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HOOFDSTUK 3 – VOLUMECRIMINALITEIT EN OPSPORING 
 
3.1 Inleiding  
’s Werelds eerste forensische DNA-databank wordt op 10 april 1995 in gebruik 
genomen door Engeland en Wales. Deze DNA-databank (hierna: NDNAD) 
wordt beheerd door de Britse Forensic Science Service (FSS) en is vandaag de dag 
met ongeveer vijf miljoen DNA-profielen van bekende personen (hierna: 
DNA-referentieprofielen) de grootste forensische DNA-databank ter wereld. 
Er zijn twee redenen dat zoveel DNA-referentieprofielen zijn opgenomen in de 
NDNAD. Ten eerste valt wangslijmvlies in Engeland en Wales niet onder de 
werkingssfeer van het recht op een onaantastbaar lichaam. Agenten zijn 
daardoor gerechtigd wangslijmvlies af te nemen zonder tussenkomst van artsen 
en officieren van justitie of rechters-commissarissen. Ten tweede mogen 
agenten wangslijmvlies voor DNA-onderzoek afnemen bij zowel verdachten 
van allerlei lichtere misdrijven, zoals inbraak en autodiefstal, als individuen die 
overtredingen begaan, zoals prostitutie, bedelen, openbare dronkenschap of het 
veroorzaken van overlast.197 De ervaring in de eerste jaren van ingebruikname 
van de NDNAD laat zien dat matches tussen DNA-referentieprofielen en 
DNA-sporen worden gegenereerd. Zo wordt aangetoond dat een forensische 
DNA-databank bij kan dragen aan processen van strafrechtelijke 
waarheidsvinding (tabel 3.2).  
 
De Nederlandse forensische DNA-databank 
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de Nederlandse forensische 
genetica als bewijspraktijk voor zware geweldsdelicten tot stand is gebracht. Die 
organisatiewijze heeft gevolgen voor de manier waarop de Nederlandse 
forensische DNA-databank (hierna: DNA-databank), die sinds 1997 in gebruik 
is, bijdraagt aan processen van strafrechtelijke waarheidsvinding. Zo zijn het 
voornamelijk DNA-sporen die worden toegevoegd aan de DNA-databank, en 
is het totaal aantal aan de DNA-databank toegevoegde DNA-profielen in 
vergelijking met de NDNAD op zijn best ‘bescheiden’ te noemen (tabel 3.2). 
Pas sinds 2005 is aan die situatie een einde gekomen (zie figuur 5.8). Ook 
relatief gezien is, in de eerste jaren van gebruik, de hoeveelheid aan de DNA-
databank toegevoegde DNA-profielen in verhouding tot het totaal aantal 
gepleegde misdrijven in Nederland laag. Ter illustratie: in 1998 worden in 
Nederland 1.234.900 misdrijven geregistreerd. In ruim 58.000 gevallen betreft 
het misdrijven waarbij DNA-onderzoek bevolen kan worden.198  

 
197 Voor sociaal-wetenschappelijke analyses van de NDNAD, zie: Lynch et al 2008; 
Prinsen 2008a; Williams & Johnson 2008. 
198 Het betreft misdrijven tegen het leven (1.808), verkrachting (1.642), feitelijke 
aanranding van de eerbaarheid (2.485), diefstal met geweld (14.498) en (sommige 
vormen van) mishandeling (38.071), zie: Kalidien & Eggen 2009: 357. 
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Tabel 3.2 Jaarlijkse hoeveelheid aan DNA-databank van Engeland en Wales en 
Nederland toegevoegde DNA-profielen, bron: NDNAD 2009; Werrett 1997; NFI 

2010: 20; zie ook: www.dnasporen.nl. 
 1996 1997 1998 1999 2000 

 Engeland en Wales 
DNA-referentieprofielen 31.454 75.215 122.381 243.199 213.075 

Totaal aantal DNA-
referentieprofielen 

31.454 106.66
9 

229.050 472.249 685.324 

DNA-sporen 1.686 4.615 11.651 11.951 16.844 
Totaal aantal DNA-sporen 1.686 6.301 17.952 29.903 46.747 

Totaal aantal DNA-matches >2.200   21.239 44.260 
 Nederland 

DNA-referentieprofielen  28 304 317 362 
Totaal aantal DNA-

referentieprofielen 
 28 332 649 1.011 

DNA-sporen  21 708 1.285 321 
Totaal aantal DNA-sporen  21 729 2.014 2.335 

 Totaal aantal DNA-
matches199 

     

 
Gegeven het feit dat er in dat jaar 1.012 DNA-profielen worden toegevoegd 
aan de DNA-databank, kan worden gesteld dat in maximaal 1,7 procent van de 
geregistreerde zware geweldsdelicten DNA-onderzoek wordt toegepast. 

