels en procedures
voorschrijft met betrekking tot het ontwerpen, uitvoeren en bewaken van de
taken van het laboratorium. Daarmee is niet alleen de technische
betrouwbaarheid zo goed als mogelijk geborgd, maar ook de administratieve
processen die erin moeten voorzien dat de persoonlijke levenssfeer van
bekende personen is beschermd. De wettelijk genomen maatregelen voor
betrouwbaarheid van forensisch-genetische praktijken en de bescherming van
grondrechten en rechtsprincipes zijn aldus gebonden tot een kluwen van
wetgeving, administratie, genetica en wetenschappelijke mores. Maatregelen
voor de betrouwbaarheid van forensisch DNA-onderzoek borgen de
bescherming van grondrechten en rechtsprincipes en vice versa.
2.5 Forensische DNA-praktijken als het resultaat van grondrechten en
betrouwbaarheid
De mijlpaalcasus heeft twee aspecten belicht: er kan zonder wetgeving geen
dwang worden gemobiliseerd om celmateriaal voor DNA-onderzoek te
verkrijgen (paragraaf 2.2), en de betrouwbaarheid van forensisch DNAonderzoek is niet boven iedere twijfel verheven (paragraaf 2.3). De Wet DNAonderzoeken en het Besluit DNA-onderzoeken organiseren de forensische
DNA-praktijk zodanig, dat deze twee problemen voldoende zijn gewaarborgd.
De vraag die ik hier stel, is hoe de forensisch-genetische praktijk sinds de
wetgeving van 1994 tot stand wordt gebracht.
Een bewijspraktijk voor zware geweldsmisdrijven
De mijlpaalcasus signaleert een probleem: verdachten van verkrachting kunnen
het proces van waarheidsvinding frustreren door een beroep te doen op het
recht op onaantastbaarheid van het lichaam. Aan die situatie moet een eind
komen, zo vinden de minister van justitie en de leden van het Parlement. 194 De
Er zijn maar weinig andere geluiden te horen. Uitzonderingen zijn de publicaties
over het onderwerp van Cees Korvinus (1989) en Theo de Roos (1990a, b). Zo stelt De
Roos (1990b: 123) over de mogelijkheid van bloedafname met dwang voor DNAonderzoek: “De rechtspraak tot nu toe, de literatuur en mijn geweten leiden mij tot de
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Wet DNA-onderzoeken wordt opgetuigd en treedt in werking op 1 september
1994. Het is voor het eerst in de moderne geschiedenis van de Nederlandse
rechtsstaat dat celmateriaal zich bevindend in het lichaam van een verdachte
met dwang mag worden afgenomen. In juridische taal is dat een novum. Het
lichaam van verdachten wordt, als het zich bevindt op het snijpunt van
wetgeving en genetica, als forensisch-genetisch lichaam tot stand gebracht; het
is een bekend lichaam waarover de autoriteiten beschikken en kennis kunnen
produceren.
Afname van celmateriaal wordt beschouwd als een zware ingreep op de
grondrechten van verdachten; vandaar dat in de wet veel maatregelen zijn
genomen om de rechten van verdachten te beschermen. Zo is alleen de rechtercommissaris gemachtigd om afname van celmateriaal voor een DNAonderzoek te bevelen. De tussenkomst van de rechter-commissaris brengt de
forensische genetica als bewijspraktijk tot stand. Een bevel mag alleen worden
gegeven als er ernstige bezwaren bestaan tegen een verdachte van een misdrijf
met een gevangenisstraf van acht jaar of meer. Zijn betrokkenheid moet blijken
uit feiten en omstandigheden. Het DNA-onderzoek moet dringend
noodzakelijk zijn voor het aan de dag brengen van de waarheid. De drempels
schakelen de forensische DNA-praktijk aan zware geweldsmisdrijven als zedenen levensdelicten. Bovendien zijn alleen artsen gerechtigd om bloed (en
eventueel haar of wangslijmvlies) af te nemen, wat de afnamepraktijk als een
medische handeling definieert. Met andere woorden: de wetgeving van 1994
brengt een bewijspraktijk voor zware geweldsdelicten tot stand, waarbij afname
van celmateriaal voorbehouden is aan de medische stand.
Afhankelijkheid van betrouwbaarheid en rechten van verdachten
In het algemeen wordt erkend dat DNA-bewijs een grote bijdrage kan leveren
aan processen van strafrechtelijk waarheidsvinding. De individualisering van
DNA-matches vormt de rechtvaardiging voor de inbreuk op de grondrechten
van verdachten. Een betrouwbare DNA-praktijk is een absolute voorwaarde
voor het aantasten van grondrechten. Maar juist ten tijde van de mijlpaalcasus is
forensisch DNA-onderzoek omgeven met problemen – carry over, bandshifting,
belichtingstijd, hoeveelheid DNA en het ontbreken van objectieve
meetmethoden bemoeilijken het proces van bepalen en interpreteren van
DNA-profielen.
De problemen laten zien dat een betrouwbare forensische DNApraktijk een weerbarstig object is. De wettelijke maatregelen binden de
problemen rondom betrouwbaarheid en de rechten van verdachten aan elkaar.
Het principe fair trial leidt tot de beslissing dat er twee laboratoria moeten
komen, wat bijdraagt aan de mogelijkheden om reproduceerbaarheid tussen
ondubbelzinnige conclusie dat het DNA-onderzoek ontoelaatbaar is. De hamvraag is
dan of er wel een wettelijke regeling moet komen om deze test te legitimeren.”
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laboratoria te bewerkstelligen. Betrouwbaarheid is daarmee gediend. De
accreditatie van de werkprocessen borgt de technische betrouwbaarheid van
forensisch DNA-onderzoek door middel van goedgekeurde administratieve
processen, welke weer bijdragen aan de bescherming van privacy. Analisten
maken gebruik van zegelnummers ter bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van de individuen van het wie het celmateriaal wordt onderzocht.
Zegelnummers dragen zo bij aan de chain of custody en daarmee aan de
betrouwbaarheid.
Monster/ID-pakketjes en het morrelen aan grondrechten
De genomen wettelijk maatregelen in het kader van de betrouwbaarheid stellen
met name regels voor de chain of custody. De chain of custody kan worden
gedefinieerd als het geheel van administratieve processen dat zorg draagt dat
transformerende objecten blijven refereren aan hetzelfde (een bekende verdachte,
een afgenomen uitstrijkje of een spoor op een plaats delict). 195 Het plakken van
een sticker met informatie over de identiteit van de donor (ID) van een
referentiemonster creëert een monster/ID-pakketje, individuele aanspraak op
grondrechten blijven daardoor ‘kleven’ aan afgenomen celmateriaal. Daarmee is
een forensisch-genetisch lichaam buiten het bekende lichaam tot stand gebracht
waarover de autoriteiten zeggenschap hebben en kennis kunnen produceren.
De reikwijdte is beperkt, want afgenomen referentiemateriaal moet, zodra het
belang van het onderzoek het toelaat, worden vernietigd. Toch is hier iets
bijzonders aan de hand.
Een onderwerp van dit boek is hoe grondrechten door de beloften van
forensisch DNA-onderzoek voortdurend geherarticuleerd en geherdefinieerd
worden. Monster/ID-pakketjes problematiseren het synonieme gebruik van het
recht op een onaantastbaar lichaam en lichamelijke integriteit. Na afname wordt
het lichaam in wettelijke zin niet meer ‘aangeraakt’. Echter, door het
monster/ID-pakketje blijft de lichamelijke integriteit in het geding. Recht op
onaantastbaarheid van het lichaam en lichamelijke integriteit zijn in de
forensische DNA-praktijk niet langer synoniem. 196
Afsluiting
DNA als bewijs is in Nederland voor het eerst gebruikt op verzoek van
verdachten. Zij zien het als een mogelijkheid om aan te tonen dat zij ten
onrechte als verdachte zijn bestempeld. Sinds 1994 kan forensisch DNAonderzoek in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek worden bevolen
Latour (1999) spreekt in dit verband van circulating reference.
Toom 2006. Zie ook: Van der Ploeg (2003: 67). Zij schrijft over biometrie, stelt vast
dat door die technologie de demarcatie tussen ‘lichaam’ en ‘informatie’ steeds
onduidelijker wordt, waardoor bestaande morele en juridische vocabulaires niet langer
niet langer convergeren met de ontologische toestanden van lichamen.
195
196
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door de rechter-commissaris. Forensische genetica is daardoor getransformeerd
tot een overheidstechnologie. Om dat mogelijk te maken, zijn ‘lichamen’ van
verdachten getransformeerd in ‘forensisch-genetische lichamen’. Een
forensisch-genetisch lichaam bevindt zich op het snijvlak van wetgeving en
wetenschappelijke praktijk, en is een object dat ter beschikking staat van de
autoriteiten en waarover kennis gecreëerd kan worden. Bekende lichamen en
monster/ID-pakketjes vallen in deze definiëring. De Wet DNA-onderzoeken
brengt, in interactie met forensisch-genetische technieken zoals die tot en met
het midden van de jaren ’90 worden gebruikt in Nederland, forensisch DNAonderzoek tot stand als een bewijspraktijk voor zware criminaliteit. In het
volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe, onder invloed van nieuwe
technologieën en gerechtvaardigde ingrepen op het lichaam, de tot stand
gebrachte praktijk ter discussie wordt gesteld.
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HOOFDSTUK 3 – VOLUMECRIMINALITEIT EN OPSPORING
3.1 Inleiding
’s Werelds eerste forensische DNA-databank wordt op 10 april 1995 in gebruik
genomen door Engeland en Wales. Deze DNA-databank (hierna: NDNAD)
wordt beheerd door de Britse Forensic Science Service (FSS) en is vandaag de dag
met ongeveer vijf miljoen DNA-profielen van bekende personen (hierna:
DNA-referentieprofielen) de grootste forensische DNA-databank ter wereld.
Er zijn twee redenen dat zoveel DNA-referentieprofielen zijn opgenomen in de
NDNAD. Ten eerste valt wangslijmvlies in Engeland en Wales niet onder de
werkingssfeer van het recht op een onaantastbaar lichaam. Agenten zijn
daardoor gerechtigd wangslijmvlies af te nemen zonder tussenkomst van artsen
en officieren van justitie of rechters-commissarissen. Ten tweede mogen
agenten wangslijmvlies voor DNA-onderzoek afnemen bij zowel verdachten
van allerlei lichtere misdrijven, zoals inbraak en autodiefstal, als individuen die
overtredingen begaan, zoals prostitutie, bedelen, openbare dronkenschap of het
veroorzaken van overlast. 197 De ervaring in de eerste jaren van ingebruikname
van de NDNAD laat zien dat matches tussen DNA-referentieprofielen en
DNA-sporen worden gegenereerd. Zo wordt aangetoond dat een forensische
DNA-databank bij kan dragen aan processen van strafrechtelijke
waarheidsvinding (tabel 3.2).
De Nederlandse forensische DNA-databank
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de Nederlandse forensische
genetica als bewijspraktijk voor zware geweldsdelicten tot stand is gebracht. Die
organisatiewijze heeft gevolgen voor de manier waarop de Nederlandse
forensische DNA-databank (hierna: DNA-databank), die sinds 1997 in gebruik
is, bijdraagt aan processen van strafrechtelijke waarheidsvinding. Zo zijn het
voornamelijk DNA-sporen die worden toegevoegd aan de DNA-databank, en
is het totaal aantal aan de DNA-databank toegevoegde DNA-profielen in
vergelijking met de NDNAD op zijn best ‘bescheiden’ te noemen (tabel 3.2).
Pas sinds 2005 is aan die situatie een einde gekomen (zie figuur 5.8). Ook
relatief gezien is, in de eerste jaren van gebruik, de hoeveelheid aan de DNAdatabank toegevoegde DNA-profielen in verhouding tot het totaal aantal
gepleegde misdrijven in Nederland laag. Ter illustratie: in 1998 worden in
Nederland 1.234.900 misdrijven geregistreerd. In ruim 58.000 gevallen betreft
het misdrijven waarbij DNA-onderzoek bevolen kan worden. 198
Voor sociaal-wetenschappelijke analyses van de NDNAD, zie: Lynch et al 2008;
Prinsen 2008a; Williams & Johnson 2008.
198 Het betreft misdrijven tegen het leven (1.808), verkrachting (1.642), feitelijke
aanranding van de eerbaarheid (2.485), diefstal met geweld (14.498) en (sommige
vormen van) mishandeling (38.071), zie: Kalidien & Eggen 2009: 357.
197
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Tabel 3.2 Jaarlijkse hoeveelheid aan DNA-databank van Engeland en Wales en
Nederland toegevoegde DNA-profielen, bron: NDNAD 2009; Werrett 1997; NFI
2010: 20; zie ook: www.dnasporen.nl.

DNA-referentieprofielen
Totaal aantal DNAreferentieprofielen
DNA-sporen
Totaal aantal DNA-sporen
Totaal aantal DNA-matches
DNA-referentieprofielen
Totaal aantal DNAreferentieprofielen
DNA-sporen
Totaal aantal DNA-sporen
Totaal aantal DNAmatches 199

1996
1997
1998
Engeland en Wales
31.454 75.215 122.381
31.454 106.66 229.050
9
1.686
4.615
11.651
1.686
6.301
17.952
>2.200
Nederland
28
304
28
332
21
21

708
729

1999

2000

243.199
472.249

213.075
685.324

11.951
29.903
21.239

16.844
46.747
44.260

317
649

362
1.011

1.285
2.014

321
2.335

Gegeven het feit dat er in dat jaar 1.012 DNA-profielen worden toegevoegd
aan de DNA-databank, kan worden gesteld dat in maximaal 1,7 procent van de
geregistreerde zware geweldsdelicten DNA-onderzoek wordt toegepast.
Een volumineuze categorie misdrijven betreft vermogensmisdrijven
(ruim 840.000 geregistreerd in 1998). Dergelijke misdrijven worden gepleegd
met het oog op geldelijk gewin zonder geweld, dwang of bedreiging. Binnen
deze categorie zijn er 488.000 zogenaamde gekwalificeerde diefstallen
geregistreerd. 200 Artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht beschrijft
gekwalificeerde diefstal als volgt:
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete
van de vierde categorie wordt gestraft: ... 3°. diefstal
gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning
of op een besloten erf waarop een woning staat, door iemand
die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de
rechthebbende bevindt; 4°. diefstal door twee of meer
verenigde personen; 5°. diefstal waarbij de schuldige zich de
toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het
Het aantal DNA-matches wordt sinds 2005 bijgehouden. Tot 2005 zijn er in totaal
4.654 matches vastgesteld tussen bekende personen en DNA-sporen, en 3.184 tussen
DNA-sporen van onbekende verdachten, zie: NFI 2010: 22.
200 Kalidien & Eggen 2009: 357
199
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weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door
middel van braak, verbreking of inklimming, van valse
sleutels, van een valse order of een vals kostuum.
In principe vallen (woning)inbraken, omdat vrijwel al die misdrijven worden
gesanctioneerd met gevangenisstraffen van minder dan acht jaar, buiten de
werkingssfeer van de Wet DNA-onderzoeken. Dat betekent dat een van
woninginbraak verdachte persoon (in veel gevallen) kan en zal weigeren bloed
voor DNA-onderzoek af te staan. Daaruit volgt dat slechts sporadisch
biologische sporen bij woninginbraken worden verzameld nadat de Wet DNAonderzoeken in werking is getreden. Met andere woorden: gegeven de tot stand
gebrachte bewijspraktijk voor zware geweldsmisdrijven, kan forensisch DNAonderzoek maar moeilijk bijdragen aan het proces van strafrechtelijke
waarheidsvinding bij de volumineuze categorie van woninginbraken. Hoe in
deze situatie verandering wordt gebracht, is het onderwerp van dit hoofdstuk.
Voor een analyse van deze transformatie, en om inzichtelijk te maken hoe
belangen van stakeholders, politici en andere beleidsmakers en technologieontwikkeling een rol hebben gespeeld, begeven we ons naar een woninginbraak.
Een woninginbraak in de politieregio Midden en West Brabant
Op een ochtend in 1998 ontvangt het callcenter van de politieregio Midden en
West Brabant een melding van een inbraak. De technische recherche begeeft
zich naar het plaats delict en maakt het volgende proces-verbaal op:
Via de onbelemmerd te bereiken achtertuin bereikte men de
achterdeur van de woonkamer. Met een breekvoorwerp
werd de afdekplaat van het cilinderslot aan de onderzijde
losgewrikt en omhoog gebogen. Nadat hierdoor de cilinder
gedeeltelijk vrijkwam, werd deze afgebroken. Het slot heeft
men kennelijk niet kunnen bedienen. Waarschijnlijk heeft
men hierna ter hoogte van de bovenste en onderste
raamboom van het woonkamerraam een gat geboord met
een diameter van 14 mm. Via deze openingen heeft men de
raambomen omhoog gedrukt, waarna men het raam kon
openen. Vervolgens drong men de woning binnen. Men
heeft zich vermoedelijk alleen in de woonkamer
opgehouden, waar men de stereo-apparatuur loskoppelde.
Het spanningssnoer werd met een aardappelschilmesje
doorgesneden. Men verliet de woning via de van binnenuit
geopende achterdeur in de woonkamer (op de vloer werd
een platgetrapte filtersigaret, merk Camel, achtergelaten). 201
201

Pro Justitia 1998 (proces-verbaal opgemaakt naar aanleiding van een woninginbraak)
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Tabel 3.3 Registratie spoor S 449, bron: Pro Justitia 1998.

Spoornummer
Spooromschrijving
Veiliggesteld
Vindplaats spoor
Bijzonderheden
DNA-nummer

: PL1234/98-567890/001/002
: SPEEKSEL
: SPORENDRAGER
: vloer in woonkamer
: Camel filtersigaret (DNA S 449)
: S 449

De op de vloer platgetrapte sigarettenpeuk van Camel is in dit
hoofdstuk belangrijk. De sigarettenpeuk wordt veiliggesteld door een technischrechercheur van de politieregio Midden en West Brabant, en krijgt
spoornummer S 449 (zie tabel 3.3). Het verzamelen sigarettenpeuk S 449 voor
DNA-onderzoek roept vragen op, want in hoofdstuk 2 hebben gezien dat
genetische technieken afhankelijk zijn van bloed- en spermasporen ter grote
van een munt van € 0,10. Speeksel bevat veel minder DNA dan bloed en
sperma, en speeksel op een sigarettenpeuk is minder groot dan een spoor ter
grote van munt van € 0,10. S 449 roept dus een vraag op: zijn er ontwikkelingen
in de genetica die het mogelijk maken DNA-profielen vast te stellen van
biologische sporen als speeksel? Of met andere woorden: welke forensischgenetische ontwikkelingen hebben zich sinds 1994 voorgedaan?
Drie nieuwe forensisch-genetische technologieën: PCR, STRs & SGM
Een eerste ontwikkeling betreft een methode om DNA-fragmenten in korte tijd
in vitro miljoenen keren te vermenigvuldigen en staat bekend als polymerase chain
reaction (PCR). Kary Mullis, een van de uitvinders van PCR, stelt dat het een
bijzonder simpele techniek is waarvan de benodigdheden beperkt zijn tot
reageerbuisjes, eenvoudige reagentia en een warmtebron. 202 De
vermenigvuldiging wordt bewerkstelligd door een DNA-fragment te kopiëren,
en dan nog een keer, en nog een keer etc. Na 20 cycli zijn er 1.048.576
gekopieerde en identieke DNA-fragmenten, na 25 cycli 33.554.432. Forensisch
DNA-onderzoek is daardoor niet langer afhankelijk van bloed- en
spermavlekken ter grote van een munt van € 0,10. Dankzij PCR kan
celmateriaal dat weinig DNA bevat forensisch-genetisch onderzocht worden.
Dat heeft twee consequenties. Ten eerste kan het DNA-profiel worden bepaald
van biologische sporen aanwezig op bijvoorbeeld sigarettenpeuken. Ten tweede
kan een DNA-referentieprofiel van wangslijmvlies in plaats van bloed worden
Mullis 1990: 36. De eenvoud en toepasbaarheid van PCR leiden ertoe dat Mullis in
1993 de Nobelprijs toegewezen krijgt
(http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1993/presentationspeech.html (bezocht: 18 juni 2008). Antropoloog Paul Rabinow (1996) schreef een
boek, gebaseerd op interviews en etnografische inzichten, over de ontdekking van PCR.
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bepaald, wat in het algemeen wordt beschouwd als een minder zware aantasting
van het lichaam dan bloedafname.
Een tweede ontwikkeling is de verdringing van VNTRs door short
tandem repeats (STRs). STRs zijn sinds het midden van de jaren ’90 de standaard
forensisch-genetische technologie. Van een STR is sprake als een zichzelf
herhalend basenpaar (bp) tussen de 2 en 6bp lang is waarbij het aantal
herhalingen zich in een diverse maar eindige hoeveelheid manifesteert. 203
Belangrijk voor het forensisch DNA-onderzoek is dat de flankerende regionen
bekend zijn en geen variatie vertonen bij verschillende individuen. Afhankelijk
van de lengte in basenparen van de flankerende regionen en het aantal
herhalingen van de STR, zijn de forensische STR-markers tussen de 100 en
500bp lang. Een veel gebruikte forensische STR-marker is D18S51 (hierna:
D18). 204 D18 wordt gekenmerkt door de vier basen AGAA en herhaalt zich in
de populatie 7 tot 39 keer. 205 In vergelijking met VNTRs hebben STRs drie
belangrijke voordelen. Ten eerste kan van STRs het aantal basenparen
nauwkeurig, objectief en absoluut worden bepaald en numeriek worden
benoemd. Ten tweede, en volgend uit het eerste, kunnen STR-profielen
eenvoudig digitaal worden opgeslagen in DNA-databanken. Ten derde zijn
STRs veel korter dan VNTRs en worden daardoor minder snel afgebroken,
waardoor van verouderd en deels gedegradeerd celmateriaal vaak het DNAprofiel kan worden bepaald. 206
De derde ontwikkeling betreft DNA-typeringssystemen waarmee in
een reactie verschillende STR-markers door middel van PCR worden
vermeerderd (hierna: multiplex). Dankzij multiplexes hoeven analisten niet
langer elke marker apart te prepareren en op een gel te zetten, maar
vermeerderen en bepalen zij met een reactie verschillende STRs. Een multiplex
maakt forensisch DNA-onderzoek aanmerkelijk sneller, goedkoper en
efficiënter. Vanaf 1994 komt de eerste, en door wetenschappers van de FSS
ontwikkelde, multiplex beschikbaar. Deze multiplex bepaalt vier STRs en wordt
daarom quadruplex (QUAD) genoemd. 207 Vrij snel nadat QUAD op de markt
verkrijgbaar is, verschijnen er artikelen over een nieuwe generatie multiplex, de
second generation multiplex (SGM), die niet vier maar zes STRs bepaalt én een

De meeste forensische STR-markers bestaan uit DNA-fragmenten van vier
basenparen, het aantal herhalingen in de populatie varieert tussen de 5 en 40.
204 ‘D’ staat voor DNA, ‘18’ voor het 18e chromosoom, ‘S’ voor single copy sequence, en
‘51’ betekent dat D18S51 als 51e locus op het 18e chromosoom is beschreven.
205 Butler 2005: 96
206 Sparkes et al 1996a
207 Kimpton et al 1994. De STRs zijn: HUMVWA31/A, HUMT01, HUMF13A1 en
HUMFES/FPS. Het Gerechtelijk Laboratorium ontvangt (vermoedelijk) in 1995 een
accreditatie voor QUAD, zie: Kloosterman 2002: 19.
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geslachtsbepaling kent. 208 In 1997 wordt het Gerechtelijk Laboratorium
geaccrediteerd voor het gebruik van SGM. Vrijwel gelijktijdig wordt de DNAdatabank in gebruik genomen. 209 Een uitgebreidere versie van SGM – SGM+
met tien STRs en amelogenine – is tot en met 2009 in gebruik door het NFI
(voorheen het Gerechtelijk Laboratorium). Recentelijk is het NFI overgestapt
op een versie waarmee 15 STRs en amelogenine worden bepaald.
SGM, en daarmee PCR en STRs, is dus al bijna 15 jaar het standaard
forensisch-genetische typeringssysteem. Forensisch-genetische praktijken zijn,
met andere woorden, afhankelijk van STRs. Dat is niet alleen het gevolg van de
accreditatie, maar ook van afspraken gemaakt door onder andere de leden van
de European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) om STRs te
standaardiseren in de European Standard Set (ESS). 210 Digitale transnationale
uitwisseling van DNA-profielen is daardoor een mogelijkheid geworden. 211
Inmiddels zijn er, volgens diverse forensische wetenschappers, betere
typeringssystemen beschikbaar dan STRs, bijvoorbeeld single nucleotide
polymorphisms (SNPs). 212 Maar gegeven dat forensische DNA-databanken, van
Nederland tot Nieuw-Zeeland, en van de Filippijnen tot de Verenigde Staten,
gevuld zijn met STR-profielen, wordt niet verwacht dat er snel overgestapt zal
worden naar andere typeringssystemen, zoals SNPs. 213 STRs vormen de
Sparkes et al 1996a, b. De STRs die worden vastgesteld zijn: HUMTH01 (TH01),
D21Sll (D21), D18S51 (D18), D8Sl179 (D8), HUMVWF31/A (VWA) en HUMFIBRA
(FGA); met amelogenine wordt genetische het geslacht (X en Y) vastgesteld. Een
volledig SGM-profiel benadert een random match probability (RMP) van 1:50.000.000, zie:
Sparkes et al 1996b: 201.
209 Kloosterman 2002: 19. In 2000 schakelt het NFI over op SGM+ (tien STRs en
amelogenine), welk systeem wordt gehanteerd tot en met 2009. In 2009 is het NFI
begonnen met het in gebruik nemen van een typeringssysteem dat 15 STRs en
amelogenine vaststelt.
210 Het betreft zeven STR-markers, die ook allemaal in de SGM+ en vergelijkbare
systemen zijn opgenomen. Het betreft: de markers (of: loci) TH01, VWA, FGA, D21,
D8, D18 en D3S1358 (Gill et al 2000: 17). De International Criminal Police Organization
(Interpol) hanteert de identieke Interpol Standard Set of Loci (ISSOL).
211 In het kader van het Verdrag van Prüm worden momenteel tussen veel verschillende
Europese landen DNA-databankgegevens uitgewisseld. Die uitwisseling is mede
mogelijk gemaakt door de standaardisering van de gebruikte markers, zie: Prainsack &
Toom 2010a.
212 Kloosterman 2002: 30-31; Butler 2005: 188-92
213 Dat betekent niet dat er geen forensische toepassingen van het SNP-onderzoek zijn.
Er wordt momenteel veel geïnvesteerd in SNP-onderzoek met betrekking tot uiterlijke
kenmerken, bijvoorbeeld met betrekking tot kleur van ogen, zie: Liu et al 2009; en
geografische herkomst, zie: Kayser & Schneider 2009. Zie ook:
www.forensicsgenomics.nl. Dergelijke kennis kan bijdragen aan opsporingsonderzoek,
zie hoofdstuk 4. Zie verder: M’charek 2008a, b; M’charek et al under review; Toom
2010a.
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forensisch-genetische gouden standaard, want met betrekking tot de
standaardisering van STRs zijn nationale en internationale afspraken gemaakt, is
internationale uitwisseling van (digitaal opgeslagen) DNA-profielen mogelijk,
dragen nationale en internationale wetgeving daaraan bij en is er een beter
typeringssysteem beschikbaar dat waarschijnlijk niet tot nieuwe standaard
verheven zal worden. 214
Vraagstelling hoofdstuk
Resumerend kan nu worden gesteld dat de drie geïntroduceerde forensischgenetische technieken ingrijpen op de mogelijkheden van het doen van DNAonderzoek. PCR maakt het mogelijk om van wangslijmvlies in plaats van bloed
betrouwbaar DNA-profielen vast te stellen. Bovendien wordt de forensischgenetische praktijk losgekoppeld van biologische bloed en spermasporen ter
grote van een munt van €0,10. Het numerieke format van STRs leent zich voor
digitale opslag in DNA-databanken en gegeven de kortere lengte van STRmarkers kan van verouderd en deels gedegradeerd celmateriaal het DNAprofiel worden bepaald. Door de SGM wordt forensisch DNA-onderzoek
aanmerkelijk sneller, goedkoper en efficiënter. Met andere woorden: de
techniek om forensisch-genetische praktijken anders tot stand te brengen,
bijvoorbeeld door het in te zetten bij volumemisdrijven, is er. Echter, voor een
verandering is gegeven de hybride identiteit van forensisch-genetische
praktijken alleen technologie onvoldoende. 215
Ten eerste is een wetswijziging nodig. In 1997 laat minister van justitie
Winnie Sorgdrager (D66), naar aanleiding van de nieuwe technische
mogelijkheden, een concept-wetsvoorstel door medewerkers van haar
ministerie schrijven. Ten tweede, en volgend uit het eerste punt, zijn er
belangen gediend bij ofwel een verandering ofwel een status quo met
betrekking tot de omstandigheden waarbij een DNA-onderzoek kan worden
bevolen. Zo laat de minister weten geen voorstander te zijn van DNAonderzoek bij volumecriminaliteit, zoals inbraak en diefstal.
Professionals die zijn betrokken bij het proces van strafrechtelijke
waarheidsvinding, organiseren naar aanleiding van het concept-wetsvoorstel een
proefproject, waarbij biologische sporen bij inbraken met het oog op DNAonderzoek worden verzameld. Het concept-wetsvoorstel en de organisatie van
het project ‘DNA bij inbraken’ worden in paragraaf 3.2 beschreven. Paragraaf
3.3 gaat over de vraag hoe sigarettenpeuk S 449 eindigt als een DNA-spoor in
de DNA-databank en hoe daardoor plaatsen delict genetisch aan elkaar worden
gekoppeld. Vervolgens komt een verdachte in beeld. Een tweede vraag die aan
Over standaardisering, zie: Bowker en Star 1999: 13-14.
Bij beschrijvingen van de werkelijkheid, waarbij de ontwikkeling van technologie als
autonoom proces sociale veranderingen bewerkstelligt, wordt vaak omschreven als
technologisch determinisme, zie: Wyatt 2008: 168.
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bod komt in de paragraaf 3.3 is hoe die verdachte in een serie inbraken, zoals
omschreven in artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht, genetisch gekoppeld
wordt aan die plaatsen delict. Het doel van de paragraaf is inzichtelijk maken
hoe de DNA-databank bij kan dragen aan het proces van strafrechtelijke
waarheidsvinding. De resultaten van het project DNA bij inbraken zijn
succesvol, want na het presenteren van een eindrapportage laat de minister van
justitie weten voorstander te zijn van een verruiming van de misdrijven waarbij
DNA-onderzoek kan worden bevolen. Het project DNA bij inbraken is
daarom een mijlpaalcasus die zicht biedt op de omstandigheden en
rationalisering van de Wet DNA-onderzoek in strafzaken die op 1 november
2001 in werking treedt. De mijlpaalcasus laat onder andere zien hoe
interactieprocessen tussen genetica en processen van strafrechtelijke
waarheidsvinding zijn verlopen. Tenslotte wordt er in paragraaf 3.5 een aantal
lessen getrokken.
3.2 Een voorgenomen wetswijziging
In de zomer van 1997 ronden beleidsmakers van het ministerie van justitie een
concept-wetsvoorstel af. Daarin staat dat de Wet DNA-onderzoeken, gegeven
de ontwikkelde forensisch-genetische technieken, onnodig belastend is: “Het is
niet langer noodzakelijk bloed af te nemen ten behoeve van een goed DNAonderzoek. Een onderzoek van wangslijmvlies levert naar huidig
wetenschappelijk inzicht vergelijkbaar betrouwbare resultaten op.” 216 De als
minder zware schending van het lichaam beschouwde wangslijmvliesafname
vormt de rechtvaardiging voor het verlagen van een aantal wettelijke drempels
voor forensisch DNA-onderzoek. Een voorstel betreft officieren van justitie de
bevoegdheid te geven DNA-onderzoek te vorderen als een verdachte
meewerkt. Een ander voorstel heeft betrekking op het laten vervallen van het
noodzakelijkheidscriterium ten gunste van het onderzoeksbelang. Een beoogd
neveneffect van de ruimere mogelijkheden voor DNA-onderzoek is dat de
DNA-databank beter benut zal worden.
Het concept-wetsvoorstel staat in het teken van verruiming van de
mogelijkheden tot het doen van forensisch DNA-onderzoek; het wordt immers
gemakkelijker gemaakt een DNA-onderzoek te vorderen. Toch wordt een
duidelijke grens gehanteerd voor het soort – en daarmee het aantal – delicten
waarbij DNA-onderzoek als een gerechtvaardigde inbreuk op het lichaam
wordt beschouwd:
“In art. 195d lid 1 en 2 Sv is aangegeven bij welke misdrijven
verplicht kan worden tot een DNA-onderzoek. Inbraak valt
daar niet onder, net zo min als de meeste andere
vermogensdelicten. Deze afbakening komt mij nog steeds
216
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juist voor. DNA-onderzoek lijkt gewoonlijk ook weinig te
kunnen bijdragen aan de opheldering van dit soort delicten.
Bij diefstal wordt in het algemeen geen bloed of speeksel
van de dief op de plaats van het delict aangetroffen.” 217
De organisatie van het project DNA bij inbraken
Het politieapparaat is een typische organisatie die advies wordt gevraagd bij
wetswijzigingen rondom forensisch DNA-onderzoek. Een van de lezers van
het bovenbeschreven concept-wetsvoorstel is René Bastiaansen. Hij is in 1997
het hoofd van de Unit forensisch-technisch onderzoek in de politieregio waar
sigarettenpeuk S 449 wordt veiliggesteld, het politiekorps Midden en West
Brabant. In de zomer van 2006 sprak ik met Bastiaansen over het conceptwetsvoorstel:
“Ik had [van het concept-wetsvoorstel] de memorie van
toelichting gelezen. De minister zei daarin dat de strafmaat
niet verlaagd zal worden naar vier jaar, omdat uit de praktijk
blijkt dat er bij inbraken weinig biologische sporen worden
gevonden. Ik dacht toen: ‘Dat is niet waar. We zoeken niet
naar sporen omdat ze er bij het Gerechtelijk Laboratorium
weinig mee doen. Je gaat niet allerlei sporen verzamelen
waar je niks mee kunt doen.’ Die veronderstelling van de
minister triggerde mij zodanig, dat ik dacht: ‘Dat gaan we wel
doen!’ Ik was er van overtuigd dat we wel degelijk
biologische sporen zouden aantreffen bij inbraken.
Bovendien: als we die grens van acht naar vier jaar konden
krijgen, dan helpt ons dat geweldig in het
opsporingsproces.” 218
Bastiaansen zoekt contact met collega’s van de politieregio Utrecht en
medewerkers van het Gerechtelijk Laboratorium. Tijdens een gezamenlijke
vergadering in november 1997 ontstaat het plan een project te organiseren,
waarbij biologische sporen met het oog op DNA-onderzoek worden verzameld
bij woninginbraken (hierna: project DNA bij inbraken).
Veel wordt in het werk gesteld om op 1 januari 1998 te starten met het
project in de politieregio’s Midden en West Brabant en Utrecht. 219 Gegeven
artikel 151a van het Wetboek van Strafvordering is het de officier van justitie
voorbehouden een deskundige aan te wijzen DNA-onderzoek te verrichten op
biologische sporen. Het is daarom essentieel dat de arrondissementsparketten
Ministerie van justitie 1997: 6
Bron: interview. Bastiaansen werkt tegenwoordig bij het KLPD.
219 DNA bij inbraken 1999: 3
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Breda en Utrecht worden betrokken bij het project. Bij het project DNA bij
inbraken zijn dus het Gerechtelijk Laboratorium, twee politieregio’s en twee
arrondissementsparketten betrokken.
Afspraken en doelstellingen
Om er voor te zorgen dat het project een succes wordt, moeten afspraken
worden gemaakt en voorzieningen worden getroffen. Ten eerste moet, omdat
doorgaans geen celmateriaal bij inbraken wordt verzameld, de technische
recherche worden voorgelicht en getraind. Eveneens wordt in overleg bepaald
dat, mits een en ander in overeenstemming is met de daarvoor bestaande
forensisch-technische normen, sporendragers met bloed, stukjes huid en
speeksel voor DNA-onderzoek kunnen worden verzameld. Dat betekent dat
technische rechercheurs sporen als sigarettenpeuken, blikjes, kledingstukken
(bijvoorbeeld petjes) en kauwgum kunnen verzamelen. Een derde afspraak is
dat medewerkers van de technische recherche onderzoeksaanvragen zo volledig
mogelijk invullen; officieren van justitie hoeven de aanvragen dan alleen te
ondertekenen. Per politieregio worden, ten vierde, per maand maximaal 30
sporen verstuurd naar het Gerechtelijk Laboratorium. Een vijfde afspraak is dat
het Gerechtelijk Laboratorium twee maanden na ontvangst van de biologische
sporen het onderzoeksrapport heeft afgerond. Vanzelfsprekend vormt de Wet
DNA-onderzoeken het juridische en wettelijke kader.
Er zijn diverse doelstellingen die het project vormgeven. Zo willen de
betrokken partijen de DNA-databank beter benutten en meer ervaring opdoen
met DNA-onderzoek. De resultaten van het onderzoek moeten leiden tot een
onderbouwd advies aan de minister van justitie om de gestelde grens van acht
naar vier jaar gevangenisstraf te krijgen. 220 Bij de start van het project gaat men
er van uit dat het project zes maanden zal lopen. Bij de eerste tussenrapportage
in de zomer van 1998 zijn de doelstellingen bijgesteld tot “het aantonen dat
biologische sporen bij woninginbraken worden aangetroffen, dat die sporen
geschikt zijn voor DNA-onderzoek en dat de opname van DNA-sporen in de
DNA-databank bijdraagt aan een significante verhoging van het oplossen van
woninginbraken”. 221 In diezelfde tussenrapportage worden positieve resultaten
gemeld, maar door “het ontbreken van voldoende inzichten in tactische,
technische en organisatorische consequenties op korte en lange termijn bij de
rechterlijke macht, openbaar ministerie, Gerechtelijk Laboratorium en politie”
wordt voorgesteld de pilot te verlengen tot 31 december 1998. 222 Voor het
verlengen van het project is geld nodig, maar na een half jaar zijn de financiële
middelen uitgeput. Bastiaansen zegt tijdens het interview hierover:

DNA-pilot, Overlegvergadering, d.d. 2 december 1997
Pilot-project DNA bij inbraken 1998: 3
222 Pilot-project DNA bij inbraken 1998: 5
220
221

87

“We hadden onvoldoende geld het project voort te zetten.
We zijn toen gaan praten met de directeur-generaal bij
justitie en hebben 100.000 gulden [€ 45.300, VT] gekregen,
waarmee we het tweede half jaar konden financieren. Maar
er werd wel een eis gesteld: we moesten een eindrapportage
schrijven. Dat was onze kans om de wetgeving te
beïnvloeden. Toen hebben we wat strubbelingen gehad met
de wetgever, want die was helemaal geen voorstander van dit
verhaal; zij hadden alles al klaar en voorbereid en wilden de
grens op 8 jaar laten staan.” 223
Problemen en successen
Na een jaar eindigt het project en wordt de balans opgemaakt. Een gesignaleerd
probleem heeft betrekking op de beperkte capaciteit bij het Gerechtelijk
Laboratorium. Maandelijks mogen de twee betrokken politieregio’s tezamen
zestig biologische sporen voor DNA-onderzoek naar het Gerechtelijk
Laboratorium sturen: “Het project DNA bij inbraken bracht meer werk met
zich mee dan het Gerechtelijk Laboratorium van tevoren had voorzien. De
administratie, die zich kenmerkt door veel controlestappen door verschillende
personen, kostte het Gerechtelijk Laboratorium meer capaciteit.” 224 De
consequentie is dat het niet lukt de DNA-rapportages binnen de afgesproken
twee maanden te versturen. Om het probleem te verhelpen, neemt het FLDO
200 sporen voor zijn rekening. Maar ook bij het FLDO ontstaan problemen,
want het extra aanbod leidt tot een tijdelijk tekort aan DNA-reagentia. De
capaciteitsproblemen laten zien dat forensisch-genetische praktijken in 1998
zijn toegespitst op relatief weinig voorkomende delicten als moord, doodslag en
verkrachting.
In totaal versturen de twee politieregio’s tezamen 562 biologische
sporen verzameld op 429 verschillende plaatsten delict naar het Gerechtelijk
Laboratorium. Daarvan wordt in 391 gevallen het DNA-profiel vastgesteld.
Alle volledig vastgestelde DNA-profielen worden opgeslagen in de DNAdatabank. Het project DNA bij inbraken toont aan dat bij volumemisdrijven
biologische sporen worden gevonden, en dat die sporen geschikt zijn voor
DNA-onderzoek. Het project toont meer aan. De 391 DNA-sporen zijn
gerelateerd aan 137 misdrijven. In één geval wordt vastgesteld dat biologisch
materiaal verzameld op zestien verschillende plaatsen delict te herleiden is tot
één individu (zie tabel 3.4). Het voorbeeld laat zien dat de DNA-databank het
mogelijk maakt een spoor van inbraken genetisch te koppelen aan een
verdachte (zie verder paragraaf 3.4).
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Bron: interview.
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Tabel 3.4: Resultaten DNA-onderzoek, bron: DNA bij inbraken 1999: 8.

