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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 DNA-
onderzoek 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 DNA-
onderzoek 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. DNA-
onderzoek 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 DNA-
profiel 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.  
 
 

 
94 Jeffreys et al 1985a, b  
95 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 
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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 DNA-
zaak, 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 DNA-
onderzoek 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 DNA-
onderzoek “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. 

 
100 Korvinus 1989 
101 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 DNA-
technieken 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 
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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 

 
106 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.” 
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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 DNA-
onderzoeken, 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 

 
107 Gill et al 1985: 577 
108 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 



 
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 

 
110 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 
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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 DNA-
technieken 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 

 
113 NFI 2001  
114 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) 
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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 hoofd- 
en 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 

 
116 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) 
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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 rechter-
commissaris 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 



 52

                                                

 
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 

 
125 De wet in inmiddels komen te vervallen. 
126 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 bloed- 
en 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 Rechtbank Maastricht 1989, 1990 
130 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.  
 

 
131 Bron: interview. 
132 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 

 
133 Zie: Latour 1996: 119. 
134 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 

 
135 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.  
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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 DNA-
onderzoek 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): 

 
137 Bron: interview. 
138 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 DNA-
profiel 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 
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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 GAGGTGGGCAGGTGGA 
Probe 33.15 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 DNA-
fragmenten 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 DNA-
onderzoek?  

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 rechter-
commissaris geweigerd om bloed ten behoeve van een DNA-onderzoek af te 

 
143 Gerechtelijk Laboratorium z.d., Richtlijn 2/23/1 
144 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 DNA-
sporen. 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 

 

 
147 Pro Justitia 1989 (de aanvraag voor DNA-onderzoek aan het Gerechtelijk 
Laboratorium) 
148 Gerechtelijk Laboratorium z.d., Richtlijn 2/24/1 
149 Bron: interview. 
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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 DNA-
referentieprofiel. 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 [DNA-
spoor] 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 

 
150 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 
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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 
 

“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 schede-
uitstrijkje 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 DNA-
onderzoek 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 

 
152 Gerechtelijk Laboratorium z.d., Richtlijn 2/27/1 
153 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 DNA-
onderzoek 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 
basenparen.157 Dat wil zeggen dat de basensequentie 
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 

 
155 Pro Justitia 1989 (proces-verbaal terechtzitting) 
156 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 

 
158 Lander 1989b 
159 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 onder-
vertegenwoordigd 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 
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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, 



 66

                                                                                                                  

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 forensisch-
genetische betrouwbaarheid een moeilijk tot stand te brengen object is. Dat is 
een vaststelling die niet snel door het dominante vertoog van forensisch DNA-
onderzoek 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. Forensisch-
genetische 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 DNA-
onderzoek 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 DNA-
profielen 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 

 
170 Tweede Kamer. 1989 – 1990. Aanhangsel 86. p. 173 
171 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. 
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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 DNA-
onderzoek 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  

 
179 Zie: Nelkin & Andrews 2003: 108. 
180 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 DNA-
verwantschapsonderzoek, zie: Prinsen 2008b. 
181 Staatsblad 1994: 11 
182 Staatsblad 1994: 5-6 
183 Staatsblad 1994: 11 
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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 DNA-
onderzoeken, 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 rechter-
commissaris 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 

 
184 Von Brucken Fock 1990: 48 
185 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 DNA-
profiel vaststellen. Echter, in het Besluit DNA-onderzoeken worden alleen het 
Gerechtelijk Laboratorium en het FLDO aangewezen als forensisch DNA-
laboratorium. 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.  
 
 
 

 
188 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 
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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. DNA-
vermeerdering 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 

 
191 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.  
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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 DNA-
onderzoek is niet boven iedere twijfel verheven (paragraaf 2.3). De Wet DNA-
onderzoeken 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 

 
194 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 DNA-
onderzoek: “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 rechter-
commissaris gemachtigd om afname van celmateriaal voor een DNA-
onderzoek 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 zeden- 
en 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 DNA-
praktijk 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 DNA-
onderzoek in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek worden bevolen 

 
195 Latour (1999) spreekt in dit verband van circulating reference. 
196 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.  
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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 DNA-
onderzoek 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. 
 
 