Een volumineuze categorie misdrijven betreft vermogensmisdrijven 
(ruim 840.000 geregistreerd in 1998). Dergelijke misdrijven worden gepleegd 
met het oog op geldelijk gewin zonder geweld, dwang of bedreiging. Binnen 
deze categorie zijn er 488.000 zogenaamde gekwalificeerde diefstallen 
geregistreerd.200 Artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht beschrijft 
gekwalificeerde diefstal als volgt:  
 

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete 
van de vierde categorie wordt gestraft: ... 3°. diefstal 
gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning 
of op een besloten erf waarop een woning staat, door iemand 
die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de 
rechthebbende bevindt; 4°. diefstal door twee of meer 
verenigde personen; 5°. diefstal waarbij de schuldige zich de 
toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het 

                                                 
199 Het aantal DNA-matches wordt sinds 2005 bijgehouden. Tot 2005 zijn er in totaal 
4.654 matches vastgesteld tussen bekende personen en DNA-sporen, en 3.184 tussen 
DNA-sporen van onbekende verdachten, zie: NFI 2010: 22. 
200 Kalidien & Eggen 2009: 357 
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weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door 
middel van braak, verbreking of inklimming, van valse 
sleutels, van een valse order of een vals kostuum. 

 
In principe vallen (woning)inbraken, omdat vrijwel al die misdrijven worden 
gesanctioneerd met gevangenisstraffen van minder dan acht jaar, buiten de 
werkingssfeer van de Wet DNA-onderzoeken. Dat betekent dat een van 
woninginbraak verdachte persoon (in veel gevallen) kan en zal weigeren bloed 
voor DNA-onderzoek af te staan. Daaruit volgt dat slechts sporadisch 
biologische sporen bij woninginbraken worden verzameld nadat de Wet DNA-
onderzoeken in werking is getreden. Met andere woorden: gegeven de tot stand 
gebrachte bewijspraktijk voor zware geweldsmisdrijven, kan forensisch DNA-
onderzoek maar moeilijk bijdragen aan het proces van strafrechtelijke 
waarheidsvinding bij de volumineuze categorie van woninginbraken. Hoe in 
deze situatie verandering wordt gebracht, is het onderwerp van dit hoofdstuk. 
Voor een analyse van deze transformatie, en om inzichtelijk te maken hoe 
belangen van stakeholders, politici en andere beleidsmakers en technologie-
ontwikkeling een rol hebben gespeeld, begeven we ons naar een woninginbraak. 
 
Een woninginbraak in de politieregio Midden en West Brabant 
Op een ochtend in 1998 ontvangt het callcenter van de politieregio Midden en 
West Brabant een melding van een inbraak. De technische recherche begeeft 
zich naar het plaats delict en maakt het volgende proces-verbaal op:  
 

Via de onbelemmerd te bereiken achtertuin bereikte men de 
achterdeur van de woonkamer. Met een breekvoorwerp 
werd de afdekplaat van het cilinderslot aan de onderzijde 
losgewrikt en omhoog gebogen. Nadat hierdoor de cilinder 
gedeeltelijk vrijkwam, werd deze afgebroken. Het slot heeft 
men kennelijk niet kunnen bedienen. Waarschijnlijk heeft 
men hierna ter hoogte van de bovenste en onderste 
raamboom van het woonkamerraam een gat geboord met 
een diameter van 14 mm. Via deze openingen heeft men de 
raambomen omhoog gedrukt, waarna men het raam kon 
openen. Vervolgens drong men de woning binnen. Men 
heeft zich vermoedelijk alleen in de woonkamer 
opgehouden, waar men de stereo-apparatuur loskoppelde. 
Het spanningssnoer werd met een aardappelschilmesje 
doorgesneden. Men verliet de woning via de van binnenuit 
geopende achterdeur in de woonkamer (op de vloer werd 
een platgetrapte filtersigaret, merk Camel, achtergelaten).201 