Type spoor
Bloed
Peuken
Speeksel
Haren
Overig celmateriaal
zoals huidcellen
Totaal

Aantal
sporen
247
197
84
21

Aantal
profielen
226
127
31
4

13
562

3
391

Percentage
92%
65%
37%
20%
23%
70%

Ophelderingspercentage
Als puur naar het ophelderingspercentage gekeken wordt, koppelde het
Gerechtelijk Laboratorium 137 van de 429 zaken aan elkaar. In 23 zaken
konden ook daadwerkelijk verdachten worden aangewezen. Dit betekent een
ophelderingspercentage van 5%. Zonder dit project was deze 5% niet
gehaald. Utrecht en Midden en West Brabant met elkaar vergelijkend, kan
gesteld worden dat in Midden en West Brabant zestien keer een koppeling
gemaakt kon worden tussen twee zaken en in Utrecht negentien keer. In
Midden en West Brabant werd één keer de koppeling gemaakt tussen tien
zaken en één keer tussen zestien. […]
Regio

Aantal zaken

Midden & West Brabant
Utrecht

224
205

2
16
19

3
7
4

4
2
2

10
1

16
1

3.3 De DNA-databank en de zaak Albin
Het project DNA bij inbraken is geïnitieerd om aan te tonen dat de DNAdatabank kan bijdragen aan processen van strafrechtelijke waarheidsvinding bij
inbraken. In één geval wordt het DNA-profiel van een verdachte gematcht aan
zestien DNA-sporen. De verdachte is een man aan wie in dit hoofdstuk wordt
gerefereerd met de gefingeerde naam Albin. 225 De centrale vraag van deze
paragraaf is hoe de DNA-databank koppelingen tussen plaatsen delict en
verdachten bewerkstelligt.
225 De analyse in deze paragraaf is gebaseerd op het door het openbaar ministerie
aangelegde strafdossier. Het College van procureurs-generaal heeft op 15 september
2006 toestemming voor inzage in dat dossier verleend. De gestelde voorwaarden voor
inzage is gelijk aan die van het vorige hoofdstuk; informatie zoals zaaknummers, DNAzegelnummers, DNA-profielen, politieregistratienummers, adressen van plaatsen delict
en de namen van verdachten, slachtoffers en getuigen zijn zodanig veranderd, dat de
informatie in dit hoofdstuk niet te herleiden is tot de individuele zaak of individuen
betrokken bij de misdrijven.
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De DNA-databank in 1998
Op een ochtend in 1998 – Albin is dan nog niet in beeld gekomen als verdachte
– komt bij de politie Midden en West Brabant een melding binnen van een
woninginbraak. Tijdens het onderzoek op het plaats delict wordt de eerder
genoemde sigarettenpeuk S 449 veiliggesteld (paragraaf 3.1). Het is een van de
562 biologische sporen die in het kader van het project DNA bij inbraken
wordt verzameld en opgestuurd. Een officier van justitie van het
arrondissementsparket Breda geeft een deskundige van het Gerechtelijk
Laboratorium de opdracht het DNA-profiel van sigarettenpeuk S 449 vast te
stellen. Medewerkers van het Gerechtelijk Laboratorium bepalen van S 449 het
volledige SGM-profiel.
De eisen waaraan een DNA-profiel moet voldoen
De wijze waarop een DNA-profiel in de DNA-databank terecht komt, wordt
geïllustreerd aan de hand van mijn eigen DNA-profiel (figuur 3.3). Het bevat de
zes markers en amelogenine die ook vastgesteld zijn met het SGM-profiel in de
zaak Albin. Er zijn tenminste drie criteria die een deskundige evalueert. Het
eerste criterium dat een DNA-deskundige positief moet evalueren is of de
pieken voldoende duidelijk zijn. Het onderstaande DNA-profiel is een
zogenaamd referentieprofiel, waarbij de pieken in de regel duidelijk zijn omdat
er voldoende DNA in het celmateriaal aanwezig is. Bij sporenonderzoek is dat
niet altijd het geval. Soms zullen de pieken amper waarneembaar zijn. Het is
dan de vraag of de pieken wel of niet gerapporteerd moeten worden. 226
Ten tweede bepaalt een deskundige of het een volledig of partieel
DNA-profiel betreft. Opnieuw, omdat het hier een referentieprofiel betreft, zal
de deskundige vaststellen dat het hier een volledig DNA-profiel betreft. Van
sporenmateriaal kan niet altijd het volledige profiel worden bepaald,
bijvoorbeeld als het in een vochtige of broeierige omgeving heeft gelegen, of als
het onderhevig is geweest aan brand of sterke vervuiling. Onder dergelijke
condities breekt DNA snel af. Dat wil niet zeggen dat er dan geen DNA-profiel
kan worden vastgesteld. Alleen is er in die gevallen vaak sprake van een partieel
of niet-volledig DNA-profiel.

Dat dit voor problemen kan zorgen wordt duidelijk uit de Schiedammer parkmoord.
In deze inmiddels beruchte zaak heeft een man onschuldig vastgezeten. Een
deskundige en onderzoeker van het NFI vonden geen DNA-profiel van de van moord
verdachte man. Wat zij wel vonden, waren pieken van een derde onbekende persoon.
De pieken van die onbekende persoon voldeden niet aan de wetenschappelijke criteria
van het NFI en hebben daarom nooit via de officiële procedures kunnen bijdragen aan
waarheidsvinding. Later bleken de niet-reproduceerbare pieken te matchen met de
daadwerkelijke dader van het misdrijf, zie: Commissie Posthumus 2005: 42-4; Aben
2009: 98-99.
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Figuur 3.3: DNA-profiel Victor Toom

De markers ter rechterzijde van het bovenstaande DNA-profiel zullen,
gegeven het hoger aantal basenparen, eerder afgebroken zijn dan de kortere
markers ter linkerzijde van het DNA-profiel. Als weinig markers zijn
vastgesteld is de onderscheidende waarde van de RMP lager. Het bovenstaande
DNA-profiel heeft een RMP van vele malen kleiner dan één op de miljard; een
volledig SGM-profiel, zoals S 449, benadert één op de vijftig miljoen. Als er
twee of drie markers worden bepaald, zal de RMP bijvoorbeeld één op duizend
of tienduizend zijn. Ten derde bekijkt een deskundige of het DNA-profiel
afkomstig is van een persoon. Bij een referentieprofiel, zoals het bovenstaande,
bevat het DNA-profiel pieken van één persoon. Bij sporen kan aan het
piekenprofiel worden afgelezen of twee of meer personen hebben bijgedragen
aan het profiel. Zo kan een sigarettenpeuk gerookt zijn door twee personen; de
meeste markers zullen dan drie of vier pieken hebben. Er wordt dan gesproken
van een mengprofiel. DNA-profielen van mengsporen worden in de regel niet
opgenomen in de DNA-databank. Echter, als van een mengspoor een
referentieprofiel beschikbaar komt, kan het DNA-profiel van de tweede donor
worden geconstrueerd. Een voorbeeld is het referentieprofiel van een
verkrachtingsslachtoffer waarmee uit het mengspoor – een uitstrijkje – het
DNA-profiel van de verkrachter kan worden bepaald.
De Nederlandse DNA-databank en S 449
In 1997 neemt het Gerechtelijk Laboratorium de DNA-databank in gebruik.
Het Reglement DNA-profielregistratie Gerechtelijk Laboratorium is daarop
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van toepassing. 227 Het reglement wijst de minister van justitie aan als
eindverantwoordelijke voor de DNA-databank, de directeur van het
Gerechtelijk Laboratorium voert het dagelijks beheer. Omdat de opgeslagen
informatie tot individuen herleidbare informatie bevat, ressorteert de DNAdatabank onder de (dan geldende) Wet persoonsregistraties. 228
Het Reglement DNA-profielregistratie onderscheidt drie systemen die
tezamen de DNA-databank vormen. Het eerste systeem is een analoge en
handmatige administratie waarin alle gegevens worden opgeslagen die bijdragen
aan de chain of custody. 229 In het tweede systeem worden DNAreferentieprofielen digitaal opgeslagen (hierna: DNA-referentiedatabank). In het
derde systeem worden DNA-sporen digitaal opgeslagen. Het identiteitszegel
koppelt een DNA-profiel in het digitale systeem aan de opgeslagen informatie
in de analoge en handmatige administratie. 230
We gaan weer terug naar het DNA-spoor S 449. De deskundige concludeert
aan de hand van de pieken dat er voldoende DNA in de sigarettenpeuk
aanwezig is, dat er een volledig DNA-profiel is vastgesteld en dat er
celmateriaal van één persoon op de sigarettenpeuk is gevonden. Dit betekent
dat DNA-spoor S 449 aan de DNA-databank kan worden toegevoegd. Het is
niet het piekenprofiel dat wordt opgenomen, maar een numerieke representatie
ervan. De DNA-deskundige die DNA-profiel S 449 heeft beoordeeld stelt het
aantal herhalingen per marker vast en vult deze in op de invoeropdracht (zie
figuur 3.4). DNA-spoor S 449 wordt handmatig ingevoerd in het digitale
gedeelte; de relevante informatie wordt opgeslagen in de analoge administratie.
In het vorige hoofdstuk werd al genoemd dat reproduceerbaarheid van de
resultaten een van de belangrijkste voorwaarden is voor betrouwbare
forensisch-genetische resultaten. Het vaststellen van het DNA-profiel en het
invoeren ervan in de DNA-databank wordt daarom twee keer onafhankelijk
van elkaar uitgevoerd. De resultaten moeten exact gelijk zijn. Als dat niet het
geval is – als er geen sprake is van reproduceerbare resultaten – moet er ergens
in het proces een fout zijn gemaakt. 231
Staatscourant 1994. Het Reglement DNA-profielregistratie Gerechtelijk
Laboratorium wordt met de regelgeving van 2001 vervangen.
228 De Wet persoonsregistraties is niet langer geldig. Sinds 1 september 2001 geldt de
Wet bescherming persoonsgegevens, zie: Staatsblad 2000c.
229 Informatie die onderdeel is van de chain of custody betreft personalia (namen,
geboortedatum, plaats en land, woonadres, nationaliteit, geslacht, eventuele aliassen),
alle data met betrekking tot afname, veiligstellen, ontvangst en bewerking van
celmateriaal, de verschillende administratieve aanduidingen van het celmateriaal en
daarvan vastgestelde DNA-profielen (bijvoorbeeld het GL-zaaknummer), het DNAprofiel, analyserapport, en identiteitszegelnummer.
230 Inmiddels is de analoge administratie vervangen door een digitaal systeem.
231 DNA-deskundige De Knijff heeft verklaard dat in een op de duizend tot
tweeduizend DNA-analyses een fout wordt gemaakt, zie: Aben 2009: 96. In de
227
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Figuur 3.4: Invoeropdracht S 449, bron: Pro Justitia 1998.

Arrestatie en verdachtmaking Albin
Ondertussen heeft de politieregio Midden en West Brabant te kampen met een
ware golf aan woninginbraken. Meer dan honderd inbraken zijn in een
tijdsbestek van een aantal maanden gepleegd. Bij de meeste van die inbraken
wordt een boorgat gevonden in de vensters, waardoor de inbrekers van
buitenaf met behulp van een hengeltje de hendels kunnen openen. De serie
inbraken komen politie en justitie daar inmiddels “de neus uit”, zo vertelt de
toenmalig betrokken officier van justitie mr. Willem Damen: “We hebben
destijds de betreffende gemeente dicht gezet door 25 of 30 agenten op
strategische plekken te plaatsen. Toen er weer werd ingebroken, hebben we een
verdachte kunnen aanhouden.” 232 In een proces verbaal maakt een rechercheur
over de aanhouding het volgende verslag:
Omstreeks 05.45 uur signaleerden postende collega’s twee
personen. Deze personen voldeden aan het onder de
jaarverslagen van de DNA-databank wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel fouten er in de
afgelopen jaren zijn ontdekt. Overigens laat dit onverlet hoeveel fouten er niet worden
ontdekt. Aannemelijk is dat verkeerd geïncrimineerde personen een contra-onderzoek
zullen aanvragen. Anderzijds zullen ‘echte’ daders die door fouten rondom het DNAonderzoek ten onrechte worden geëxcludeerd niet aan de bel trekken. De gepubliceerde
cijfers over de ontdekte fouten leiden in 2006 tot een discussie, zie: Van Koppen &
Elffers 2006a, b; Broeder et al 2006.
232 Bron: interview. Mr. Damen is thans werkzaam als rechter bij het Gerechtshof Den
Bosch.
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collega’s verspreide signalement. De personen waren te voet
en vermoedelijk onderweg naar het [plaatselijke] NS-station.
Op het station werden … de twee personen gesignaleerd.
Op het moment dat twee geüniformeerde collega’s op het
perron verschenen, maakten de verdachten zich met spoed
uit de voeten. Na een kortstondige achtervolging, werd een
van de verdachten aangehouden. De ander wist zich
ternauwernood aan zijn aanhouding te ontrekken. 233
De aangehouden verdachte is Albin. Tijdens de verhoren die volgen op zijn
aanhouding, bekent hij betrokken te zijn geweest bij diverse woninginbraken.
Als zijn vingerafdrukken en schoenafdrukken worden vergeleken met vingeren schoensporen veiliggesteld op diverse plaatsen delict, blijken ze te matchen.
Albin wordt langzaam maar zeker tot knooppunt gemaakt in een netwerk van
woninginbraken. Hij wordt, met andere woorden, met feiten en
omstandigheden in verband gebracht met een serie geweldloze woninginbraken.
Maar is het ook mogelijk om Albin genetisch te koppelen aan inbraken? Om
deze vraag te beantwoorden, keren we weer terug naar DNA-spoor S 449 en de
DNA-databank.
De DNA-databank en processen van strafrechtelijke waarheidsvinding
Nadat DNA-spoor S 449 is ingevoerd in de DNA-databank, wordt het
automatisch vergeleken met alle eerder ingevoerde DNA-profielen. S 449 blijkt
te matchen met elf DNA-sporen, hetgeen suggereert dat één persoon op
diverse plaatsen delict biologische sporen heeft achtergelaten. Een deskundige
van het Gerechtelijk Laboratorium stelt rechercheurs van de politieregio
Midden en West Brabant telefonisch op de hoogte van de matches, waarvan
proces-verbaal is opgemaakt:
“Gedurende het onderzoek … is gebleken dat er door de
DNA-databank van het Gerechtelijk Laboratorium te
Rijswijk een koppeling is gelegd tussen een aangetroffen
spoor en een elftal overeenkomende DNA-sporendragers.
… Tijdens de aanhouding op heterdaad van de verdachte
Albin … werd een DNA-sporendrager op de plaats delict
veiliggesteld. Uit het technisch onderzoek is inmiddels
vastgesteld dat het DNA-profiel van dat DNA-spoor
hetzelfde DNA-profiel heeft als tien andere DNA-sporen

Pro Justitia 1998 (proces-verbaal opgemaakt naar aanleiding van de aanhouding van
Albin)
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die bij tien andere woninginbraken in de regio Midden &
West Brabant waren veiliggesteld.” 234
Er zijn tien plaatsen delict genetisch aan elkaar gekoppeld. Als Albin door
middel van DNA-onderzoek aan die tien plaatsen delict gekoppeld zou kunnen
worden, zou het voor het project DNA bij inbraken van grote betekenis zijn.
Echter, de meeste woninginbraken vallen, gegeven de wettelijk gestelde
maximale gevangenisstraf van zes jaar, niet onder de reikwijdte van de Wet
DNA-onderzoeken. Een bevel voor DNA-onderzoek kan dus doorgaans niet
bij een van inbraak verdachte persoon worden gegeven. Maar zoals gesteld in
het proces-verbaal zijn er geen tien maar elf matches in de DNA-databank
vastgesteld:
“Het elfde DNA-profiel kwam overeen met een DNAspoor dat was veiliggesteld na een gewapende overval ....
Tijdens dat feit werd het slachtoffer een mes tegen de keel
gezet. Vervolgens werd dat slachtoffer zijn eigen woning in
gedwongen en werd daar door de dader vastgebonden.
Voordat het slachtoffer werd vastgebonden werd het door
de dader mishandeld. Na de bedreiging werd door de dader
de portemonnee en de pinpas afgenomen en de
bijbehorende pincode van het slachtoffer afgedwongen.” 235
De door de DNA-databank gegenereerde match brengt Albin in verband met
een gewelddadige roofoverval. Dergelijke misdrijven worden omschreven in
artikel 312 van het Wetboek van Strafrecht. Daarin staat dat misdrijven met het
oog op diefstal, waarbij (bedreiging met) geweld tegen personen wordt gebruikt,
kunnen worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste negen jaar. 236
Bij een dergelijk misdrijf kan sowieso DNA-onderzoek worden bevolen.
Het aanwijzen van ‘koude’ verdachten
De bijdrage die een DNA-databank kan leveren aan processen van
strafrechtelijke waarheidsvinding wordt door het elfde DNA-profiel
aangetoond: Albin wordt als verdachte van een misdrijf aangewezen die tot dan
toe buiten beeld van de opsporingsautoriteiten is gebleven, en Albin wordt
aangewezen als verdachte in een ander soort delict. In de sociaalPro Justitia 1998 (proces-verbaal opgemaakt door rechercheur naar aanleiding van
telefoongesprek, fragment is licht aangepast)
235 Pro Justitia 1998 (proces-verbaal opgemaakt door rechercheur naar aanleiding van
telefoongesprek)
236 Als datzelfde misdrijf plaats heeft op de openbare weg en als het slachtoffer zwaar
lichamelijk letsel oploopt, dan is de maximale strafbedreiging 12 jaar. Bij overlijden kan
een straf van 15 jaar worden geëist.
234
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wetenschappelijke literatuur is het aanwijzen van verdachten door databanken
beschreven als cold hit suspects (hierna: ‘koude’ verdachten), waarbij de door de
databank aangewezen verdachte op geen andere wijze aan een misdrijf is
gerelateerd dan een match in een databank. 237 Een koude verdachte is geen
nieuw fenomeen, want op vergelijkbare wijze konden individuen door middel
van vingerafdrukken al aan het einde van de 19e eeuw aan misdrijven worden
gekoppeld. 238 Wat wel nieuw is, is de volledig geautomatiseerde zoekstrategie
waarmee voortdurend nieuwe koude verdachten worden aangewezen in
onopgeloste misdrijven. 239 Zodra er een match is, is het zaak – ervan uitgaande
dat het DNA-spoor daadwerkelijk een misdrijfgerelateerd spoor is – de ‘koude’
verdachte ‘op te warmen’ door andere koppelingen tussen hem en het misdrijf
te bewerkstelligen. Hoe meer verbanden aannemelijk worden, des te ‘warmer’
de verdachte wordt. Een bekend en recent voorbeeld is de veroordeling van de
moordenaar van Christel Ambrosius in de Puttense moordzaak.
Sinds de inwerkingtreding van de Wet DNA-onderzoek bij
veroordeelden in 2005, waardoor het jaarlijks aantal aan de DNA-databank
toegevoegde referentieprofielen flink is gestegen, is ook het aantal matches
tussen personen en sporen toegenomen (tabel 5.13). Het NFI meldt in het
jaarverslag 2009 van de DNA-databank dat er in de jaren 2006 tot en met 2009
respectievelijk 2.457, 3.326, 4.057 en 3.578 matches zijn vastgesteld tussen
referentieprofielen en sporen. 240 De DNA-databank levert een bijdrage aan
processen van strafrechtelijke waarheidsvinding. Dat betekent overigens niet
dat er in 2009 3.578 koude verdachte worden aangewezen. Het betekent wel dat
een bekende persoon matcht met een x-aantal DNA-sporen. Bovendien
koppelt de DNA-databank plaatsen delict genetisch aan elkaar waarmee clusters
van misdrijven in kaart gebracht kunnen worden. De DNA-databank is een
opsporingsinstrument doordat het informatie produceert dat kan bijdragen aan
de fase van opsporing; het is een register van onopgeloste misdrijven die, zodra
er een match is met een bekende persoon, die bekende persoon aanwijst als
koude verdachte in onopgeloste misdrijven.
Het belang van het volgen van procedures
Terug naar Albin en zijn status als koude verdachte. In het strafdossier wordt
nergens meer gesproken over Albin’s mogelijke betrokkenheid bij een
gewelddadige roofoverval. 241 Tijdens gesprekken die ik voerde met Albin’s
Cole & Lynch 2006: 47. Een andere mogelijke benaming is genetic suspects, zie:
Hindmarsh & Prainsack 2010.
238 Cole 2001: 217ev
239 Williams & Johnson 2008: 35
240 NFI 2010: 22
241 Op een ander document, het zogenaamde Zaakdocument van het Gerechtelijk
Laboratorium staat: “Zaaktype: 070 Diefstal met en zonder geweld, inbraak (310-312,
237
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advocaat en de officier van justitie bleek dat zij zich niet meer kunnen
herinneren dat Albin betrokken was bij een gewelddadig misdrijf. Op zoek naar
een antwoord werd ik in de gelegenheid gesteld dossieronderzoek te doen bij
het NFI. Daar vond ik de uitdraai van de DNA-databank (zie figuur 3.5).
Korte tijd na het dossieronderzoek had ik een gesprek met drs. ing. Tanja de
Blaeij van het NFI. Zij was in 1998 als DNA-deskundige betrokken bij het
project DNA bij inbraken. In die hoedanigheid is zij betrokken geweest bij het
opstellen van het DNA-deskundigenrapport in de zaak Albin. Een van mijn
doelen van het gesprek is te achterhalen hoe het kan dat Albin met een
gewelddadige roofoverval in verband is gebracht. Als ik De Blaeij de uitdraai
toon, wijst zij direct op het met de hand gezette kruis, de handgeschreven
teksten “ander profiel” en “S 449”, en de cirkel om “N[o]” onder “verified”.
Duidelijk is dat er hier sprake is van een verwisseling met S 499. Met name de
“N” bij “verified” biedt inzicht wat er fout is gegaan. Er staat een “N” in het
systeem als een DNA-profiel nog maar één keer is getypeerd, geëvalueerd en
ingevoerd. Als het DNA-profiel een tweede keer is getypeerd, geëvalueerd en
ingevoerd, en beide DNA-profielen en overige data komen overeen, dan
verandert de “N” in een “Y[es]”. Alleen dan heeft een DNA-profiel de
capaciteit om DNA-bewijs te worden. De Blaeij zegt tijdens het gesprek
hierover: “Degene die het profiel de eerste keer heeft ingevoerd, heeft zich
waarschijnlijk vergist in het zegelnummer. Toen het DNA-profiel voor de
tweede keer werd ingevoerd, is de gemaakte fout ontdekt. Bij de verificatie is
ontdekt dat het de eerste keer fout is gegaan. Dat is ook precies de reden dat je
het invoeren twee keer blind doet.” 242
Op grond van een in het laboratorium gemaakte fout wordt Albin kortstondig
in verband gebracht met een gewelddadige roofoverval. Als ik De Blaeij vraag
wanneer niet-geverifieerde DNA-matches worden doorgebeld naar de politie, is
haar antwoord dat dat alleen bij spoedverzoeken gebeurt. Vervolgens vertel ik
De Blaeij dat deze foutieve match doorgegeven is aan de politie. De Blaeij zegt
dan: “Ook in spoedzaken moet je geen ongeverifieerde data doorgeven. De
politie wil altijd sneller, maar soms kan dat gewoon niet vanwege alle
borgingsstappen. Dat vindt onze opdrachtgever wel lastig, maar de
waarheidsvinding rechtvaardigt het wel. Zo zie je maar. Het blijft
mensenwerk.” 243 Nadat de fout ontdekt is, wordt hetgeen wat fout is gegaan
geëvalueerd en de typeringsprocessen dusdanig aangepast dat een fout niet snel
nogmaals gemaakt zal worden. Biologisch spoor S 449 wordt opnieuw
getypeerd, geëvalueerd en ingevoerd en komt volledig overeen met het eerder
ingevoerde. S 449 kan nu tot DNA-bewijs worden gemaakt.
316 Wetb.v.Str)” Er zijn dus meer bronnen die verwijzen naar de gewelddadige
roofoverval.
242 Bron: interview.
243 Bron: interview.
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Figuur 3.5: Uitdraai DNA-databank S 449 / S 499, bron: Pro Justitia 1998.

De DNA-databank als middel voor bewijs
Terug naar Albin en de zaak die rondom hem wordt geconstrueerd. 244 Hij
wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij meer dan 100 inbraken. De
verdenking wordt onder andere ondersteund door verklaringen van Albin en
door ‘klassieke’ forensische technieken zoals vinger-, schoen- en
gereedschapssporen. Tien verschillende plaatsen delict zijn door de DNAdatabank aan elkaar gekoppeld. Echter, een genetische koppeling tussen Albin
en de tien inbraken is nog niet gemaakt. Om die koppeling te bewerkstelligen,
zal bloed van Albin beschikbaar moeten komen. Echter, bij woninginbraak zijn
de mogelijkheden voor bloedafname niet vanzelfsprekend.
Het is aan de rechter-commissaris om te beslissen over een bevel voor
bloedafname voor DNA-onderzoek. Rechters-commissarissen zijn in dienst
van de rechtbank, en daarmee staan zij (relatief) onafhankelijk ten aanzien van
het opsporingsonderzoek en zijn zij in staat de belangen van aanklager en
aangeklaagde goed te overzien. De rechter-commissaris weegt een drietal
aspecten van artikel 195d van het Wetboek van Strafvordering. Ten eerste moet
uit feiten en omstandigheden blijken dat Albin’s verdenking gerechtvaardigd is.
Gegeven de zaak die rondom Albin is geconstrueerd, wordt dit voorschrift
positief geëvalueerd. Ten tweede moet het onderzoek dringend noodzakelijk zijn
voor het aan de dag brengen van de waarheid. De zaak Albin is zo
geconstrueerd, dat er geen dringende noodzaak is een DNA-onderzoek te

Zie het werk van de Engelse criminoloog Martin Innes (2002, 2003) voor een
analyse van de constructie van het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding.
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bevelen met het oog op het achterhalen van de strafrechtelijke waarheid. Ik
vroeg de eerder genoemde Willem Damen hiernaar:
Interviewer: “Was het nog wel nodig om, in het licht van de
zaak en het verzamelde bewijs, de rechter-commissaris om
DNA-onderzoek te vragen in de zaak Albin?”
Damen: “Ik ben van de school, zeker toen ik officier was,
dat je niet zo snel voldoende bewijs hebt. En als je dan op
vrij eenvoudige wijze extra bewijs kunt genereren, en DNAbewijs is heel sterk bewijs, dan doe je dat gewoon.” 245
Ten derde moet het misdrijf waarvan Albin wordt verdacht kunnen worden
gestraft met een gevangenisstraf van acht jaar of meer. Albin wordt verdacht van
inbraak waarvoor, gegeven artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht, een
maximale gevangenisstraf van zes jaar kan worden geëist. Een bevel voor
DNA-onderzoek kan dan niet worden gegeven. Dit is dan ook het belang van
de kortstondige verdenking van Albin in verband met een gewelddadige
roofoverval met een strafbedreiging van negen jaar gevangenisstraf, want dat
misdrijf valt onder de reikwijdte van de Wet DNA-onderzoeken, terwijl een
woninginbraak daar niet automatisch onder valt.
Toch zal bloed voor DNA-onderzoek van Albin beschikbaar komen.
Het genoemde artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht stelt dat als diefstal uit
een woning gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd vergezeld gaat met diefstal door
twee of meer verenigde personen, of waarbij braak, verbreking of inklimming worden
gebruikt, bestraft wordt met een gevangenisstraf van maximaal negen jaar.
Aldus valt de verdenking van Albin binnen de reikwijdte van de Wet DNAonderzoeken, en beveelt de rechter-commissaris bloedafname voor DNAonderzoek. Het is onder de Wet DNA-onderzoeken het enige misdrijf zonder
geweld tegen personen waarbij een DNA-onderzoek kan worden bevolen.
Een arts neemt bloed van Albin af. Het bloed krijgt zegelnummer P
9999 en wordt tot monster/ID-pakketje gemaakt. Zodra P 9999 bij het
Gerechtelijk Laboratorium aankomt, moet het, gegeven artikel 20 van het
Besluit DNA-onderzoeken, onmiddellijk worden geregistreerd in de
handmatige registratie. Nadat het afgenomen celmateriaal is geregistreerd,
wordt bij het vaststellen van het DNA-profiel uitsluitend gebruik gemaakt van
het identiteitszegel. Dat wil zeggen dat van Albin’s celmateriaal alleen het bloed
en het meegereisde DNA-nummer P 9999 het laboratorium in komt: “Degene
die het sporenmateriaal na de registratie onderzoekt, is dus op basis daarvan
niet in staat na te gaan in het kader van welke strafzaak dit sporenmateriaal in
beslag is genomen, of wiens lichaamsmateriaal het betreft.” 246
245
246

Bron: interview.
Staatsblad 1994: 11
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Nadat Albin’s DNA-profiel is vastgesteld, beoordeeld en
geïnterpreteerd is door een DNA-deskundige, wordt het opgenomen in de
DNA-databank. Het blijkt te matchen met DNA-sporen veiliggesteld op
zestien plaatsen delict. In Nederland is een forensisch-genetische koppeling
tussen een verdachte en zestien plaatsen delict iets nieuws. Op een
handgeschreven overzicht van Albin’s zaak heeft een van de betrokken
deskundigen “EEN MEGAHIT” geschreven. Het geeft aan hoe revolutionair
het gebruik van de DNA-databank bij volumemisdrijven eind jaren ’90 is in
Nederland. De al eerder aangehaalde Tanja de Blaeij heeft de
eindverantwoordelijkheid
voor
het
opstellen
van
het
DNAdeskundigenrapport. Tijdens het interview vroeg ik naar het project:
“Het project DNA bij inbraken was het eerste project
waarbij
we
DNA-profielen
vaststelden
van
volumemisdrijven. We zagen al heel snel dat er matches
waren, met die uitschieter van zestien. Het was de topper
van het project.”
Interviewer: “Wat betekende die ‘megahit’ voor jullie?”
De Blaeij: “Dit is de toekomst. Het werkt! Het doet
waarvoor het bedoeld is. En dit is nog maar het begin, dit
wordt groot.” 247
De resultaten van de zoekactie in de DNA-databank worden opgeschreven in
een deskundigenrapport. Daarin worden alle sporen genoemd die
overeenkomen met Albin’s DNA-profiel: “De kans dat een willekeurig individu
hetzelfde DNA-profiel bezit als die van het onderzochte sporenmateriaal,
bedraagt vele malen minder dan één op de miljoen.” 248 In het vorige hoofdstuk
werd een RMP van 1:8.000 vastgesteld; het SGM-profiel met een kans vele
malen minder dan één op de miljoen is ten opzichte daarvan een veel
individueler DNA-profiel.
Veroordeling van Albin
Tijdens de terechtzitting acht de rechter het wettig en overtuigend bewezen dat,
mede op grond van het DNA-bewijs, Albin 56 (pogingen tot) woninginbraken
en zes autodiefstallen heeft gepleegd. Albin wordt veroordeeld tot vijf jaar
gevangenisstraf. Tegen de uitspraak gaan Albin en zijn advocaat in hoger
beroep. De feiten worden ongeveer gelijk gewaardeerd, maar het levert voor
Albin nu vier jaar gevangenisstraf op.

Bron: interview.
Pro Justitia 1998 (DNA-deskundigenrapport dat is verstuurd naar de officier van
justitie en tijdens de terechtzitting dient als het DNA-bewijs)
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De DNA-databank als middel voor bewijs en opsporing
Het jaar 1998 is belangrijk voor forensisch-genetische praktijken in Nederland.
Voor het eerst worden biologische sporen bij inbraken systematisch
veiliggesteld en voor DNA-onderzoek naar het Gerechtelijk Laboratorium
gestuurd. Dat het lukt om DNA-profielen vast te stellen van ‘banale’ sporen als
sigarettenpeuken, toont aan dat forensisch DNA-onderzoek ruimer kan worden
ingezet. Maar wellicht nog belangrijker is dat DNA-sporen die zijn gerelateerd
aan inbraken voor het eerst aan de DNA-databank worden toegevoegd. Die
sporen worden door de DNA-databank digitaal, automatisch en voortdurend
met elkaar vergeleken. Dat heeft drie gevolgen. Ten eerste worden verschillende
plaatsen delict, die altijd in tijd en locatie gesitueerd zijn, forensisch-genetisch
aan elkaar gekoppeld. Een voorbeeld in deze paragraaf zijn de elf matchende
DNA-sporen in de DNA-databank die zijn doorgebeld naar de rechercheurs. 249
Ten tweede maakt de DNA-databank het mogelijk om, door DNA-sporen en
DNA-referentieprofiel aan elkaar te koppelen, DNA-bewijs te produceren dat
kan bijdragen aan strafrechterlijke waarheidsvinding. Ten derde heeft de DNAdatabank de capaciteit om bekende personen als koude verdachte aan te wijzen
in onopgeloste misdrijven. Het is dan zaak verbanden te bewerkstelligen tussen
de koude verdachte en het misdrijf anders dan DNA-matches.
Hoe groter de DNA-databank, hoe meer matches tussen sporen
onderling en sporen en personen zullen worden gevonden. Daarmee kan het
proces van strafrechtelijke waarheidsvinding zijn gediend. Maar er is,
vooralsnog, een wettelijke hobbel die een groei van de DNA-databank in de
weg staat en dat is dat forensisch-genetische praktijken, gegeven de wetgeving
van 1994, zijn gebonden aan zware geweldsdelicten. De minister van justitie
heeft laten weten niet van plan te zijn de categorie van misdrijven waarbij
DNA-onderzoek kan worden bevolen uit te willen breiden naar
volumemisdrijven. In de volgende paragraaf zullen we zien of de minister voet
bij stuk houdt.
3.4 Een wetgevingspraktijk
Verschillende bij het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding betrokken
organisaties ontvangen in juli 1997 het concept-wetsvoorstel. 250 Daarin wordt
Vaak wordt gesproken van ‘clustering’, waarbij matchende DNA-sporen geclusterd
worden tezamen met andere gevonden sporen, zoals vingerafdrukken, voetafdrukken
en gereedschapssporen. Op die wijze wordt in kaart gebracht op welke plaatsen delict,
en wanneer, een bepaald DNA-spoor is veiliggesteld. Als een DNA-spoor vaak in
combinatie wordt aangetroffen met een tweede DNA-spoor, is dat een indicatie dat
twee personen samenwerken.
250 Alle aangeschreven stakeholders sturen een reactie terug: Slachtofferhulp Nederland
5 augustus 1997, kenmerk 8300/YH/972072; Koninklijke Maatschappij ter bevordering
der Geneeskunst, 28 augustus 1997, kenmerk EdJ 02-222; Nederlandse Orde van
Advocaten, 19 september 1997, kenmerk 3.1.1/ive; Koninklijke Landelijke Politie
249
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voorgesteld de mogelijkheden voor DNA-onderzoek te verruimen. De meeste
om advies gevraagde organisaties vinden de voorgestelde verruiming te beperkt.
Zij snappen niet dat de minister vasthoudt aan de grens van acht jaar. Een
belangrijk argument voor verdere verruiming is, aldus de geraadpleegde
organisaties, dat wangslijmvliesafname qua belasting vergelijkbaar is met het
nemen van vingerafdrukken. Alleen de Nederlandse Orde van Advocaten
(NOvA) is kritisch. Gelet op het principe nemo tenetur en artikel 6 van het
EVRM stelt NOvA dat hoge toepassingsdrempels nodig zijn en keurt daarom
het vervallen van het noodzakelijkheidscriterium af. 251 De niet meer
vanzelfsprekende tussenkomst van de rechter-commissaris acht de vereniging
niet in het belang van het zorgvuldigheidsprincipe.
In oktober 1998, een maand voordat het wetsvoorstel aangeboden
wordt aan de Tweede Kamer en de tiende maand van het project DNA bij
inbraken, verschijnt er een persbericht over de positieve resultaten van het
project. 252 Het bericht wordt overgenomen door veel (landelijke) kranten. 253
Een dag na het eerste persbericht breekt Tweede Kamerlid Boris Dittrich (D66)
in Trouw een lans voor het ruimer toepassen DNA-onderzoek. Hij stelt voor
om DNA-afname verplicht te stellen als een verdachte inverzekering of
voorlopige hechtenis wordt genomen in verband met een misdrijf van vier jaar
of meer gevangenisstraf. 254
Wetsvoorstel en de Tweede Kamer
Het is november 1998 als minister van justitie Benk Korthals (VVD) het
wetsvoorstel aanbiedt aan de Tweede Kamer. 255 In de memorie van toelichting
schrijft de minister:

Dienst, divisies Criminele Recherche Inlichtingen en de Korpsstaf, 25 september 1997,
kenmerk 6245-KC-97; Raad van Hoofdcommissarissen, 3 oktober 1997, kenmerk
639185/97/6; Recherche Adviescommissie, 3 oktober 1997, kenmerk RAC 97.69;
Gerechtelijk Laboratorium, 6 oktober 1997, kenmerk U.477; Nederlandse Vereniging
voor Rechtspraak, 23 oktober 1997, kenmerk 8.3.1.5; College van procureurs-generaal,
27 november 1997, kenmerk C97-1031.
251 Nemo tenetur houdt in dat niemand aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken.
252 ANP, Proef met DNA-databank justitie werpt vruchten af, 7 oktober 1998
253 Enkele voorbeelden zijn: Haagsche Courant, Proef met DNA-databank, 7 oktober
1998; Het Parool, Justitie verzamelt alle DNA-sporen misdrijf, 7 oktober 1998; Trouw,
DNA-databank zet politie Brabant op spoor van vijf verdachten, 8 oktober 1998; NRC
Handelsblad, Verzamelen DNA-gegevens omstreden, 8 oktober 1998; Het Parool,
DNA-test: de vingerafdruk van de toekomst, 8 oktober 1998; De Volkskrant, DNAdatabank, 9 oktober 1998; De Telegraaf, DNA-bank, 9 oktober 1998; Algemeen
Dagblad, Politiek wil meer DNA-bewijs, 9 oktober 1998.
254 Trouw, DNA tegen misdaad is vingerafdruk van onze tijd, 8 oktober 1998
255 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 271, nrs. 1–2
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“Het is niet langer noodzakelijk bloed af te nemen ten
behoeve van een goed DNA-onderzoek. Een onderzoek van
wangslijmvlies levert naar huidig wetenschappelijk inzicht
vergelijkbaar betrouwbare resultaten op. Een gevolg van
deze ontwikkeling is, dat de inzet van deze
onderzoeksmethode niet zo restrictief behoeft te zijn als
thans in de wet is neergelegd. De inbreuk op de lichamelijke
integriteit die bij DNA-onderzoek gemaakt moet worden is
een geringere. Daarmee is een tweede reden gegeven om de
wet te wijzigen. De inschakeling van de rechter-commissaris
in gevallen waarin de verdachte wil meewerken aan het
DNA-onderzoek, komt niet langer noodzakelijk voor. En de
gedwongen medewerking behoeft niet langer te worden
beperkt tot het geval waarin een DNA-onderzoek dringend
noodzakelijk is voor het aan de dag brengen van de
waarheid.” 256
Het loslaten van het noodzakelijkheidscriterium kan een belangrijk neveneffect
hebben, aldus de minister: “Tot op heden vindt de registratie van DNAprofielen slechts op relatief beperkte schaal plaats. Dat komt onwenselijk voor,
gelet op de grote bijdrage die een dergelijke registratie aan de opheldering van
ernstige geweldsdelicten kan leveren.” 257 Met het wetsvoorstel beoogt de minister
meer ruimte te geven aan het vullen van de DNA-databank. Toch is hij niet van
plan de meest voor de hand liggende maatregel – het verlagen van de grens
waarbij DNA-onderzoek kan worden gevorderd – te nemen. Hij
beargumenteert dat standpunt als volgt:
“Ook het afnemen van wangslijmvlies blijft evenwel een
inbreuk op de lichamelijke integriteit, die het DNAonderzoek binnen het scala van onderzoeksvormen één van
de meer ingrijpende maakt. Een verder gaande aanpassing
van de vereisten voor toepassing van DNA-onderzoek komt
mij daarom onjuist voor. Het wetsvoorstel behelst derhalve
geen aanpassing van de misdrijven bij welker verdenking een
DNA-onderzoek kan worden bevolen.” 258
In april 1999 wordt het wetsvoorstel besproken in de Tweede Kamer. 259 De
regeringspartijen zijn PvdA, VVD en D66. Leden van de fractie van de PvdA
Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 271, nr. 3, p. 1
Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 271, nr. 3, p. 1 (cursivering toegevoegd)
258 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 271, nr. 3, p. 1
259 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26271, nr. 4
256
257
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vragen de minister om zijn standpunt met betrekking tot de grens van acht jaar
verder te beargumenteren, de VVD-fractie vraagt om uitbreiding van het
toepassingsbereik en de Kamerleden van D66 stellen voor de grens van acht
naar vier jaar te verlagen. Bij hun standpuntbepaling maken de fracties gebruik
van twee argumenten: de positieve resultaten van het project DNA bij inbraken
en de geringere inbreuk op het lichaam bij wangslijmafname (die veelvuldig
wordt vergeleken met het nemen van een vingerafdruk). 260 Ook de CDA-fractie
stelt, verwijzend naar het project DNA bij inbraken, vragen bij het standpunt
van de regering. 261 Zij zouden graag “toegelicht zien waarom deze regering, die
zich uitdrukkelijk aan verbetering van de veiligheid committeert, de beperkte
inbreuk op de persoonlijke integriteit van het afnemen van wangslijmvlies van
een verdachte tegen wie «ernstige bezwaren» bestaan zwaarder laat wegen dan
het verhogen van het ophelderingspercentage van misdrijven.” 262 De RPF en
GPV sluiten zich aan bij de vragen van de regeringspartijen. Er tekent zich een
ruime Kamermeerderheid af voor verruiming van de misdrijven waarbij DNAonderzoek kan worden bevolen, en waarvoor het project DNA bij inbraken als
belangrijk argument voor verdere verruiming wordt aangedragen. Alleen de
Kamerleden van GroenLinks en SP onderschrijven het regeringsstandpunt de
misdrijven waarvoor DNA-onderzoek kan worden bevolen niet uit te breiden.
Dat standpunt is mede ingegeven door de ingrijpendheid van het wegnemen
van celmateriaal uit het lichaam. 263