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

Spoornummer : PL1234/98-567890/001/002 
Spooromschrijving : SPEEKSEL 

Veiliggesteld : SPORENDRAGER 
Vindplaats spoor : vloer in woonkamer 
Bijzonderheden : Camel filtersigaret (DNA S 449) 
DNA-nummer : S 449 

 
De op de vloer platgetrapte sigarettenpeuk van Camel is in dit 

hoofdstuk belangrijk. De sigarettenpeuk wordt veiliggesteld door een technisch-
rechercheur van de politieregio Midden en West Brabant, en krijgt 
spoornummer S 449 (zie tabel 3.3). Het verzamelen sigarettenpeuk S 449 voor 
DNA-onderzoek roept vragen op, want in hoofdstuk 2 hebben gezien dat 
genetische technieken afhankelijk zijn van bloed- en spermasporen ter grote 
van een munt van € 0,10. Speeksel bevat veel minder DNA dan bloed en 
sperma, en speeksel op een sigarettenpeuk is minder groot dan een spoor ter 
grote van munt van € 0,10. S 449 roept dus een vraag op: zijn er ontwikkelingen 
in de genetica die het mogelijk maken DNA-profielen vast te stellen van 
biologische sporen als speeksel? Of met andere woorden: welke forensisch-
genetische ontwikkelingen hebben zich sinds 1994 voorgedaan?  
 
Drie nieuwe forensisch-genetische technologieën: PCR, STRs & SGM 
Een eerste ontwikkeling betreft een methode om DNA-fragmenten in korte tijd 
in vitro miljoenen keren te vermenigvuldigen en staat bekend als polymerase chain 
reaction (PCR). Kary Mullis, een van de uitvinders van PCR, stelt dat het een 
bijzonder simpele techniek is waarvan de benodigdheden beperkt zijn tot 
reageerbuisjes, eenvoudige reagentia en een warmtebron.202 De 
vermenigvuldiging wordt bewerkstelligd door een DNA-fragment te kopiëren, 
en dan nog een keer, en nog een keer etc. Na 20 cycli zijn er 1.048.576 
gekopieerde en identieke DNA-fragmenten, na 25 cycli 33.554.432. Forensisch 
DNA-onderzoek is daardoor niet langer afhankelijk van bloed- en 
spermavlekken ter grote van een munt van € 0,10. Dankzij PCR kan 
celmateriaal dat weinig DNA bevat forensisch-genetisch onderzocht worden. 
Dat heeft twee consequenties. Ten eerste kan het DNA-profiel worden bepaald 
van biologische sporen aanwezig op bijvoorbeeld sigarettenpeuken. Ten tweede 
kan een DNA-referentieprofiel van wangslijmvlies in plaats van bloed worden 

                                                 
202 Mullis 1990: 36. De eenvoud en toepasbaarheid van PCR leiden ertoe dat Mullis in 
1993 de Nobelprijs toegewezen krijgt 
(http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1993/presentation-
speech.html (bezocht: 18 juni 2008). Antropoloog Paul Rabinow (1996) schreef een 
boek, gebaseerd op interviews en etnografische inzichten, over de ontdekking van PCR. 
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bepaald, wat in het algemeen wordt beschouwd als een minder zware aantasting 
van het lichaam dan bloedafname.  

Een tweede ontwikkeling is de verdringing van VNTRs door short 
tandem repeats (STRs). STRs zijn sinds het midden van de jaren ’90 de standaard 
forensisch-genetische technologie. Van een STR is sprake als een zichzelf 
herhalend basenpaar (bp) tussen de 2 en 6bp lang is waarbij het aantal 
herhalingen zich in een diverse maar eindige hoeveelheid manifesteert.203 
Belangrijk voor het forensisch DNA-onderzoek is dat de flankerende regionen 
bekend zijn en geen variatie vertonen bij verschillende individuen. Afhankelijk 
van de lengte in basenparen van de flankerende regionen en het aantal 
herhalingen van de STR, zijn de forensische STR-markers tussen de 100 en 
500bp lang. Een veel gebruikte forensische STR-marker is D18S51 (hierna: 
D18).204 D18 wordt gekenmerkt door de vier basen AGAA en herhaalt zich in 
de populatie 7 tot 39 keer.205 In vergelijking met VNTRs hebben STRs drie 
belangrijke voordelen. Ten eerste kan van STRs het aantal basenparen 
nauwkeurig, objectief en absoluut worden bepaald en numeriek worden 
benoemd. Ten tweede, en volgend uit het eerste, kunnen STR-profielen 
eenvoudig digitaal worden opgeslagen in DNA-databanken. Ten derde zijn 
STRs veel korter dan VNTRs en worden daardoor minder snel afgebroken, 
waardoor van verouderd en deels gedegradeerd celmateriaal vaak het DNA-
profiel kan worden bepaald.206  