De woordvoerder van de PvdA stelt: “Zo laat het inbraak pilot-project (Midden- en
West Brabant en Utrecht) zien dat niet alleen bij veel onopgeloste zaken dezelfde dader
betrokken is, maar dat ook in een aantal gevallen de dader zelf van een aantal serie
delicten kon worden getraceerd”; en D66 houdt een vergelijkbaar betoog: “Het succes
van het pilot-project «DNA bij inbraken», een samenwerkingsverband tussen het
Gerechtelijk Laboratorium en de politiekorpsen Utrecht en Midden en West Brabant
pleit voor een ruimere toepassing van het DNA-onderzoek. De leden van de fractie van
D66 willen met name wijzen op het succes van het koppelen middels DNA-profiel
vergelijking die bijdroeg aan een aanzienlijke verhoging van het oplossingspercentage
van woninginbraken”, bron: Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26271, nr. 4.
261 Het CDA draagt het project ook aan als reden voor verdere verruiming: “Ook een
pilot-project in midden en West Brabant heeft tot opvallende resultaten geleid. De
conclusie van die pilot luidt: «het bepalen van DNA-profielen bij inbraken en het
opnemen van het DNA-profiel in de DNA-profielen registratie levert derhalve een
significante verhoging op van het ophelderingspercentage bij inbraken.»”, bron: Tweede
Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26271, nr. 4.
262 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26271, nr. 4, p. 18
263 “De leden van de GroenLinks-fractie zijn met de regering van mening, dat DNAonderzoek een te ingrijpend dwangmiddel blijft om het bij meer misdrijven dan thans al
mogelijk, dan wel bij het ontbreken van ernstige bezwaren tegen de verdachte, mogelijk
te laten zijn”, bron: Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 271, nr. 4, 18-9.
260
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Het rapport DNA bij inbraken en het Tandenborstelarrest
Het is 21 juni 1999 als de minister het rapport DNA bij inbraken in ontvangst
neemt. In een persbericht dat na de bijeenkomst wordt uitgegeven, staat dat de
minister van justitie overweegt om gedwongen afname mogelijk te maken bij
misdrijven met een gevangenisstraf van vier jaar of meer: “De grens ligt nu in
het algemeen bij delicten waarvoor een straf van acht jaar of meer staat.
Verlaging van de grens betekent dat DNA-onderzoek breder kan worden
toegepast. De bewindsman deed deze uitspraak tijdens een bijeenkomst op het
ministerie van justitie ter gelegenheid van de aanbieding van het ‘Eindrapport
DNA bij inbraken.’” 264 Gegeven de tekst in het persbericht, is de conclusie
gerechtvaardigd dat Korthals zich door de resultaten van het project DNA bij
inbraken laat overtuigen. Bovendien is hij gebonden aan de uitkomst van het
Kamerdebat.
Nog voor de maand juni is verstreken, dient een derde reden zich aan
voor het verlagen van de grens: het Tandenborstelarrest van de Hoge Raad. 265
In deze zaak wordt een persoon verdacht van een kluisroof in een bedrijfspand.
In het pand worden bloedsporen en sinaasappelpitten aangetroffen
vermoedelijk afkomstig van de kluisjesrover. Van het bloedspoor wordt het
DNA-profiel bepaald. Als vervolgens een verdachte in beeld is gekomen,
weigert de man bloed af te staan voor DNA-onderzoek. Voor inbraak in een
bedrijfspand geldt, gezien artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht, een
maximale gevangenisstraf van zes jaar. Bloedafname voor DNA-onderzoek kan
dus niet worden bevolen. Om toch het DNA van de verdachte te verkrijgen,
wordt tijdens een huiszoeking onder andere een tandenborstel en kussensloop
in beslag genomen:
“Aan die sporen van lichaamsmateriaal is nader onderzoek
verricht om daarvan de DNA-structuur vast te stellen en
deze te vergelijken met die van bloed dat is aangetroffen op
een tweetal enveloppen en die van eventuele sporen van
lichaamsmateriaal aan een zestiental sinaasappelpitten, welke
voorwerpen klaarblijkelijk op de plaats van een van de
misdrijven waarvan de verdachte wordt verdacht, zijn
aangetroffen.” 266
De verdachte en zijn advocaat menen dat de gang van zaken in strijd is met de
wet, onder andere door te stellen dat er sprake is van een onrechtmatige
schending van het lichaam. De verdachte en zijn advocaat procederen tot aan
Persbericht ministerie van justitie. Minister Korthals overweegt bredere toepassing
DNA-onderzoek. Den Haag, ministerie van justitie. 21 juni 1999
265 Hoge Raad 2000a
266 Hoge Raad 2000a
264
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de Hoge Raad toe. De Hoge Raad stelt dat het lichaam van de verdachte niet
geschonden is en verwerpt daarmee het beroep. 267
De uitspraak van de Hoge Raad heeft twee consequenties welke van
invloed zijn op de mogelijkheden tot het doen van forensisch-genetisch
onderzoek. Ten eerste kan, omdat er geen sprake is van een rechtstreekse
inbreuk op de lichamelijke of geestelijke integriteit van de verdachte, van
personen biologisch referentiemateriaal worden verzameld zonder zijn of haar
medeweten (zie paragraaf 4.3). Ten tweede kunnen goederen met celmateriaal
in beslag worden genomen bij verdenkingen waarvoor voorlopige hechtenis
mogelijk is. Rechtmatig DNA-bewijs kan sinds het Tandenborstelarrest worden
geproduceerd van voorwerpen die in beslag worden genomen bij verdenkingen
op het plegen van een misdrijf met (in de regel) een gevangenisstraf van vier
jaar of meer. De wetgeving van 1994 is, mede vanwege de beschikbaarheid van
PCR, veel ruimer dan aanvankelijk werd gedacht. Dat heeft gevolgen voor de
wijze waarop individuen tot onderdeel worden gemaakt van processen van
strafrechtelijke waarheidsvinding. Bovendien heeft de ruimere invulling
gevolgen voor het tot stand gebrachte forensisch-genetische lichaam: dat breidt
zich uit tot voorwerpen als tandenborstels, kussenslopen en kleding waarvan
het (vrijwel) zeker is dat het gebruikt wordt door de verdachte persoon.
Van acht naar vier jaar: een nota van wijziging
Op 16 december 1999 stuurt de minister van justitie een nota van wijziging naar
de Tweede Kamer. 268 Daarin stelt de minister voor de grens, waarbij met
dwang celmateriaal kan worden afgenomen, te verlagen van acht naar vier jaar.
Hij beargumenteert zijn besluit door te wijzen naar de resultaten van het project
DNA bij inbraken, het Tandenborstelarrest en het maatschappelijk draagvlak
dat er is voor een bredere toepassing van DNA-onderzoek. 269 De zaak Albin
spreekt ook voor de minister tot verbeelding: “Het lukte 137 maal om een
inbraak te koppelen aan een of meerdere inbraken, met als opvallendste
resultaat een serie van zestien inbraken.” 270
In de nota van wijziging wordt een aantal belangrijke voorstellen
gedaan die door een meerderheid van het Parlement geaccepteerd wordt. 271
Hoge Raad 2000a
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 26 271, nr. 7
269 Eerste Kamer, vergaderjaar 2000–2001, 26 271, nr. 210b, p. 9
270 Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 26 271, nr. 6, p. 22
271 In oktober 2000 laten hoogleraar politiestudies Huberts en criminoloog Rovers in
een uitzending van het televisieprogramma NOVA weten de cijfers uit het
‘Eindrapport DNA bij inbraken’ misleidend en suggestief te vinden. Zij stellen dat de
minister op grond van verkeerde informatie de wet heeft veranderd. Echter, de minister
laat weten dat zijn beslissing mede gebaseerd is op het Kamerdebat, waarbij een
meerderheid van de leden van het Parlement zich uitspraken voor een verdere
uitbreiding van het aantal misdrijven waarbij DNA-onderzoek kan worden bevolen, zie:
267
268
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Ten eerste kan in het belang van het onderzoek worden bevolen dat “van de
verdachte van een misdrijf als omschreven in artikel 67 [van het Wetboek van
Strafvordering], eerste lid, tegen wie ernstige bezwaren bestaan, celmateriaal zal
worden afgenomen ten behoeve van een DNA-onderzoek.” 272 Daarmee zijn de
mogelijkheden tot het geven van een bevel voor gedwongen afname
aanmerkelijk verruimd. De tweede genomen maatregel is dat de officier van
justitie dezelfde bevoegdheid krijgt om een DNA-onderzoek te bevelen –
inclusief een bevel voor wangslijmvliesafname met dwang – als de rechtercommissaris. Een bevel voor afname is daarmee van de rechterlijke macht
overgeheveld naar het openbaar ministerie. De derde voorgestelde maatregel is
dat een daartoe opgeleide opsporingsambtenaar wangslijmvlies mag afnemen
als een verdachte meewerkt aan DNA-onderzoek. Afname van
lichaamsmateriaal wordt door deze derde maatregel niet langer als medische
handeling gedefinieerd.
De Wet DNA-onderzoek in strafzaken
De hoge drempels die met de wet van 1994 zijn opgeworpen ter bescherming
van de rechten van verdachten, worden aanmerkelijk verlaagd als op 1
november 2001 de Wet DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit DNAonderzoek in strafzaken inwerking treden. 273 DNA-onderzoek kan worden
bevolen bij een verdenking op het plegen van een misdrijf genoemd in artikel
67 van het Wetboek van Strafvordering. Artikel 67 is van toepassing op
misdrijven waarvoor verdachten in voorlopige hechtenis kunnen worden
genomen. 274 Bij misdrijven met een maximale gevangenisstraf van vier jaar of
meer – en bij een aantal misdrijven met gevangenisstraffen minder dan vier
jaar 275 – is dat het geval. Bij de Wet DNA-onderzoeken waren ernstige
NRC Handelsblad, 4 oktober 2000. De kritiek is voor Tweede Kamerleden Femke
Halsema (GroenLinks) en Boris Dittrich (D66) reden de minister van justitie vragen te
stellen over de gang van zaken: Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, aanhangsel,
pp. 339-340. De discussie heeft verder geen gevolgen gehad voor de inhoud van de wet.
272 Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 26 271, nr. 7
273 Staatsblad 2001a, 2001b
274 Voorlopige hechtenis is ook toegestaan als een verdachte geen vast woon- of
verblijfplaats in Nederland heeft, of als iemand wordt verdacht van “een der misdrijven
omschreven in de artikelen 132, 285, eerste lid, 285b, 318, 321, 323a, 326, 326a, 326c,
395 en 417 bis van het Wetboek van Strafrecht”. Daaronder vallen misdrijven tegen de
openbare orde, tegen de persoonlijke vrijheid, afpersing, verduistering, bedrog,
scheepvaart- en luchtvaartmisdrijven en begunstiging.
275 Sinds 2001 zijn nieuwe misdrijven onder de invloedssfeer van artikel 67 gekomen,
waardoor bij steeds meer misdrijven DNA-onderzoek gerechtvaardigd is. Bijvoorbeeld
misdrijven tegen de openbare orde (artikelen 137c, tweede lid, 137d, tweede lid, 137e,
tweede lid, 137g, tweede lid, 138a, 138b, 139c, 139d, eerste en tweede lid Wetboek van
Strafrecht), misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen
wordt in gevaar gebracht (artikelen 161sexies, eerste lid, onder 1°, en tweede lid
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bezwaren die uit feiten en omstandigheden moeten blijken noodzakelijk voor
het geven van een bevel voor DNA-onderzoek; sinds de wetswijziging van
2001 bieden ernstige bezwaren voldoende rechtsgrond voor een dergelijk bevel.
Het noodzakelijkheidscriterium is ingewisseld voor onderzoeksbelang. En de
vernietigingsplicht voor referentiemateriaal is niet langer geldig; in plaats
daarvan wordt referentiemateriaal opgeslagen. Bovendien zijn, zoals hierboven
beschreven, niet langer rechters-commissarissen en artsen nodig voor
forensisch DNA-onderzoek, maar hebben ook officieren van justitie de
bevoegdheid een afnamebevel te geven en worden politieagenten (met speciale
training) voldoende competent bevonden om wangslijmvlies bij meewerkende
verdachten af te nemen. Tenslotte zijn zowel de officier van justitie als de
rechter-commissaris gemachtigd om, bij zwaarwegende argumenten, DNAonderzoek te verrichten aan ander materiaal dan van een verdachte afgenomen
celmateriaal. De vraag die in de afsluitende paragraaf van dit hoofdstuk centraal
staat, is welke gevolgen het verlagen van drempels voor DNA-onderzoek heeft
voor forensisch-genetische praktijken.
3.5 Alledaagse forensisch-genetische praktijken?
De Wet DNA-onderzoek in strafzaken schrijft voor dat van verdachten van
een misdrijf met een wettelijk omschreven gevangenisstraf van vier jaar of meer
met dwang celmateriaal afgenomen mag worden. Over deze en andere
maatregelen heeft de minister een standpunt ingenomen, hebben stakeholders
zich voor of tegen uitgesproken en hebben Kamerleden gediscussieerd met de
bewindvoerder. Het project DNA bij inbraken heeft een belangrijke rol
gespeeld bij het tot stand komen van de wetgeving. De initiators wilden door de
organisatie van het project de minister van justitie ervan overtuigen dat de grens
waarbij DNA-onderzoek bevolen kan worden van acht naar vier jaar moest
worden verlaagd. Zij zijn in die opzet geslaagd. De forensisch-genetische
praktijk die ontstaat na de wetswijziging is dus het resultaat van nieuwe
forensisch-genetische technieken, het project DNA bij inbraken, jurisprudentie,
belangen, politieke deliberaties en besluitvorming. Nadat de Wet DNAonderzoek in strafzaken in werking is getreden, wordt DNA-onderzoek vaker
ingezet bij volumecriminaliteit en wordt de opsporingstoepassing verankerd in
artikelen 151a en 195a van het Wetboek van Strafvordering: “DNA-profielen
worden slechts verwerkt voor de opsporing, vervolging en berechting van
strafbare feiten.” Je zou daarom kunnen stellen dat forensisch-genetische
praktijken, omdat ze meer ingepast raken bij gewone criminaliteit en de
toepassing uitbreidt van bewijs naar opsporing, meer alledaagse praktijken
worden. 276
Wetboek van Strafrecht), mishandeling (artikel 300, eerste lid Wetboek van Strafrecht)
en vernieling of beschadiging (artikelen 350, 350a, 351 Wetboek van Strafrecht).
276 M’charek & Willems 2005
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Tabel 3.5: Verlagen drempels DNA-onderzoek

Wet DNA-onderzoeken (1994) Wet DNA-onderzoek in
strafzaken (2001)
Afname bij een verdenking op Afname bij een verdenking op
een misdrijf van acht jaar een misdrijf van vier jaar
gevangenisstraf of meer gevangenisstraf of meer
Ernstige bezwaren die uit feiten Ernstige bezwaren
en omstandigheden blijken
Noodzakelijkheidscriterium Onderzoeksbelang
Vernietiging van Bewaarplicht referentiemateriaal
referentiemateriaal
Bevel gegeven door rechter- Bevel gegeven door rechtercommissaris commissaris of officier van
justitie
Afname door arts Afname door
opsporingsambtenaar met
speciale opleiding (bij
vrijwilligheid en afname van
wangslijmvlies en haren)
Alleen bloed, wangslijm of haren Niet alleen bloed, wangslijm en
haren, maar ook ander
celmateriaal aanwezig op
persoonlijke objecten
Als een praktijk alledaags(er) wordt, verdwijnt de politieke strijd die
erover is gevoerd naar de achtergrond. De gevoerde politieke strijd rond het al
dan niet alledaagser laten worden van forensisch-genetische praktijken is
hierboven beschreven. Maar er is meer aan de hand: de uitkomst van de
gevoerde politieke strijd wordt letterlijk ingebouwd in de praktijk (tabel 3.5). 277
Bewerkstelligen de genomen en in de praktijk ingebouwde maatregelen alleen
het verlagen van drempels rondom het vorderen van forensisch DNAonderzoek, of zijn er andere gevolgen?
Vertienvoudiging van forensisch DNA-onderzoek
Een bevel voor afname van celmateriaal kan, door het verlagen van de grens
van acht naar vier jaar, worden gegeven bij volumecriminaliteit, zoals diefstal
van enig goed, inbraak, vernieling, openlijke geweldpleging en intimidatie. Maar
er zijn meer wettelijke maatregelen die hun stempel drukken op het aantal
jaarlijks uitgevoerde DNA-onderzoeken. De verdachtmakingen waarbij DNAonderzoek kan worden bevolen zijn, ten opzichte van de wetgeving van 1994,
eveneens verlaagd. Ernstige bezwaren en het onderzoeksbelang zijn de
277

M’charek & Willems 2005: 24; Berg & Mol 2001
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juridische grondslagen voor het geven van een bevel voor afname van
lichaamsmateriaal. Dat betekent dat er minder zware bezwaren hoeven te
bestaan eer een lichamelijk onderzoek als proportioneel wordt beschouwd. Ter
illustratie van het belang van de verlagingen vergelijk ik het aantal aan de DNAdatabank toegevoegde DNA-profielen in 1998 en 2004: in 1998 worden in
totaal 1.012 DNA-profielen toegevoegd aan de DNA-databank, terwijl in 2004
deze hoeveelheid 10.216 DNA-profielen bedraagt. 278 Een vertienvoudiging van
het aantal aan de DNA-databank toegevoegde DNA-profielen is niet alleen het
resultaat van de nieuwe wettelijke regels, maar zou zonder de introductie van
SGM als standaardtechnologie vermoedelijk onmogelijk zijn geweest. Immers,
SGM maakt het vaststellen van DNA-profielen efficiënter, sneller en
goedkoper – dat draagt in belangrijke mate bij aan de mogelijke
volumebelasting van forensisch-genetische laboratoria.
Officier van justitie en opsporingsambtenaar
Een vertienvoudiging van het aantal bevelen voor DNA-onderzoek trekt een
zware wissel op de beschikbare capaciteit van rechters-commissarissen en
artsen. Om de verwachte toename van DNA-onderzoek – en daarmee de
toename van het aantal bevelen, de administratieve processen die gepaard gaan
met DNA-onderzoek en het afnemen van celmateriaal – te faciliteren, is
besloten wettelijke bevoegdheden en competenties van rechterscommissarissen en artsen over te hevelen naar officieren van justitie en
opsporingsambtenaren. Die overheveling heeft consequenties voor de wijze
waarop de forensisch-genetische praktijk tot stand wordt gebracht.
Ten eerste is een rechter-commissaris lid van de rechterlijke macht, is
z/hij voor het leven benoemd, kan z/hij niet (zomaar) overgeplaatst worden en
hoeft z/hij geen verantwoording tegenover meerderen af te leggen. Dat
betekent
dat
een
rechter-commissaris
onafhankelijk
van
het
opsporingsonderzoek een zaak op zijn wettelijke en overtuigende merites
evalueert en daarbij een afweging maakt tussen de belangen van de
maatschappij en die van de verdachte. Officieren van justitie zijn daarentegen in
dienst van het openbaar ministerie. Het openbaar ministerie leidt het
opsporingsonderzoek en besluit welke zaken aan de rechter worden voorgelegd.
Een officier van justitie heeft belang bij het vorderen van DNA-onderzoek,
waardoor van een onafhankelijke toetsing over de noodzaak van een DNAonderzoek en de daarmee verbonden schendingen van individuele
grondrechten niet langer sprake is. De bevoegdheid van de officier van justitie
Ik kies voor deze jaren omdat 1998 het jaar van het project DNA bij inbraken is, en
2004 omdat dat het jaar is voordat de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
inwerkingtreedt. In 1998 betreft het 708 DNA-sporen en 304 DNA-referentieprofielen;
in 2004 zijn het respectievelijk 7.500 DNA-sporen en 2.716 DNA-referentieprofielen,
zie: NFI 2010: 20.
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om een afnamebevel te geven, geeft een wettelijke grondslag aan de
opsporingstoepassing van forensisch-genetische praktijken. Zo lopen de
genetische en wettelijke mogelijkheden weer synchroon. Ten tweede zijn niet
langer artsen als enige bevoegd en competent om celmateriaal van verdachten
af te nemen. Opsporingsambtenaren met speciale training mogen in het vervolg
wangslijmvlies en haren afnemen als een verdachte schriftelijk toestemt met de
afname. Het overhevelen van bevoegdheden en competenties van rechterscommissarissen en artsen naar officieren van justitie en opsporingsambtenaren
draagt verder bij aan de opsporingstoepassing van de forensische genetica.
Veralledaagsing van forensisch-genetische lichamen
Een van de vraagstukken van dit boek is hoe lichamen van bekende personen,
als die lichamen zich bevinden op het snijpunt van wetgeving en genetica, tot
stand worden gebracht als forensisch-genetische lichamen. SGM draagt daaraan
belangrijk bij. Wangslijmvliesafname wordt in het politieke debat veelal
vergeleken met het nemen van een vingerafdruk – bij wangslijmvliesafname is
het lichaam, aldus politici en andere voorstanders van een verruiming, amper in
het geding. 279 Daarin zit een rechtvaardiging besloten om van meer verdachten
onder minder strenge voorwaarden celmateriaal af te nemen. Het gevolg
daarvan is de bovengenoemde vertienvoudiging van het aantal aan de DNAdatabank toegevoegde DNA-profielen. Daarmee verbonden is dat steeds meer
lichamen van bekende personen zich op het snijpunt bevinden van wet en
wetenschap en waarover de autoriteiten beschikken en kennis kunnen
produceren. In die zin groeit het ‘bekende’ forensisch-genetisch lichaam
aanzienlijk. Naar analogie van het idee van veralledaagsing, kan inderdaad
worden vastgesteld dat het bekende lichaam meer ingepast raakt bij meer
alledaagse vormen van criminaliteit. Maar raakt het ook meer verspreid?
In het vorige hoofdstuk is beschreven dat afgenomen
referentiemateriaal binnen de reikwijdte van de definitie van forensischgenetische lichamen valt. Dergelijke forensisch-genetische lichamen heb ik
benoemd als monster/ID-pakketjes. De Wet DNA-onderzoeken schrijft voor
dat monster/ID-pakketjes vernietigd moeten worden zodra het
onderzoeksbelang dat toelaat. Angst dat de erfelijke informatie besloten in het
genoom misbruikt zou worden vormde daarvoor de aanleiding. Als de Wet
DNA-onderzoek in strafzaken inwerking is getreden, moeten de monster/IDpakketjes juist bewaard blijven. Omdat monster/ID-pakketjes bewaard moeten
blijven, is er thans een nieuw en meervoudig forensisch-genetisch lichaam
waarvan de omvang voortdurend toeneemt en de lichamelijke integriteit en de
persoonlijke levenssfeer van de donoren door tijd en plaats heen in het geding
blijft. Het meervoudig en in omvang toenemend forensisch-genetische lichaam
raakt meer verspreid.
279
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Tenslotte is er nog een derde forensisch-genetisch lichaam: het betreft
hier voorwerpen waarvan aangenomen kan worden dat ze celmateriaal van een
bekende verdachte dragen. Bijzonder aan dit forensisch-genetische lichaam is
dat het zich bijzonder gemakkelijk verspreid; koffiebekers, sigarettenpeuken,
tandenborstels of ondergoed zijn allemaal dragers van celmateriaal van bekende
personen. Officieren van justitie en rechters-commissarissen kunnen bij
zwaarwegende redenen een opdracht geven DNA-onderzoek te laten verrichten
op voorwerpen met celmateriaal van bekende personen. Die opdracht mag ook
worden gegeven zonder dat de verdachte daarvan op de hoogte gesteld hoeft te
worden.
Afsluiting
In dit hoofdstuk is beschreven dat de introductie van SGM – en daarmee de
standaardisatie van het gebruik van STRs en PCR – ingrijpen op de wijze
waarop forensisch-genetische praktijken tot stand gebracht (kunnen) worden.
Zo draagt SGM bij aan het sneller, efficiënter en goedkoper vaststellen van
DNA-profielen, kan van steeds kleinere hoeveelheden celmateriaal het DNAprofiel worden bepaald, en kunnen DNA-profielen eenvoudig digitaal
opgeslagen worden in een DNA-databank. De wetgeving van 1994, welke was
toegespitst op forensisch-genetische technieken ontwikkeld in het midden van
de jaren ’80, bleek al snel niet meer gesynchroniseerd te zijn met de
mogelijkheden voor bewijs en opsporing die SGM in het vooruitzicht stelde.
Met de wetgeving van 2001 worden mogelijkheden en voorwaarden meer op
elkaar afgestemd. De wetgeving van 2001 impliceert een vermindering van het
recht van verdachten ten gunste van een groter bereik van forensischgenetische praktijken. Nieuwe verbindingen tussen wetgeving en forensische
genetica worden tot stand gebracht. Het gevolg van die nieuwe verbindingen is
dat het forensisch-genetische lichaam meer ingepast raakt bij alledaagse
misdrijven en meer verspreid raakt, en dat forensisch-genetische praktijken nu
ingebed zijn als opsporingstechnologie. Met andere woorden, sinds het
inwerking treden van de Wet DNA-onderzoek in strafzaken en dankzij de
introductie van SGM als standaard-technologie is de tot stand gebrachte
forensisch-genetische praktijk afgestemd op volumecriminaliteit en opsporing.
Over opsporing gaat het verder in volgende hoofdstuk.
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HOOFDSTUK 4 – RECHERCHEREN OP POPULATIES
4.1 Inleiding
Op 30 april 1999 viert Marianne Vaatstra, 16 jaar oud, Koninginnedag in het Friese
Kollum. ’s Nachts fietst ze naar haar ouderlijk huis in Zwaagwesteinde. Daar komt ze nooit
aan. De volgende dag, 1 mei, wordt ze na een zoektocht van vrienden en familie in een
weiland bij Veenklooster dood aangetroffen. Ze is verkracht en daarna vermoord.
Er zijn weinig moordzaken waarover de Nederlandse pers meer verslag heeft
gedaan dan de moord op Marianne Vaatstra en de gebeurtenissen die daarop
volgen. Nog steeds, als er een verdachte wordt aangehouden, staat de zaak
Marianne Vaatstra garant voor een flinke dosis media-aandacht. Het
opsporingsonderzoek is verschillende keren afgesloten, en later weer heropend.
De zaak is onderworpen aan een tweede beoordeling, heeft de status van cold
case en wordt sinds de herfst van 2007 opnieuw geanalyseerd. Er is
jurisprudentie gevormd met betrekking tot de openbaarheid van strafdossiers
en de leiding van een opsporingsonderzoek. Het College van procureursgeneraal, openbaar ministerie en de minister van justitie hebben meer dan eens
tekst en uitleg gegeven over de ontwikkelingen rondom het
opsporingsonderzoek. Maar ook maatschappelijk doet de zaak veel stof
opwaaien: een burgemeester is bekogeld met eieren en tomaten, er zijn mensen
vervolgd wegens discriminerende uitlatingen, een benefietconcert is
georganiseerd, handtekeningenacties zijn gevoerd en er doen hardnekkige
geruchten de ronde over de vermeende betrokkenheid van asielzoekers. De
‘zaak Marianne Vaatstra’ is een boek op zich.
Aangezien dit boek gaat over forensisch-genetische praktijken, belicht
ik slechts een gedeelte van de zaak Marianne Vaatstra: een toegepaste
genetische technologie, die in de eerste jaren van het opsporingsonderzoek nog
helemaal geen forensische techniek is. Het betreft hier genetisch onderzoek naar
uiterlijk waarneembare kenmerken. Kennis van uiterlijk waarneembare
kenmerken van een onbekende verdachte kan namelijk bijdragen aan het
opsporingsonderzoek, bijvoorbeeld als het genetisch onderzoek uitwijst dat een
onbekende verdachte een DNA-profiel heeft dat vaak wordt aangetroffen in
Noordwest-Europa of Afrika. Op grond van dergelijke informatie kunnen de
autoriteiten beslissen, zoals in de zaak Marianne Vaatstra is gedaan, een
opsporingsonderzoek te concentreren op mannen met een ‘blanke’ òf ‘zwarte’
huidskleur. De zaak Marianne Vaatstra is van belang, omdat het een
mijlpaalcasus is voor de Wet uiterlijk waarneembare persoonskenmerken, die
sinds 1 september 2003 van kracht is. Sindsdien mag kennis over genetische
kenmerken, thans ‘geslacht’ en ‘ras’, bijdragen aan een opsporingsonderzoek.
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Over moord en doodslag
Marianne Vaatstra is slachtoffer van een levensdelict. Het Wetboek van
Strafrecht maakt onderscheid naar doodslag (artikel 287) en moord (artikel
289). Doodslag is iemand opzettelijk van het leven beroven zonder
voorbedachten rade en wordt met een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar
gesanctioneerd. Moord is het opzettelijk en met voorbedachten rade een ander
van het leven beroven, waarvoor de maximale strafeis levenslang is. Jaarlijks
worden ongeveer 200 levensdelicten in Nederland gepleegd. 280 In Nederland
wordt ongeveer 80 procent daarvan opgelost. In driekwart van die gevallen
wordt op de dag van het misdrijf een verdachte aangehouden, na tien dagen is
in ongeveer 95 procent van die gevallen een verdachte bekend. 281
Er zijn grofweg twee categorieën moordzaken. In de meeste gevallen
zijn dader en slachtoffer bekenden van elkaar (bijvoorbeeld collega’s, geliefden,
familie, kennissen). Rechercheurs zijn dan doorgaans in staat de zaak vrij
eenvoudig op te lossen. Een Engelse term voor een dergelijke zaak is self
solver. 282 Tegenover self solvers staat de categorie van whodunits. 283 Bij zaken van
deze tweede categorie lopen rechercheurs tijdens het onderzoek tegen tal van
problemen aan, bijvoorbeeld doordat er geen verband is of kan worden
gevonden tussen het slachtoffer en de kring van familie, vrienden en kennissen.
De zaak Marianne Vaatstra behoort tot deze tweede categorie.
Van het lichaam van Marianne Vaatstra zijn biologische sporen van de
onbekende verdachte veiliggesteld. Analisten van het Nederlands Forensisch
Instituut (NFI) hebben daarvan het DNA-profiel bepaald. 284 Het DNA-spoor
is opgeslagen in de Nederlandse forensische DNA-databank (hierna: DNAdatabank) en vergeleken met DNA-profielen opgeslagen in DNA-databanken
van België, Duitsland, Oostenrijk en Engeland. De vergelijkingen vallen
negatief uit. 285 In het opsporingsonderzoek zijn tenminste twaalf personen
Van den Berg & Hoogenboezem 2003; Smit & Nieuwbeerta 2007
Smit & Nieuwbeerta 2007: 39
282 Innes 2003: 197ev
283 Innes 2003: 221ev
284 In de vorige twee hoofdstukken werd het forensisch onderzoek uitgevoerd door het
Gerechtelijk Laboratorium. In 1999 is het Gerechtelijk Laboratorium gefuseerd met het
Gerechtelijk instituut voor pathologie. Sindsdien bestaat het NFI.
285 Openbaar ministerie, 13 juni 2000; Siem Eikelenboom (2000: 134) schrijft in zijn
boek De genetische vingerafdruk dat dat begin december 1999 wordt gedaan. In het kader
van het Verdrag van Prüm zal het DNA-spoor – op termijn – worden vergeleken met
de DNA-profielen aanwezig in alle DNA-databanken van de EU; bovendien is er een
kans dat het DNA-spoor is opgenomen in de DNA-databank van Europol, de Interpol
DNA Gateway. In het kader van het Prüm verdrag worden alle DNA-profielen dagelijks
vergeleken met DNA-profielen aanwezig in de DNA-databanken van Finland,
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Luxemburg en Slovenië. Op 26 augustus 2011
moeten alle EU-landen een DNA-databank hebben en de zich daarin bevindende
280
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officieel als verdachte aangemerkt. Hun lichaam is daardoor als forensischgenetisch lichaam tot stand gebracht. Alle officieel aangemerkte verdachten zijn
door DNA-onderzoek uitgesloten als mogelijke moordenaar. 286
Er is meer DNA-onderzoek uitgevoerd in de zaak Marianne Vaatstra.
Zo is, door middel van genetisch onderzoek op celmateriaal van de onbekende
verdachte, een uitspraak gedaan over de vermoedelijke uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken van de moordenaar van Marianne Vaatstra. Een unicum,
want deze test is op dat moment nog niet wettelijk geregeld – het is dus geen
forensische test. Het niet-synchroon lopen van genetische en wettelijke
mogelijkheden om bij te kunnen dragen aan processen van strafrechtelijke
waarheidsvinding wordt geproblematiseerd tijdens het opsporingsonderzoek in
de zaak Marianne Vaatstra, immers: deze technologie mag niet worden
toegepast op het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding.
De zaak Marianne Vaatstra en het mijlpaalcasusmoment
Het mijlpaalcasusmoment van de zaak Marianne Vaatstra ligt besloten in een
gebeurtenis die bekend staat als de ‘opstand van Kollum’. In een straal van vijf
kilometer rondom Kollum liggen de dorpjes Buitenpost, Twijzelerheide,
Zwaagwesteinde, Driesum, Westergeest, Oudewoude en Kollum. Op ongeveer
een kilometer afstand van de vindplaats van Marianne Vaatstra, een weiland
genaamd de Keningswei, ligt het Kollumse asielzoekerscentrum de Poelpleats. De
nabijheid van de Poelpleats leidt tot het gerucht dat een bewoner van het
asielzoekerscentrum is betrokken bij de moord. Dit vermoeden leidt tot sociaalmaatschappelijke onrust. De burgemeester van Kollum stelt nog geen twee
weken na de moord de volgende persverklaring op:
“Binnen de bevolking circuleren bij voortduring geruchten
die een relatie leggen tussen het in Kollum gevestigde
asielzoekerscentrum ‘de Poelpleats’ en dit afschuwelijke feit.
In het asielzoekerscentrum wonen ongeveer 400 mannen,
vrouwen en kinderen. De geruchten berusten niet op feiten
en dreigen af en toe door te slaan naar stemmingmakerij. ...
Iedereen in Nederland is voor de wet gelijk, er wordt in
Nederland geen onderscheid gemaakt naar ras, geslacht,
politieke voorkeur of etnische afkomst.” 287
informatie uitwisselen met de andere EU-landen. Voor een bespreking van het Prüm
Verdrag, zie: Prainsack & Toom 2010.
286 In de Leeuwarder Courant (18 september 2003) wordt gesproken over in totaal 13
verdachten. Het eerste recherchebijstandsteam heeft zes personen als verdachte
aangemerkt, het tweede recherchebijstandsteam vijf. Een man die in de media ‘de
Afghaan’ is genoemd is de 13e aangehouden verdachte. Allen zijn na DNA-onderzoek
uitgesloten als mogelijke dader.
287 Politie Friesland. Persverklaring. 12 mei 1999
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De geruchtenstroom is aanleiding tot het treffen van verscherpte
veiligheidsmaatregelen ter bescherming van het asielzoekerscentrum en haar
bewoners. De maatregelen anticiperen op ‘autochtoon’ ressentiment, zo wordt
in de Volkskrant opgetekend: “Als de dader in het [asielzoekerscentrum] zit, dan
gaat het plat.” 288 Dat de moord medio oktober 1999 nog steeds niet is opgelost,
voedt de geruchten en daarmee de vijandigheid jegens de Poelpleats en haar
bewoners. In die grimmige context wordt bekend gemaakt dat het
asielzoekerscentrum waarschijnlijk een permanente status zal krijgen. Een groep
Friezen is faliekant tegen het verlenen van een dergelijke status. Tijdens een
voorlichtingsavond in Kollum over dit voornemen uiten sommige bezoekers
hun frustratie door de burgemeester te bekogelen met eieren en tomaten. De
avond eindigt met een vechtpartij tussen de politie en een groep jongeren.
De sfeer in en rondom Kollum blijft beladen, waarbij zowel
asielzoekers als de autoriteiten met grote argwaan worden bekeken door een
gedeelte van de Friese populatie. 289 Ondertussen tast de recherche in het duister
omtrent motief, identiteit en uiterlijk van de onbekende verdachte van de
moord. Zou het mogelijk zijn om door middel van DNA-onderzoek in ieder
geval meer inzicht te krijgen over de vermoedelijke afkomst van de onbekende
verdachte? Als deze vraag kan worden beantwoord, dan zou het zowel kunnen
bijdragen aan het opsporingsonderzoek als een deëscalatie van de gespannen
sfeer in Kollum. Een rechercheur van Friese recherche neemt contact op met
het hoofd van het Leidse Forensisch laboratorium voor DNA-onderzoek
(FLDO) Peter de Knijff, zo vertelt De Knijff tijdens zijn oratie:
“Het verzoek was simpel: kon het FLDO helpen? Was het
op welke manier dan ook mogelijk om een aanwijzing te
krijgen betreffende de geografische origine van de dader
door middel van DNA-onderzoek? Men had vernomen dat
wij aan zo’n methode zouden werken. Als uit onderzoek zou
kunnen blijken dat de dader geen allochtoon was, maar
bijvoorbeeld een Fries, dan was de kans groot dat het weer
rustig zou worden.” 290
De gestelde vraag plaatst het FLDO voor een probleem, want onder DNAonderzoek wordt, gegeven artikel 138a van het Wetboek van Strafvordering,
verstaan “het onderzoek van celmateriaal dat uitsluitend is gericht op de
De Volkskrant, 14 mei 1999
Student culturele antropologie Niels Rigter schreef een doctoraalscriptie over de
Kollumse volksoproer: Niels Rigter. 2002. Kollum & Kwel: Asielzoekers, collectieve actie en
polarisatie in een Fries dorpje. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
290 De Knijff 2006
288
289
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vergelijking van DNA-profielen.” 291 Gegeven die nadruk is het wettelijk niet
mogelijk om het gewenste onderzoek uit te voeren. Dat blijkt ook uit de
wetsgeschiedenis:
“Het voorgesteld artikel 138a bepaalt uitdrukkelijk dat onder
het DNA-onderzoek wordt verstaan het onderzoek van
celmateriaal dat is gericht op de vergelijking van DNAprofielen. Het DNA-onderzoek ten behoeve van
strafvordering mag dan ook alleen gericht zijn op de
vaststelling van iemands identiteit. Het mag niet worden
gebruikt om andere informatie over de persoon wiens
lichaamscellen worden onderzocht, te verkrijgen. …
Eveneens is in het bovenstaande gewezen op het
voorgestelde artikel 138a dat bepaalt dat het celmateriaal
uitsluitend mag worden onderzocht met het oog op de
profielvergelijking. Deze bepaling met een aparte sanctie te
bedreigen, zoals [enkele leden van de Tweede Kamer]
suggereren, is niet nodig, gelet op de mogelijkheden die de
overheid ter beschikking staan om in geval van misbruik
tegen het laboratorium op te treden. Zo kan bijvoorbeeld
worden besloten de aanwijzing van dit laboratorium als een
laboratorium dat DNA-onderzoek ten behoeve van
strafvordering mag verrichten, in te trekken.” 292
De wet biedt geen ruimte voor het vaststellen van uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken ten dienste van opsporingsonderzoek. Desondanks
worden op het FLDO toch uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van de
onbekende verdachte van de moord op Marianne Vaatstra vastgesteld. Tijdens
een interview met De Knijff vroeg ik hem naar de juridische toelaatbaarheid
van dat onderzoek, en of het onderzoek mét of zonder toestemming werd
uitgevoerd. De Knijff: “Er is helemaal geen toestemming gevraagd. Pas achteraf
begonnen allerlei instanties zich ermee te bemoeien. De uitslag was toen allang
bekend bij de officier. Daarna is er wel overleg geweest hoe we de uitslag naar
buiten zouden brengen. Het bleek toen dat de uitslag niet in de processtukken
mocht worden opgenomen.” 293 Tot zover het wettelijke aspect. Maar hoe zit
het met het genetische aspect?
Cursivering toegevoegd
Tweede Kamer der Staten Generaal. Kamerstukken II 1992-1993, 22447, nr. 6, p. 8
293 Bron: interview. Overigens informeerde Anke Slotboom, werkzaam bij het College
van procureurs-generaal, mij dat het verzoek wel degelijke met instemming gebeurde
van het openbaar ministerie. Voor de reconstructie van dit hoofdstuk laat ik dit echter
verder in het midden.
291
292

117

Genetica en het vaststellen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken
Veel van het DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken
wordt gedaan op het Y-chromosoom. Het Y-chromosoom wordt van vader op
zoon doorgegeven. Omdat het niet recombineert, zullen vader en zoon exact
hetzelfde Y-chromosoom hebben. Sterker: alle biologische verwanten in
mannelijke lijn hebben hetzelfde Y-chromosoom. Zo kan in kaart worden
gebracht wie aan wie verwant is. Een voorbeeld is recent onderzoek van De
Knijff op een in Vlaardingen gevonden, bijna 1000 jaar oud skelet. Van dat
skelet kon een Y-chromosomaal short tandem repeat profiel (hierna: YSTRprofiel) worden bepaald. Vervolgens is DNA verzameld van mannen waarvan
bekend is dat zij al generaties in Vlaardingen wonen. Het daarop uitgevoerde
YSTR-onderzoek resulteerde in een match tussen de ‘oer-Vlaardinger’ en een
huidige bewoner. 294 Met YSTR is het dus mogelijk intergenerationele
biologische verwantschap aan te tonen. Een tweede aspect is dat YSTR-profiel
A vaker in regio Y zal voorkomen dan YSTR-profiel B in regio Z. Op grond
van inzicht in het voorkomen van een YSTR-profiel in een regio, kan een
inschatting worden gemaakt waar de donor van celmateriaal vandaan komt,
bijvoorbeeld ‘Noordwest-Europa’, ‘Noord-Afrika’ of ‘Zuidoost-Azië’.
Het onderzoek dat op het FLDO wordt uitgevoerd in de zaak
Marianne Vaatstra toont aan dat de onbekende verdachte een YSTR-profiel
heeft dat vaak wordt aangetroffen bij mannen van Noordwest-Europese
afkomst. Anders dan de individuele DNA-profielen die in de vorige twee
hoofdstukken aan bod zijn gekomen, brengen YSTR-profielen populaties in
beeld. Op die populaties kan worden gerechercheerd. Met andere woorden:
kennis van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van de onbekende
verdachte bindt individuen op totaal andere wijze aan processen van
strafrechtelijke waarheidsvinding dan ‘klassiek’ recherchewerk.
Vraagstelling hoofdstuk
Vanaf 1999 tot eind 2006 zijn, middels vergelijkend DNA-onderzoek, meer dan
900 mannen uitgesloten als mogelijke moordenaar van Marianne Vaatstra
(figuur 4.6). De 900 mannen zijn niet aangemerkt als verdachte, maar zijn op
zeker moment wel in het vizier van de opsporingsautoriteiten gekomen.
Daarmee is het DNA-onderzoek in de zaak Marianne Vaatstra het op-een-na
grootste grootschalige DNA-onderzoek in Nederland. 295 De hoofdvraag van
dit hoofdstuk is hoe deze 900 mannen in het vizier van de
opsporingsautoriteiten komen en hoe zij vervolgens worden uitgesloten als
mogelijke moordenaar.
NRC Handelsblad, 24 januari 2008
In de Puttense moordzaak zijn ongeveer 1.700 DNA-profielen van ‘interessante’
personen vastgesteld, zie: De Poot & Kruisbergen 2006.
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Figuur 4.6: hoeveelheid vastgestelde DNA-profielen 1999 – 2006, bron:
www.om.nl.

Om deze vraag te beantwoorden, is het belangrijk
‘opsporingstechnologieën’ en ‘daderidentiteiten’ te bestuderen, hetgeen het
onderwerp is van paragraaf 4.2. Met opsporingstechnologieën refereer ik aan
wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan het articuleren van
persoonskenmerken van een onbekende verdachte. Geconstrueerde
persoonskenmerken van de onbekende verdachte beschouw ik als
daderidentiteit. Omdat er bij een opsporingsonderzoek verschillende
opsporingstechnologieën worden ingezet, komen steeds een andere
daderidentiteit in beeld. Hoe deze daderidentiteiten overeenkomen en
verschillen is een andere te beantwoorden vraag. Een daderidentiteit is geen
neutrale identiteit, want in een opsporingsonderzoek worden ze
getransformeerd naar ‘interessante’ personen. Door de logica van het
rechercheren op ‘interessante’ personen te beschrijven, wordt in paragraaf 4.3
geanalyseerd hoe forensisch-genetische opsporing verschilt van klassieke
rechercheermethoden. Daarnaast is het van kracht worden van de Wet uiterlijk
waarneembare persoonskenmerken op 1 september 2003 van belang, waarvoor
de zaak Marianne Vaatstra een belangrijke katalysator is. In plaats van de
wetsgeschiedenis te beschrijven, analyseer ik in paragraaf 4.4 de in de wet
opgenomen categorieën van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken
‘geslacht’ en ‘ras’. Ten slotte gaat het in de afsluitende paragraaf over de vraag
hoe YSTRs en de wetgeving processen van strafrechtelijke waarheidsvinding tot
stand brengen.
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4.2 Opsporingstechnologieën en daderidentiteiten
Voorzover bekend zijn er in de zaak Marianne Vaatstra geen ooggetuigen. Het
slachtoffer zelf kan geen verklaring afleggen, er zijn geen vingerafdrukken
gevonden en de onbekende verdachte is niet gevonden in de vrienden- en
kennissenkring van Marianne Vaatstra. Er is, met andere woorden, geen
concrete aanwijzing die informatie verschaft over de onbekende verdachte, zijn
motief en zijn uiterlijk. De zaak Marianne Vaatstra groeit met het verlopen van
de tijd uit tot een klassieke whodunit.
Om richting te geven aan een opsporingsonderzoek, mobiliseert de
recherche verschillende soorten kennis. Dergelijke kennis noem ik een
opsporingstechnologie. Daderprofilering (profiling) kan worden ingezet om meer
inzicht te krijgen in het motief van de onbekende verdachte, terwijl forensische
kennis kan bijdragen aan het inzicht over het uiterlijk van de onbekende
verdachte. Kennis over mogelijk motief en uiterlijk van de onbekende
verdachte noem ik in dit hoofdstuk een daderidentiteit. In de zaak Marianne
Vaatstra worden tijdens verschillende fases van het opsporingsonderzoek
diverse daderidentiteiten gecommuniceerd: het zou gaan om een
serieverkrachter of seriemoordenaar, een bekende van Marianne Vaatstra,
iemand die geen neger of Aziaat is, een Noordwest-Europese man en een
blanke man. Om de vraag te beantwoorden hoe deze daderidentiteiten tot stand
gebracht zijn en hoe betrouwbaar ze zijn, moet inzichtelijk worden gemaakt
hoe opsporingstechnologieën bijdragen aan het samenstellen van een
daderidentiteit (tabel 4.6; zie ook: tabel 4.8). Met de opsporingstechnologieën
MTC:R3,
statistiek,
haaronderzoek
en
gedragsdeskundigen
zijn
daderidentiteiten geconstrueerd waarvan het onzeker is of de onbekende
verdachte ook daadwerkelijk die kenmerken heeft. In de rechtszaal zouden deze
geen stand houden als overtuigend bewijsmateriaal. Anders is de daderidentiteit
die mogelijk door de DNA-databank is geconstrueerd. Indien het DNA-spoor
matcht met een DNA-spoor van een ander zeden- of levensdelict, dan zou er
een daderidentiteit zijn geconstrueerd waarvan er vrij veel zekerheid is dat de
onbekende verdachte een serieverkrachter of -moordenaar is. Een dergelijke
match zou een zeer hoge bewijswaarde hebben in de rechtszaal.
Als we kijken naar bovenstaande opsporingstechnologieën, dan
verschillen die in bewijswaarde: sommige opsporingstechnologieën bezitten
weinig bewijswaarde, aan andere wordt meer bewijswaarde toegekend,
bijvoorbeeld doordat het een verdenking kan wegnemen. De vraag is tot welke
opsporingstechnologie het genetisch vaststellen van uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken kan worden gerekend. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden moet de genetica, meer in het bijzonder de populatie-genetica,
onder de loep worden genomen.
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Tabel 4.6: daderidentiteiten en opsporingstechnologieën

Empirische
informatie
“Ze was uitgekleed,
verkracht en haar
keel was
doorgesneden. …
Het is niet
uitgesloten dat de
dader ook elders
heeft geprobeerd
vrouwen te
verkrachten op een
vergelijkbare manier.
De politie denkt
hierbij aan het
dreigen met een
mes, het stuksnijden
van kleding en/of
vastbinden van de
polsen. Is dit u
overkomen en heeft
u het niet eerder
gemeld, neemt u
dan s.v.p. alsnog
contact met de
politie op”, bron:
Opsporing verzocht,
15 juni 1999.

Opsporingstechnologie en daderidentiteit
Gedragswetenschappers hebben veroordeelde
zedendelinquenten onderzocht met betrekking tot hun
persoonlijkheidsstructuren, de motivatie om
zedendelicten te plegen en de omstandigheden van het
misdrijf waarvoor ze zijn veroordeeld. De bevindingen
zijn vastgelegd in de zogenaamde Massachusetts Treatment
Centre Rapist Typology (MTC:R). Ten tijde van de zaak
Marianne Vaatstra is de derde versie in gebruik,
MTC:R3, welke vier verkrachtingsmotivaties kent:
opportunisme, woede, seksualisatie en wraakzucht. De
vier motivaties worden verder getypeerd aan de hand
van sociale vaardigheden en het gebruik of afwezigheid
van geweld. In de opsporingspraktijk kan MTC:R3
worden gebruikt om te speculeren over
persoonskenmerken van onbekende verdachten van
zedendelicten (Knight 1999: 304). Daarvoor is
informatie met betrekking tot de modus operandi van het
misdrijf essentieel. Gegeven het extreme geweld
waarvan melding wordt gemaakt in de uitzending van
Opsporing verzocht, past het geschetste beeld van de
verkrachting van Marianne Vaatstra bij een
sexualiserende verkrachter. Van verkrachters met een
dergelijke motivatie is bekend dat het potentiële
serieverkrachters zijn en zich volledig kunnen laten
gaan. Bovendien opereren zij vaak in de buurt van hun
huis. Ander wetenschappelijk onderzoek laat echter zien
dat MTC:R3 minder geschikt is voor
opsporingsdoeleinden en dat het een niet specifiek
instrument is: ongeveer 25 procent van veroordeelde
daders kan niet met MTC:R3 geclassificeerd worden,
weer andere veroordeelde dader passen juist in
verschillende typeringen (Van den Eshof & Nierop
2007: 131).
Er is nog een manier om te speculeren dat de dader in
de zaak Marianne Vaatstra meer zeden- of
levensdelicten op zijn naam heeft. Van het lichaam van
Marianne Vaatstra wordt celmateriaal van de onbekende
verdachte veiliggesteld. Van dat celmateriaal wordt een
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“In deze zaak is
volgens het
sporenbeeld de
dader gecontroleerd
en doelgericht te
werk gegaan”, bron:
Openbaar ministerie
Leeuwarden, 15
oktober 1999.

“Daarnaast is er van
vijftien andere
personen
celmateriaal, ten
behoeven van
DNA-onderzoek,
opgestuurd naar het
[NFI]”, bron:
Openbaar ministerie
Leeuwarden, 15
oktober 1999.

Uit harenonderzoek

autosomaal DNA-profiel vastgesteld en opgenomen in
de DNA-databank. Het DNA-spoor dat wordt
vastgesteld in de zaak Marianne Vaatstra kan matchen
met een ander DNA-spoor vastgesteld in een ander
geweldsdelict als verkrachting of moord. De kennis die
voortkomt uit een dergelijke match is belangrijk, want
het zou een andere daderidentiteit tot stand brengen,
namelijk een waarvan het vrij zeker is dat de
moordenaar van Marianne Vaatstra eerder een
verkrachting of moord heeft gepleegd.
Gecontroleerd en doelgericht te werk gaan past bij
verkrachters met een op vrouwen gerichte
wraakzuchtige motivatie, waarbij zij beogen de vrouwen
fysiek schade te berokkenen (Knight 1999: 312). Soms
wordt het slachtoffer van te voren geselecteerd en er
wordt meestal niet in de woonomgeving geopereerd
(Van den Eshof & Nierop 2007: 137). Zij plannen, aldus
de typeringen van MTC:R3, het misdrijf vaak uitvoerig
en nemen voorzorgsmaatregelen om identificatie te
bemoeilijken. Verkrachters die hun daad plegen uit
sadistische motieven beschikken vaak over lage tot
gemiddelde sociale vaardigheden. De daderidentiteit die
hier tot stand wordt gebracht is een vrij normale man
die niet direct in de buurt van het plaats delict woont.
Onderzoek naar relaties tussen slachtoffers en
veroordeelde moordenaars laat zien dat zij elkaar in de
meeste gevallen kennen. Een Amerikaans statistisch
onderzoek naar bijna 10.000 voor moord aangeklaagde
verdachten en 8.000 slachtoffers laat zien dat 80 procent
van de aangeklaagden het slachtoffer kende, en in 20
procent is de verdachte een onbekende (Dawnson &
Langan 1994). Engels kwalitatief onderzoek laat zien dat
in 68 procent van de opsporingsonderzoeken
slachtoffer en verdachte bekenden of familie van elkaar
waren (Innes 2003: 36). Nederlandse gegevens wijzen
erop dat in ongeveer 60 procent respectievelijk
tweederde van de opgeloste moordzaken dader en
slachtoffer elkaar kenden (Smit & Nieuwbeerta 2007;
Van den Berg & Hoogenboezem 2003). Deze
statistische data suggereert een daderidentiteit van
Marianne Vaatstra’s moordenaar als een familie, vriend
of bekende.
Een forensische specialisatie is vergelijkend
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is gebleken dat de
dader niet tot het
negroïde of
Aziatische ras
behoort”, bron:
Openbaar ministerie
Leeuwarden, 13 juni
2000.

“Het betreft een
blanke man”, bron:
Opsporing verzocht,
27 juni 2000.

haaronderzoek. Wetenschappers hebben onderzocht of,
en zo ja, hoe, hoofd- en schaamhaar gedoneerd door
individuen afkomstig van verschillende continenten van
elkaar verschilt. Op die wijze is inzicht verkregen in
structuur en vorm van haren die over het algemeen
voorkomen bij individuen met een Europese
(Kaukasisch), Afrikaanse (negroïde) en Oost-Aziatische
(mongloïde) afkomst (Ogle & Fox 1999: 6.2, 6.3).
Gegeven de aard van het misdrijf waarvan Marianne
Vaatstra het slachtoffer is, is het zeer waarschijnlijk dat
schaamharen van de onbekende verdachte zijn
aangetroffen. Dergelijk onderzoek draagt bij aan de tot
stand gebrachte daderidentiteit dat de onbekende
verdachte waarschijnlijk niet uit Afrika of Azië
afkomstig is.
Een aantal gedragsdeskundigen heeft samengewerkt bij
het samenstellen van een daderprofiel: “Dit is niet een
concrete beschrijving van de dader, maar een poging te
beschrijven hoe hij zich tegenover Marianne heeft
gedragen en de misdaad heeft begaan. Daaraan koppelt
men de manier zoals hij zich in het dagelijks leven
gedraagt tegenover mensen die hem kennen. In een
beschrijving van de dader kan van sommige dingen
gesteld worden dat ze waarschijnlijk zijn. Er zijn echter
ook zaken, waarin veel minder of geen twijfel bestaat.
Het gaat tenslotte om het interpreteren van gedrag”
(Opsporing verzocht, 27 juni 2000). De
gedragsdeskundigen construeren een daderidentiteit,
waarbij de onbekende verdachte een “blanke man” is.

Genetica en daderidentiteit
Daags na de opstand van Kollum wordt het FLDO verzocht genetisch
onderzoek uit te voeren op celmateriaal afkomstig van de onbekende verdachte.
Een jaar na de moord op Marianne Vaatstra wordt voor het eerst ruchtbaarheid
gegeven aan het onderzoek: “De dader van de moord op Marianne Vaatstra
komt zeer waarschijnlijk uit de eigen streek. Die conclusie kan getrokken
worden uit de woorden van DNA-deskundige Bert Bakker, hoofd van de
afdeling DNA-diagnostiek van de universiteit van Leiden.” 296 Ruim een maand
na deze mededeling communiceert het openbaar ministerie een daderidentiteit
die is gebaseerd op het genetisch onderzoek: “Het FLDO concludeert dat het
“zeer aannemelijk” is dat degene die het op het plaats van het delict gevonden
296

Leeuwarder Courant, 29 april 2000
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DNA-spoor heeft achtergelaten, afkomstig is uit Nederland of NoordwestEuropa.” 297 Hoe heeft de genetica als opsporingstechnologie deze
daderidentiteit kunnen produceren? Om deze vraag te beantwoorden, moeten
we kijken naar de genetica, migratie van homo sapiens, databanken en populatiegenetica.
Populatie-genetica
Individualiserend forensisch DNA-onderzoek bepaalt DNA-profielen
afkomstig van autosomaal DNA. Autosomaal DNA is afkomstig uit de celkern.
Ook afkomstig uit de celkern, maar niet behorend tot het autosomale DNA,
zijn de geslachtschromosomen (X, Y). Ander niet-autosomaal DNA is het
zogenaamde mitochondriale DNA (mtDNA). Populatie-genetici doen veel
onderzoek naar zowel het Y-chromosoom als mtDNA. Het Y-chromosoom
wordt ongewijzigd doorgegeven van vader op zoon, mtDNA van moeder op
kinderen. Doordat beide niet recombineren (vaak wordt over lineage markers
gesproken), kan met zowel Y-chromosomaal als mtDNA-onderzoek
intergenerationele verwantschap worden aangetoond. 298 Dat wil overigens niet
zeggen dat al het Y-chromosomale DNA en mtDNA hetzelfde is. Gegeven
spontane mutaties op YSTRs, die gemiddeld één tot vier keer per duizend
generaties voorkomen, zijn er verschillen waarneembaar tussen individuen. 299
Door deze mutaties kan inzichtelijk worden gemaakt hoe homo sapiens vanuit
Afrika is gemigreerd. Hiermee zijn we aanbeland bij het domein van de
populatie-genetica.
De eerste wetenschappelijke publicatie over maternale migratiepatronen van homo sapiens vanuit Afrika verschijnt in 1987. Onderzoekers
maken dan in Nature bekend dat zij het in vrouwelijke lijn doorgegeven
mtDNA van 147 mensen, afkomstig uit Afrika, Azië, Australië, Europa en
Nieuw-Guinea hebben onderzocht. 300 Op grond van het onderzoek naar
mitochondrische mutaties concluderen de genetici dat mtDNA te herleiden is
tot een African Eve (mitochondriale Eva) die ongeveer 200.000 jaar geleden

Openbaar ministerie Leeuwarden, 13 juni 2000
Butler 2005: 201
299 Butler 2005: 218; Kayser (1997: 132) stelt dat er een kans van 95 procent is dat een
Y-chromosomale STR (YSTR) duidend generaties ongewijzigd wordt doorgegeven.
300 Cann et al 1987. In vergelijking met chromosomaal DNA, dat in totaal uit ongeveer
3,2 miljard basenparen bestaat en per chromosoom miljoenen basenparen heeft, is
mtDNA met 16.569 basenparen relatief kort. ‘Kort’ betekent ook simpel(er) vast te
stellen en te onderzoeken. Bovendien: iedere cel kan honderden mitochondria bevatten.
De hoeveelheid mitochondrieën per cel en het beperkt aantal basenparen dragen bij aan
onderzoek dat wordt uitgevoerd vanaf de jaren ’80 (Jobling & Tyler-Smith 1995: 449).
Zie M’charek (2005c) voor een uitgebreide analyse van wetenschappelijk onderzoek
naar mtDNA.
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leefde. 301 Over haar mannelijke evenknie, Y-chromosomale Adam, wordt in
1995 gepubliceerd. Dat onderzoek is verricht op celmateriaal van 38 mannen
afkomstig uit alle windstreken. Het toont aan dat Y-chromosomale Adam
ongeveer 270.000 jaar geleden in Afrika rondliep. 302 Y-chromosomale Adam is
dus wat ouder dan African Eve, maar ondersteunt de Out of Africa-theorie.
Belangrijk is dat populatie-genetici op grond van de uitkomsten van dit
onderzoek naar migratiepatronen van homo sapiens concluderen dat alle mensen
behoren tot hetzelfde ras. Er is geen Afrikaans, Aziatisch of Kaukasisch ras.
Om diversiteit te kunnen vangen, spreken genetici daarom van populaties. 303
Forensische toepassingen voor Y-chromosomen
In dit hoofdstuk gaat het verder over YSTRs. Als vastgesteld is dat met YSTRs
paternale migratiepatronen in kaart kunnen worden gebracht, laat de conclusie
dat YSTR-onderzoek kan bijdragen aan opsporingsonderzoek niet lang op zich
wachten. 304 Immers: als een YSTR-profiel van een man uit centraal Afrika
statistisch significant verschilt van dat van een man uit Azië, Europa of ZuidAmerika, dan bevat dat YSTR-profiel voorspellende informatie over de
geografische herkomst van de donor. En individuele geografische herkomst
verschaft informatie over uiterlijk waarneembare persoonskenmerken. Zo zal
een Afrikaanse man vaker een zwarte huidskleur hebben, en een Europese man
vaker een blanke huidskleur. Een blanke huidskleur kan worden beschouwd als
een daderidentiteit en dus zijn YSTR-profielen opsporingstechnologieën. Maar
voor dat YSTRs aldus gebruikt kunnen worden, moet er eerst een aantal
technische en maatschappelijke problemen worden overwonnen.
Technische problemen
De accuraatheid van voorspellingen over uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken is afhankelijk van inzicht in het aantal herhalingen (allelen)
van een YSTR en de frequentie ervan in en tussen verschillende
(sub)populaties. Maar precies die informatie ontbreekt halverwege de jaren ‘90
gegeven het feit dat YSTR-onderzoek dan nog in de kinderschoenen staat.
Daarom wordt in 1996 een workshop georganiseerd met als doel het
implementeren en vullen van een YSTR-databank, met de eerder genoemde De
Knijff als een van de projectleiders.

Cann et al (1987); Pääbo (1995: 1141) schrijven dat mitochondriale Eva tussen de
100.000 en 200.000 jaar geleden leefde.
302 Dorit et al 1995; Pääbo 1995
303 Zie M’charek (2005a) voor een etnografische analyse van het concept populatie in
genetische laboratoria.
304 Naast een toepassing in de opsporing, noemen Jobling et al (1997) ook dat Ychromosomaal DNA-onderzoek uitkomst kan bieden bij mengprofielen, om
verdachten uit te sluiten als mogelijke dader of vaderschapsonderzoek.
301
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In 1997 verschijnt een special issue van het International Journal of Legal
Medicine met daarin de eerste resultaten. 305 Aangetoond wordt dat YSTRs
geschikt zijn voor forensisch onderzoek, onder andere in zedendelicten en
vaderschapszaken. 306 Maar het onderzoek laat meer zien. Door YSTRs te
bepalen van mannen afkomstig uit Nederland, Duitsland, Zwitserland en Italië
zijn de genetici goed in staat om statistisch onderbouwde uitspraken te doen
over de herkomst van de donor van het celmateriaal. 307 Verder onderzoek
wordt geïnitieerd. De volgende geformuleerde doelstellingen geven vorm aan
het onderzoek: het standaardiseren van een betrouwbare YSTR-methode, de
implementatie van kwaliteitseisen en het vaststellen de diversiteit van YSTRs in
een populatie van Europese mannen zodat betrouwbare informatie beschikbaar
is voor forensische toepassing. 308 Een en ander moet leiden tot het in gebruik
nemen van een YSTR-databank.
In februari 2000 wordt de zogenaamde Y-chromosome Haplotype Reference
Database (hierna: YHRD) online gezet. 309 De datum is belangrijk, want een
aantal maanden daarvóór ontvangt men op het FLDO het eerder genoemde
verzoek van de recherche uit Friesland om aan de hand van DNA-onderzoek
een uitspraak te doen over de uiterlijk waarneembare persoonskenmerken in de
zaak Marianne Vaatstra. Gegeven De Knijff’s betrokkenheid bij het YHRDproject heeft hij dan reeds toegang tot de data. Dit leidt ertoe dat bekend wordt
gemaakt dat de moordenaar zeer waarschijnlijk afkomstig is uit NoordwestEuropa.
Maatschappelijke problemen
In de bovengenoemde special issue van International Journal of Legal Medicine
wordt in een review gesproken dat er niet alleen technische, maar ook
Onderzoek is gedaan op celmateriaal afkomstig van 3825 mannen afkomstig uit
Europa, Amerika, Azië, Afrika, en Oceanië. Het celmateriaal is verder onderverdeeld
naar geografische afkomst van de mannen, zo is de Europese populatie onderverdeeld
in donors woonachtig in Baskenland, Berlijn, Groot Brittanië, Catalonië, IJsland,
Leiden, Milaan en Roemenië (Kayser et al. 1997; De Knijff et al. 1997).
306 Kayser et al. 1997
307 De Knijff et al. 1997: 139
308 Roewer et al. 2000: 32. Celmateriaal van 2439 mannen, onderverdeeld in 20
regionale subpopulaties, wordt daarvoor gebruikt. De onderzochte populaties zijn
afkomstig uit Berlijn, Düsseldorf, Keulen, Leipzig, Magdenburg (2x), München (2x),
Innsbrück, Groningen, Friesland, Limburg, Zeeland, ongedefnieerd Nederlands, Rome,
Boedapest, Riga, Vilnius, Tartu, en Buenos Aires. Ook wordt een sample van Baranya
Roma vastgesteld. De onderzochte YSTRs zijn DYS19, DYS389I, DYS389II, DYS390,
DYS391, DYS392, DYS393, DYS385 (allel I & II). Veertien, voornamelijk Europese
genetische laboratoria zijn betrokken bij het onderzoek.
309 http://www.yhrd.org. ‘Haplotype’ komt van haploïd: één stel chromosomen per cel
bezittend.
305
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maatschappelijke problemen moeten worden opgelost. 310 Weliswaar bevatten
de geselecteerde YSTRs geen coderend DNA maar ze verschaffen wel
informatie over uiterlijk waarneembare persoonskenmerken. Daar zitten
ethische consequenties aan: “It is important that the information is not misused
to reinforce racial prejudices or stereotypes. Perhaps any such use and its
consequences should be monitored by an independent body.” 311 YSTRs als
opsporingstechnologie herbergt het risico dat racistische vooroordelen en
stereotypen worden versterkt. Waakzaamheid bij het gebruik is dus geboden.
En, misschien nog belangrijker, de juridische toelaatbaarheid van een dergelijke
test hangt nauw samen met de specificiteit – dat wil zeggen terechte of
onterechte inclusies en exclusies – van de genetische voorspellingen over
uiterlijk waarneembare kenmerken van de onbekende verdachte.
De Y-chromosomale identiteit van Victor Toom
YSTRs in combinatie met de YHRD kan als opsporingstechnologie worden
ingezet om een daderidentiteit te creëren. Zo is in de zaak Marianne Vaatstra
een Noordwest-Europese daderidentiteit geconstrueerd. Mogelijk dat deze
identiteit ertoe heeft geleid dat via Opsporing verzocht wordt gecommuniceerd dat
de politie op zoek is naar een blanke man. Maar hoe specifiek zijn deze
daderidentiteiten? Ter illustratie en als test gebruik ik mijn eigen YSTR-profiel.
Ik heb dat profiel kunnen vaststellen toen ik in de zomer van 2005 etnografisch
onderzoek deed bij het FLDO. 312 Mijn numerieke YSTR-profiel laat het
volgende aantal herhalingen zien (tabel 4.7). 313
Het YSTR-profiel zou een indicatie moeten geven over mijn
geografische herkomst, meer specifiek over de whereabouts van mijn voorvaders.
Van mijn familie aan vaderskant is een stamboom bekend die tot de 16e eeuw
teruggaat. 314 Mijn familie van vaders kant, de familie Toom, heeft voorzover
bekend altijd in Nederland geleefd. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat
mijn YSTR-profiel overeen komt met gesampelde Europese donoren.

“Their nonrandom distribution in different populations could provide clues about
the population of origin of a sample, though admixture (and socio-political considerations)
will make this problematic” (Jobling en Tyler-Smith 1995: 455, cursivering toegevoegd).
311 Jobling et al. 1997: 123
312 Zie Toom (2009) voor een verslag van mijn observaties, en voor een analyse van de
kloof tussen forensische expertise en het juridische domein.
313 Ik heb hier acht markers weergegeven van mijn YSTR-profiel. In werkelijkheid zijn
er elf markers vastgesteld, maar om de vergelijking met de zaak Marianne Vaatstra te
behouden, heb ik de betreffende markers weggelaten. Zoals we later zullen zien, zijn elf
YSTR-markers geen overbodige luxe.
314 Ik leun hier op een genealogisch onderzoek uitgevoerd door mijn opa: Schalk Toom.
1994. Op zoek naar onze voorouders. Het voor- en nageschlacht van Schalk Toom en Trijntje
Wierenga. Harderwijk.
310
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Tabel 4.7, YSTR-profiel Victor Toom

Extractienummer
L05-278-1

Zaaknummer
Victor

Marker
DYS391
DYS389I
DYS389II
DYS19
DYS392
DYS393
DYS390
DYS385

Allel 1
10
12
28
16
11
12
23
13

Allel 2

17

Als ik mijn YSTR-profiel (met dezelfde gebruikte markers als in de
zaak Marianne Vaatstra, figuur 4.7) invoer in de YHRD, is er – in ieder geval
voor mij – een onverwacht resultaat. Aan de hand van de resultaten van mijn
ingevoerde YSTR-profiel, op grond van zeven loci, wordt vastgesteld dat er in
een groep van 54.863 bemonsterde mannen van in totaal 477 populaties
veertien andere mannen rondlopen met hetzelfde YSTR-profiel. Zeven daarvan
lopen rond in Europa, zeven anderen in Azië. 315 Om mijn geografische origine
verder te specificeren, voeg ik marker DYS385 toe aan de zoekopdracht. In
vergelijking met de andere markers is DYS385 een bijzonder pluriforme
marker; de marker manifesteert zich in meer dan honderd verschillende allelen,
terwijl de zeven andere ingevoerde YSTR markers zich manifesteren in 11 tot
17 verschillende lengtes. DYS385 is daarom niet alleen een complexe marker,
maar ook een bijzonder specifieke.
Op grond van de toegevoegde DYS385 komt mijn YSTR-profiel
overeen met precies één ander profiel in de YHRD: het betreft een man die
rondloopt in Nepal. Ik ben, op grond van die acht YSTRs, dus genetische
verwant aan een man uit Nepal. 316 Mensen die mij kennen zullen mij
beschrijven als blank, lang, blond en krullen. Niet wat je noemt het prototype
van een Aziatische of Nepalese man.

Om precies te zijn uit: Bydgoszcz en Gdansk, Polen; Greifswald en Leipzig,
Duitsland; Leiden, Nederland; London, UK [Indo-Pakistani]; West Noorwegen;
Hangzhou, China [Han]; Maleisië (3) [Indian]; Nepal (2); Singapore [Indian].
316 Direct denk ik aan de ondertitel Relatives are always a surprise van een boek van
antropologe Marilyn Strathern (2005).
315
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Figuur 4.7: YSTR-profiel Victor Toom, 7 & 8 markers, bron: www.yhrd.org
(bezocht 18 oktober 2007).

YSTRs als opsporingstechnologie
Een van de achterliggende vragen in deze paragraaf zijn de overeenkomsten en
verschillen tussen YSTRs, autosomale DNA-profielen en andere
opsporingstechnologieën? Om beide te identificeren, zijn verschillende
daderidentiteiten en de daaraan ten grondslag liggende opsporingstechnologieën
beschreven, waarbij in het bijzonder aandacht is besteed aan YSTRs (tabel 4.8).
Voor het toekennen van daderidentiteiten aan onbekende verdachten zijn
opsporingstechnologieën onmisbaar. De eerste vijf opsporingstechnologieën
produceren onzekere kennis met een lage incriminerende bewijswaarde –
haaranalyse en YSTR-onderzoek kunnen overigens wel individuele
verdenkingen ontkrachten. Een ander punt is dat de eerste vijf
opsporingstechnologieën niet over individuen maar populaties gaan. Alhoewel
er grote verschillen zijn tussen de eerste vijf opsporingstechnologieën, kan
worden gesteld dat ze kwalitatief vergelijkbaar zijn. De YSTR-praktijk als
opsporingstechnologie is, gegeven deze overeenkomsten, geen revolutionaire of
anderszins vernieuwende techniek; het voegt zich bij het al bestaande arsenaal
van andere, meer traditionele, opsporingstechnologieën.
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Tabel 4.8: Vergelijking en evaluering opsporingstechnologieën

Opsporingstechnologie
1. Gedragswetenschap

Daderidentiteit

Bewijswaarde

Serieverkrachter
of planmatige
verkrachter

Geen

2. Statistiek

Bekende van het
slachtoffer

Geen

3. Haaronderzoek
4. YSTRpraktijk

Geen neger of
Aziaat
NoordwestEuropese man

Ondersteunend
Ondersteunend

5. Daderprofiel

Blanke man

Geen

6. Autosomaal
DNA-profiel in
de DNAdatabank

Serieverkrachter
of -moordenaar

Veel

Wat brengt het
in beeld
Populatie
gebaseerd op (1)
mannen met
antecedenten of
(2) aangiftes van
eerdere misdrijven
Populatie van
familie, vrienden,
kennissen van
slachtoffer
Vermindert stigma
asielzoekers
Vermindert
stigma; populatie
van NoordwestEuropese mannen
Populatie van
blanke mannen (in
regio met leeftijd
20 – 45)
Een
serieverkrachter
die opnieuw kan
toeslaan

Verschillen komen juist in beeld als YSTRs worden vergeleken met
autosomale DNA-profielen. Eerder is gesteld dat het DNA-spoor van
celmateriaal van de onbekende verdachte opgeslagen is in de DNA-databank.
In tabel 4.6 is het hypothetische scenario geschetst dat dat DNA-spoor matcht
met een ander DNA-spoor van een onopgelost zeden- of levensdelict. Indien
dat het geval is (en dat weten we niet want het College van procureurs-generaal
heeft het dossier niet voor het onderzoek toegankelijk gemaakt), brengt de
DNA-databankmatch een daderidentiteit tot stand waarbij er veel zekerheid is
dat hier sprake is van een serieverkrachter of -moordenaar (zie tabel 4.9).
Op grond van deze paragraaf kunnen twee lessen worden getrokken.
Punt één: de beschreven opsporingstechnologieën, inclusief de YSTR-praktijk
maar exclusief een mogelijke DNA-databankmatch, vertonen veel gelijkenissen
in de zin dat ze de capaciteit hebben om veel ‘gelijke’ mensen in populaties te
clusteren. Punt twee: YSTR-profielen en autosomale DNA-profielen vertonen
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Tabel 4.9: Vergelijking YSTR-profiel en autosomaal DNA-profiel.

YSTR-profiel
Daderidentiteit
Zekerheid
Bewijswaarde
Wat brengt het in
beeld

NoordwestEuropese man
Laag
Ondersteunend
Populatie

Autosomaal
DNAprofiel
Serieverkrachter of
moordenaar
Hoog
Overtuigend
Individu

grote verschillen: de YSTR-praktijk mobiliseert populaties waarvan het onzeker
is of degene die het misdrijf heeft gepleegd voldoet aan de daderidentiteit,
terwijl autosomale DNA-profielen met grote zekerheid individualiseren. Beide
DNA-profielen mobiliseren dus een andere praktijk en vragen daarom om
verschillende opsporingsstrategieën. Dat is het onderwerp van de volgende
paragraaf.
4.3 Opsporing, daderprofielen en ‘interessante’ personen
In de periode van het opsporingsonderzoek worden in de zaak Marianne
Vaatstra tenminste twaalf personen aangewezen als verdachte. 317 Uit openbare
bronnen blijkt dat al deze personen met naam en toenaam zijn genoemd door
tipgevers. 318 Ook andere omstandigheden – in de buurt zijn geweest van het
plaats delict of het hebben van antecedenten – kunnen ertoe leiden dat
individuele personen als verdachte worden aangemerkt. Tegen hen is een
gerechtelijk vooronderzoek geopend. 319 Van alle in beeld gekomen verdachten
In de zaak Marianne Vaatstra zijn twee recherchebijstandteams ingesteld. Het eerste
was in functie van 1 mei 1999 tot en met 30 juni 2001. In september 2001 wordt een
second opinion aangevraagd. De commissie daarvan gaat begin 2002 aan de slag met het
aangelegde dossier. De commissie adviseert een tweede recherchebijstandsteam in te
stellen. Het advies wordt overgenomen, waarna een nieuw recherchebijstandsteam
wordt gevormd en van 17 mei 2002 tot en met 30 juni 2003 haar werk doet. Sindsdien
is de zaak Marianne Vaatstra een cold case. Dat betekent dat, zodra er nieuwe tips
binnenkomen, deze worden nagetrokken. Sinds 1 oktober 2007 is de zaak onderwerp
van een dossierregistratie.
318 Vaak komen dergelijke tips binnen nadat er media-aandacht is geweest voor de zaak.
Zo heeft het televisieprogramma Opsporing verzocht twee keer een uitzending aan de zaak
Marianne Vaatstra besteed: op 15 juni 1999 en 27 juni 2000. Martin Innes (2003: 229ev)
stelt dat het gebruik van media voor opsporingsdoeleinden een strategie is om zoveel
mogelijk informatie te vergaren. Een dergelijke strategie moet leiden tot een information
burst.
319 Aan de hand van persberichten en persconferenties van het openbaar ministerie
Leeuwarden komt, met betrekking tot van als verdachte aangemerkte personen van wie
DNA is afgenomen, het volgende beeld naar voren: 32 jarige inwoner Zwaagwesteinde
(28 mei 1999); wandelaar langs spoorlijn (18 juni 1999); de ‘Irakees’ is aangehouden in
317
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is celmateriaal voor DNA-onderzoek beschikbaar gekomen. Zij zijn op grond
van dat onderzoek allemaal uitgesloten als mogelijke dader. Op een dergelijke
wijze aangemerkt worden als verdachte is het resultaat van een
rechercheerstrategie waarbij bottum up gewerkt wordt. 320 Bij dergelijke
rechercheerstrategieën worden getuigenissen, sporen, modus operandi en andere
concrete informatie van een misdrijf gebruikt om individuen als verdachte te
kunnen aanmerken. Voordat DNA-onderzoek bij een verdachte kan worden
gevorderd, moet zijn voldaan aan de wettelijke voorwaarden zoals beschreven
in het Wetboek van Strafvordering. De twaalf bovengenoemde verdachten zijn
door feiten en omstandigheden, tips en vermoedens zodanig aan het misdrijf
gekoppeld, dat zij convergeerden met de wettelijke regels voor forensisch
DNA-onderzoek. Hun lichaam is als forensisch-genetisch lichaam tot stand
gebracht.
Een andere rechercheerstrategie werkt top down. 321 Met deze
rechercheerstrategie zijn met het verstrijken van de tijd ongeveer 900 mannen
in de zaak Marianne Vaatstra in beeld van de opsporingsautoriteiten gekomen.
Zij convergeren met de daderidentiteiten en worden dientengevolge tot
‘interessante’ personen gemaakt: “De rode draad is steeds (geweest) om
‘interessante’ personen uit te sluiten, al dan niet via DNA-onderzoek. … Het
gaat om personen die niet als dader konden worden uitgesloten, maar (nog)
geen verdachte waren.” 322 Geconstrueerde daderidentiteiten worden in
opsporingsonderzoek getransformeerd tot ‘interessante’ personen die door
DNA-onderzoek moeten worden uitgesloten als mogelijke dader. Over deze
900 mannen en het DNA-onderzoek dat op hun celmateriaal is uitgevoerd gaat
het in deze paragraaf.
Het opsporingsonderzoek: van individu naar populatie
Vrij snel na de moord op Marianne Vaatstra hebben vijftien ‘interessante’
personen celmateriaal afgestaan voor DNA-onderzoek, vermoedelijk gaat het
om bekenden van Marianne Vaatstra. Een hoofdverdachte die na DNAonderzoek niet kan worden uitgesloten als mogelijke dader, blijft echter uit. In
december 1999 neemt het openbaar ministerie daarom, na toestemming van het
Turkije (13 oktober 1999); twee mannen zijn als verdachte aangemerkt (15 oktober
1999); sinds het laatste bericht is van 5 verdachten celmateriaal afgenomen (waarvan 2
zonder hun medeweten, Leeuwarder Courant 23 juni 2003), in 1 geval is het lichaam
van een overleden persoon opgegraven (Juni 2003); de ‘Afghaan’ is aangehouden in
Engeland (8 september 2003).
320 Een andere term die in omloop is, is misdrijfgeleid zoeken, zie: De Poot et al 2004:
50; De Poot & Kruisbergen 2006: 56.
321 Een andere benaming is verdachtegeleid opsporingsonderzoek, zie: De Poot et al
2004: 50, 225; De Poot & Kruisbergen 2006: 56-60. Verdachtegeleid-zoeken wordt met
name toegepast in zaken die moeilijk zijn op te lossen (whodunits).
322 Openbaar ministerie Leeuwarden, 15 oktober 1999
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College van procureurs-generaal, een innovatief besluit: de kring van
‘interessante’ personen wordt uitgebreid. Besloten wordt om, voor de tweede
keer in de Nederlandse geschiedenis, een grootschalig top down DNA-onderzoek
te organiseren. 323 De organisatie van dergelijk onderzoek is aan regels
gebonden. Er moet sprake zijn van een ernstig misdrijf waarover grote
maatschappelijke onrust ontstaat, er bestaan geen andere aanwijzingen meer die
voldoende kans bieden op het oplossen van het misdrijf, het middel moet
kunnen bijdragen aan het oplossen van het misdrijf én de kring van te
onderzoeken personen mag niet groter zijn dan noodzakelijkerwijs nodig. 324
Omdat een ‘interessante’ persoon geen wettelijke categorie is, en omdat tegen
‘interessante’ personen geen strafrechtelijk onderzoek loopt, geschiedt afname
op vrijwillige basis. Tenslotte worden de DNA-profielen van ‘interessante’
personen die niet overeenkomen met het DNA-spoor “niet opgeslagen in de
DNA-databank en ook niet vergeleken met andere in de databank reeds
vastgelegde profielen van sporenmateriaal van onopgeloste delicten …, maar,
tezamen met het resterende celmateriaal, direct vernietigd.” 325
Terug naar het opsporingsonderzoek. Naar 186 mannen wordt een
aangetekende brief verstuurd met daarin de oproep vrijwillig celmateriaal af te
staan: “Het gaat om mannen met wie de vermoorde Marianne Vaatstra omging,
mannen die in het verleden in ons land zijn veroordeeld voor zedendelicten en
mannen wier naam door anderen is genoemd als mogelijk betrokkene of omdat
zij rond het tijdstip en de plaats van het misdrijf zijn gezien.” 326 Alle mannen
die wangslijm afstaan kunnen worden uitgesloten als mogelijke dader.
Een ‘interessante’ weigeraar
Van de 186 ‘interessante’ personen weigert een aantal celmateriaal af te staan.
Dat is niet zonder gevolgen, zo ondervindt een weigeraar met de gefingeerde
naam Anton Boom. Boom is een van de personen die op grond van een
binnengekomen tip bij de politie een brief krijgt waarin hij verzocht wordt
celmateriaal af te staan. 327 Boom weigert mee te werken, waarna hij een aantal
Het eerste grootschalige DNA-onderzoek wordt uitgevoerd in Utrecht rondom een
zaak die bekend staat als de zogenaamde ‘Utrechtse serie-verkrachter’ (Eikelenboom
2000). De serieverkrachter verkracht in 1995 en 1996 in totaal vijf vrouwen, en
vermoedelijk randt hij negen vrouwen aan. Als het opsporingsonderzoek steeds op
niets uitloopt, doet de korpschef van de Utrechtse politie in september 1998 het
voorstel om van 600 mannen het DNA-profiel vast te stellen. Uiteindelijk wordt van
ruim 110 mannen het DNA-profiel vastgesteld. De dader wordt niet gevonden en de
zaak is tot op de dag van vandaag niet opgelost.
324 Tweede Kamer, vergaderjaar 2000–2001, 27 400 VI, nr. 49, pp. 1-8; zie ook: De
Poot & Kruisbergen 2006: hoofdstuk 4.
325 Tweede Kamer, vergaderjaar 2000–2001, 27 400 VI, nr. 49, p. 7
326 NRC Handelsblad, 20 december 1999
327 Dagblad van het Noorden, 8 april 2000
323
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keer – tijdens huisbezoeken en telefonische gesprekken – dringend verzocht
wordt toch mee te werken. Op zeker moment schakelt Boom zowel de media
als een advocaat in. De advocaat doet namens Boom beklag bij het openbaar
ministerie. De reactie van de officier van justitie laat niet lang op zich wachten:
“Ik meen te kunnen stellen dat wij zorgvuldig zijn omgegaan met de belangen
van uw cliënt. Hij heeft een aangetekend schrijven ontvangen. Hierdoor heeft,
behalve hijzelf, niemand kennis behoeven te krijgen van de inhoud van deze
brief. Medewerking voorkomt overigens wel dat de politie verder gaat
rechercheren rondom uw cliënt. Dit kan in zijn belang zijn, lijkt mij!” 328
‘Interessante’ personen kunnen dus maar beter meewerken aan een verzoek
voor DNA-onderzoek in de zaak Marianne Vaatstra, zo stelt de officier van
justitie. Ondertussen zijn de media op het verhaal gedoken. Dat heeft nog
serieuze gevolgen voor Boom.
Als gevolg van de publiciteit komen twaalf nieuwe tips binnen rondom
Boom’s vermeende betrokkenheid bij de moord op Marianne Vaatstra. De
rechter-commissaris vindt in die tips voldoende aanleiding om een gerechtelijk
vooronderzoek tegen Boom te starten. 329 De rechter-commissaris kiest ervoor
om Boom niet direct op de hoogte te stellen van het feit dat hij als verdachte is
aangemerkt. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van de uitleg van de Wet
DNA-onderzoeken volgens het Tandenborstelarrest (paragraaf 3.4). 330 Dat
arrest stelt dat in beslag genomen voorwerpen waarop mogelijk celmateriaal van
een verdachte aanwezig is voor DNA-onderzoek gebruikt mag worden.
Rechercheurs verzamelen sigarettenpeuken en een tissue van Boom. Daarvan
wordt het DNA-profiel vastgesteld. Op grond daarvan wordt Boom uitgesloten
als mogelijke dader. 331
Een nieuw daderprofiel en nieuwe ‘interessante’ personen
Als de meest voor de hand liggende daderidentiteiten geen verdachte opleveren,
komen de opsporingsautoriteiten te staan voor de vraag of, en zo ja hoe, er
verder moet worden gerechercheerd op ‘interessante’ personen. Besloten wordt
verder te rechercheren. Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, stellen
op verzoek van politie en justitie, zes gedragsdeskundigen een nieuw
daderprofiel op. Het daderprofiel wordt bekend gemaakt tijdens een uitzending
van Opsporing verzocht:
“Het betreft een blanke man met extreme fantasieën over
sex, geweld, macht en controle. … Waarschijnlijk heeft hij
Dagblad van het Noorden, 8 april 2000.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, Aanhangsel 1362, p. 3031
330 Hoge Raad 2000a. Zie ook: M’charek 2005b; Prinsen 2008a.
331 Er is, aldus de Leeuwarder Courant (23 juni 2003), tenminste nog een tweede
persoon op deze wijze uitgesloten.
328
329
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zich per fiets verplaatst en het is dus aannemelijk dat hij uit
de buurt komt. … Uit aangetroffen haar blijkt dat hij in
ieder geval geen Aziatisch of Negroïde type mens is, maar
een blanke, niet noodzakelijk komend uit Nederland. In het
algemeen bevinden plegers van dit soort feiten zich in de
leeftijdsgroep 20-45, maar er zijn hier aanwijzingen dat hij
eerder aan de onderkant (20-30), dan aan de bovenkant (3045) daarvan zal zitten.” 332
Na het bekendmaken van het daderprofiel stromen tips binnen; tegelijkertijd
pluist de politie dossiers uit op zoek naar vergelijkbare zaken en mogelijke
verdachten en worden dossiers opgevraagd van terbeschikkinggestelden. Alle
vergaarde informatie wordt vergeleken met het daderprofiel:
“Wanneer de betrokken personen woonachtig zijn (geweest)
in een straal van 15 kilometer van de plaats van het delict,
Veenklooster, dan wel een relatie met het gebied hebben en
wanneer zij aan het leeftijdscriterium voldoen, alsmede aan
één of andere “kenmerken” van het daderprofiel, of sprake
is van goed gemotiveerde tips, worden zij uitgenodigd om
mee te werken aan een vrijwillig DNA-onderzoek.
Voorlopig wordt gedacht aan enkele honderden
personen.” 333
Als het tweede recherchebijstandsteam eind juni 2003 opgeheven wordt, zijn
815 personen op grond van DNA-onderzoek uitgesloten als mogelijke dader. 334
Drie jaar later, in juni 2006, wordt bekend gemaakt dat meer dan 900 personen
na DNA-onderzoek zijn uitgesloten als dader. 335
Een DNA-bevolkingsonderzoek?
Er is nog een derde mogelijkheid om met DNA-onderzoek het misdrijf op te
lossen. Een DNA-bevolkingsonderzoek, naar analogie van medische
bevolkingsonderzoeken, 336 kan worden gestart, waaraan iedereen die voldoet
aan een daderidentiteit wordt gevraagd deel te nemen. We hebben net gezien
dat er een daderprofiel is gecommuniceerd dat een daderidentiteit tot stand
brengt van een 20-45 jarige blanke man die in een straal van vijftien kilometer
rondom het plaats delict woont. Dit is een optie die (de leiding van) het
Opsporing verzocht, 27 juni 2000
Openbaar ministerie Leeuwarden, 3 oktober 2000
334 Openbaar ministerie Leeuwarden, juni 2003 (zonder datum)
335 Openbaar ministerie Leeuwarden, 1 juni 2006
336 Voorbeelden zijn borstkanker- en baarmoederhalskanker.
332
333

135

openbaar ministerie en de minister van justitie om praktische en principiële
redenen als onwenselijk beschouwt.
Er zijn drie praktische redenen dergelijk onderzoek af te wijzen. Ten
eerste is een grootschalig DNA-onderzoek veel gerichter en toegespitst op de
dan bestaande kennis aanwezig bij politie en officier van justitie Ten tweede
mag een daderprofiel niet de enige basis mag vormen voor
opsporingsonderzoek. En ten derde lijkt het onverstandig halverwege een
weloverwogen rechercheonderzoek de strategie te verleggen als toch besloten
wordt een DNA-bevolkingsonderzoek te organiseren. De meer principiële
argumenten zijn dat de klassieke grondslagen – waarbij tot individuen te
herleiden aanwijzingen bijdragen aan het bestempelen van een verdachte –
worden losgelaten, dat door sociale druk het principe van ‘vrijwilligheid’ in het
geding komt en dat opsporingsonderzoek zich zal richt op weigeraars. 337
De familie Vaatstra wenst dat een dergelijk DNA-bevolkingsonderzoek
wél wordt uitgevoerd. Zij worden in die wens gesteund door Peter R. de Vries
van het gelijknamige televisieprogramma. Namens de familie Vaatstra spant De
Vries een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Hij eist dat een DNAbevolkingsonderzoek zal worden georganiseerd. Het geding wordt besloten in
het voordeel van het openbaar ministerie op de overweging dat de officier van
justitie de leider is van het opsporingsonderzoek en dat dientengevolge deze
ook de beslissingen neemt omtrent het opsporingsonderzoek. 338
Twee verschillende logica’s
In deze paragraaf hebben twee rechercheerstrategieën centraal gestaan. Beide
opsporingspraktijken kennen een andere rechercheerepistemologie – daarmee
bedoel ik dat ze geïnformeerd worden door verschillende soorten kennis – wat
leidt tot verschillende keuzen die gemaakt worden in het
opsporingsonderzoek. 339 De eerste, de bottom up benadering, kan worden
opgevat als een meer klassieke rechercheerstrategie, waarbij aanwijzingen
(getuigenissen, sporen of modus operandi) worden geïnterpreteerd of goed
gemotiveerde tips worden nagegaan. Het voorbeeld van Anton Boom laat zien
dat bottom up onderzoek erop gericht is individuen en de wettelijke criteria om
iemand tot verdachte te bestempelen – in dit geval op zo’n wijze dat
celmateriaal kan worden verzameld – samen te laten vallen.
De tweede, de top down-methode, mobiliseert een recherchestrategie
met een andere logica. Profilers interpreteren de omstandigheden van het
Ministerie van justitie. Directoraat-Generaal Rechtshandhaving. Bureau JBA,
5059906/500/DP, 20 oktober 2000
338 Rechtbank Leeuwarden 2000
339 Vergelijk Innes (2002: 684) die spreekt over “’investigative epistemology’: that is
how detectives develop a sense that they ‘know’ how the crime happened and who was
responsible.”
337
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misdrijf en kennen zodoende de meest waarschijnlijke persoonskenmerken toe
aan de onbekende verdachte (leeftijd, karakter, woonplaats); forensisch
onderzoek maakt het mogelijk statistisch onderbouwde uitspraken te doen over
uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van de onbekende verdachte.
Profilers en forensische kennis dragen bij aan de keuze en selectie van individuen
die worden benaderd door de politie. Opsporingstechnologieën en
daderidentiteiten zijn geen neutrale middelen, want de aldus geconstrueerde
daderidentiteiten worden in de zaak Marianne Vaatstra getransformeerd naar
900 ‘interessante’ personen. Zij moeten door middel van DNA-onderzoek
uitgesloten worden als mogelijke moordenaar van Marianne Vaatstra.
Wat een ‘interessante’ persoon precies is, is niet eenduidig te
beantwoorden. Het is geen individu dat zich vanzelf manifesteert in een
opsporingsonderzoek, maar afhankelijk is van een arsenaal aan te mobiliseren
wetenschappelijke kennis. Een ‘interessante’ persoon bestaat niet zonder
wetenschappelijke theorieën, -praktijken en statistische modellen. Bovendien:
gegeven de heteromorfiteit van daderidentiteiten kunnen voortdurend nieuwe
personen ‘interessant’ worden gemaakt. Van geen van allen staat vast dat zij
ook maar iets met het misdrijf te maken hebben; zij convergeren slechts met de
door wetenschappelijke kennis geconstrueerde daderidentiteiten. Een
‘interessante’ persoon is nooit alleen, maar wordt gevat in een groep individuen
die toevalligerwijs een of meer overeenkomsten hebben met de meest
waarschijnlijke dader. ‘Interessante’ personen worden gegroepeerd in een
verdachte populatie. Zij worden gevraagd aan te tonen dat zij de dader niet
kunnen zijn. 340 Dat aantonen geschiedt op basis van vrijwilligheid, want een
‘interessante’ persoon is geen wettelijke categorie en dwang kan dus niet
worden uitgeoefend. Echter, weigerende ‘interessante’ personen worden alleen
maar ‘interessanter’. Van echte vrijwilligheid is dus geen sprake. Een verzoek
tot medewerking is minder dan een sommatie maar meer dan een verzoek.
De YSTR-praktijk als opsporingstechnologie is in de zaak Marianne
Vaatstra gebruikt om een grote groep asielzoekers te destigmatiseren en om
bepaalde onderzoekslijnen uit te sluiten. Het is – officieel – niet gebruikt om
een groep ‘interessante’ personen in beeld te brengen. Daar is een praktische
reden voor: de groep Noordwest-Europese mannen is veel te groot om op te
rechercheren. 341 Vanuit het perspectief van de wet heeft de kennis over de

Voor een beschrijving van suspect populations, zie: Cole & Lynch 2006; M’charek
2008a; Toom 2010a.
341 M’charek 2008b: 402. Het kan echter niet worden uitgesloten dat de kennis wel
degelijk heeft bijgedragen aan het opsporingsonderzoek. Hoogleraar
wetenschapsfilosofie Ton Derksen schreef een boek over een casus die bekend is
geworden als de zaak Lucia de B. Hij beargumenteert in dat boek dat de statistische
kans van 1:342.000.000 dat Lucia de B. toevallig aanwezig is geweest bij tien verdachte
overlijdensgevallen heeft gewerkt als een ‘anker’ bij de rechercheurs en andere
340
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Noordwest-Europese afkomst niet kunnen bijdragen. Het vaststellen van
uiterlijk waarneembare persoonskenmerken is tot 2003 in strijd met artikel 138a
van het Wetboek van Strafvordering, zoals we hebben gezien.
4.4. Een wetgevingspraktijk
De kiem van de zaak Marianne Vaatstra als mijlpaalcasus is de opstand van
Kollum. De ontstane maatschappelijke onrust kan worden getemperd als er
kennis is over de afkomst van de onbekende verdachte. In dat kader krijgt
ontvangt het FLDO in oktober 1999 het verzoek of genetisch onderzoek naar
uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van die onbekende verdachte kan
worden uitgevoerd. Zoals is beschreven in dit hoofdstuk, is dergelijk onderzoek
wettelijk nadrukkelijk verboden. Het mijlpaalcasusmoment laat zien dat de
wetenschappelijke mogelijkheden en de wettelijke ruimte voor het gebruiken
van de mogelijkheden niet synchroon lopen. In deze paragraaf wordt
beschreven hoe wetgeving en genetica worden gesynchroniseerd door twee
uiterlijk waarneembare persoonskenmerken – ‘geslacht’ en ‘ras’ – als
categorieën in de wet op te nemen. Hoe komen dergelijke, op het eerste gezicht
vanzelfsprekende en eenduidige categorieën, in de wet terecht; en zijn de
categorieën in de genetische praktijk net zo vanzelfsprekend en eenduidig?
Wetgevingstraject
Een jaar na de moord op Marianne Vaatstra wordt ruchtbaarheid gegeven aan
het uitgevoerde genetische onderzoek naar uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken van de onbekende verdachte. Het suggereert dat de
vermoedelijke moordenaar uit de eigen streek komt. 342 In de periode tussen de
opstand van Kollum en het bekend worden van het genetische onderzoek
wordt gestart met het traject de wet aan te passen zodat uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken van onbekende verdachten forensisch-genetisch
vastgesteld kunnen worden. De aftrap wordt, in maart 2000, gegeven door het
College van procureurs-generaal. Het College bepleit forensisch DNAonderzoek wettelijk ruimer te definiëren, zodat alle genetische informatie die
informatief is voor opsporingsonderzoek kan worden gebruikt. 343 Daartoe
moet artikel 138a van het Wetboek van Strafvordering worden aangepast, zodat
DNA-onderzoek niet meer uitsluitend gericht is op het vergelijken van DNA-

betrokken professionals. Het denken en handelen wordt dan sterk beïnvloed door dat
‘anker’, zie: Derksen 2006: 17.
342 Leeuwarder Courant, 29 april 2000
343 College van procureurs-generaal, 15 maart 2000, kenmerk: 2000030665. Het College
noemt in de brief het geslacht en de haarkleur, en stelt dat, gegeven het voortschrijden
van de techniek “binnen afzienbare tijd uit het celmateriaal een vrij volledig signalement
kan worden gedestilleerd.”
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profielen. 344 Minister van justitie Benk Korthals (VVD) laat eind mei 2000
weten dat hij positief staat ten aanzien van het vaststellen van uiterlijk
persoonskenmerken ten behoeve van opsporingsonderzoek van een onbekende
verdachte. 345
Concept-wetsvoorstel en adviezen van stakeholders
Beleidsmedewerkers van het ministerie van justitie stellen een conceptwetsvoorstel en bijgaande memorie van toelichting op. 346 Voorgesteld wordt
artikel 138a van het Wetboek van Strafvordering aan te passen: “Onder DNAonderzoek wordt verstaan het onderzoek van celmateriaal dat gericht is op het
vergelijken van DNA-profielen of het vaststellen van uiterlijke
persoonskenmerken van de onbekende verdachte.” Beoogd wordt om de
officier van justitie en de rechter-commissaris de bevoegdheid te geven te
bevelen dat uiterlijk persoonskenmerken als ‘geslacht’, ‘bevolkingsgroep of ras’
en ‘kleur van ogen of haar’ uit sporenmateriaal vast te stellen bij misdrijven
waarvoor een gevangenisstraf van acht jaar of meer kan worden geëist. In de
bijgeleverde memorie van toelichting vergelijkt de minister DNA-onderzoek
naar persoonskenmerken met een compositietekening:
“Een compositietekening kan worden gemaakt op grond van
waarnemingen van het slachtoffer van het delict of een andere
getuige. Bij gebrek aan fysieke ooggetuigen of ingeval een
getuige bijvoorbeeld niet in staat is een adequate beschrijving
van de dader te geven, zou het [DNA-] spoor, binnen nader
te bepalen grenzen, een deel van de informatie kunnen
opleveren die een ooggetuige zou hebben kunnen verschaft.
Hierdoor kan de kring van mogelijke daders ingeperkt worden
en kan bovendien een opsporingsactie gerichter worden
gevoerd.” 347
Persoonskenmerken mogen alleen worden bepaald op sporenmateriaal van een
onbekende verdachte. Persoonskenmerken die informatief zijn over erfelijke
aandoeningen met mogelijke genetische componenten (bijvoorbeeld
Parkinson), bepaald gedrag of aanleg tot het ontwikkelen van bepaalde ziekten,
worden buiten het concept-wetsvoorstel gehouden; het recht om zulke
informatie niet te weten wordt, in het kader van het beschermen van de
Het advies is mede-ingegeven door gevormde jurisprudentie over artikel 138a van
het Wetboek van Strafrecht. Afgenomen bloed voor DNA-onderzoek mag uitsluitend
gebruikt worden voor DNA-onderzoek, en niet voor ander onderzoek zonder
toestemming van de verdachte, zie: Hoge Raad 2000b.
345 Tweede Kamer, vergaderjaar 1999 – 2000, 26291, nr. 9, p 3
346 Ministerie van justitie 2000
347 Ministerie van justitie 2000: 1
344
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persoonlijke levenssfeer, zwaarder gewogen dan het opsporings- en
vervolgingsbelang. Tenslotte wijdt de minister een paragraaf aan artikel 1 van de
Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen
gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” 348 De
minister benadrukt dat het forensisch-genetisch vaststellen van
persoonskenmerken, zoals bevolkingsgroep, ras of geslacht, niet discriminerend
is; het dient het opsporingsbelang en is er niet op gericht individuen “op een
zodanige wijze te behandelen dat zij als minder volwaardig worden beschouwd
en in een mindere positie worden gebracht ten opzichte van anderen.” 349
Het concept-wetsvoorstel en de memorie van toelichting wordt naar
verschillende stakeholders gestuurd. 350 Het College van procureurs-generaal, de
Raad van Hoofdcommissarissen en het NFI reageren positief. De Nederlandse
Orde van Advocaten (NOvA), de Registratiekamer (tegenwoordig het College
Bescherming Persoonsgegevens, CBP) en de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak (NVvR) wijzen het voorstel niet af, maar hebben wel kritiek op de
inhoud en argumentatie.
Zo zijn de NOvA en de Registratiekamer van mening dat, gegeven de
betrouwbaarheid van de voorspellingen en de gevoeligheid van het materiaal,
het concept-wetsvoorstel prematuur is. Bovendien: er moet voorzichtig worden
omgesprongen met het bekendmaken van informatie over persoonskenmerken,
want, zoals uit de gang van zaken rond de bewoners van het
asielzoekerscentrum in de zaak Marianne Vaatstra is gebleken “bestaat de kans
dat de volkswoede zich – naar later blijkt zonder enige grond – tegen bepaalde
allochtonen keert. Wanneer betrekkelijk zwakke indicaties op een
maatschappelijk gezien zo gevoelig punt in een gepubliceerd daderprofiel
zouden worden opgenomen kan dat zeer ongewenste consequenties
hebben.” 351 De NVvR bekritiseert niet zozeer het voornemen, als wel de
opgestelde memorie van toelichting. Daarin wordt, aldus de vereniging, weinig
aandacht besteed aan ethische waarden. Zo impliceert het concept-wetsvoorstel
348 Artikel 1 van de Grondwet is in overeenstemming met artikelen uit het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
(EVRM) en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
(IVBPR).
349 Ministerie van justitie 2000: 8
350 Alle aangeschreven organisatie sturen een reactie terug: College van procureursgeneraal, 5 december 2000, kenmerk 2000120180; Raad van Hoofdcommissarissen, 18
december 2000, kenmerk 200016491/NV; NFI, 18 december 2000, kenmerk 0012220;
Nederlandse Orde van Advocaten, 21 december 2000, kenmerk 3.1.1/8;
Registratiekamer, 22 december 2000, kenmerk z-2000-1143; Wetenschappelijke
commissie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, 5 februari 2001, kenmerk
1.18/225/AdG.
351 Nederlandse Orde van Advocaten 2000, kenmerk 3.1.1/8
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een inbreuk op artikel 8 van het Europese Verdrag ter Bescherming van de
Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), dat regels stelt
rondom inmenging van de overheid in het privéleven. Bovendien zijn de
gebruikte termen ‘ras’ en ‘bevolkingsgroep’ niet zonder praktische problemen in
een multiculturele samenleving. Tenslotte bekritiseert de NVvR dat de memorie
van toelichting irreële verwachtingen wekt rondom het gebruik van de
forensische genetica bij de opsporing: “Garanties of verwachtingen met
betrekking tot hogere ophelderingspercentages en een groter gevoel van
veiligheid in de Nederlandse samenleving moeten vermeden worden.” 352 Nadat
alle adviezen zijn binnengekomen, wordt in mei 2001 een expertbijeenkomst
georganiseerd. 353
Wetsvoorstel
Op 31 oktober 2001 stuurt de regering een wetsvoorstel met betrekking tot het
vaststellen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken naar de Tweede
Kamer. 354 Uiterlijk waarneembare persoonskenmerken waarvan wordt
voorgesteld ze geschikt te maken voor opsporingsonderzoek zijn ‘geslacht’, ‘ras’
en ‘bevolkingsgroep’. Uitdrukkelijk wordt de mogelijkheid opengelaten bij de
algemene maatregel van bestuur aangewezen nieuwe uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken toe te voegen aan de wet. Een verandering ten opzicht van
het concept-wetsvoorstel betreft de categorie van misdrijven waarbij uiterlijk
waarneembare persoonskenmerken kunnen worden vastgesteld; voorgesteld
wordt het vaststellen van die kenmerken te schakelen aan misdrijven met een
maximale gevangenisstraf van vier jaar of meer: “Hiermee wordt aangesloten bij
de grens die in de wet van 5 juli 2001 tot wijziging van de regeling van het
DNA-onderzoek in strafzaken.” 355 De voorgestelde voorwaarden voor gebruik
van
uiterlijk
waarneembare
persoonskenmerken
zijn
dat
het
opsporingsonderzoek weinig of geen andere aanwijzingen heeft opgeleverd
over de identiteit van de onbekende verdachte.
De Tweede Kamerfracties VVD, CDA, PvdA en D66 reageren positief
op het wetsvoorstel, de fracties van GroenLinks, SP, ChristenUnie en SGP
onderschrijven het wetsvoorstel, maar stellen kritische vragen. Evenals de
wetgevingsparagrafen in de vorige twee hoofdstukken, bespreek ik niet in detail
de discussies tussen de leden van de Tweede Kamer en de minister van
justitie. 356 In plaats daarvan beschouw ik de concepten ‘geslacht’, ‘ras’ en
Nederlandse vereniging voor rechtspraak, 5 februari 2001, kenmerk 1.18/225/AdG
De bijeenkomst vindt plaats op 21 mei 2001, en wordt bezocht door
wetenschappers, juristen, en medewerkers van het College Bescherming
Persoonsgegevens.
354 Tweede Kamer, vergaderjaar 2001 – 2002, 28072, nrs. 1-2
355 Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 072, nr. 3, p. 5
356 Zie: Van Deudekom & Van der Zwaag 2003; Koops & Prinsen 2005; Prinsen 2008a:
46-7, 203-210.
352
353
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‘bevolkingsgroep’ vanuit de ontwikkelingen in de genetische praktijk. In het
licht daarvan is het antwoord van de minister op de vraag hoe hij uiterlijk
waarneembare persoonskenmerken definieert, interessant:
“Onder uiterlijk waarneembare persoonskenmerken zijn
begrepen die fysieke persoonskenmerken die bij ieder individu
uiterlijk zichtbaar zijn en die gewoonlijk ook kunnen worden
gebruikt voor het maken van een compositietekening met
behulp waarvan de identiteit van de mogelijke dader kan
worden vastgesteld. Dat betekent dat persoonskenmerken die
niet voor een ieder zichtbaar zijn, maar wel kunnen worden
waargenomen, zoals de lichaamsgeur van een persoon, buiten
de reikwijdte van het begrip «uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken» vallen.” 357
Genetica: man/vrouw, ‘ras’ en ‘populatie’
Op het eerste gezicht lijken categorieën als ‘geslacht’, ‘ras’ en ‘bevolkingsgroep’
eenduidig. 358 Maar in de genetische praktijk blijken dergelijke categorieën
weerbarstig. Neem bijvoorbeeld de categorie geslacht. In genetische laboratoria
wordt het vastgesteld aan de hand van een amelogenine bepaling; anders gezegd
de aanwezigheid van een X en/of Y-chromosoom. Vrouwen onderscheiden
zich van mannen omdat bij vrouwen XX zal worden vastgesteld en bij mannen
XY. Of tenminste, in de mééste gevallen. 359 Een snelle scan op de website van
het Erfocentrum leert dat de frequentie van het voorkomen van een afwijkend
sekse-chromosomenpaar zeldzaam is; hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld
transseksualiteit, zo laat het onderstaande schema zien (zie tabel 4.10).
Uit de tabel blijkt dat er ongeveer 30.000 mensen zijn in Nederland bij
wie genetische, fenotypische en sociale identiteiten niet vanzelfsprekend
samenvallen. Gegeven die grote kan het een factor van belang worden in de
opsporingspraktijk, wat problematische consequenties kan hebben. Zo wordt in
2004 te Landgraaf Isabelle Pongs vermoord aangetroffen. Als na verloop van
tijd geen verdacht in beeld is gekomen, worden uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken genetisch vastgesteld. Het onderzoek in de zaak Pongs
wijst uit dat de onbekende verdachte een YSTR-profiel heeft dat vaak

Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 072, nr. 5, p. 1-2
We kunnen ze bijvoorbeeld opzoeken in een woordenboek. Geslacht is dan de
mannelijke of vrouwelijke sekse. Ras is een groep mensen, dieren of planten waarvan
het gedeelde kenmerk een erfelijke eigenschap is. En een bevolkingsgroep heeft
betrekking op een deel van een bevolking dat een bepaald kenmerk bezit.
359 Zie Kayser & Schneider (2009: 156) die een pleidooi houden voor toevoeging van
extra gender-specifieke markers aan standaard forensisch-genetische multiplexes.
357
358
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Tabel 4.10: Syndromen en condities met afwijkende sexechromosomen,
bronnen: www.erfelijkheid.nl (bezocht 21 mei 2008); www.aisnederland.nl
(bezocht 22 mei 2008); Bakker et al 1993; De Cuypere et al 2007.

Syndroom/ Chromosomen
conditie
Klinefelter Mannen met XXY
syndroom
XYY syndroom Mannen met XYY
47XXY (of in
Vrouwen met
variaties daarop)
XXX
Gonadale Vrouwen met XY
dysgenese
Syndroom van Vrouwen met XY
Turner
Androgeen- Vrouwen met XY
ongevoeligheidssyndroom (AOS)
Transseksualiteit

Incidentie
1 tot 2 per 1.000
1 per 1.000
1 op de 1.000
vrouwen
1 op 150.000
vrouwen
1 op 2.500
vrouwen

1:11,900 voor
van-man-naarvrouw
1:30,400 voor van
vrouw-naar-man

Totaal
Nederland
7.500-15.000
mannen
7.500 mannen
7.500 vrouwen
50 vrouwen
ongeveer 3000
vrouwen
160 tot 600
personen
700 personen

voorkomt bij West-Europese mannen. Dan komt er een verdachte vrouw in
beeld:
“De verdachte vrouw is als man geboren, maar is later
getransformeerd tot vrouw. Ondanks de uiterlijke
veranderingen draagt ze nog wel mannelijk DNA-materiaal.
… De advocaat van de verdachte, E. Everhard, zegt: “Ze
ontkent betrokkenheid bij de moord. Ze is wel eens eerder
ondervraagd over de zaak maar omdat justitie zo duidelijk
op zoek was naar een man, hebben ze het daarbij gelaten. Ze
ziet er ook helemaal uit als een vrouw.” 360
Doordat de rechercheurs op zoek zijn naar een man, wordt met het
bovenstaande
citaat
het
gebruik
van
uiterlijk
waarneembare
persoonskenmerken in de opsporingspraktijk gedetriviaaliseerd. Sociale,
fenotypische en genetische identiteiten komen vaak overeen, maar dat hoeft
niet. En hoe zit dat met de categorie ‘ras’? We hebben in paragraaf 4.2 gezien
360

Algemeen Dagblad, 29 oktober 2005
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dat een Nederlandse man niet vanzelfsprekend een YSTR-profiel heeft dat vaak
in Nederland voorkomt. Daarom wordt hieronder de aandacht verlegt naar de
wijze waarop in zowel de internationale rechtsorde als de genetica wordt
gedacht over ‘ras’.
Na de oprichting van de United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (Unesco), stelt deze organisatie dat ‘ras’, gegeven de genocide tijdens
de Tweede Wereldoorlog, een risicofactor vormt voor vrede en veiligheid. Een
commissie buigt zich in de jaren na de oorlog over de vraag of er verschillende
menselijke rassen bestaan en rapporteert haar bevindingen in het rapport The
Race Question. De commissie stelt dat ‘ras’ met name wordt gebruikt om groepen
mensen te clusteren op grond van een gedeelde nationaliteit, religie, taal, of
cultuur, of in dezelfde regio wonen. Maar, zo stellen de opstellers van het
document:
“Americans are not a race, nor are Englishmen, nor
Frenchmen, nor any other national group. Catholics,
Protestants, Moslems and Jews are not races, nor are groups
who speak English or any other language thereby definable as
a race; people who live in Iceland or England or India are not
races; nor are people who are culturally Turkish or Chinese or
the like thereby describable as races.” 361
Wel stelt de commissie dat antropologisch onderzoek het mogelijk maakt de
mensheid onder te verdelen in drie ‘etniciteiten’: mongolide, negroïde, en
Kaukasisch (eupoide). 362 Etniciteiten, zo verklaren de opstellers van het
document, zijn niet statisch maar dynamisch. Het opgestelde document leidt tot
veel commentaar, voornamelijk van fysische antropologen en genetici. Om aan
die kritiek recht te doen stelt een tweede ingesteld commissie het rapport The
Race Concept: Results of an Inquiry samen. 363 Ook in dit rapport wordt benadrukt
dat homo sapiens één ras is én dat er sprake is van diversiteit binnen de soort. In
plaats van te spreken over ‘etniciteit’, prefereren de opstellers van het tweede
rapport het concept ‘populatie’. 364 Populatie is vandaag de dag het concept
Unesco 1951: 6. De commissie bestaat voornamelijk uit sociologen en antropologen.
Op grond waarvan de commissie tot deze verdeling komt, wordt niet duidelijk uit
het document.
363 Unesco 1952
364 Daarmee is de discussie over het wel of niet bestaan van verschillende rassen niet
gesloten. Ter illustratie: in 1951 worden in het tijdschrift Science drie boeken gereviewed
met titels als Genetics and the Races of Man; Races; en This is Race (Dobzhansky 1951).
Gesteld wordt dat de mensensoort zich manifesteert in verschillende populaties, welke
afhankelijk zijn van langdurige isolatie door geografische of sociale oorzaken. Daardoor
kunnen er verschillen ontstaan in de frequentie van genen voor specifieke
eigenschappen; populaties verschillen zo van elkaar. In een van de besproken boeken
361
362
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waar genetici mee werken. ‘Ras’ als humaan-genetisch concept bestaat niet, zo
stelde ook De Knijff toen ik hem interviewde: 365
“Wij [populatie-genetici, VT] ontkennen het bestaan van
rassen. Het hangt af van je definitie van ras maar als je het
definieert als zijnde een groep organismen die je duidelijk in
een aantal universeel toepasbare definities kunt vangen, dan is
dat niet op mensen van toepassing. Je hebt wel het menselijk
ras, maar dan onderscheid je ons van primaten en maak je
geen onderscheid naar het blanke, Afrikaanse of Aziatische
ras, en zeker niet in die mate dat je tomaten van elkaar kunt
scheiden, of een dobermannpincher van een golden
retriever.” 366
Er is verscheidenheid tussen mensen, maar die diversiteit is onvoldoende om te
stellen dat homo sapiens verschillende rassen kent. Met deze vaststelling in ons
achterhoofd begeven we ons weer richting de wet en uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken.
Een nieuwe wettelijke betekenis voor ‘ras’
Op 1 september 2003 treedt de Wet uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken uit celmateriaal in werking. 367 Sindsdien is het mogelijk om
bij opsporingsonderzoek naar misdrijven waar geen of weinig aanwijzingen
worden dergelijke populaties gelijk gesteld aan ‘ras’. Op grond van een dergelijke
opvatting van ‘ras’, gecombineerd met onderzoek naar bloedgroepen, worden zes
mensenrassen tot stand gebracht: vroeg Europees, Europees of Indo-Europees,
Afrikaans of negroïde, Aziatisch of mongolide, Amerikaans-Indiaans, en Australide.
Echter, wordt uitgegaan van een andere definitie van ‘ras’, dan blijft het aantal
mensenrassen niet beperkt tot zes populaties, maar manifesteert het zich in dertig
populaties; en afhankelijk van wat men wenst te benoemen, kan het aantal “rassen”
worden beperkt of uitgebreid. ‘Ras’ en ‘populatie’ zijn hier synoniem; dit staat in schril
contrast met het werk van de twee commissies van de Unesco, zij stellen alles in het
werk om weg te komen van het concept ‘ras’ als object van genetisch onderzoek. Zie
ook: M’charek 2004, 2005a, b, 2008a, b.
365 ‘Ras’ is een concept dat in genetische handboeken bijna niet voorkomt. Zomaar twee
boeken: in het recente Human evolutionary genetics: origins, peoples & disease van Jobling et al
(2004) is het woord race niet in de index opgenomen, racism daarentegen wordt op in
totaal drie pagina’s genoemd, waarmee de auteurs zich lijken aan te sluiten bij het idee
dat er maar een mensenras is en een onderverdeling van verschillende “rassen” slechts
leidt tot racisme. In een tweede recent boek van Butler (2005) met de titel Forensic DNA
typing: biology, technology, and genetics of STR markers zijn de woorden race en racism volledig
afwezig in de index.
366 Bron: interview.
367 Staatsblad 2003
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bestaan over de identiteit van de onbekende verdachte, door middel van de
forensische genetica, uitspraken te doen over uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken als ‘ras’ en ‘geslacht’. 368 Eventueel in de toekomst vast te
stellen uiterlijk waarneembare persoonskenmerken kunnen bij algemene
maatregel van bestuur aangewezen worden. In die zin is de wet uit 2003
zogenaamde ‘raamwetgeving’, waarbij wetgeving voorop loopt bij de
wetenschappelijke stand van zaken. 369
De traditionele wettelijke functie van ‘ras’ is de bescherming van
individuen tegen discriminatie. 370 Daarmee wordt geappelleerd het eerder
geciteerde aan artikel 1 van de Nederlandse Grondwet (discriminatieverbod).
‘Ras’ is sinds de inwerkingtreding van de Wet uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken als wettelijk en forensisch-genetisch object een middel
geworden voor opsporing. Niet langer dient ‘ras’ uitsluitend als concept om
individuen te beschermen tegen discriminatie, het heeft nu ook een functie
gekregen waarbij een specifieke groep als “verdachte populatie” in beeld van
een opsporingsonderzoek wordt gebracht, of, zoals M’charek stelt:
“Ironically enough, in order to define race for the purpose of
criminal investigations, the legislature makes use of specific
legal distinctions which were developed to protect citizens
against racism. Obviously this is a paradox of putatively antiracist politics. The regulating of what should be understood
legally as racism, discrimination based on skin color, ancestry,
national or ethnic descent, provides the legal basis for the
legislature to install biological races in the law and to make
this an object of forensic research.” 371

De minister van justitie besluit ‘bevolkingsgroep’ te laten vervallen ten gunste van
het begrip ‘ras’, aangezien het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van Alle
Vormen van Rassendiscriminatie én de bestaande jurisprudentie doorgaans ook
betrekking heeft op ‘bevolkingsgroep’, zie: Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28
072, nr. 6.
369 Zie: M’charek 2008a, b. Zie ook Jasanoff (2008) die stelt dat er bijna altijd sprake is
van een situatie waarbij ontwikkelingen met betrekking tot wetgeving achterop lopen bij
de ontwikkelingen in wetenschap.
370 Een voorbeeld van de wijze waarop individuen door artikel 1 Grondwet worden
beschermd, is dat verdachten op grond artikel 552l-1a van het Wetboek van
Strafvordering niet uitgeleverd mogen worden als zij kans lopen in dat land vervolgd te
worden op grond van: “zijn godsdienstige, levensbeschouwelijke dan wel staatkundige
overtuiging, zijn nationaliteit, zijn ras of de groep van de bevolking waartoe hij
behoort.”. Andere artikelen die individuen beschermen zijn 552s en 552y. Sinds 14 mei
2004 gelden ook de artikelen 126nc en 126nd.
371 M’charek 2008b: 401
368
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Discriminatie en verkeerde interpretatie
Het tot stand brengen van een verdachte populatie mobiliseert een nieuw
register aan problemen, zo wordt duidelijk in een ander opsporingsonderzoek:
dat van de zoektocht naar de onbekende verdachte in de zaak van de
vermoorde Milica van Doorn. Zij wordt in juni 1992 vermoord aangetroffen in
Zaandam. Het lukt niet de zaak op te lossen. In december 2008 maakt het
openbaar ministerie Haarlem daarom bekend een grootschalig DNA-onderzoek
te organiseren onder mannen “die ten tijde van het delict tussen de 16 en 30
jaar oud waren en die van Turkse of Noord-Afrikaanse afkomst zijn. De
selectie van deze groep is gebaseerd op het daderprofiel en de resultaten van
het etniciteitonderzoek op de op het slachtoffer aangetroffen DNA-sporen.” 372
Ongeveer 70 mannen die aan de geconstrueerde daderidentiteit voldoen
hebben celmateriaal voor DNA-onderzoek afgestaan. Zij worden allen als
mogelijke dader uitgesloten.
Een probleem van het communiceren van daderidentiteiten op grond
van forensisch-genetisch onderzoek, is dat journalisten – net als juristen – niet
goed het onderscheid kennen tussen autosomale DNA-profielen en uiterlijk
waarneembare persoonskenmerken. Zo verschijnt op zeker moment een
online-artikel met de kop: “Turk vermoordde Milica van Doorn.” 373
Discriminatie en stigmatisering liggen door dergelijke uitspraken op de loer.
Daarbij komt dat een dergelijke uitspraak wetenschappelijk niet houdbaar is. 374
Het is dus de vraag of de minister van justitie in de wetsgeschiedenis van de
Wet uiterlijk waarneembare persoonskenmerken terecht stelt dat de wet er niet
toe leidt dat personen als minder volwaardig of in een slechtere positie worden
gebracht ten opzichte van anderen.
Raamwetgeving en genetisch onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken
Hierboven is gesteld dat de wet van 2003 ruimte laat om nieuwe uiterlijk
waarneembare persoonskenmerken door middel van een algemene maatregel
Persbericht openbaar ministerie Haarlem, 14 december 2008. Bron:
http://www.om.nl/actueel/nieuws-_en/@149485/opnieuw_grootschalig/, bezocht 31
maart 2009.
373 Bron: http://www.laatstenieuws.nl/, bezocht 31 maart 2009.
374 Voor analyses waarop discriminatie en stigmatisering een rol van betekenis spelen bij
het rechercheren op uiterlijk waarneembare persoonskenmerken, zie: M’charek 2008a,
b; Washington 2010. Juristen kunnen forensisch-genetische kennis verkeerd
interpreteren. Zo sprak de officier van justitie in de Puttense moordzaak over een
“keihard daderspoor” na de vondst van een schaamhaar op het lichaam van Christel
Ambrosius. Van de haar was het mtDNA-profiel bepaald. Dergelijke profielen zijn niet
uniek, zoals in paragraaf 4.2 is beschreven. Van een keihard daderspoor kan dus geen
sprake zijn, zie:
www.om.nl/actueel/strafzaken/puttense_moordzaak/@121678/requisitoir_in_de/,
bezocht: 27 mei 2010; zie ook: De Knijff 2004: 46.
372
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van bestuur aan te wijzen. Anders gesteld: nieuw ontwikkelde en gevalideerde
genetische tests die informatie verschaffen over bijvoorbeeld de kleur van de
ogen van een onbekende verdachte, of zijn of haar geografische origine,
worden door middel van een algemene maatregel van bestuur tot forensischgenetische en wettelijke objecten gemaakt. De raamwetgeving nodigt uit tot het
doen van wetenschappelijk onderzoek naar dergelijke persoonskenmerken. 375
Onderzoekers van de afdeling forensische moleculaire genetica van het
ErasmusMC te Rotterdam publiceerden in 2008 onderzoek waarin zij
rapporteren een test te hebben ontwikkeld die voorspellend is voor de oogkleur
van een onbekende donor; bruine en blauwe ogen kunnen met respectievelijk
93 en 91 procent zekerheid worden voorspeld. 376 Het NFI heeft al laten weten
de minister van justitie toestemming te vragen om die voorspellende test door
middel van een algemene maatregel van bestuur voor de forensische praktijk
geschikt te maken. 377 De vraag over de herkomst van het celmateriaal is echter
interessant. Het blijkt afkomstig te zijn van twee Nederlandse populaties die
participeren in een tweetal medisch-wetenschappelijke onderzoeksprojecten. 378
Het laat zien hoe celmateriaal verzameld in het kader van medische
onderzoeksprojecten ook gebruikt wordt voor forensische toepassingen. De
Nederlandse herkomst van het celmateriaal is echter een probleem voor een
forensische toepassing.
Cijfers van het CBS en WODC laten zien dat voor het jaar 2006 het
percentage aangehouden ‘autochtone’ verdachten 63,1 procent en ‘allochtone’
verdachten 36,9 procent bedraagt. 379 Als de ratio autochtone/allochtone
aangehouden verdachten representatief is voor de totaal gepleegde criminaliteit,
dan zal een opsporingstechnologie die informatie verschaft over de kleur van
de ogen van Nederlandse onbekende verdachten niet kunnen worden gebruikt
voor ‘allochtone’ verdachten. De wettelijke inbedding van de DNA-databank
biedt een oplossing voor dit probleem. Beschreven is dat sinds de wet van 2001
monster/ID-pakketjes opgeslagen moeten worden. Zowel de DNA-databank
als de opgeslagen monster/ID-pakketjes vallen onder de reikwijdte van de Wet
bescherming persoonsgegevens (WBP). Door deze wettelijke constructie
worden de monster/ID-pakketjes door de wetgever als informatie

M’charek 2008a, b
Liu et al. 2009: R192
377 Persbericht NFI, 10 maart 2009. Oogkleur voorspellen op basis van DNA. Bron:
www.nederlandsforensisch.nl, bezocht 12 juni 2009. Naar verwachting zal medio 2010
de test in gebruik worden genomen.
378 Kayser et al 2008: 412
379 Kalidien & Eggen 2008: 381. Voor de vraag wat ‘autochtoon’ of ‘Nederlands’ is, zie
het project Dutchness, genes and genealogy. Following genetic diversity around in science and society
van M’charek & Kato.
375
376
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beschouwd. 380 De WBP biedt ruimte voor wetenschappelijk onderzoek op
informatie die onder haar werkingssfeer valt; celmateriaal behorend tot de
monster/ID-bank kan daarom wetenschappelijk onderzocht worden. In 2008
heeft de minister van justitie ingestemd met genetisch onderzoek aan de
monster/ID-pakketjes. 381
4.5 Van individu naar populatie
Dit hoofdstuk startte met de moord op Marianne Vaatstra. Beschreven is dat de
moord, in combinatie met het uitblijven van een hoofdverdachte en autochtone
verdenkingen rondom de betrokkenheid van een asielzoeker, leidt tot de
‘opstand van Kollum’. Tijdens het opsporingsonderzoek krijgen genetici van
het FLDO het verzoek van de recherche genetisch onderzoek te doen naar de
vermoedelijke herkomst van de onbekende verdachte in de zaak Marianne
Vaatstra. Dat onderzoek wijst uit dat het YSTR-profiel van de onbekende
verdachte vaak voorkomt in Noordwest-Europa. Daarmee wordt de
maatschappelijke onrust in Friesland misschien niet bezworen, maar wel
getemperd. Het uitgevoerde genetisch onderzoek signaleert echter ook een
probleem: een genetische test die nuttig kan zijn in opsporingsonderzoek kan
wettelijke niet worden toegepast. Dit is in essentie het mijlpaalcasusmoment
van de zaak Marianne Vaatstra.
Contrasten en overeenkomsten 382
Om gevalideerde uitspraken te kunnen doen over de wijze waarop de
forensische genetica bijdraagt aan opsporingsonderzoek, is uitgebreid
beschreven hoe in de zaak Marianne Vaatstra verschillende daderidentiteiten
zijn geconstrueerd. Er is stil gestaan bij de wetenschappelijke methoden die
bijdragen aan de constructie van daderidentiteiten. Vervolgens is de YSTRpraktijk beschreven. Geconcludeerd is dat het construeren van daderidentiteiten
door middel van YSTRs (hetzelfde geldt voor mtDNA) kennis oplevert die
weliswaar sturing kan geven aan opsporingsonderzoek, maar waarvan het
onzeker is of de dader ermee convergeert. Gegeven die onzekerheid is de
YSTR-praktijk in hoge mate vergelijkbaar met het reeds bestaande arsenaal van
andere, meer traditionele, opsporingstechnologieën.

Staatsblad 2000c. Zie ook: M’charek 2008a; Van der Ploeg 2007b; Toom 2006,
2010a.
381 Ministerie van Justitie, 9 februari 2008. DNA-onderzoek uiterlijk waarneembare
kenmerken referentienummer. 5528833/08. Medio juni 2010 heeft de onderzoeksgroep
nog geen artikel gepubliceerd over het onderzoek waarbij celmateriaal van de DNAdatabank is gebruikt.
382 De titel van deze subparagraaf is ontleend aan een artikel van M’charek (2008b),
waarin zij genetisch voorspelde uiterlijk waarneembare persoonskenmerken vergelijkt
en contrasteert met camerabeelden van verdachten.
380
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Contrasten komen juist in het vizier als twee forensisch-genetische
praktijken met elkaar worden vergeleken. Een ‘traditioneel’ autosomaal DNAprofiel brengt, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, individuen
in beeld. Een eventuele match tussen een verdachte en een spoor, of een spoor
met een spoor, brengt sterke verdenkingen teweeg (zoals in de Puttense
moordaak). Die sterke verdenking, gecombineerd met de hoge bewijswaarde,
dragen bij aan een gerechtvaardigde schending van lichaam en persoonlijke
levenssfeer. Daarentegen brengen YSTR-profielen verdachte populaties in
beeld, met weinig incriminerende betekenis of bewijswaarde. Als een individu
convergeert met een daderidentiteit en op die wijze gegroepeerd wordt in een
verdachte populatie, lopen individu én verdachte populatie het risico
gestigmatiseerd en gediscrimineerd te worden, zoals het voorbeeld van de zaak
Milica van Doorn liet zien. Het ene DNA-profiel is dus niet het andere, ze
mobiliseren een andere praktijk met een ander normatief register. 383
Opsporingsonderzoek, rechtsprincipes en wetenschappelijke kennis
Daderidentiteiten worden in opsporingsonderzoek getransformeerd worden
naar ‘interessante’ personen. ‘Interessante’ personen bestaan niet zonder
wetenschappelijke theorieën en praktijken en statistische modellen.
‘Interessante’ personen moeten worden uitgesloten als mogelijke dader. Omdat
een ‘interessante’ persoon geen wettelijke categorie is, wordt ‘interessante’
personen gevraagd vrijwillig mee te werken aan DNA-onderzoek. Het
voorbeeld van Anton Boom laat zien dat medewerking weigeren niet zonder
consequenties is. Een weigeraar zal wel iets te verbergen hebben en maakt zich
dus alleen maar ‘interessanter’. Van een sommatie is geen sprake, maar
‘interessante’ personen kunnen maar beter meewerken. Met andere woorden:
van ‘interessante’ personen wordt gevraagd hun onschuld aan te tonen. Dat is
strijdig met het principe dat de bewijslast bij de opsporingsautoriteiten ligt.
Een belangrijk probleem is de specificiteit van het voorspellen van
uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van een onbekende verdachte. We
hebben gezien dat bruine en blauwe ogen bij mensen van Nederlandse afkomst
in respectievelijk 93 en 91 procent correct voorspeld kunnen worden. Een
dergelijke test kent dus een foutenmarge, waardoor het niet denkbeeldig is dat
een verkeerde populatie wordt geïncludeerd of geëxcludeerd. Bovendien is het
ook niet met zekerheid aan te geven of de onbekende verdachte van
‘autochtone’ of ‘allochtone’ afkomst is. De specificiteit van een dergelijke test
wordt daarmee nog verder ondermijnd. Gegeven dat (complexe)
opsporingsonderzoeken steeds afhankelijker worden van wetenschappelijke
kennis, wordt de autonomie van rechercheurs en officieren van justitie
uitgehold – hypothesevorming over de omstandigheden van een misdrijf en de
wijze hoe die kan worden opgelost wordt steeds meer afhankelijk
383

Zie ook: M’charek et al under review.
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wetenschappelijke kennis. Het gebruik van wetenschappelijke kennis brengt een
andere rechercheerepistemologie tot stand, waarbij feiten en narratieven
wetenschappelijk geordend worden in plaats van op grond van intuïtie,
vermoedens, vakmanschap en ervaring. 384
Onderscheiden of discrimineren?
In dit hoofdstuk is het gebruik van daderidentiteiten in opsporingsonderzoek in
licht geplaatst van top down onderzoek. In de zaak Marianne Vaatstra is de
YSTR-praktijk en de geproduceerde kennis over geografische origine van de
onbekende verdachte gebruikt om minderheidsgroepen – de inwoners van het
asielzoekerscentrum – te destigmatiseren. Dat heeft waarschijnlijk positief
bijgedragen aan het temperen van de gemoederen in Friesland. Toch ziet de
politie voor dergelijke kennis een andere toepassing:
“Rechercheurs zijn vooral geïnteresseerd in een regionale
indeling volgens de bevolkingsgroepen die in Nederland
verblijven. “Zeker waar mensen uit veel regio’s bij elkaar
zijn, is het voor de politie zinnig om meer gedetailleerde
informatie te hebben over geografische herkomst”, zegt
Cees den Bakker, woordvoerder van de Raad van
Hoofdcommissarissen. “Wij hoeven niet alles van een
verdachte te weten, maar zijn wel geïnteresseerd in een
betrouwbare methode voor geografische herkomst.”” 385
Forensisch-genetische kennis dat een onbekende verdachte afkomstig is uit het
Rif-gebergte (Marokko), Anatolië (Turkije), de Antillen of Suriname, kan een
belangrijke bijdrage leveren aan de organisatie van een opsporingsonderzoek.
Het brengt, met andere woorden, een specifieke populatie – of meer precies:
een verdachte populatie – in beeld waarop de politie zich kan concentreren òf
juist kan uitsluiten. Vastgesteld is dat met de YSTR-praktijk en de daartoe
afgekondigde wetgeving een opsporingstechnologie tot stand is gebracht die
onderscheid maakt tussen verschillende populaties – of ‘ras’, zoals het in de
Wet uiterlijk waarneembare persoonskenmerken geformuleerd staat. Daarmee
is een nieuwe betekenis gegeven aan het wettelijke concept ‘ras’. ‘Ras’ werd
altijd gebruikt om discriminatie strafrechtelijk aan te kunnen pakken of ter
bescherming van individuen. Nu wordt ‘ras’ gebruikt om te kunnen onderscheiden
tussen verschillende bevolkingsgroepen in processen van strafrechtelijke
waarheidsvinding.
Zie Innes (2003: 10, 190) voor een beschrijving van het belang van vermoedens
(hunches), intuïtie en vakmanschap bij het oplossen van moordzaken; zie Ericson &
Shearing (1986) voor een analyse over de verwetenschappelijking van politiewerk.
385 De Volkskrant, 11 februari 2006
384

151

Meer uiterlijk waarneembare persoonskenmerken
Het voortschrijden van genetische inzichten blijft vragen stellen aan wetgeving.
Dat inzicht heeft eraan bijgedragen dat de Wet uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken is opgetuigd als raamwet, waardoor toekomstig vast te
stellen uiterlijk waarneembare persoonskenmerken door algemene maatregel
van bestuur kunnen worden aangewezen. De minister van justitie overweegt nu
bijvoorbeeld om een genetische test die de kleur van de ogen voorspelt geschikt
te maken voor de forensische praktijk. Maar de raamwet nodigt uit tot het
uitvoeren van verder genetisch onderzoek naar uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken. De wet laat ruimte om genetisch materiaal dat onderdeel
is van de Nederlandse forensische DNA-databank te gebruiken voor
wetenschappelijk onderzoek. Gegeven die ruimte heeft de minister van justitie
toestemming gegeven aan het NFI, in samenwerking met andere genetische
onderzoekslaboratoria, wetenschappelijk onderzoek te doen met de
referentiemonsters (paragraaf 5.4). De monsters zijn geanonimiseerd, maar zijn
wel voorzien van informatie over de geboorteplaats van de donor. Door het
onderzoek wordt nu kennis geproduceerd over de frequentie van bepaalde Ychromosomale markers zoals die voorkomen bij de in Nederland veroordeelde
misdadigers.
Afsluiting
Hoofdstuk 2 ging over de totstandbrenging van forensisch-genetische
praktijken als bewijspraktijk voor zware geweldsdelicten. Het volgende
hoofdstuk liet een verschuiving zien naar volumecriminaliteit en opsporing. In
het huidige hoofdstuk zien we het sluitstuk van de transformatie van
Nederlandse forensisch-genetische praktijken: de opsporingstoepassing is
definitief toegetreden tot het domein van politie en justitie. Voor opsporing is
het niet nodig sluitend of overtuigend bewijs te hebben, een aanwijzing kan al
voldoende zijn voor waarheidsvinding; de structurele onzekerheid die
forensisch-genetische daderidentiteiten introduceren in opsporingsonderzoek
vormt een onuitputbare rechercheerepistemologie. Wetenschappelijk
onderzoek wordt nu gedaan op forensisch-genetische lichamen die buiten het
bekende lichaam om bestaan. De kennis over geografische origine die wordt
geproduceerd van het celmateriaal afkomstig van in Nederland veroordeelde
criminelen, zal weer worden toegepast in andere opsporingsonderzoeken. Op
die wijze draagt het ene forensisch-genetische lichaam bij aan het tot stand
brengen van het volgende forensisch-genetische lichaam.

152

HOOFDSTUK 5 – CONCLUSIE
Interacties tussen processen van strafrechtelijke waarheidsvinding en genetica
en de transformatie van forensisch-genetische praktijken van DNA-bewijs naar
opsporingsmiddel hebben de hoofdrol gespeeld in dit boek. Aanvankelijk kon
DNA-bewijs alleen worden verkregen op grond van vrijwilligheid – DNAonderzoek werd daarom vaak door verdachten aangevraagd om onschuld aan te
tonen. Later kon, doordat dwang bij een lichamelijk onderzoek bij verdachten
een wettelijke mogelijkheid werd, DNA-bewijs worden verkregen om zowel
schuld als onschuld van verdachten aan te tonen – aanvankelijk was dat
mogelijk bij zware geweldsmisdrijven, later ook bij volumecriminaliteit.
Tenslotte heeft, als gevolg van de mogelijkheden die de DNA-databank en het
vaststellen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken bieden, DNAonderzoek een opsporingstoepassing gekregen. Een dergelijke transformatie
van bewijs naar opsporingsmiddel, en van zware geweldsdelicten naar
volumecriminaliteit, is in veel landen waargenomen en daarom beschreven als
een common trajectory. 386 Hoe dat traject in Nederland is verlopen, is beschreven
in dit boek aan de hand van drie geselecteerde mijlpaalcasus.
In dit hoofdstuk herneem ik de drie mijlpaalcasus. Meer specifiek
komen achtereenvolgens de vragen aan de orde hoe forensisch-genetische
praktijken in Nederland tot stand zijn gekomen als gevolg van interacties tussen
genetica, wetgeving in het algemeen en processen van strafrechtelijke
waarheidsvinding in het bijzonder (paragraaf 5.1); en hoe politiek en
normativiteit ingebouwd worden in forensisch-genetische praktijken door na te
gaan wie en wat onder een forensisch-genetische noemer zijn gebracht of
gekomen in twee decennia forensisch DNA-onderzoek in Nederland (paragraaf
5.2). Daarna wordt het vizier gericht op de diverse beschreven forensischgenetische lichamen en de wijze waarop individuele grondrechten en meer
algemene rechtsprincipes in het gedrang raken (paragraaf 5.3). Daar waar het in
de mijlpaalcasus gaat over de wijze waarop forensisch-genetische praktijken tot
stand zijn gebracht, zal het na het beantwoorden van de onderzoeksvragen gaan
over de vraag hoe forensisch-genetische lichamen steeds een ander
sociomaterieel register mobiliseren (paragraaf 5.4). Het hoofdstuk wordt
afgesloten door de titel van dit boek – Dragers van waarheid – uit te leggen.
5.1 Interactie tussen processen van strafrechtelijke waarheidsvinding en
genetica
De drie mijlpaalcasus maken, doordat ze aantonen wat in de casus nog niet kan
maar na een wetsverandering wel, interactieprocessen tussen genetica en
processen van strafrechtelijke waarheidsvinding, en in het bijzonder wetgeving,
inzichtelijk. De mijlpaalcasus en daarmee verbonden wetgeving zijn
386
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achtereenvolgens een verkrachtingszaak en de Wet DNA-onderzoeken uit
1994, een inbrakenzaak en de Wet DNA-onderzoek in strafzaken uit 2001, en
het opsporingsonderzoek dat volgt op de moord op Marianne Vaatstra en de
Wet uiterlijk waarneembare persoonskenmerken uit 2003. De wetgeving die na
2003 inwerking is getreden, zal aan het eind van deze paragraaf kort worden
beschreven. Het doel van de paragraaf is het samenvatten van de mijlpaalcasus,
licht te werpen op de transformaties die forensisch-genetische praktijken
hebben ondergaan in ruwweg 20 jaar forensisch DNA-onderzoek in Nederland
en lessen te trekken uit interacties tussen wetgeving en genetica.
Eerste mijlpaalcasus
De in hoofdstuk 2 beschreven verkrachtingszaak maakt inzichtelijk hoe, na de
wetswijziging, een bewijspraktijk voor zware geweldsdelicten tot stand wordt
gebracht. Aanleiding voor de wetswijziging is de weigering van een verdachte
bloed en wangslijm af te staan voor DNA-onderzoek. De officier van justitie, in
samenspraak met de rechter-commissaris, geeft een bevel tot afname van
celmateriaal. De rechter vernietigt het bevel, en de Hoge Raad bevestigt de
juistheid daarvan met het Wangslijmarrest. 387 De zaak laat zien dat verdachten
van ernstige geweldsdelicten het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding
kunnen frustreren door een beroep te doen op het recht op onaantastbaarheid
van het lichaam. Het recht op een onaantastbaar lichaam is geen absoluut recht;
de reikwijdte is afhankelijk van wettelijk gestelde beperkingen daarop. Naar
aanleiding van de rechterlijke uitspraak worden Kamervragen gesteld. De
minister van justitie stelt vervolgens de wet te willen aanpassen, zodat DNAonderzoek met dwang mogelijk wordt. 388 Op 1 september 1994 treden de Wet
DNA-onderzoeken en het Besluit DNA-onderzoeken inwerking. 389 Sindsdien
kan met dwang bij verdachten lichaamsmateriaal worden afgenomen, hetgeen
een novum is in de Nederlandse juridische praktijk.
Evenals ‘klassiek’ vergelijkend bloedonderzoek is forensisch DNAonderzoek afhankelijk van celmateriaal. 390 Toch heeft de wetgever het, voordat
forensisch DNA-onderzoek mogelijk werd, nooit gerechtvaardigd geacht om
met dwang celmateriaal af te nemen met het oog op vergelijkend
bloedonderzoek. Verdachten hadden het recht bloedafname voor
bloedonderzoek te weigeren. Dat ze dat niet altijd deden, was gelegen in het feit
dat een eventuele incriminatie op grond van bloedonderzoek (bijna) altijd een
juridisch mate van twijfel openliet; de mate van juridische twijfel bij een DNAmatch is, gegeven de veel lagere random match probabilities (RMP), aanzienlijk
minder groot. De statistisch uitgedrukte kans, in verhouding tot vergelijkend
Rechtbank Maastricht 1989, 1990; Hoge Raad 1990
Tweede Kamer, 1989 – 1990, Aanhangsel 86, p. 173
389 Staatsblad 1993, 1994
390 Hetzelfde geldt voor de de bloedtest in het kader van de Wegen- en verkeerswet.
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bloedonderzoek, dat DNA-spoor A van een ander dan persoon B afkomstig is,
vormt de rechtvaardiging voor het genomen wetsbesluit met dwang
celmateriaal van verdachten af te nemen.
De stand van de forensisch-genetische technieken draagt op meer
manieren bij aan de inhoud en vorm van de wetgeving van 1994. DNAonderzoek is begin jaren ‘90 afhankelijk van een hoeveelheid DNA die
doorgaans alleen kan worden verkregen middels het afnemen van bloed of
onderzoek aan bloed- en spermasporen ter grote van een munt van € 0,10. Het
afnemen van bloed – met en zonder dwang – wordt, om twee redenen, door de
wetgever beschouwd als een zeer ernstige inbreuk op het lichaam: de integriteit
van het lichaam moet letterlijk worden geschonden, en celmateriaal met het
gehele genoom wordt weggenomen van het lichaam, waardoor de persoonlijke
levenssfeer in het geding is. Dat de schending als ingrijpend wordt beschouwd
heeft twee consequenties: er worden hoge drempels opgeworpen voordat
bloedafname gerechtvaardigd wordt geacht, en de rechten van de verdachten
zijn prominent verdisconteerd. De hoge drempels en rechten van verdachten
worden geïllustreerd door zeven wettelijke maatregelen. Ten eerste moet DNAonderzoek noodzakelijk zijn voor het aan de dag brengen van de waarheid. Ten
tweede moet uit feiten en omstandigheden een ernstige verdenking tegen de verdachte
blijken. Ten derde moet celmateriaal door een arts worden afgenomen. Ten
vierde is forensisch DNA-onderzoek uitsluitend gericht op het vergelijken van DNAprofielen. Ten vijfde moet, zodra het in het belang van het onderzoek niet langer
beschikbaar hoeft te zijn, afgenomen celmateriaal worden vernietigd. Ten zesde kan
een bevel voor DNA-onderzoek bij zowel vrijwillige deelname als dwang alleen
door de rechter-commissaris worden afgegeven. Ten zevende mag een bevel voor
afname van celmateriaal voor DNA-onderzoek met dwang alleen gegeven
worden in verband met verdenkingen op het hebben gepleegd van misdrijven
met een maximale gevangenisstraf van acht jaar of meer. Met de laatst genoemde
maatregel wordt forensisch DNA-onderzoek met dwang gebonden aan zware
geweldsdelicten, de voorlaatst genoemde maatregel koppelt dwang, gegeven de
betrokkenheid aan de rechter-commissaris, aan een gerechtelijk vooronderzoek
en daarmee aan een bewijstoepassing.
DNA-matches verschaffen, in vergelijking met bloedonderzoek, een
veel grotere mate van individualisering; daarmee wordt meer ‘betrouwbaarheid’
gegeven over de vraag of een spoor afkomstig is van een bepaalde persoon. Dat
wil niet zeggen dat er direct sprake is van een ‘betrouwbare’ forensischgenetische praktijk; carry over, bandshifting, belichtingstijd, hoeveelheid DNA, en
het ontbreken van objectieve meetmethoden zijn factoren die het bepalen en
interpreteren van DNA-profielen bemoeilijken. Gesteld is dat de inbreuk op
grondrechten
alleen
gerechtvaardigd
is
als
forensisch-genetische
betrouwbaarheid boven iedere twijfel is verheven. De technische problemen
rondom het vaststellen en interpreteren van DNA-profielen moeten daarom
(zoveel mogelijk) zijn opgelost. Ook hiertoe worden wettelijke maatregelen
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genomen. De maatregelen schrijven niet de technische methoden voor om een
DNA-profiel vast te stellen, maar stellen regels aan de administratieve
organisatie van de processen in een forensisch DNA-laboratorium. Een
getroffen maatregel is dat DNA-profielen alleen DNA-bewijs kunnen worden
als ze zijn vastgesteld in een laboratorium met de benodigde accreditatie. De
accreditatie draagt eraan bij dat, gegeven de vastgelegde administratieve
procedures, eventueel gemaakte fouten worden gevonden en dat de oorzaken
van die fouten geïdentificeerd en verbeterd worden. Een andere wettelijke
maatregel is dat alle stappen die DNA-bewijs ondergaat – van het verzamelen
van biologisch materiaal tot aan het opschrijven van de resultaten van het
DNA-onderzoek in een deskundigenrapport – stap voor stap herleid kunnen
worden. Je zou kunnen stellen dat de maatregelen ter bevordering van
forensisch-genetische betrouwbaarheid betrekking hebben op de chain of custody.
Tegelijkertijd draagt diezelfde chain of custody in belangrijke mate bij aan de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die personen van wie het
DNA-profiel wordt vastgesteld.
Tweede mijlpaalcasus
Vanaf het midden van de jaren ’90 komen nieuwe genetische technieken
beschikbaar. Met name de techniek waarmee DNA vermeerderd kan worden –
de polymerase chain reaction (PCR) – is belangrijk. PCR maakt het namelijk
mogelijk om betrouwbaar DNA-profielen vast te stellen van wangslijmvlies in
plaats van bloed. Beleidsmedewerkers van het ministerie van justitie anticiperen
op de beschikbaarheid van PCR en stellen een concept-wetsvoorstel op. Daarin
wordt voorgesteld wangslijmvlies af te nemen in plaats van bloed. 391
Wangslijmvliesafname impliceert volgens velen een minder zware aantasting
van het lichaam, daarom wordt voorgesteld de opgeworpen drempels rondom
DNA-onderzoek te verlagen. Zo is de tussenkomst van een rechtercommissaris niet meer bij iedere opdracht tot het geven van DNA-onderzoek
op celmateriaal van verdachten noodzakelijk, en kan een bevel voor afname van
celmateriaal worden gegeven als dat in het belang is van het onderzoek.
Desondanks de voorgestelde verruiming is, volgens verschillende stakeholders,
het concept-wetsvoorstel te beperkt. Zij wensen een verdere uitbreiding,
waarbij het geven van een bevel voor DNA-onderzoek mogelijk wordt bij
misdrijven met een gevangenisstraf van vier jaar of meer. Om die verruiming te
bewerkstelligen,
organiseren
het
Gerechtelijk
Laboratorium,
de
arrondissementsparketten Breda en Utrecht, en de politieregio’s Midden en
West Brabant en Utrecht in 1998 een proefproject DNA bij inbraken. 392 Het
project toont aan dat biologische sporen worden gevonden bij woninginbraken,
dat die sporen geschikt zijn voor DNA-onderzoek en dat aan de DNA391
392

Ministerie van justitie 1997
DNA bij inbraken 1999
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databank toegevoegde DNA-profielen een bijdrage leveren aan bewijsvoering
en het opsporingsproces. In een geval kan een verdachte forensisch-genetisch
worden gekoppeld aan zestien verschillende inbraken. Het zijn deze resultaten
die bijdragen aan een standpuntverandering van de minister van justitie,
waardoor hij beslist DNA-onderzoek met dwang mogelijk te maken bij
misdrijven met een gevangenisstraf van vier jaar of meer. 393 Op 1 november
2001 treedt de Wet DNA-onderzoek in strafzaken inwerking. 394 Sindsdien kan
DNA-onderzoek worden bevolen bij volumecriminaliteit.
Het schakelen van forensisch-genetische praktijken met
volumecriminaliteit en de ingebruikname van de DNA-databank zou
onmogelijk zijn geweest als er geen nieuwe DNA-typeringssystemen
beschikbaar zouden zijn. Het typeringssysteem dat bekend staat als de second
generation multiplex (SGM) heeft daaraan belangrijk bijgedragen. SGM
standaardiseert zowel PCR als short tandem repeats (STRs) in een
typeringssysteem. Door PCR kunnen DNA-referentieprofielen van
wangslijmvlies én van biologische sporen aanwezig op sigarettenpeuken, blikjes
drinken of kauwgum worden vastgesteld. STRs dragen, gegeven het numerieke
format, bij aan de mogelijkheden tot digitale opslag en vergelijking van DNAprofielen in de Nederlandse forensische DNA-databank. De DNA-databank
biedt nieuwe mogelijkheden om individuen als ‘koude’ verdachte aan te wijzen
in onopgeloste misdrijven; de DNA-databank draagt er belangrijk aan bij dat
forensisch-genetische praktijken een opsporingstoepassing krijgen. En doordat
SGM in een reactie zes STR-markers en amelogenine vaststelt, wordt DNAonderzoek goedkoper, sneller en efficiënter.
De toename in volume van uit te voeren DNA-onderzoek kan worden
omschreven als het meer ingepast raken van forensisch-genetische technieken
in alledaagse praktijken. DNA-onderzoek wordt voortaan bij zware
geweldsdelicten en ‘alledaagsere’ vormen van criminaliteit toegepast, zoals
woninginbraak en autodiefstal. Maar DNA-onderzoek wordt ook mogelijk op
gewone biologische sporen aanwezig op sigarettenpeuken, kauwgum en flesjes
en blikjes drinken. 395 Het inpassen van forensisch DNA-onderzoek bij meer
alledaagse misdrijven vraagt om een andere ordening van de forensischgenetische praktijk dan bij zware geweldsmisdrijven. Verantwoordelijkheid voor
Persbericht Ministerie van justitie. Minister Korthals overweegt bredere toepassing
DNA-onderzoek. Den Haag, ministerie van justitie. 21 juni 1999; Tweede Kamer,
vergaderjaar 1999–2000, 26 271, nr. 6 & nr. 7
394 Staatsblad 2001a, 2001b
395 Sinds 2009 experimenteren de Nederlandse Spoorwegen (NS) met zogenaamde
‘spuugkits’. Met een spuugkit kan NS-personeel, als zij bespuugd zijn door reizigers, het
speeksel veiligstellen en vervolgens de spuugkit naar het NFI versturen. Daar wordt een
DNA-profiel van het spoor vastgesteld en opgeslagen in de DNA-databank, zie:
www.depers.nl/binnenland/460947/Wie-spuugt-zit-in-de-DNA-databank.html,
bezocht 28 april 2010.
393
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het geven van een bevel voor DNA-onderzoek wordt van de ‘hogere’ rechtercommissaris overgeheveld naar de ‘lagere’ officier van justitie, en de
competentie om celmateriaal af te nemen wordt van de ‘hogere’ arts
gedelegeerd naar de ‘lagere’ opsporingsambtenaar met speciale training.
Verantwoordelijkheden en competenties raken meer verspreid. Door de
verspreiding van verantwoordelijkheden en competenties naar officieren van
justitie en opsporingsambtenaren ontstaan nieuwe verbanden tussen de
forensische genetica en de opsporing – officieren van justitie zijn immers de
leiders van opsporingsonderzoek, en opsporingsambtenaren houden zich
doorgaans bezig met de feitenverzameling. Het meer ingepast raken van
forensisch DNA-onderzoek bij vaak voorkomende criminaliteit en de
verspreiding van competenties en verantwoordelijkheden kan als een
‘veralledaagsing’ van de forensisch-genetische praktijk worden opgevat. 396
Derde mijlpaalcasus
Eind jaren ’90 kan, door middel van DNA-onderzoek, een uitspraak worden
gedaan over vermoedelijke uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van een
onbekende verdachte. Maar artikel 138a van het Wetboek van Strafvordering
definieert forensisch DNA-onderzoek uitsluitend als het vergelijken van DNAprofielen. Dan wordt op 1 mei 1999 het levensloze lichaam van Marianne
Vaatstra aangetroffen in een weiland vlakbij de gemeente Kollum. Als een half
jaar na de moord nog geen verdachte is gevonden, en hardnekkige geruchten de
ronde blijven doen over de betrokkenheid van een bewoner van het nabij de
plaats delict gelegen asielzoekerscentrum, slaat de vlam in de pan tijdens de
‘opstand van Kollum’. Kort daarna zoeken rechercheurs die betrokken zijn bij
het opsporingsonderzoek contact met medewerkers van het FLDO: kan het
FLDO uitkomst geven over uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van de
onbekende verdachte? 397 Hoewel dergelijk onderzoek op forensisch
sporenmateriaal juridisch en wettelijk ontoelaatbaar is, wordt het toch gedaan.
Meer in het bijzonder wordt onderzoek verricht op Y-chromosomale STRs
(YSTRs). Dat onderzoek wijst uit dat het YSTR-profiel vaak aangetroffen
wordt bij mannen van Noordwest-Europese afkomst – mede dankzij deze
informatie temperen de gemoederen in Friesland. Tussen het verzoek en het
bekend maken van de uitslag stuurt het College van procureurs-generaal een
brief aan de minister van justitie, waarin gepleit wordt forensisch DNAonderzoek wettelijk ruimer te definiëren, zodat genetisch bepaalde uiterlijk
waarneembare
persoonskenmerken
kunnen
bijdragen
aan
opsporingsonderzoek. 398 Artikel 138a van het Wetboek van Strafvordering zou
daartoe moeten worden aangepast. Niet lang daarna, in mei 2000, laat de
M’charek & Willems 2005
De Knijff 2006
398 College van procureurs-generaal, 15 maart 2000, kenmerk: 2000030665
396
397
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minister van justitie weten positief te staan tegenover een verruiming. 399 Een
concept-wetsvoorstel wordt opgesteld en verstuurd naar stakeholders. 400
Vervolgens wordt een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer verstuurd. Nadat
het behandeld is, treedt op 1 september 2003 de Wet uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken uit celmateriaal in werking. 401 Twee persoonskenmerken –
‘geslacht’ en ‘ras’ – worden als categorieën aangewezen. Dat betekent dat
opsporingsonderzoek zo kan worden vormgegeven dat gerechercheerd kan
worden op ‘geslacht’ en ‘ras’ van de onbekende verdachte. Dat stelt andere
eisen aan opsporingsonderzoek.
Doorgaans wordt, na een misdrijf, gerechercheerd op feiten,
omstandigheden, getuigenissen, relaties etc., waardoor, na verloop van tijd, één
of meer personen als verdachte worden aangemerkt. Als het DNA-onderzoek
bij een van deze personen resulteert in een match, dan past de DNA-match in
een verhaal, waardoor het overtuigend aangetoond kan worden dat misdrijf A
door verdachte B is gepleegd. YSTRs mobiliseren een deels tegengestelde
logica. Een YSTR-profiel produceert een daderidentiteit, bijvoorbeeld dat het
YSTR-profiel van de onbekende verdachte vaak voorkomt bij NoordwestEuropese mannen. Als gevolg van die daderidentiteit, worden alle mannen van
Noordwest-Europese afkomst voor het proces van strafrechtelijke
waarheidsvinding tot ‘interessante’ persoon gemaakt – mannen van NoordwestEuropese afkomst worden door wetenschappelijke kennis als ‘verdachte
populatie’ tot stand gebracht. 402
De zaak Marianne Vaatstra laat zien dat ‘interessante’ mannen
uitgesloten moeten worden als mogelijke verdachte. Omdat een ‘interessante’
persoon geen juridische categorie is, wordt ‘interessante’ mannen gevraagd
vrijwillig celmateriaal af te staan voor DNA-onderzoek. Een weigering
celmateriaal af te staan maakt een ‘interessante’ persoon ‘nog interessanter’ – hij
zal wel iets te verbergen hebben. Vandaar dat de vraag voor vrijwillige donatie
van celmateriaal noch als verzoek en noch als sommatie kan worden
beschouwd – het is een ongemakkelijk verzoek dat het midden houdt tussen
dwang en vrijwilligheid. Deze ongemakkelijke positie wordt verder gearticuleerd
doordat YSTRs nooit meer dan een voorspelling kunnen zijn – het is
simpelweg onbekend of de geconstrueerde daderidentiteit, in dit geval een man
vermoedelijk van Noordwest-Europese afkomst, ook daadwerkelijk
overeenkomt met die van de onbekende verdachte. Die vraag kan pas
beantwoord worden als het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding is
afgesloten en heeft geleid tot de veroordeling van de dader.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1999 – 2000, 26291, nr. 9, p 3
Ministerie van justitie 2000
401 Staatsblad 2003
402 Cole & Lynch 2006; M’charek 2008a; Toom 2010a
399
400
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De Wet uiterlijk waarneembare persoonskenmerken is een zogenaamde
‘raamwetgeving’, waarin eventueel nieuw ontwikkelde en gevalideerde tests
voor het vaststellen van persoonskenmerken ingepast kunnen. In 2009 heeft
het NFI laten weten de minister van justitie toestemming te vragen voor het in
gebruik nemen van een genetische test die de kleur van de ogen voorspelt. 403
Genetici van het Forensic Genomic Consortium Netherlands (FGCN) doen
momenteel onderzoek ter ontwikkeling van tests waarmee weer nieuwe uiterlijk
waarneembare persoonskenmerken kunnen worden toegevoegd aan het
arsenaal forensisch-genetische opsporingstechnologieën, waaronder een
voorspellende test ter bepaling van de geografische afkomst van de onbekende
verdachte. Het voorbeeld laat zien dat raamwetgeving als katalysator kan dienen
voor wetenschappelijk onderzoek.
Wet/genetica-diachronie
De mijlpaalcasus zijn een vehikel om inzichtelijk te maken hoe genetica en
wetgeving in het algemeen en processen van strafrechtelijke waarheidsvinding
in het bijzonder met elkaar interacteren. De mijlpaalcasus brengen een patroon
in kaart: genetische mogelijkheden worden ingepast in forensisch-genetische
praktijken door middel van DNA-wetgeving. Zoals Jasanoff stelt, loopt
wetgeving vaak achter op de ontwikkelingen in de wetenschap – zij spreekt
daarom van een law lag, dat met een lelijk woord kan worden vertaald als
‘wetsachterstand’. 404 Wat opvalt is dat de wetgever reageert op ontwikkelingen
in de genetica, processen van strafrechtelijke waarheidsvinding én meer
algemene tendensen in de samenleving, zoals het huidige veiligheidsvertoog,
risicodenken en de strijd tegen terrorisme. Ik richt me hieronder op nieuwe
genetische mogelijkheden in combinatie met de wetsontwikkelingen.
Voortdurend wordt getracht de wetsachterstand te dichten, waarbij
afgewogen wordt of de (voorgestelde) interventies zowel rechtmatig als
doelmatig zijn. De wetgever bemoeit zich daarbij niet met de genetica an sich,
maar met de wijze waarop forensisch-genetisch onderzoek georganiseerd dient
te worden met het oog op het bewerkstelligen van betrouwbaarheid. Een
voorbeeld is het wettelijke voorschrift dat alleen DNA-profielen die zijn
vastgesteld in laboratoria met een accreditatie DNA-bewijs kunnen worden.
Een ander voorbeeld betreft de voorschriften die bijdragen aan de chain of
custody. ‘Grenzenwerk’, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen wetenschap
en non-wetenschap (of professionals en amateurs), wordt dus op twee
manieren bewerkstelligd: ten eerste in het proces van het optuigen van
forensische DNA-wetgeving, en ten tweede doordat van DNA-bewijs

Persbericht NFI, 10 maart 2009. Oogkleur voorspellen op basis van DNA. Bron:
www.nederlandsforensisch.nl, bezocht 12 juni 2009.
404 Jasanoff 2008: 768
403
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voetstoots wordt aangenomen dat het ‘betrouwbaar’ is en daardoor in het
algemeen niet ter zitting door rechters bevraagd hoeft te worden. 405
De inhoud van de wetgeving van 1994 organiseert nog steeds
grotendeels contemporaine forensisch-genetische praktijken; wetgeving
bevordert dus niet alleen forensisch-genetische praktijken – waaronder
betrouwbaarheid – het standaardiseert ze ook. 406 Tegelijkertijd draagt de
forensische genetica, gegeven de afhankelijkheid van toegang tot lichamen van
verdachten en veroordeelden en de geconstrueerde monster/ID-pakketjes, bij
aan het herarticuleren van juridische concepten. In forensisch-genetische
praktijken betekenen het recht op een onaantastbaar lichaam en lichamelijke
integriteit niet langer hetzelfde; nadat celmateriaal is weggenomen van het
lichaam, is de onaantastbaarheid van het lichaam van een bekende persoon niet
langer in het geding, maar de lichamelijke integriteit van het weggenomen
celmateriaal wel. 407 Tenslotte loopt wetgeving niet altijd achter op genetische
ontwikkelingen. De Wet uiterlijk waarneembare persoonskenmerken laat ruimte
voor het aanwijzen van nieuwe, nog te ontwikkelen, forensisch-genetische tests
die uitkomst kunnen bieden rondom vermoedelijke, met het oog
waarneembare, persoonskenmerken. 408 Wetgeving draagt dus niet alleen bij aan
betrouwbaarheid en standaardisering, het kan ook als katalysator dienen voor
genetisch onderzoek. Wetgeving en genetica zijn twee praktijken die vaak niet
synchroon lopen – meestal loopt genetica voorop op de wettelijke
mogelijkheden, maar soms is het andersom. Wet/genetica-diachronie is een
concept waarmee die niet synchroon-lopende ontwikkeling gevat kan worden.
Wettelijke ontwikkelingen sinds 2003
De wetsontwikkeling tot en met 2003 heeft centraal gestaan in dit boek. Dat wil
niet zeggen dat dit boek daarmee alle forensische DNA-wetgeving heeft
beschreven. Ik benoem hier kort wetgeving vanaf 2005. Het doel ervan is in de
volgende paragraaf inzichtelijk te maken welke transformaties forensischgenetische praktijken hebben ondergaan.
Op 1 februari 2005 treedt de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
inwerking. 409 De wet is in twee fasen ingevoerd. Sinds 2005 geldt dat ieder
individu – inclusief minderjarigen – veroordeeld voor een gewelds- of
zedendelict celmateriaal moet afstaan (sinds januari 2009 geldt de wet ook voor
zeer actieve veelplegers). Sinds 1 mei 2010 is de wet volledig inwerking
Voor dit tweede punt, zie: Bal 2005.
Voor een sociaal-wetenschappelijke analyse van standaardisering, zie: Bowker & Star
1999: 14.
407 Zie: Toom 2006; Van der Ploeg 2003: 67.
408 M’charek 2005b, 2008a, b
409 Staatsblad 2004, 2005, 2010. Voor kritische besprekingen van de wet, zie de artikelen
van de juristen: Janssen 2004; Zuidwijk 2003. Prinsen (2008a) bespreekt in haar
proefschrift enkele aandachtspunten van de wet.
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Figuur 5.8: Groei Nederlandse DNA-databank van 1997 t/m 31 december 2009,
bron: NFI 2010, zie ook: www.dnasporen.nl.

getreden, hetgeen betekent dat van iedereen die in Nederland wordt
veroordeeld door de rechter in verband met een misdrijf van vier jaar of meer
gevangenisstraf celmateriaal wordt afgenomen, waarvan het vastgestelde DNAprofiel wordt opgenomen in de DNA-databank en het celmateriaal wordt
opgeslagen. 410 Als gevolg van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
neemt het aantal aan de DNA-databank toegevoegde DNA-profielen toe
(figuur 5.8). Inmiddels is van meer dan 100.000 personen het DNA-profiel aan
de DNA-databank toegevoegd.
Een tweede toevoeging die van belang is voor forensisch-genetische
praktijken is het Verdrag van Prüm, dat in augustus 2008 tot Europese Unie
(EU) wetgeving is verheven. 411 De wet regelt dat EU-lidstaten elkaar toegang
verlenen tot de vingerafdrukkendatabank, het voertuigregister en DNAdatabanken. Thans wordt, op dagelijkse basis, de Nederlandse DNA-databank
vergeleken met DNA-databanken van EU-lidstaten Duitsland, Oostenrijk,
Spanje, Luxemburg, Slovenië, Finland en Frankrijk. 412 Voor augustus 2011
moeten alle EU-lidstaten nationale forensische DNA-wetgeving en DNAStaatsblad 2010. Een DNA-profiel wordt 20 jaar opgeslagen als de donor is
veroordeeld voor een misdrijf met een maximale gevangenisstraf tot 6 jaar. De
bewaartermijn is 30 jaar voor alle misdrijven van 6 jaar of meer gevangenisstraf.
411 Europese Unie 2008. Voor een kritische analyse van de internationale uitwisseling
van DNA-databankgegevens in het kader van het Prüm Verdrag, zie: Prainsack &
Toom 2010a.
412 NFI 2010: 22
410

162

databanken hebben. Vanaf dat moment zullen alle EU-lidstaten DNAdatabankinformatie dagelijks met elkaar uitwisselen. Op die wijze kunnen
DNA-sporen internationaal worden geclusterd, en kunnen, op EU-niveau,
DNA-referentieprofielen worden gematcht met DNA-sporen van onopgeloste
misdrijven. Het Prüm verdrag is dus, net als de Wet uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken, een katalysator voor de ontwikkeling van forensischgenetische praktijken.
De laatste wetgeving die ik hier bespreek is het wetsvoorstel DNAverwantschapsonderzoek. 413 DNA-verwantschapsonderzoek start met de
vaststelling dat DNA-profielen van biologische verwanten meer
overeenkomsten vertonen dan DNA-profielen van mensen die niet biologisch
met elkaar verwant zijn. Die informatie kan worden gebruikt bij zoekacties in
de DNA-databank of bij grootschalig DNA-onderzoek. Voorgesteld wordt om
DNA-verwantschapsonderzoek mogelijk te maken bij delicten met een
gevangenisstraf van acht jaar of meer. In paragraaf 5.4 komen de Wet DNAonderzoek
bij
veroordeelden
en
het
wetsvoorstel
DNAverwantschapsonderzoek verder aan bod.
We hebben aldus gezien hoe forensisch-genetische praktijken zijn
uitgebreid van vrijwilligheid naar dwang, van zware geweldsdelicten naar
volumecriminaliteit, en van bewijsvoering naar opsporing. Deze transformaties
dragen bij aan de mogelijkheden en toepassingen forensisch DNA-onderzoek.
Dat is het onderwerp van de volgende paragraaf.
5.2 Continuïteit en transformaties van forensisch-genetische praktijken
Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de vorm en inhoud van dit boek is
erop gericht te articuleren hoe politiek en normativiteit ingebouwd wordt in
forensisch-genetische praktijken. Wat en wie zijn onder een forensischgenetische noemer gebracht en wanneer is dat gebeurd in twee decennia
forensisch DNA-onderzoek in Nederland? Dat is het onderwerp van deze
paragraaf.
Laten we eens een opsomming maken van de transformaties die in dit
boek aan de orde zijn gekomen. Van vrijwilligheid tot meewerking aan DNAonderzoek niet langer sprake; een specifieke groep verdachten, en later alle
veroordeelde criminelen, kan worden gedwongen celmateriaal af te staan met
het oog op DNA-onderzoek. Die dwang wordt in het kader van de Wet DNAonderzoek bij veroordeelden ook ingezet bij veroordeelde minderjarigen. Voor
een bevel tot afname is de tussenkomst van een rechter-commissaris en arts
niet meer nodig sinds bevoegdheden en competenties zijn overgeheveld naar
officieren van justitie en opsporingsambtenaren, het criterium ernstige
Ministerie van justitie 2009; Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 32.168, nrs. 1,
2 & 3. Zie het artikel van Prinsen (2008b) voor een bespreking van de techniek en de
wettelijke kwesties die worden opgeroepen.
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bezwaren blijkend uit feiten en omstandigheden is versoepeld naar ernstige
bezwaren, en het noodzakelijkheidscriterium is vervangen door het
onderzoeksbelang. Daarbij komt dat forensisch DNA-onderzoek niet langer
louter gericht is op het vergelijken van individuele DNA-profielen, maar ook op
het bepalen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken en (straks)
biologische verwantschap. Om in de toekomst meer uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken te kunnen gebruiken, wordt de wettelijke mogelijkheid
geboden om naast niet-coderend DNA ook coderend DNA voor forensischgenetisch onderzoek te gebruiken. Afgenomen celmateriaal wordt niet langer
vernietigd, maar opgeslagen. Nederlandse forensisch-genetische praktijken zijn
opgegaan in een Europese praktijk. In tabel 5.11 zijn de transformaties
samengevat. De voltrokken transformaties vervangen de oude situatie niet,
maar worden toegevoegd aan de mogelijkheden waaronder, waarmee of
wanneer forensisch DNA-onderzoek kan worden uitgevoerd. Er is daarom
sprake van zowel transformatie als continuïteit – in die zin worden er
voortdurend meer objecten en domeinen onder een forensisch-genetische
noemer gebracht, en worden de drempels om forensisch-genetische kennis in te
zetten voortdurend verlaagd; gesteld kan worden dat de overheid oprukt in het
privéleven, lichaam en celmateriaal. Dat zijn veranderingen die een politieknormatieve inhoud hebben, zoals in de volgende paragraaf duidelijk zal worden.
Tabel 5.11 Overzicht transformaties

Vrijwilligheid
Zware geweldsdelicten
Bewijs
Vergelijken DNA-profielen

Dwang
Volumecriminaliteit
Opsporing
Vaststellen uiterlijk
waarneembare
persoonskenmerken
Individueel DNA-profiel Biologische verwantschap
Ernstige bezwaren blijkend Ernstige bezwaren
uit feiten en
omstandigheden
Noodzakelijkheidscriterium Onderzoeksbelang
Rechter-commissaris Officieren van justitie
Arts Opsporingsambtenaar
Niet-coderend DNA Coderend DNA
Verdachten Veroordeelden
Volwassenen Minderjarigen
Vernietigen celmateriaal Opslag celmateriaal
Nationaal Europese Unie

164

5.3 Vier forensisch-genetische lichamen
Voor de wetgeving van 1994 heeft het recht op de onaantastbaarheid van het
lichaam betrekking op celmateriaal zich bevindend in lichaamsopeningen zoals
de mond en bloed onder de huid – individuen hebben daardoor jurisdictie over
celmateriaal dat zich ‘in’ het lichaam bevindt. Met de Wet DNA-onderzoeken
komt aan die situatie een einde. Sindsdien is het onder specifieke en in de wet
genoemde omstandigheden mogelijk een inbreuk te maken op het lichaam met
het oog op het afnemen van celmateriaal voor DNA-onderzoek. ‘Lichamen’ die
zich op het snijpunt van wetgeving en genetica bevinden, en waarover de
autoriteiten jurisdictie hebben en kennis kunnen produceren, zijn in dit boek
benoemd als forensisch-genetische lichamen; ik behandel ze hier als het
resultaat van zowel wetgeving als genetische technieken, en stel de vraag op
welke wijze individuele grondrechten en meer algemene rechtsprincipes daarbij
in het geding zijn.
Bekend lichaam
In hoofdstuk 1 benoemde ik ‘bekende personen’ als die individuen van wie de
naam en andere personalia bekend zijn bij autoriteiten betrokken bij het proces
van strafrechtelijke waarheidsvinding. Het zijn deze bekende personen –
verdachten en veroordeelden – wier lichaam zich onder steeds meer
omstandigheden bevinden op het grensvlak van wetgeving en genetica; in die
zin zijn het ‘bekende lichamen’. Als de Wet DNA-onderzoeken uit 1994 wordt
geconcipieerd, zijn forensische DNA-technieken nog niet zo gevoelig als
tegenwoordig. Voor betrouwbaar DNA-onderzoek is daarom bloed nodig. Als
gevolg daarvan, is de forensisch-genetische praktijk tussen het in werking
treden van de Wet DNA-onderzoeken en de Wet DNA-onderzoek in
strafzaken gebonden aan bloedafname. Bloedafname met dwang wordt
beschouwd als een ernstige inbreuk op het recht op een onaantastbaar lichaam.
Daarom worden hoge drempels opgeworpen rondom een bevel voor
celmateriaalafname met het oog op DNA-onderzoek. Als gevolg daarvan zijn er
relatief weinig verdachten van wie het lichaam zich bevindt op het snijpunt van
wet en genetica. Ter illustratie: in de jaren 1997, 1998, 1999 en 2000 zijn er
respectievelijk 28, 304, 317 en 362 verdachten van wie het DNA-profiel aan de
DNA-databank wordt toegevoegd. 414 Dat betekent dat vanaf 1998 tot en met
het inwerkingtreden van de Wet DNA-onderzoek in strafzaken jaarlijks tussen
de 300 en 400 bekende lichamen tot stand worden gebracht.
De introductie van SGM als forensisch-genetische technologie heeft
grote gevolgen voor de hoeveelheid tot stand gebrachte bekende lichamen,
want forensisch DNA-onderzoek wordt sneller en goedkoper en het is niet
langer nodig bloed af te nemen – wangslijmvlies volstaat. Met name het tweede
NFI 2010: 20. Hoe vaak bloed (met dwang) werd afgenomen met het oog op DNAonderzoek voor 1997 is mij niet bekend.
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draagt, omdat het in het algemeen wordt beschouwd als een minder zware
inbreuk op het lichaam, belangrijk bij aan de beslissing de omstandigheden voor
gedwongen DNA-onderzoek te versoepelen met de Wet DNA-onderzoek in
strafzaken. Steeds meer lichamen van bekende personen bevinden zich
daardoor op het snijpunt van wetgeving en genetica, en worden dientengevolge
als bekend lichaam tot stand gebracht. In 2002, 2003 en 2004 wordt van
respectievelijk 857, 1.465 en 2.716 bekende personen het DNA-profiel aan de
DNA-databank toegevoegd. Sinds de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
inwerking is getreden, wordt, van elk in Nederland door de rechter
veroordeelde persoon voor een misdrijf met een gevangenisstraf van vier jaar of
meer, celmateriaal voor DNA-onderzoek afgenomen. In de jaren 2005, 2006,
2007, 2008 en 2009 zijn respectievelijk 8.306, 12.309, 18.639, 27.186 en 19.443
DNA-profielen van bekende personen toegevoegd aan de DNA-databank. 415
In vergelijking met de jaren 1998 – 2000, zijn er in 2007 en 2009 meer dan 50
keer zoveel DNA-profielen aan de DNA-databank toegevoegd. 416 Sinds 1 mei
2010 is de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden volledig inwerking getreden.
Het NFI houdt er rekening mee dat dat zal leiden tot jaarlijks twee tot drie keer
zoveel veroordeelden (40.000 tot 50.000) die in aanmerking komen voor
opname in de DNA-databank. 417 Om al die DNA-referentieprofielen in de
DNA-databank te krijgen, zal van al deze bekende personen het recht op
onaantastbaarheid van het lichaam, de lichamelijke integriteit en de persoonlijke
levenssfeer worden geschonden.
Monster/ID-pakketjes
De definitie van forensisch-genetische lichamen is niet alleen op bekende
lichamen van toepassing, maar ook op afgenomen celmateriaal. Door stickers
en labels op afgenomen celmateriaal te plakken, is het altijd mogelijk om de
identiteit van de donor van het celmateriaal te herleiden. De pakketjes van
celmateriaal met informatie over de identiteit van de donor heb ik monster/IDpakketjes genoemd. Ook monster/ID-pakketjes zijn forensisch-genetische
lichamen. Bijzonder aan dit forensisch-genetische lichaam is dat de lichamelijke
integriteit en de persoonlijke levenssfeer van de donor door tijd en plaats heen in het
geding blijven – het blijft letterlijk kleven aan afgenomen celmateriaal. Zodra
het onderzoeksbelang dat toelaat, schrijft de Wet DNA-onderzoeken uit 1994
voor dat monster/ID-pakketjes vernietigd moeten worden. De mogelijkheid
van verdere schending van de lichamelijke integriteit en privacy van
monster/ID-pakketjes is daardoor ook beperkt door tijd.
NFI 2010: 20
In 2008 heeft het NFI een achterstand met betrekking tot nog te bepalen DNAreferentieprofielen weggewerkt. Daarom zijn in 2008 meer DNA-profielen bepaald dan
in 2009, zie: NFI 2010: 19.
417 NFI 2010: 19
415
416
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Ontwikkelingen in de forensische genetica hebben ook hier hun
weerslag. Als de Wet DNA-onderzoeken in strafzaken in 2001 inwerking is
getreden, heeft het NFI inmiddels vier verschillende DNA-typeringssystemen
ingebruik gehad. 418 Het gebruik van verschillende DNA-typeringssystemen
herbergt het risico dat verschillende DNA-profielen onderling niet meer
vergelijkbaar zijn. 419 Sinds de wetgeving van 2001 worden monster/IDpakketjes daarom opgeslagen bij het NFI in Den Haag. Afhankelijk van het
soort delict is de duur van opslag 20 of 30 jaar. De opgeslagen monster/IDpakketjes waarover de autoriteiten beschikken en ook kennis kunnen
produceren vormen een nieuw en meervoudig forensisch-genetisch lichaam
waarvan de omvang voortdurend toeneemt. Inmiddels is meer dan 100.000
bekende personen het DNA-profiel opgeslagen. Dat betekent dat thans meer
dan 100.000 monster/ID-pakketjes in een monster/ID-bank worden bewaard,
waarvan zowel de lichamelijke integriteit als de persoonlijke levenssfeer van in
het geding kan zijn.
Voorwerpen met celmateriaal van een bekende persoon
PCR ontkoppelt forensisch DNA-onderzoek van hoeveelheden DNA die in
het pre-PCR-tijdperk alleen in bloed werden gevonden. Ook celmateriaal
aanwezig op voorwerpen als tandenborstels, kussenslopen of ondergoed is
geschikt voor forensisch DNA-onderzoek. Het Tandenborstelarrest van de
Hoge Raad maakt het mogelijk dergelijke voorwerpen te verzamelen en voor
DNA-onderzoek naar een forensisch laboratorium te sturen. 420 De uitspraak is
vastgelegd in artikel 151b-4 en 195d-4 van het Wetboek van Strafvordering,
waarin staat dat zwaarwegende redenen ertoe kunnen leiden dat DNAonderzoek kan worden bevolen aan ander celmateriaal dan celmateriaal
afgenomen van de verdachte. Dat betekent dat DNA-onderzoek kan worden
uitgevoerd zonder dat de verdachte daarvan op de hoogte is, zonder dat de
verdachte gehoord is, en zonder dat deze zich heeft kunnen laten bijstaan door een
raadsman.

Het betreft DNA fingerprint-technieken geschoeid op VNTRs, de eerste PCRsystemen Polymarker en AmpliType in 1994, de eerste generatie multiplex quadruplex
(QUAD) in 1995, en SGM in 1997 en de opvolger SGM+ in 2000. SGM en SGM+ zijn
in hoge mate vergelijkbaar. Dat geldt niet voor de eerder, zie voor een beschrijving van
de verschillende gebruikte technieken: Kloosterman 2002.
419 Staatsblad 2001a: 25. Zo is een DNA-profiel dat op VNTR-leest is geschoeid
onvergelijkbaar met een STR-profiel, is STR-marker A betekenisloos als die alleen met
STR-marker B kan worden vergeleken, en is een single nucleotide polymorphism (SNP)
weer verschillend van de eerder genoemde typeringssystemen.
420 Hoge Raad 2000a
418
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Coderend DNA
De wetgevingen van 1994 en 2001 stelden uitdrukkelijk dat DNA-onderzoek
gericht was op het vergelijken van DNA-profielen. Forensische STR-markers
zijn zo geselecteerd dat ze niets zeggen over erfelijke eigenschappen – op die
wijze is zekerheid ingebouwd dat forensisch DNA-onderzoek alleen op nietcoderend DNA wordt uitgevoerd. DNA in celmateriaal is ook een forensischgenetisch lichaam. In de Wet uiterlijk waarneembare persoonskenmerken
worden categorieën ‘ras’ en ‘geslacht’ en nader aan te wijzen uiterlijk
waarneembare persoonskenmerken genoemd. Veel van die kenmerken
bevinden zich op coderend DNA. De wetgever stelt nadrukkelijk dat hij deze
onderzoeksmogelijkheid niet wil uitsluiten. 421 Daarmee is coderend DNA als
vierde forensisch-genetisch lichaam bewerkstelligd. Daarmee hangt samen dat
er onderscheid gemaakt kan worden met steeds verfijndere methoden, maar
waarvan de wetenschappelijke basis altijd verbonden is met statistiek, en dus
kansberekening.
Forensisch-genetisch lichamen, individuele grondrechten en algemene rechtsprincipes
De forensisch-genetische lichamen beschreven in dit boek zijn hybride objecten
die bestaan uit zowel materiële componenten, bijvoorbeeld een bekend lichaam,
afgenomen celmateriaal of geïsoleerd DNA, als immateriële componenten,
zoals wetgeving, referenties en codes; forensisch-genetische lichamen zijn
materieel-semiotische objecten die begrensd zijn door wettelijke omschrijvingen
en genetische mogelijkheden. 422 Forensisch-genetische lichamen zijn het
resultaat van relaties tussen materialiteiten en vertogen en tussen objecten en
domeinen die we als ‘technologie’, ‘biologie’, ‘wetgeving’ en ‘samenleving’
zouden kunnen benoemen, en adresseren daardoor verschillende normatieve en
politieke registers die spelen in forensisch-genetische praktijken (tabel 5.12). 423
Zodra het lichaam van een bekende persoon zich bevindt op het
snijvlak van wetgeving en genetica, hebben de autoriteiten betrokken bij
processen van strafrechtelijke waarheidsvinding er zeggenschap over en kunnen
ze er kennis over produceren. Het bestaan van bekende lichamen is de
mogelijkheidsvoorwaarde voor de drie overige forensisch-genetische lichamen;
monster/ID-pakketjes, voorwerpen met celmateriaal van bekende personen en
coderend DNA zijn afgescheiden van het bekende lichaam en tegelijkertijd
blijven ze er deel van uitmaken. De drie afgescheiden maar van het bekende
lichaam deel uitmakende forensisch-genetische lichamen zijn door verschillende
relaties tot stand gebracht en zijn dientengevolge andere objecten die ook weer
andere registers mobiliseren.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 072, nr. 5, p. 13
Vergelijk: Haraway 1991a: 200.
423 M’charek 2008a: 527
421
422
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Tabel 5.12 Forensisch-genetische lichamen en grondrechten
en rechtsprincipes

Bekend lichaam Schending van recht op een
onaantastbaar lichaam van
verdachten en veroordeelden,
inclusief minderjarigen.
Monster/ID-pakketjes Lichamelijke integriteit en
persoonlijke levenssfeer van
verdachten en veroordeelden in het
geding door tijd en plaats.
Voorwerpen met DNA wordt verzameld en het
celmateriaal van DNA-profiel wordt vastgesteld
bekende personen zonder dat verdachten daarvan op
de hoogte zijn, gehoord zijn of zich
door een advocaat hebben kunnen
laten bijstaan.
Coderend DNA Willekeurige personen worden door
forensische genetica aan misdrijven
gekoppeld zonder dat concrete
aanwijzingen nodig zijn.
In de volgende paragraaf staat de vraag centraal hoe bekende lichamen,
monster/ID-pakketjes en coderend DNA steeds een ander sociomaterieel
register mobiliseren, en daarmee nieuwe normatieve en politieke aspecten van
forensisch-genetische praktijken genereren.
5.4 Forensisch-genetische lichamen met een complex heden
In dit hoofdstuk én de drie empirische hoofdstukken heb ik laten zien dat
forensisch-genetische lichamen – juist omdat ze op het snijpunt van wetgeving
en genetica tot stand zijn gebracht en waardoor er zeggenschap over is en er
kennis geproduceerd kan worden – met politiek en normativiteit geladen
objecten zijn. In dit boek is het voornamelijk gegaan over die normativiteit en
politiek van de afgelopen 20 jaar. Echter, geconstrueerde objecten, zoals
forensisch-genetische lichamen, hebben niet alleen een rijk verleden, maar ook
een complex heden. 424 Het complexe heden van drie forensisch-genetische
lichamen – bekende lichamen, monster/ID-pakketjes en coderend DNA – staat
in deze paragraaf centraal. Meer specifiek is mijn interesse de vraag hoe die drie
forensisch-genetische lichamen de mogelijkheidsvoorwaarden vormen
van/voor nieuwe forensisch-genetische praktijken. Het stellen van deze vragen
is een logisch vervolg op het voorgaande, want het beschrijven van in
424

Mol 2002: 43
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forensisch-genetische praktijken en -lichamen ingebouwde normativiteit en
politiek geeft niet alleen scherper inzicht in die praktijken, het is ook “een
noodzakelijke voorwaarde voor een beter beheer van die technologie.” 425 Door
dit zo te stellen, geef ik expliciet aan dat ik meen dat forensisch-genetische
praktijken beter ‘beheerd’ kunnen worden. Ik bekritiseer hier niet de wijze
waarop deskundigen in forensische laboratoria werken, of hoe de technische
recherche te werk gaat op plaatsen delict. Ik vraag in deze paragraaf aandacht
voor contemporaine en emergerende forensisch-genetische praktijken en de
wijze waarop die ingrijpen op onze rechtsstaat en rechtspositie, want hoe moet
je de interventie wegen dat van iedere in Nederland veroordeelde crimineel
celmateriaal voor DNA-onderzoek moet worden afgenomen? Hoe moet je een
inschatting wegen dat het 90 procent zeker is dat een onbekende verdachte
blauwe of bruine ogen heeft in een land waar sowieso de meeste mensen
blauwe of bruine ogen hebben? En hoe weeg je een DNA-databankzoekopdracht waarbij families die vermoedelijk verwant zijn aan een onbekende
verdachte als ‘interessante’ persoon of familie in beeld van de
opsporingsautoriteiten komen als je weet dat de techniek bijzonder
rechercheer-intensief én vatbaar voor fouten is?
Het doel van het stellen van deze vragen is het articuleren van de
veranderende verhouding tussen de rechtsstaat en haar bewoners. 426 In plaats
van de gestelde vragen te beantwoorden, mobiliseer ik in deze paragraaf het
stijlfiguur van het dominante contemporaine vertoog rondom forensisch DNA:
met forensisch DNA-onderzoek wordt de strafrechtelijke waarheid
betrouwbaar – of: probleemloos – achterhaald. 427 Vervolgens contrasteer ik dat
vertoog met wat ik in paragraaf 1.1 als een ‘oprukkende’ overheid heb
benoemd. Daarmee refereer ik aan de wijze waarop de overheid zeggenschap
krijgt over individuen en de collectieven waarin zij zich bewegen of waarvan zij
tot onderdeel worden gemaakt. 428 Ik zal dat doen aan de hand van het DNAspreekuur, wetenschappelijk onderzoek naar uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken en DNA-verwantschapsonderzoek.

Mol & Berg 2001: 10
Zoals Grin (2000:11) stelt, moet voor een ander ‘beheer’ niet worden getracht de
toekomst anders vorm te geven, maar moet juist worden geïnvesteerd in visies die ons
kunnen leiden naar een toekomst die we prefereren.
427 Zie Woord vooraf, dit boek; Toom 2009.
428 Ik bouw hier voort op het artikel van M’charek (2008a), waarin zij het gearticuleerde
collectief contrasteert met de stijlfiguur van de stille getuige; zie Mol (2006) voor een
studie waarin twee verschillende logica’s – de logica van het zorgen en die van de markt
– gecontrasteerd worden.
425
426
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Tabel 5.13 Totale hoeveelheid vastgestelde DNA-databankmatches t/m 2009,
bron: NFI 2010: 22.

Tot 2005
Spoor- 4.654
persoonmatches
Spoor- 3.184
spoormatches

2005
2.967

2006
2.457

2007
3.326

2008
4.057

2009
3.578

Totaal
21.039

356

489

348

177
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4.723

Bekende lichamen en het DNA ‘spreekuur’
De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden schrijft voor dat iedereen die in
Nederland is veroordeeld voor een misdrijf met een maximale gevangenisstraf
van vier jaar of meer celmateriaal moet afstaan. De aan de DNA-databank
toegevoegde DNA-profielen worden direct vergeleken met alle andere DNAprofielen aanwezig in de DNA-databank. Op die wijze kunnen DNA-profielen
van bekende personen worden gematcht aan DNA-sporen van onopgeloste
misdrijven, en kunnen er clusters worden gemaakt van onopgeloste misdrijven
die zeer waarschijnlijk door dezelfde persoon zijn gepleegd. In het jaarverslag
2009 van de Nederlandse DNA-databank wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel
matches er in de afgelopen jaren zijn gevonden (tabel 5.13).
De tabel laat zien dat er een substantiële hoeveelheid DNA-matches
wordt geproduceerd, waarmee verdachten in onopgeloste misdrijven worden
aangewezen. 429 Het is aan het openbaar ministerie om de aangewezen verdachte
wettig en overtuigend te koppelen aan dat misdrijf. Een recent voorbeeld van
een moordzaak waarbij de aangewezen verdachte veroordeeld is voor moord is
de Puttense moordzaak. Een tweede voorbeeld is de match tussen een bekende
persoon en een spoor aangetroffen op het lichaam van de in 1993 vermoord
aangetroffen Andrea Luten. 430 Een derde voorbeeld is de internationale
uitwisseling van DNA-databankgegevens tussen Nederland en Duitsland in het
kader van het Verdrag van Prüm. Die uitwisseling leidde tot een DNA-match
en uiteindelijk tot de veroordeling van een Duitse man wegens het vermoorden
van een 72 jarige en in Heerlen woonachtige dame. 431 De drie voorbeelden zijn
exemplarisch voor het contemporaine forensisch-genetische vertoog, want het

In dit verband wordt vaak gesproken over ‘koude’ verdachten, zie: Cole & Lynch
2006.
430 www.forensischinstituut.nl/nieuws/2010/dna_match_in_zaak_luten.aspx?cp
=68&cs=18251 (bezocht 8 mei 2010)
431 www.nieuws.nl/586038 (bezocht: 18 februari 2010)
429
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articuleert dat de DNA-databank bijna automatisch en onproblematisch de
strafrechtelijke waarheid achterhaalt. 432
Als dit vertoog op de voorgrond wordt geplaatst, dan kan bijna niet
anders geconcludeerd worden dat van alle veroordeelden zo snel mogelijk het
DNA-profiel in de DNA-databank opgeslagen moet worden. Bij individuen die
een gevangenisstraf uitzitten kan celmateriaal vrij eenvoudig tijdens hun
detentie worden afgenomen. Maar niet alle veroordeelden zitten in de
gevangenis. 433 Om toch hun celmateriaal te verkrijgen, organiseert de politie
zogenaamde ‘DNA-spreekuren’. Veroordeelden moeten, na een oproep van de
officier van justitie, zich bij het DNA-spreekuur melden. Niet alle
veroordeelden komen opdagen. Indien dat het geval is, haalt de politie die
bekende personen op, zoals uit de onderstaande persberichten duidelijk wordt:
“De politie heeft de afgelopen drie dagen in de hele regio zo’n
90 veroordeelden ‘opgehaald’ die zich nog niet hadden
gemeld voor het afnemen van DNA-materiaal, middels
wangslijmvlies. Zo’n 35 politiemedewerkers namen aan de
actie deel. Zij traceerden de gezochte personen, hielden ze aan
en namen ze vervolgens mee naar het politiebureau.” 434
“De politie haalt DNA-gesignaleerden met de feestdagen van
huis omdat ze zich niet hebben gemeld bij het politiebureau
om DNA-materiaal af te staan. In totaal gaat het om 96
mensen die tijdens de komende feestdagen bezoek van de
politie kunnen verwachten.” 435

De DNA-databank kan dus een verschil maken – maar dat wil niet zeggen dat een
DNA-match automatisch uitloopt in een rechterlijke veroordeling. Wetenschappelijk
onderzoek over de periode 1 mei 2005 tot 1 mei 2006 laat zien dat 487 bekende
personen aan 710 DNA-sporen worden gekoppeld. Nadat gecorrigeerd is voor
inmiddels afgedane zaken, blijven er 546 zaken staan, waarvan minder dan de helft –
229 zaken – door het openbaar ministerie in handen is genomen: “Dat heeft in 115
zaken geleid tot nieuwe vonnissen, in 46 zaken is er geseponeerd en 68 keer moet de
zaak nog op zitting komen of moet het OM nog beslissen of hij de zaak voor de rechter
brengt” (Kruisbergen 2008: 85). Het is niet helemaal duidelijk of die 229 zaken
misdrijven betreft of bekende personen die met een misdrijf in verband zijn gebracht.
Voorts is het jammer dat de beschikbare data inmiddels redelijk oud is. Wellicht dat de
communicatie en coördinatie gestroomlijnd is, waardoor meer matches terecht komen
bij het juiste arrondissement. Voordat een DNA-databankmatch tot een eventuele
veroordeling kan komen, moet de zaak op het ‘juiste’ bureau terecht komt – het
aangehaalde onderzoek laat zien dat dat geen vanzelfsprekendheid is.
433 De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden is ook van toepassing op individuen
veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf, taakstraf of geldboete.
434 www.politie.nl/brabant-zuid-oost/nieuws (bezocht: 7 juli 2009)
435 Persbericht Politie Friesland, 24 december 2009
432
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“De politie heeft op 4 en 5 mei 2010 maar liefst 33 personen
aangehouden voor verplichte DNA-afname. … Betrokkenen
hebben allen geen gevolg gegeven aan een uitnodiging om
zich op een bepaalde datum en tijd te melden bij de politie
voor een verplichte afgifte van DNA-materiaal. In de praktijk
blijkt dat veertig procent zich niet meldt.” 436
Het ophalen van veroordeelden thuis en meenemen naar het politiebureau om
daar vervolgens celmateriaal voor DNA-onderzoek af te nemen zijn allemaal
handelingen waarbij verschillende grondrechten (bijvoorbeeld recht op een
onaantastbaar lichaam en persoonlijke levenssfeer) en rechtsprincipes
(proportionaliteit en subsidiariteitsbeginsel) in het geding zijn. Gegeven het feit
dat veroordeelden een bekend (forensisch-genetisch) lichaam hebben, is het
vervolgingsapparaat gerechtigd – zelfs verplicht – er zorg voor te dragen dat de
wet wordt uitgevoerd.
Sinds 1 mei 2010 is de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden volledig
inwerking getreden. Het NFI schat in dat dat zal leiden tot verdubbeling of
verdrievoudiging van het totaal aantal in de DNA-databank op te nemen DNAprofielen van bekende personen. 437 Iedereen is voor de wet gelijk; voortaan zal
iedere veroordeelde, zelfs al is z/hij veroordeeld tot een taak- of werkstraf
wegens winkeldiefstal, verduistering of schuldheling, celmateriaal voor DNAonderzoek moeten afstaan. 438 Dat betekent ook dat zij die niet komen opdagen
bij het DNA-spreekuur opgehaald zullen worden. Deze praktijk die – zo is mijn
inschatting – nog in 2010 zal ontstaan is een articulatie van de ‘oprukkende’
overheid en roept dringende vragen op. Ten eerste: is het thuis ophalen van
veroordeelden van lichte(re) vergijpen proportioneel en in overeenstemming
met het subsidiariteitsbeginsel? En ten tweede, refererend aan artikel 8 van het
Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de
algemene vrijheden (EVRM), is het de vraag of de inzet van politieagenten met
het oog op het verzamelen van celmateriaal van bekende personen strikt
noodzakelijk is voor de nationale en openbare veiligheid, het voorkomen van
strafbare feiten en de bescherming van rechten en vrijheden van anderen. Ten
derde is het bekende (forensisch-genetische) lichaam sinds de volledige
inwerking getreden Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden aanzienlijk groter
geworden. Te verwachten valt dat daarmee ook het aantal veroordeelden dat
niet naar het DNA-spreekuur zal komen zal toenemen. Het ophalen van die
weigeraars zal moeten geschieden binnen de toch al beperkte middelen die
www.limburgsecourant.nl/nieuws/algemeen/heerlen/4582/33-personenaangehouden-voor-verplichte-dnaafname.html (bezocht: 8 mei 2010)
437 NFI 2010: 19
438 De voorbeelden zijn ontleend uit de wetsgeschiedenis van de Wet DNA-onderzoek
bij veroordeelden, zie: Tweede Kamer, vergaderjaar 2002 – 2003, 28685, nr. 5, p. 14.
436
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politie en justitie ter beschikking staan. Zal de politie er de voorkeur aan geven
veroordeelden van lichte vergrijpen thuis op te halen zodat DNA kan worden
afgenomen, of geven zij prioriteit aan andere functies van het politiekorps,
zoals het handhaven van de openbare orde, surveilleren en
criminaliteitspreventie?
Monster/ID-pakketjes, coderend DNA en wetenschappelijk onderzoek naar uiterlijk
waarneembare persoonskenmerken
De forensische DNA-wetgevingen van 2001 en 2003 scheppen de
mogelijkheidsvoorwaarden van de opgeslagen monster/ID-pakketjes en
coderend DNA. Het zijn deze twee forensisch-genetische lichamen die een
sociomaterieel register mobiliseren dat diep ingrijpt op de relatie tussen burger
en staat. Hierboven is gesteld dat de Wet uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken uit 2003 raamwetgeving is, en daarom een katalyserende
werking heeft op wetenschappelijk onderzoek naar uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken, zoals kleur van de ogen, haren of geografische origine.
Voor dergelijk onderzoek is niet alleen celmateriaal nodig, maar ook informatie
over de uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van de donor. Dergelijke
informatie is, al dan niet in geanonimiseerde vorm, aanwezig bij medischwetenschappelijk onderzoek. Een voorbeeld is gegeven in hoofdstuk 4 aan de
hand van onderzoek naar de kleur van de ogen. Op grond van het beschikbare
materiaal hebben genetici van het FGCN een gevalideerde test ontwikkeld die
tot 93 procent accuraat de kleur van de ogen kan voorspellen. 439 Het NFI heeft,
op grond van de gevalideerde test, de minister verzocht om het voorspellen van
de oogkleur door middel van een algemene maatregel van bestuur als
forensisch-genetische test aan te wijzen. 440
Het onderzochte materiaal is afkomstig van twee relatief homogene
‘Nederlandse’ populaties en is verzameld in het kader van medischwetenschappelijk onderzoek. Op dergelijk onderzoek is de Wet medischwetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) van toepassing. 441 Onderdeel
van de wet is een strafbepaling voor degene die de wet overtreedt. Zo kan een
gevangenisstraf van maximaal een jaar of een geldboete van de vierde categorie
(maximaal € 18.500) worden opgelegd aan degene die dat onderzoek uitvoert
zonder schriftelijke toestemming van de betrokkene of zijn/haar ouders of
voogd. Gevangenisstraf tot een half jaar of een geldboete in de vierde categorie
kan worden geëist tegen die personen die onderzoek uitvoeren waarbij de
onderzochte persoon zich verzet of niet in vrijheid heeft kunnen beslissen over
deelname. Niet alleen een strafbepaling draagt bij aan de wijze waarop medischLiu et al 2009
Persbericht NFI, Oogkleur voorspellen op basis van DNA, 10 maart 2009. Bron:
www.nederlandsforensisch.nl, bezocht 12 juni 2009.
441 Staatsblad 1998
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wetenschappelijk onderzoek met mensen wordt georganiseerd – ook aan
deelnemers toegekende rechten moeten een goede gang van zaken waarborgen.
Zo hebben deelnemers het recht om zelf te beslissen over deelname, recht op
informatie en het stellen van vragen, recht op bedenktijd, recht op tussentijds
stoppen met het onderzoek en recht op bescherming van hun persoonlijke
levenssfeer. 442 Het ligt in de lijn der verwachting dat de donoren van wie het
materiaal is onderzocht ter bepaling van de kleur van de ogen ongeveer
dezelfde rechten toegekend hebben gekregen, en dat de onderzoekers
gehouden zijn aan de in de wet gestelde eisen. De strafbepaling en de aan
deelnemers toegekende rechten laten zien dat de wetgever autonomie, informed
consent en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers hoog
in het vaandel heeft staan.
Maar in hoofdstuk 4 is meer beschreven. Gesteld is dat de opgeslagen
monster/ID-pakketjes wettelijk onderdeel zijn van de DNA-databank. De
DNA-databank ressorteert onder de Wet bescherming persoonsgegevens
(WBP). Als gevolg daarvan beschouwt de wetgever monster/ID-pakketjes niet
als biologisch materiaal, maar als informatie. De WBP laat ruimte voor
wetenschappelijk onderzoek op informatie, ook als het erfelijke
persoonsgegevens betreft. 443 Deze juridische constructie maakt het mogelijk
om wetenschappelijk onderzoek te doen met monster/ID-pakketjes. De totale
verzameling monster/ID-pakketjes is een afspiegeling van de diversiteit van de
populatie in Nederland veroordeelde criminelen. In februari 2008 heeft de
minister toestemming gegeven om wetenschappelijk onderzoek te doen op de
monster/ID-pakketjes met het oog op het vaststellen van nieuwe markers voor
uiterlijk waarneembare persoonskenmerken. 444 Niet al het celmateriaal wordt
onderzocht, maar een daarvan geïsoleerde DNA-oplossing. Bovendien worden
niet alle monster/ID-pakketjes onderzocht, maar een selectie. Geselecteerd is
op twee criteria: de achternaam en geboorteplaats van de donor. 445 Zo zal
iemand met de achternaam De Vries geboren in Al Hoceïma niet worden
geselecteerd omdat het geen typisch Marokkaanse achternaam is, maar een
Zibou uit diezelfde Marokkaanse stad wel. Bij het versturen van de DNAoplossing is de achternaam niet verstrekt aan de onderzoekers, maar wel de
geboorteplaats. Met het celmateriaal en de informatie over de geboorteplaats
van de donor kunnen onderzoekers van de FGCN achterhalen hoeveel
herhalingen (lengte marker in basenpaar) er op een bepaalde marker vaak
voorkomt bij personen afkomstig uit Paramaribo, Oranjestad, Al Hoceïma,
Kütahya, Kiev of Assen.
VWS 2009
Staatsblad 2000: 8
444 Ministerie van Justitie, 9 februari 2008. DNA-onderzoek uiterlijk waarneembare
kenmerken referentienummer. 5528833/08
445 Bron: interview.
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In tegenstelling tot biologisch materiaal dat is verzameld in het kader
van medisch-wetenschappelijk onderzoek, zijn de monster/ID-pakketjes en de
oplossingen die daaruit zijn geïsoleerd niet na een uitgebreide informed consent
procedure verkregen, noch hebben de donoren in vrijheid kunnen besluiten het
materiaal voor wetenschappelijk onderzoek ter beschikking te stellen, de
mogelijkheid verder onderzoek aan hun celmateriaal te verbieden of informatie
op te vragen over het onderzoek. In vergelijking met celmateriaal verzameld
voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, en waarbij autonomie, informed
consent en privacy dominant aanwezige (voor)waarden zijn, mobiliseren
monster/ID-pakketjes een register waarbij autonomie en informed consent wordt
onthouden. Het voorbeeld van wetenschappelijk onderzoek met celmateriaal
afkomstig van veroordeelden laat zien op welke wijze het forensisch-genetisch
lichaam kan worden ingezet om kennis te produceren. Die kennis kan weer
worden ingezet bij de organisatie van grootschalig DNA-onderzoek.
Ik heb gesteld dat monster/ID-pakketjes en coderend DNA ingrijpen
op de relatie tussen burgers en staat; met andere woorden, dat die forensischgenetische lichamen nieuwe mogelijkheden creëren voor een verder
‘oprukkende’ overheid. Het meest zichtbaar is dat bij georganiseerde
grootschalige DNA-onderzoeken. In de periode 1999 tot en met 2006 zijn
veertien van dergelijke onderzoeken georganiseerd in Nederland. Daarbij is aan
ruim 4.600 ‘interessante’ personen gevraagd celmateriaal af te staan voor DNAonderzoek. 446 Dat onderzoek heeft geleid tot drie aanhoudingen en
veroordelingen, en in een zaak heeft het onderzoek indirect geleid tot een
aanhouding. Individuen die worden gevraagd celmateriaal af te staan worden
eigenlijk gevraagd aan te tonen dat zij onschuldig zijn; dat is strijdig met het
principe dat de bewijslast – het aantonen van schuld – bij de autoriteiten ligt. 447
U zult nu als lezer van deze analyse misschien denken: wie niets gedaan heeft,
heeft niets te vrezen. Maar de pointe van de meer recente forensisch-genetische
ontwikkelingen, zoals forensisch-genetische kennis over uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken, is nu juist dat iedereen tot onderdeel gemaakt kan worden
van processen van strafrechtelijke waarheidsvinding. Daarbij komt dat
dergelijke kennis (inclusief DNA-verwantschapsonderzoek waarover het direct
zal gaan), zoals is beschreven in de analyse van het gebruik van uiterlijk
waarneembare persoonskenmerken in de zaak Marianne Vaatstra, nooit meer
dan een voorspelling is met vrij ruime marge foutpositieve inclusies en
foutnegatieve exclusies. Een vraag die hier opdoemt, is hoever
opsporingsautoriteiten moeten en mogen gaan om ernstige misdrijven op te
lossen: moet de overheid de vrije teugel worden gegeven om ten koste van
algemene rechtsprincipes (welomschreven opsporingsdoel) en individuele
zekerheden (onschuldpresumptie, bewijslast) misdrijven op te lossen? Of
446
447

De Poot & Kruisbergen 2006: 103
Lynch et al 2008; Toom 2010a; Williams & Johnson 2008
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moeten we leren leven met de ongemakkelijke vaststelling dat niet ieder misdrijf
opgelost kan worden?
DNA-verwantschapsonderzoek
In de twee bovenstaande voorbeelden van de registers die forensisch-genetische
lichamen mogelijk maken, gaat het over contemporaine praktijken. Maar er kan
ook een blik in de toekomst worden geworpen. Zoals eerder gesteld heeft de
Tweede
Kamer
op
dit
ogenblik
het
wetsvoorstel
DNAverwantschapsonderzoek in behandeling. 448 Dergelijk onderzoek start met het
gegeven dat biologische verwanten genetisch meer op elkaar lijken dan mensen
die geen familie van elkaar zijn: zo delen broers en zussen met dezelfde
biologische ouders gemiddeld vier van totaal dertien STR-loci, en is de kans dat
volledige biologische broers/zussen hetzelfde SGM+-profiel hebben ongeveer
1:10.000 (in plaats van 1:1.000.000.000). 449 Bovendien geven moeders mtDNA
ongewijzigd door aan hun kinderen en hebben zonen hetzelfde YSTR-profiel
als hun biologische vader. DNA-verwantschapsonderzoek biedt verschillende
kansen voor opsporing. Ten eerste kan een grootschalig DNA-onderzoek
worden georganiseerd, waarbij mtDNA of YSTR-profielen worden bepaald. 450
Op die manier kan biologische verwantschap worden aangetoond of
uitgesloten, en kan een bepaalde familie tot onderdeel worden gemaakt van een
opsporingsonderzoek of juist worden uitgesloten. Ten tweede kan DNAverwantschapsonderzoek bijdragen aan opsporing als analisten van een
forensisch-genetisch laboratorium toevallig stuiten op een DNA-spoor dat in
hoge mate overeenkomt met een DNA-referentieprofiel. 451 Ten derde kan een
zoekstrategie in de DNA-databank worden ingevoerd waarbij gezocht wordt
naar DNA-referentieprofielen die zo hoog mogelijk matchen met een DNAspoor. 452 Het is deze derde vorm die ik hier verder zal toelichten.
DNA-verwantschapsonderzoek
wordt
in
2003,
nadat
vrachtwagenchauffeur Michael Little in maart van dat jaar dood wordt
aangetroffen in de cabine van zijn vrachtwagen, voor het eerst toegepast in
Engeland. Little komt te overlijden nadat hij door een baksteen is geraakt die
door het voorruit is gegooid door een onbekende verdachte. Op de baksteen
worden DNA-sporen aangetroffen die niet van Little afkomstig zijn – zeer
waarschijnlijk zijn dit sporen van de onbekende verdachte. Het DNA-spoor
matcht niet met andere DNA-profielen in de DNA-databank van Engeland en
Wales (hierna: NDNAD). Vervolgens worden uiterlijk waarneembare
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 168, nrs. 1-5
Bieber 2004: 47; Butler 2005: 511
450 Zie: Detlaff-Kakol & Pawlowski 2002.
451 Zie: Kruisbergen & De Poot 2007; De Poot & Kruisbergen 2006; Prinsen 2008a, b.
452 De Engelse term is familial searching. Andere termen zijn genetic proximity testing of lowstringency searching.
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persoonskenmerken vastgesteld van de onbekende verdachte, waarna 350
blanke mannen gevraagd wordt celmateriaal af te staan. De onbekende
verdachte zit niet bij deze groep. Tenslotte wordt een DNAverwantschapsonderzoekopdracht ingevoerd in de NDNAD, waarbij
geselecteerd wordt op huidskleur (blank) en de woonplaats (in de buurt van het
delict): “The search produced a list of 25 names. The profile at the top of the
list matched the crime scene profile in 16 out of 20 areas, a very strong match
suggesting the named individual from the database search was a close relative
of the killer.” 453 De baksteengooier heeft een broer van wie het DNA-profiel in
de NDNAD is opgeslagen. Dankzij het DNA-profiel van die broer wordt het
misdrijf opgelost. De man wordt tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld
wegens doodslag. Is hier sprake van het probleemloos achterhalen van de
strafrechtelijke waarheid via een ‘verwant lichaam’, of produceert DNAverwantschapsonderzoek juist moeilijk te interpreteren informatie? Dat is het
onderwerp dat hieronder wordt besproken.
DNA-verwantschapsonderzoek dat in de zaak Little is toegepast kan in
grofweg vier stappen worden onderverdeeld. Ten eerste moet een
zoekopdracht worden ingevoerd – simpelweg luidt een dergelijke opdracht:
zoek de DNA-referentieprofielen die op minimaal (bijvoorbeeld) 15 van de 20
allelen overeenkomen. Afhankelijk van de grote van de DNA-databank en het
gevraagde aantal overeenkomende allelen, kan een dergelijke zoekopdracht tot
enkele honderden mogelijke verwanten van de onbekende verdachte opleveren,
maar in dit voorbeeld limiteren we ons tot 50. 454 Een dergelijke hoeveelheid is
te veel om op te rechercheren – er moet dus, als tweede stap, een selectie
worden gemaakt. Die selectie is gebaseerd op aannames, bijvoorbeeld dat
familieleden vaak in een bepaalde regio wonen, en dat criminaliteit in sommige
families vaker voorkomt dan in andere. 455 Als uiteindelijk een selectie is
gemaakt, zal, als derde stap, nader onderzoek worden uitgevoerd op het
celmateriaal, bijvoorbeeld door meer STR-markers en/of lineage markers
(mtDNA en YSTRs) te bepalen. 456 De vierde stap is dat de meest
FSS 2005: 9
Geneticus O’Reilly (2007: 477) rapporteert over zijn betrokkenheid bij DNAverwantschapsonderzoek dat in een recente zaak waar hij bij betrokken is er, na verdere
selectie, bijna 100 mogelijke verwanten overbleven na een DNAverwantschapsonderzoekopdracht.
455 Zo staat het volgende te lezen in een factsheet van de Engelse FSS: “Following
certain assumptions that families tend to live in the same area, and that criminality tends
to run in families (and therefore a relative could be on the database), a search came up
with 100 names. This intelligence was provided to the police and, combined with
information they already had, led to a local suspect being identified – Joe Kappen –
who had died.” Bron: Forensic Science Service. Fact sheet 4. Familial searching.
Februari 2005.
456 O’Reilly 2007: 477
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waarschijnlijke biologische verwant van de onbekende verdachte doorgegeven
wordt aan de opsporingsautoriteiten. DNA-verwantschapsonderzoek is, zo
blijkt, een intensieve en kostbare aangelegenheid die flink beslag legt op de
beschikbare capaciteit van forensisch-genetische instituten, justitie en politie. 457
In het bovengenoemde wetsvoorstel wordt het beslag op de beschikbare
middelen en capaciteit gerechtvaardigd geacht bij onopgeloste, zware
misdrijven met een gevangenisstraf van maximaal acht jaar of meer waarbij de
rechtsorde zwaar aangetast is. Iedereen zal het toejuichen als dergelijke
misdrijven worden opgelost. Toch is het de vraag of DNAverwantschapsonderzoek daartoe een geschikt middel is. De reden voor de hier
naar voren gebrachte bedenkingen is dat DNA-verwantschapsonderzoek niet
over individuele zaken gaat. Deze uitspraak zal ik hieronder toelichten.
In het jaarverslag 2009 van de Nederlandse DNA-databank staat dat er
24.547 DNA-sporen van onbekende personen in de DNA-databank zijn
opgenomen. 458 Dat betekent niet dat er ruim 24.000 voortvluchtige criminelen
zijn in Nederland, want, zo wordt gesteld in het jaarverslag, kunnen er
abusievelijk DNA-sporen worden opgenomen die niet misdrijf-gerelateerd zijn.
Een voorbeeld is een vastgesteld DNA-profiel van een sigarettenpeuk in de
buurt van een plaats delict; een dergelijk stuk van overtuiging kan ook van een
toevallige passant zijn. Laten we dus stellen dat van die 24.547 DNA-sporen er
20.000 afkomstig zijn van voortvluchtige criminelen. 459 Uit het jaarverslag 2007
van de DNA-databank is bekend dat 10 procent van alle DNA-sporen
gerelateerd is aan zware geweldsdelicten (levens- en zedendelicten,
overvallen). 460 Als deze cijfers correct zijn, dan zou dat betekenen dat er
ongeveer 2.000 onbekende verdachten zijn van zware geweldsdelicten waarvoor
gevangenisstraffen gelden van acht jaar of meer. 461 Het zijn deze tweeduizend
DNA-sporen van onbekende verdachten die in aanmerking komen voor DNAverwantschapsonderzoek. Nadat een zoekopdracht is gegeven, de selectie is
gemaakt en verder onderzoek is uitgevoerd, zal, afhankelijk van de parameters,
per onbekende verdachte een (of meerdere) meest waarschijnlijke biologische
verwant worden doorgegeven aan de opsporingsautoriteiten. 462 Van die familie
of families zal de doopceel worden gelicht, kunnen mannelijke en vrouwelijke
familieleden als verdachte worden aangemerkt, en zal hen gevraagd – of bij
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 168, nr. 3, p. 5
NFI 2010: 20
459 De overige 4.547 DNA-sporen zijn in dit voorbeeld afkomstig van personen die
niets met een misdrijf te maken hebben. Hoeveel het er exact zijn, is onbekend.
460 NFI 2008: 14
461 Navraag bij de DNA-databankbeheerder leverde geen sluitend antwoord op. Dit
getal van 2.000 onbekende verdachten van zware geweldsmisdrijven blijft dus
hypothetisch (persoonlijke communicatie, 10 mei 2010).
462 Daarbij moet worden opgemerkt dat niet ieder erkend kind het biologische
nageslacht van de wettige vader is.
457
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verdenking opgedragen – worden wangslijmvlies voor DNA-onderzoek af te
staan.
Een algemeen rechtsprincipe is dat familieleden en biologische
verwanten van verdachten zich kunnen beroepen op het verschoningsrecht; 463
zij hoeven elkaar dan niet te incrimineren. Bij een zoekopdracht in de DNAdatabank wordt geen rekening gehouden met dit rechtsprincipe. Naast dit
principiële argument zijn er andere praktische, maar zwaar wegende,
argumenten die het wetsvoorstel in een ander daglicht plaatsen.
DNA-verwantschapsonderzoek wordt al lang toegepast in zogenaamde
ouderschapszaken; het is zelfs de eerste toepassing van de DNA fingerprint. 464
Bij dergelijke zaken worden hiërarchische familiebanden (vader/moeder-kind)
bepaald. In principe kan dergelijk onderzoek zonder interpretatieproblemen
worden uitgevoerd. Echter, bij andere verbanden dan hiërarchische
familiebanden is de kans op interpretatieproblemen niet denkbeeldig,
bijvoorbeeld bij horizontale broer-broer verwantschapsrelaties. Een probleem
dat speelt met een Nederlandse populatie is dat mensen in Nederland genetisch
zeer veel op elkaar lijken, aldus populatiegeneticus Peter de Knijff van het
FLDO. Hoe dat bij DNA-verwantschapsonderzoek tot problemen kan leiden,
blijkt uit een uitgevoerde test met DNA-profielen van vijftien FLDOmedewerkers. De profielen werden ingevoerd en geanalyseerd met speciale
DNA-verwantschapsalgoritmes. De ingevoerde opdracht luidde: “Hoe groot is
de kans dat die vijftien medewerkers een vader-kind, moeder-kind, broer-broer,
halfzus-halfbroer relatie hebben of onverwant zijn?” 465 In 10 procent wordt
dan een halfbroer-halfzus relatie geïdentificeerd. Die analyse strookt niet met de
werkelijkheid, want de FLDO-medewerkers zijn aantoonbaar geen biologische
familie van elkaar. Dat betekent dat DNA-verwantschapsonderzoek een 10
procent valspositieve score heeft. Gesteld kan worden dat het onderzoek in
Leiden laat zien dat DNA-verwantschapsonderzoek allerminst onproblematisch
is.
Het is waarschijnlijk dat, zodra de Wet DNA-verwantschapsonderzoek
inwerking is getreden, een nieuw forensisch-genetisch lichaam zich zal
bevinden op het snijpunt van wetgeving en genetica. Een dergelijk lichaam
biedt kansen voor de opsporing, zoveel is duidelijk. Tegelijkertijd mobiliseert
een nieuw tot stand gebracht forensisch-genetisch lichaam een nieuw
normatief-politiek register. Zo zullen de meest waarschijnlijke biologische
verwanten van een onbekende verdachte aan nauwgezet opsporingsonderzoek
worden onderworpen op grond van aannames over criminaliteit en statistische
interpretaties met een ruime onzekerheidsmarge. Hoeveel het zal opleveren is

Prinsen 2008b
Jeffreys 1985b
465 Bron: interview.
463
464
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vooralsnog onbekend. 466 Wellicht dat DNA-verwantschapsonderzoek te
rechtvaardigen is als het over individuele zaken gaat waarbij ervan kan worden
uitgegaan dat DNA-verwantschapschapsonderzoek probleemloos de juiste
familie aanwijst. Echter, zoals ik heb betoogd, gaat DNAverwantschapsonderzoek over mogelijk tweeduizend families en staat de
wetenschappelijke soliditeit van dergelijk onderzoek ter discussie. DNAverwantschapsonderzoek roept dus vragen op die ook spelen bij het DNAspreekuur en het onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken:
moeten opsporingsautoriteiten verder kunnen ‘oprukken’ in het privédomein,
zoals familierelaties? En zo ja, hoe zit het dan met het verschoningsrecht?
Mogen of moeten algemene rechtsprincipes (welomschreven opsporingsdoel)
en individuele grondrechten (onschuldpresumptie, bewijslast) worden
geschonden als middelen worden gebruikt die technisch onvolkomen zijn?
Probleemloze waarheidsvinding of een oprukkende overheid?
De forensische genetica is wel beschreven – en bekritiseerd – als truth machine,
waarbij DNA-bewijs niet ter discussie gesteld hoeft te worden. 467 De waarheid
over strafrechtelijke feiten zit besloten in DNA en DNA-profielen. 468 Althans,
zo stelt het dominante vertoog.
Door het complexe heden te beschrijven, komt een ander beeld naar
voren: forensisch-genetische lichamen mobiliseren verschillende registers
waarbij steeds een andere set van individuele grondrechten en algemene
rechtsprincipes in het geding is (tabel 5.14). De tabel laat de verschillende
registers zien die mogelijk worden doordat forensisch-genetische lichamen
vragen stellen over de relatie tussen burgers en overheid. Meer specifiek zijn
innovatieve forensisch-genetische technieken – daarmee bedoel ik uiterlijk
waarneembare persoonskenmerken, DNA-verwantschapsonderzoek en ‘koude’
verdachte – methoden om individuen tot onderdeel te maken van processen
van strafrechtelijke waarheidsvinding. Daarbij doet zich een paradoxale situatie
voor: innovatieve forensisch-genetische technieken binden steeds meer
individuen aan processen van strafrechtelijke waarheidsvinding zonder dat
daarbij concrete aanwijzingen zijn voor betrokkenheid van die individuen bij
die misdrijven. Als gevolg daarvan neemt de ratio lichamelijk
onderzoek/waarheidsvinding niet rechtevenredig toe, maar juist af. Met andere
woorden: om extra waarheidsvinding met forensisch-genetische technieken te
genereren, moeten voortdurend meer lichamen van bekende personen
toegankelijk worden gemaakt voor DNA-onderzoek.
Het enige cijfer dat ik heb kunnen achterhalen is dat er in ongeveer een kwart van
DNA-verwantschapsonderzoeken ‘bruikbare’ intelligence wordt geproduceerd, zie:
Williams & Johnson 2008: 74.
467 Lynch et al 2008
468 Jasanoff 2006
466
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Tabel 5.14 Contemporaine en emergerende forensisch-genetische lichamen,
gemobiliseerde registers en grondrechten en rechtsprincipes

Bekend lichaam en Is het thuis ophalen van veroordeelden van lichte
DNA-spreekuur vergijpen proportioneel en in overeenstemming met
het subsidiariteitsbeginsel?
Is de inzet van politieagenten met het oog op het
verzamelen van celmateriaal van bekende personen
strikt noodzakelijk voor de nationale en openbare
veiligheid, het voorkomen van strafbare feiten en de
bescherming van rechten en vrijheden van anderen?
Zal een verder oprukkende overheid in het privéleven,
lichaam en woning leiden tot een andere prioriteiten
van het politiekorps, waardoor klassieke politiefuncties
zoals het handhaven van de openbare orde,
surveilleren en criminaliteitspreventie in het gedrang
komen?
Monster/ID-pakketjes, Verspelen veroordeelden het recht op autonomie,
coderend DNA en zeggenschap en informed consent over lichaamsmateriaal?
uiterlijk waarneembare Wanneer is een inschatting over uiterlijk
persoonskenmerken waarneembare persoonskenmerken gerechtvaardigd
om ‘interessante’ personen te clusteren in een
‘verdachte populatie’ met het oog op de organisatie
van een grootschalig DNA-onderzoek, en hoe zeker
moet die inschatting zijn?
Is het opsporingsbelang groter dan algemene
rechtsprincipes en individuele zekerheden, zoals een
welomschreven opsporingsdoel, onschuldpresumptie
en de bewijslast?
Forensisch-genetische Moeten veroordeelden aanspraak kunnen maken op
lichaam en DNA- het verschoningsrecht?
verwantschapsonderzoek Is het gerechtvaardigd om de meest waarschijnlijke
biologische verwanten (de verdachte familie) van een
onbekende verdachte aan nauwgezet
opsporingsonderzoek te onderwerpen op grond van
statistische interpretaties met een ruime
onzekerheidsmarge?
Is het proportioneel en in overeenstemming met het
subsidiariteitsbeginsel als (in potentie) tweeduizend
families in het vizier van de opsporingsautoriteiten
komen op grond van een techniek waarvan de
wetenschappelijke soliditeit ter discussie staat?
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5.5 Dragers van waarheid
Lichamen worden niet alleen meer gebruikt om de waarheid te achterhalen bij
zware geweldsmisdrijven op basis van een stevige verdenking – lichamen zijn
nu ook nodig om ‘interessante’ personen, die door innovatieve forensischgenetische technieken tot onderdeel zijn gemaakt van een proces van
strafrechtelijke waarheidsvinding, uit te kunnen sluiten als mogelijke verdachte.
Van ernstige bezwaren tegen een individu, blijkend uit feiten en
omstandigheden, is geen sprake meer; associatie door middel van forensische
genetica is de nieuwe rechercheerepistemologie geworden. Op deze wijze
worden steeds meer mensen door forensisch-genetische technieken tot
onderdeel gemaakt van processen van strafrechtelijke waarheidsvinding; in het
forensisch-genetische tijdperk zijn, voor waarheidsvinding, steeds meer
lichamen nodig – aanwijzingen over schuld en onschuld liggen besloten in de
genen en de genetische code. Lichamen worden dragers van strafrechtelijke
waarheid. In die zin zijn lichamen tot verplicht passagepunt verworden voor het
achterhalen van strafrechtelijke waarheid. 469 Lichamen en de genetische code
daarin is waar de waarheid in besloten ligt; forensisch DNA constitueert een
waarheidsvertoog. 470
Een dergelijk vertoog drukt normativiteit en politiek besloten in
forensisch-genetische praktijken naar de achtergrond. In dit boek heb ik juist
die normativiteit en politiek willen articuleren door het lichaam van
(on)bekende personen centraal te stellen. De analyse in dit boek laat zien dat
iedereen tot onderdeel gemaakt kan worden van processen van strafrechtelijke
waarheidsvinding. En eenmaal in het vizier van de opsporingsautoriteiten kan
het privé lichaam van een bekende persoon gemakkelijk getransformeerd
worden naar een bekend publiek lichaam. ‘Goede’ burgers hebben dan wellicht
niets te verbergen en niets te vrezen omdat zij niets hebben gedaan; feit is dat
de overheid onder steeds meer omstandigheden zeggenschap krijgt over
lichamen en lichaamscellen daarin en er kennis over kan produceren. Die
zeggenschap gaat ten koste individuele rechtsposities, waardoor individuele
grondrechten en meer algemene rechtsprincipes steeds verder in het gedrang
komen. Er is, kortom, sprake van een ‘oprukkende’ overheid.
Die veranderende positie van de overheid ten opzichte van lichamen
en de cellen daarin is mede het gevolg van de drie geanalyseerde mijlpaalcasus
beschreven in dit boek en de contemporaine en emergerende forensischgenetische praktijken beschreven in dit hoofdstuk. Ten eerste hebben we gezien
dat steeds meer aspecten van biologisch leven in de wet zijn opgenomen;
lichamen, binnen en buitenzijde van het lichaam, monster/ID-pakketjes,
Zie: Turner 2006: 228. Een ‘verplicht passage punt’ is een term die is geïntroduceerd
door de Franse socioloog Michel Callon (1986a, b).
470 Zie: Jasanoff 2006; Lynch et al 2008; Toom 2009.
469
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voorwerpen met celmateriaal van bekende personen, niet-coderend DNA,
coderend DNA, biologische verwantschap, ‘ras’, geslacht en oogkleur zijn
gepolitiseerd juist omdat de overheid in de wet heeft vastgelegd op welke
aspecten zij mag ingrijpen. Interventies worden gepleegd op zowel het
individuele als collectieve niveau met het oog op disciplinering en regulering. In
die zin resoneert de politisering van forensisch-genetische lichamen en objecten
met Michel Foucault’s definiëring van biomacht. 471 Ten tweede hebben we
gezien dat dergelijke biologische objecten alleen toegankelijk zijn als
uitzonderingen op individuele rechten tot onderdeel worden gemaakt van de
rechtsorde;
algemeen
institutioneel-juridische
categorieën
zoals
onaantastbaarheid van het lichaam, persoonlijke levenssfeer, lichamelijke
integriteit, autonomie, informed consent, zeggenschap over lichaamsmateriaal,
verschoningsrecht en recht op bijstand worden minder algemeen; bovendien
zijn meer algemene rechtsprincipes aan erosie onderhevig, zoals het
opsporingsdoel van de politie, de bewijslast die bij de autoriteiten ligt en de
onschuldpresumptie. 472 De politisering van het biologische leven en het
algemener worden van uitzonderingen op individuele grondrechten zijn, zo
kunnen we nu vaststellen, de essentie van de machtswerking van forensischgenetische biomacht.
Tenslotte
Waarheidsvinding is ondubbelzinnig belangrijk. Echter, grondrechten en
rechtsprincipes die al 200 jaar het geweldsmonopolie van de overheid in toom
houden zijn dat ook. Zolang het waarheidsvertoog van forensisch DNA op de
voorgrond wordt gehouden, zullen grondrechten en rechtsprincipes steeds
verder uitgehold worden. De oprukkende overheid is geen fantoom, maar een
persistent proces. Dragers van waarheid heeft dat proces over het voetlicht
gebracht.

Er zijn, aldus Foucault (2004: 250), twee machtswerkingen van biomacht met beide
een andere object dat zij disciplineren danwel reguleren: “the body-organism-disciplineinstitution series, and the population-biological processes-regulatory mechanismsState.” Zie ook: Foucault 1984.
472 Ik bouw hier voort op de analyse van het ‘biopolitieke lichaam van de mensheid’ van
de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben (2002). Voor een commentaar op Agamben:
Rabinow & Rose 2006.
471
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NEDERLANDSE SAMENVATTING
In 1988 wordt forensisch DNA-onderzoek voor het eerst toegelaten als wettig
en overtuigend bewijs in de Nederlandse rechtspraak. Aanvankelijk kon
forensisch DNA-onderzoek alleen op verzoek van verdachten worden gebruikt;
zij zagen DNA-bewijs als een manier om onschuld aan tonen. Nadat in 1994 de
Wet DNA-onderzoeken inwerking trad, kon DNA-onderzoek door rechterscommissarissen worden bevolen bij zware geweldsmisdrijven. Sindsdien kan
DNA-onderzoek bijdragen aan processen van strafrechtelijke waarheidsvinding
zonder dat een verdachte mee hoeft te werken. Als in 1997 de Nederlandse
DNA-databank in gebruik wordt genomen, wordt het mogelijk om DNAprofielen van verdachten te koppelen aan DNA-sporen van onopgeloste
misdrijven. Daarmee wordt de toepassing van bewijs uitgebreid naar opsporing.
In 2001 wordt een amendement aan de bestaande forensische DNA-wetgeving
toegevoegd. De forensische genetica wordt dan verder aan het proces van
opsporing gebonden doordat de officier van justitie – de leider van het
opsporingsonderzoek – de verantwoordelijkheid krijgt om DNA-onderzoek bij
verdachten te bevelen. Tevens wordt met de wetswijziging forensisch DNAonderzoek mogelijk bij minder zware delicten zoals woninginbraak en
autodiefstal. De hier geschetste transformatie van forensisch-genetische
praktijken van zware geweldsdelicten naar volumecriminaliteit, en van bewijs
naar opsporing, is waargenomen in veel verschillende landen en is daarom
beschreven als het common trajectory (Williams & Johnson 2008: 1). In dit boek
wordt, door interacties tussen genetica en processen van strafrechtelijke
waarheidsvinding te analyseren, het Nederlandse traject beschreven.
Onproblematische waarheidsvinding
Door series als Crime scene investigators en de bijna dagelijkse berichtgeving over
de bijdrage van forensische kennis aan het oplossen van misdrijven, wordt
forensisch
bewijs
veelal
beschouwd
als
de
oplossing
voor
criminaliteitsbestrijding (Fraser & Williams 2009: 8; Roux & Robertson 2009:
574). Een speciale positie neemt de forensische genetica in. Deze
wetenschappelijke forensische techniek wordt door velen beschouwd als een
zekere, objectieve en zeer betrouwbare techniek (Lynch et al 2008: 2). In het
Woord vooraf heb ik beschreven dat het dominante contemporaine vertoog
rondom de forensische genetica de boodschap overbrengt dat met forensisch
DNA-onderzoek de waarheid betrouwbaar en probleemloos via de genen en genetica
achterhaald wordt. Een dergelijk vertoog is niet zonder consequenties.
Voortdurend worden nieuwe maatregelen genomen waarmee meer ruimte
wordt gegeven aan forensisch-genetische technieken. Die ruimte gaat ten koste
van individuele vrijheden (onaantastbaarheid van het lichaam, privacy) en meer
algemeen geldende rechtsprincipes (onschuldpresumptie, bewijslast). In dit
boek worden dergelijke vrijheden en principes op de voorgrond geplaatst.
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Introductie van het argument, theorie, methodologie en methode
De persoonlijke levenssfeer en het lichaam zijn domeinen die we intuïtief
beschouwen als dat van ‘onszelf’. Als gevolg van de steeds verdere uitbreiding
van bevoegdheden van de autoriteiten betrokken bij processen van
strafrechtelijke waarheidsvinding, zijn er steeds meer omstandigheden gecreëerd
waarbij individuen zeggenschap over hun persoonlijke levenssfeer en lichaam
kwijtraken. Deze verschuiving van zeggenschap heb ik in Hoofdstuk 1
benoemd als een ‘oprukkende overheid’. Een van de resultaten van de
oprukkende overheid is dat steeds meer individuen en hun lichamen onder de
werkingssfeer vallen van de verschillende forensische DNA-wetgeving. In het
forensisch-genetische tijdperk zijn lichamen voor het proces van strafrechtelijke
waarheidsvinding verplichte passagepunten (Callon 1986a, b) – lichamen worden
Dragers van Waarheid! Ik gebruik de stijlfiguur van de oprukkende overheid om
de normativiteit te kunnen articuleren die in forensisch-genetische praktijken
zijn ingebouwd om zodoende het dominante contemporaine vertoog rondom
de forensische genetica te kunnen bekritiseren.
Science and technology studies, actor-network theorie en materiële semiotiek
De in dit boek gepresenteerde analyse is grotendeels ontwikkeld in de sociaalwetenschappelijke sub-discipline science and technology studies (STS). Meer specifiek
leunt de analyse sterk op inzichten uit de zogenaamde ‘actor-netwerk theorie’
(ANT; zie Latour 1993, 1996, 1999). ANT kan om wetenschapsfilosfilosfische
redenen niet direct als een theorie worden beschouwd, maar veeleer als
methodologische gevoeligheid om hybride praktijken te analyseren die zijn
opgemaakt uit kennis, technieken, wettelijke regels, protocollen, menselijke
interactie etc. Material semiotics is een alternatieve benaming voor ANT om recht
te doen de verbanden en associaties die in praktijken bestaan tussen mensen en
dingen of objecten en subjecten (Haraway 1991a, 1997; Law 2009). Gegeven
het feit dat dit boek gaat over Nederlandse forensisch-genetische praktijken, is
de analyse inclusief met betrekking tot relaties tussen dingen, mensen, kennis,
lichamen, databanken, competenties, misdrijven, verantwoordelijkheden,
laboratoria, mensenrechten, de Grondwet, genetica, de Nederlandse rechtsstaat,
biologie etc.
Een belangrijk oriëntatiepunt in dit boek is het lichaam. Lichamen
beschouw ik, in navolging van de Amerikaanse filosoof Donna Haraway
(1991b: 180), als maps of power and identity. Om forensisch-genetisch onderzoek te
kunnen verrichten, en zodoende kennis te kunnen produceren over lichamen,
moeten de autoriteiten betrokken bij processen van strafrechtelijke
waarheidsvinding zeggenschap verwerven over die lichamen. Daarmee sluit de
analyse in dit boek aan bij het werk van de Franse filosoof Michel Foucault
(1984, 1989) en de door hem beschreven politieke technologie van het lichaam.
Lichamen waarover de autoriteiten zeggenschap hebben en er dientengevolge
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kennis over produceren worden tot stand gebracht (enacted, Mol 2002) als
forensisch-genetische lichamen (Toom 2010).
Methode
Bij de start van het onderzoek heb ik een overzicht gemaakt van de destijds
geldende forensische DNA-wetgeving. Bij het lezen van de wetsgeschiedenis
bleek dat Tweede Kamerleden, ministers en andere beleidsmakers anticipeerden
op de forensisch-technische mogelijkheden, en dat de wetgeving aangepast
moest worden aan die mogelijkheden; wet en forensische genetica liepen niet
synchroon (zie Jasanoff 2008). Ik besefte al snel dat in de wetsgeschiedenis
genoemde casus inzichtelijk zouden maken wat de motivering en rationalisering
was van de afgekondigde forensisch DNA-wetgeving. Dergelijke casus heb ik in
dit boek als mijlpaalcasus benoemd. In totaal zijn er drie mijlpaalcasus
geselecteerd welke worden beschreven in Hoofdstukken 2, 3 en 4.
Omdat ik empirisch onderzoek wilde doen naar forensisch-genetische
praktijken, is het College van procureurs-generaal om inzage gevraagd in de
betreffende strafdossiers, hetgeen is verleend. Gedurende het onderzoek ben ik
strafdossiers steeds meer gaan beschouwen als objecten waarin verdachten,
slachtoffers, professionals en experts betrokken bij het proces van
strafrechtelijke waarheidsvinding, wetten en grondrechten, DNA-technieken,
misdrijven, jurisprudentie en technische normen samenkomen. Met andere
woorden: de strafdossiers zijn een methode geworden om empirisch onderzoek
te doen naar misdrijven en – met name – het proces van strafrechtelijke
waarheidsvinding dat daarop volgt. Maar voor materieel semiotische analyses is
meer nodig dan alleen strafdossiers. Ander materiaal dat de analyse heeft
geïnformeerd zijn genetische handboeken, artikelen en protocollen; juridische
en wettelijke teksten, zoals jurisprudentie, het Wetboek van Strafvordering, de
Grondwet en het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de
Mens; sociaal-wetenschappelijke, filosofische en juridische analyses van en over
forensisch DNA-onderzoek, lichamen, rechten en surveillance; en mediaverslagen van misdrijven, opsporingsonderzoek en het gebruik van forensisch
DNA. Tevens heb ik interviews gehad met betrokken professionals (experts,
professionals betrokken bij het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding,
beleidsmedewerkers). Tenslotte heb ik twee maanden etnografisch onderzoek
kunnen verrichten in een Nederlands laboratorium voor forensisch DNAonderzoek (zie Toom 2009). De in dit boek gepresenteerde analyse is het
resultaat van de informatie en kennis verschaft door al deze bronnen.
Een bewijspraktijk voor zware geweldsdelicten
Een verkrachtingszaak uit 1989 luidt de start in van het wetgevingstraject voor
de Wet DNA-onderzoeken uit 1994. Na de verkrachting wordt een man
gearresteerd die ervan wordt verdacht de verkrachting te hebben gepleegd. De
man ontkent iedere betrokkenheid. Om hem uit te kunnen sluiten als mogelijke
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verdachte, wordt hem gevraagd bloed voor DNA-onderzoek af te staan,
hetgeen hij weigert. Het wordt een mijlpaalcasus vanwege een gegeven bevel
om celmateriaal af te nemen. Tegen dat bevel gaat de verdachte man in beroep.
De rechter oordeelt dat een dergelijk bevel in strijd is met het recht op een
onaantastbaar lichaam en niet in overeenstemming is met de dan geldende
wetgeving. Over deze rechterlijke uitspraak worden Kamervragen gesteld,
waarna de minister van justitie laat weten een wetgevingtraject te starten, zodat
een bevel voor lichamelijk onderzoek met het oog op bloedafname voor DNAonderzoek rechtmatig wordt.
Rondom forensisch DNA-onderzoek doen zich echter twee problemen
voor. Ten eerste moet celmateriaal worden weggenomen uit het lichaam. Dat
impliceert niet alleen een schending van het recht op een onaantastbaar
lichaam, maar is, aangezien celmateriaal met de volledige genetische code wordt
weggenomen, ook in strijd met de privacy. Een tweede probleem is dat de
betrouwbaarheid van forensisch DNA-onderzoek en DNA-bewijs
wetenschappelijk nog niet vast staat. De in Hoofdstuk 2 beschreven
mijlpaalcasus analyseert deze twee problemen en analyseert hoe de forensischgenetische praktijk tussen 1994 en 2001 tot stand wordt gebracht als een
bewijspraktijk voor zware geweldsdelicten.
Volumecriminaliteit en opsporing
In de tweede helft van de jaren ’90 worden drie nieuwe forensisch-genetische
technieken geïntroduceerd: de polymerase chain reaction (PCR) waarmee kleine
hoeveelheden DNA worden vermenigvuldigd; de DNA-databank waarmee
DNA-sporen gekoppeld kunnen worden aan DNA-profielen van bekende
personen; en de second generation multiplexes (SGM) waardoor forensisch DNAonderzoek goedkoper, sneller en efficiënter wordt. Een van de gevolgen van de
introductie van PCR is dat er voortaan betrouwbare DNA-profielen
geproduceerd
kunnen
worden
van
afgenomen
wangslijmvlies.
Beleidsmedewerkers van het ministerie van justitie schrijven een wetsvoorstel
om forensisch DNA-onderzoek te koppelen aan wangslijmvliesafname in plaats
van bloed. Ondanks het feit dat wangslijmvliesafname in het algemeen wordt
beschouwd als een minder zware aantasting van het lichaam dan bloedafname,
worden in het wetsvoorstel geen nieuwe categorieën van misdrijven
opgenomen waarbij DNA-onderzoek proportioneel wordt geacht.
Politie, justitie en het NFI besluiten tot het organiseren een
proefproject, waarbij biologische sporen worden verzameld bij inbraken. Het
doel van het project is aan te tonen dat DNA-onderzoek kan bijdragen aan het
oplossen van een volumineuze categorie misdrijven, zoals inbraken, om
zodoende invloed uit te kunnen oefenen op het beleidsvoornemen van de
minister van justitie de categorie van misdrijven uit te breiden tot
volumecriminaliteit. Het in 1998 georganiseerde project DNA bij inbraken
wordt in Hoofdstuk 3 beschreven. Meer specifiek staat een casus centraal
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waarbij, door middel van aan de DNA-databank toegevoegde DNA-sporen,
een verdachte genetisch wordt gekoppeld aan zestien verschillende plaatsen
delict. Het gebruik van de DNA-databank laat zien dat het niet alleen DNAbewijs produceert, maar ook kan bijdragen aan het opsporingsproces. Het
project en de zaak hebben belangrijk bijgedragen aan de beslissing van de
minister van justitie om wangslijmvliesafname te kunnen bevelen bij verdachten
van lichtere vormen van criminaliteit, zoals inbraken en autodiefstal. Het
project en de casus tezamen vormen de tweede mijlpaalcasus die wordt
geanalyseerd in dit boek; ze biedt zicht op de wijze waarop forensisch DNAonderzoek wordt gekoppeld aan volumecriminaliteit en opsporing.
Rechercheren op populaties
In 1999 wordt de zestienjarige Marianne Vaatstra verkracht en vermoord
gevonden in een weiland. De zaak is tot op de dag van vandaag onopgelost.
Wat het opsporingsonderzoek dat volgt op de moord op Marianne Vaatstra
bijzonder maakt, is dat een populatie-geneticus gevraagd wordt genetische
technieken te gebruiken om uitspraken te doen over de vermoedelijke uiterlijk
waarneembare persoonskenmerken van de onbekende verdachte. Echter, de
strikte wettelijke beschrijving van forensisch DNA-onderzoek, die uitsluitend
gericht is op het vergelijken van DNA-profielen, staat een dergelijk onderzoek
niet toe.
De wijze waarop uiterlijk waarneembare persoonskenmerken (‘ras’ en
‘geslacht’) forensisch-genetische objecten worden, is het onderwerp van
Hoofdstuk 4. Aan de hand van een reconstructie van opsporingsonderzoek
naar de onbekende verdachte in de zaak Marianne Vaatstra, zal worden
geanalyseerd hoe diverse forensische (DNA) technieken bij dragen aan kennis
over het uiterlijk of persoonlijkheid van een onbekende verdachte. Beschreven
wordt hoe ‘daderidentiteiten’ in opsporingsonderzoek getransformeerd worden
naar ‘interessante’ personen. ‘Interessante’ personen moeten worden uitgesloten
als mogelijke verdachten door middel van forensisch DNA-onderzoek. De
analyse laat zien hoe forensisch-genetische kennis over uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken interfereren met de te volgen opsporingsepistemologie (Innes
2002). Deze nieuwe opsporingsepistemologie start niet meer vanzelfsprekend
met feiten en omstandigheden van een misdrijf, maar met statistische
inschattingen over het meest waarschijnlijke uiterlijk van de onbekende
verdachte. Opsporing wordt een proces van rechercheren op populaties.
Conclusies
In de conclusies worden de mijlpaalcasus samengevat en inzichtelijk gemaakt
hoe forensisch-genetische praktijken de afgelopen twintig jaar zijn
getransformeerd. Vervolgens worden de vier beschreven forensisch-genetische
lichamen – bekend lichaam, monster/ID-pakketjes, voorwerpen met
celmateriaal van bekende personen, coderend DNA – niet alleen beschreven,
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maar wordt ook geanalyseerd hoe die forensisch-genetische lichamen een
complex heden (Mol 2002) hebben met verschillende registers van eroderende
grondrechten en rechtsprincipes. De tot stand gebrachte forensisch-genetische
lichamen articuleren de oprukkende overheid als een nieuwe verhouding tussen
rechtsstaat en lichamen; lichamen worden Dragers van Waarheid.
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ENGLISH SUMMARY
Forensic DNA profiling was introduced as ‘legal’ and ‘convincing’ evidence in
Dutch courts of law in the late 1980s. Initially it was used to acquit suspects
who volunteered a DNA sample, typically in the context of sex crimes. Later,
after a special forensic DNA bill was passed in 1994, suspects of ‘severe’ and
‘violent’ crimes, like sexual assault and homicide, had to provide a DNA
sample; if they refused, the strong arm of the law could enforce the order. In
1997, the Dutch DNA database was introduced. A DNA database compares
DNA profiles automatically and constantly, and hence connects subject profiles
to profiles obtained from scenes of crime. Therefore, a DNA database
produces suspects for criminal investigation. The legislation was amended in
2001, enabling (investigating) judges and public prosecutors to order mandatory
sampling of individuals suspected of having committed so-called ‘volume’
crimes like burglary and car theft. Subsequently, other genetic technologies
were introduced to inform criminal investigations. As a result, criminal
investigation and forensic genetics became closely interrelated. These
transformations from DNA as evidence to DNA as an investigative lead, and
its application first in ‘severe’ crimes and later also in ‘volume’ crimes, are in
accord with a development that has been observed in many jurisdiction over
the world, and hence is called the common trajectory (Williams & Johnson 2008:
1). In this book, I desribe the Dutch trajectory of forensic DNA profiling by
analyzing interactions between genetics and processes of judicial truth
establishment.
Reliable truth establishment
Forensic sciences in general are prone to demanding expectations from various
social and public domains (Fraser & Williams 2009: 8), and hence can become,
by means of popular drama’s like Crime scene investigators and regular news
reports about solved crimes, “the magic bullet solution to catching a culprit”
(Roux & Robertson 2009: 574). These expectations contribute to the
representation of DNA profiling as an emblematic objective and certain
forensic technique (Lynch et al 2008: 2). Hence, in the preface of this book I
argue that the contemporary forensic genetic discourse is one that promises
reliable truth establishment through genes and genetics. Such dominant discourse orders
our reality, for instance because policy makers or the public at large favor
‘solving crimes’ above the protection of ‘civil rights’. As a result of the current
preference for forensic genetic technology to solve crimes over civil rights, the
critical analysis presented in this book regarding forensic genetic practices
foregrounds the erosion of individual civil rights, like right to an inviolable
body and privacy, and general legal principles, like being held innocent until the
opposite has been proven.
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Introduction of argument, theory, methodology and method
In Chapter 1, I argue that as a result of more widely defined procedural powers,
authorities involved in processes of establishing judicial truth are intervening in
the personal life of individuals and their bodies. Hence, as a counter argument
to the contemporary dominant forensic genetic discourse, I use the trope of an
emerging government to be able to articulate normative aspects of forensic DNA
profiling. The result of an emerging government is that more and more
suspects and convicted criminals are ordered to donate DNA samples.
Moreover, in an increasing number of cases, the investigative authorities are
dependent on the availability of DNA samples to establish truth and justice. In
other words, and here we enter the main argument of this book, individual
bodies become obligatory points of passage (Callon 1986a, b) to establish judicial
truth by means of forensic genetics – bodies become Carriers of Truth!
Science and technology studies, actor-network theory and material semiotics
The analysis presented in this book draws on insights developed in a social
science sub-discipline often referred to as science and technology studies (STS) or
science studies. Most notably, a methodological sensitivity usually called actornetwork theory (hereafter: ANT; see: Latour 1993, 1999) has been the main
analytic tool in this book to describe forensic DNA profiling practices in the
Netherlands. ANT can not be used to either verify or falsify hypotheses and
hence can not be classified as a theory. On the other hand, ANT is useful as a
methodology to describe hybrid practices made up by knowledge, techniques,
legal rules, protocols, human interactions etc. Therefore, ANT sometimes is
called material semiotics as it includes the analysis of both humans and nonhumans or subjects and objects, and the established relations between them
(Haraway 1991a, 1997; Law 2009). More specifically, given the fact that this
book deals with Dutch forensic genetic practices, the analysis presented here
describes relations or associations between, among other things, people,
knowledge, bodies, databases, competences, crimes, responsibilities,
laboratories, civil rights, the Constitution, genetics, the Dutch State of Law, and
biology. Individual bodies play an important role as a methodological focal
point. I consider bodies as maps of power and identity (Haraway 1991b: 180).
Informed by Michel Foucault’s (1984, 1989) concept of the political technology of
the body, authorities involved with the establishment of judicial truth need to
gain jurisdiction over individual bodies in order to produce knowledge about
them. This book analyses how bodies become enacted (Mol 2002) as forensic genetic
bodies (see: Toom 2010).
Method
When I started the research that finally led to the analysis presented in this
book, I first made an overview of all the Dutch forensic DNA bills that had
been passed. At that time, three such bills had been enacted: the 1994 Forensic

208

DNA Profiling Act, its amendment in 2001, and the Law on External Visible
Personal Characteristics in 2003. Studying the official documentation of these
bills, the minutes of the Dutch Parliament, the official publication journal of
the Dutch Government regarding bills and legislation, and the letters of advice
of various stakeholders, I learned that practical problems encountered in
various processes of establishing judicial truth were the official starting point
for these legislative arrangements. In other words, the law lagged behind on the
scientific possibilities (see: Jasanoff 2008). Since I wanted to empirically
research forensic DNA profiling practices in the Netherlands, and given my
interest in the above described trajectory of Dutch forensic genetics, I soon
realized that studying the cases mentioned in the official documents would give
insight into the possibilities generated by DNA profiling and at the same time
give insight into the judicial and legislative organization and restrictions of
processes of judicial establishment of truth and the legal protection of
individuals. I call such cases throughout this book milestone cases.
Three milestone cases (one for each law) were selected. The logical
next step was to request permission of the Board of Prosecutors-General to use
the criminal files of these milestone cases. This permission was granted, and the
empirical analysis presented in this book is based on information in these
criminal files. In the course of the research, I started to appreciate criminal files
as objects where suspects, victims, juridical professionals and experts, laws and
civil rights, DNA technologies and crimes, jurisprudence and technical norms
come together. In other words: criminal files became my entry ticket to
situations (crimes) and practices (criminal investigation) that normally remain
inaccessible to a social scientist. But a criminal file is not enough for a material
semiotic analysis of forensic genetic practices. Other materials that informed
my research are genetic handbooks, articles and protocols; legal texts like
jurisprudence, the Code of Criminal Procedure, the Constitution and the
European Convention on Human Rights; social scientific, philosophical and
juridical analysis of forensic DNA profiling, bodies, rights, and surveillance; and
media-coverage of criminal cases and the use of forensic DNA. I also
interviewed detectives, forensic scientists, policy makers and other involved in
processes of judicial truth establishment. Last, but not least, I had the
opportunity to do a two month internship in a Dutch laboratory for forensic
DNA research (see: Toom 2009). The analyses presented in this book are based
on all these sources and the insights they provided.
An evidentiary practice for severe and violent crimes
Chapter 2 is about a case of rape in 1989. After a suspect was arrested, he was
asked to volunteer a DNA sample. The suspect refused to do so. Thereafter,
the public prosecutor ordered that he would be searched with the aim of
collecting a biological sample for DNA analysis. Given the fact that such a
body search was not legally mandated, a judge subsequently deemed it illegal.
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This legal verdict raised questions by, amongst others, a Member of Parliament,
questioned the Minister of Justice by interpellation in 1989. This moment
appeared the starting point of the Forensic DNA Profiling Act, which came
into force in 1994.
One of the heavily debated issues in the early-days of forensic DNA
profiling was that suspects had a right to the inviolability of the body. Another
debated issue was the reliability of forensic DNA typing and evidence. Hence,
before it could be politically considered to change the law to legally enable
mandatory body searches for DNA profiling, the reliability of DNA typing had
to be beyond doubt. The milestone case presented in Chapter 2 empirically
describes these two problems – the violation of individual civil rights and the
un/reliability of forensic DNA analysis – and explains how and why forensic
DNA profiling practices became enacted between 1994 and 2001 as an
evidentiary practice for severe and violent crimes.
Volume crimes and criminal investigation
Three forensic genetic technologies emerged in the second half of the 1990s,
and are presented in Chapter 3. One, the so-called polymerase chain reaction
(PCR) is a method to ‘copy’ DNA fragments millions of times; two, the DNA
database digitally stores and constantly compares DNA profiles; and three, the
so-called second generation multiplex (SGM) makes DNA analysis cheaper,
faster and more efficient. As a result of these new technologies, it was no
longer necessary to collect blood for DNA typing since PCR produced reliable
DNA profiles from saliva. Policy makers of the Ministry of Justice had, in the
meantime, drafted an amendment to adjust the law to the new forensic genetic
technologies. Although it was acknowledged that taking a sample of saliva was a
less severe violation of the body than taking a blood sample, the Minister of
Justice was not persuaded to change the law that mandatory body searches
could be issued in less severe criminal cases, like the category of volume crimes,
e.g. burglary, property crimes and car theft. However, the police, the Office of
Public Prosecution and the Dutch forensic institute (NFI) wanted to change
this situation, as they aspired to expand forensic genetic practices to the
investigation of volume crimes.
To achieve the desired situation, the above mentioned stakeholders
organized a pilot project ‘DNA and burglary’ in 1998. It is this project that is
described in Chapter 3. More specifically, a case will be evaluated where a
suspect is matched to 16 different crime scenes by means of the DNA
database. It is this project and this case that contributed importantly to the
Minister of Justice’s decision to expand forensic DNA profiling to the realm of
volume crimes, and hence can be considered a second milestone case, as it
gives insight in the motivations and technicalities of DNA profiling applied in
volume crimes and criminal investigation.
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Investigating populations
A case of murder on a young female in 1999 is the starting point of a legal
amendment called the Law External Visible Personal Characteristics, which
came into force in 2003. The case has never been solved. What makes the case
special is that the authorities involved in the process of establishing judicial
truth asked a population geneticist to make a statistical prediction about the
geographical descent of the unknown suspect. However, the strict
interpretation of Article 138a of the Code of Criminal Procedures, which
defined forensic DNA testing as exclusively comparing DNA profiles, did not
allow for this genetic knowledge to be used in the process of criminal
investigation.
This third milestone case described in Chapter 4 gives insight in how
‘race’ and ‘sex’ became forensic genetic objects that inform the process of
criminal investigation. By describing how forensic (genetic) technologies create
perpetrator identities of the unknown suspect, and how these identities are
transformed into ‘interesting’ persons that need to be excluded as possible
perpetrator, the analysis presented gives an account how forensic genetic
knowledge interferes with what can be called investigative epistemologies (Innes
2002). This new investigative epistemology does not automatically start with the
facts and circumstances of crimes, but with statistical inferences about the most
likely appearance of the unknown suspect. Criminal investigation is hence
about investigating populations.
Conclusions
In chapter 5, I summarize the three milestone cases and describe the complex
present (Mol 2002) of four enacted forensic genetic bodies: subject bodies,
tissue/ID-packages, objects with biological material from subjects, and coding
DNA. It is these forensic genetic bodies that are situated at the intersection of
law and genetics, and that the authorities have jurisdiction over and can create
knowledge about. Therefore, enacted forensic genetic bodies are an articulation
of an emerging novel form of governance; bodies have become Carriers of Truth.
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