De derde ontwikkeling betreft DNA-typeringssystemen waarmee in 
een reactie verschillende STR-markers door middel van PCR worden 
vermeerderd (hierna: multiplex). Dankzij multiplexes hoeven analisten niet 
langer elke marker apart te prepareren en op een gel te zetten, maar 
vermeerderen en bepalen zij met een reactie verschillende STRs. Een multiplex 
maakt forensisch DNA-onderzoek aanmerkelijk sneller, goedkoper en 
efficiënter. Vanaf 1994 komt de eerste, en door wetenschappers van de FSS 
ontwikkelde, multiplex beschikbaar. Deze multiplex bepaalt vier STRs en wordt 
daarom quadruplex (QUAD) genoemd.207 Vrij snel nadat QUAD op de markt 
verkrijgbaar is, verschijnen er artikelen over een nieuwe generatie multiplex, de 
second generation multiplex (SGM), die niet vier maar zes STRs bepaalt én een 

 
203 De meeste forensische STR-markers bestaan uit DNA-fragmenten van vier 
basenparen, het aantal herhalingen in de populatie varieert tussen de 5 en 40. 
204 ‘D’ staat voor DNA, ‘18’ voor het 18e chromosoom, ‘S’ voor single copy sequence, en 
‘51’ betekent dat D18S51 als 51e locus op het 18e chromosoom is beschreven.  
205 Butler 2005: 96 
206 Sparkes et al 1996a 
207 Kimpton et al 1994. De STRs zijn: HUMVWA31/A, HUMT01, HUMF13A1 en 
HUMFES/FPS. Het Gerechtelijk Laboratorium ontvangt (vermoedelijk) in 1995 een 
accreditatie voor QUAD, zie: Kloosterman 2002: 19. 
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geslachtsbepaling kent.208 In 1997 wordt het Gerechtelijk Laboratorium 
geaccrediteerd voor het gebruik van SGM. Vrijwel gelijktijdig wordt de DNA-
databank in gebruik genomen.209 Een uitgebreidere versie van SGM – SGM+ 
met tien STRs en amelogenine – is tot en met 2009 in gebruik door het NFI 
(voorheen het Gerechtelijk Laboratorium). Recentelijk is het NFI overgestapt 
op een versie waarmee 15 STRs en amelogenine worden bepaald.  

SGM, en daarmee PCR en STRs, is dus al bijna 15 jaar het standaard 
forensisch-genetische typeringssysteem. Forensisch-genetische praktijken zijn, 
met andere woorden, afhankelijk van STRs. Dat is niet alleen het gevolg van de 
accreditatie, maar ook van afspraken gemaakt door onder andere de leden van 
de European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) om STRs te 
standaardiseren in de European Standard Set (ESS).210 Digitale transnationale 
uitwisseling van DNA-profielen is daardoor een mogelijkheid geworden.211 
Inmiddels zijn er, volgens diverse forensische wetenschappers, betere 
typeringssystemen beschikbaar dan STRs, bijvoorbeeld single nucleotide 
polymorphisms (SNPs).212 Maar gegeven dat forensische DNA-databanken, van 
Nederland tot Nieuw-Zeeland, en van de Filippijnen tot de Verenigde Staten, 
gevuld zijn met STR-profielen, wordt niet verwacht dat er snel overgestapt zal 
worden naar andere typeringssystemen, zoals SNPs.213 STRs vormen de 

 
208 Sparkes et al 1996a, b. De STRs die worden vastgesteld zijn: HUMTH01 (TH01), 
D21Sll (D21), D18S51 (D18), D8Sl179 (D8), HUMVWF31/A (VWA) en HUMFIBRA 
(FGA); met amelogenine wordt genetische het geslacht (X en Y) vastgesteld. Een 
volledig SGM-profiel benadert een random match probability (RMP) van 1:50.000.000, zie: 
Sparkes et al 1996b: 201. 
209 Kloosterman 2002: 19. In 2000 schakelt het NFI over op SGM+ (tien STRs en 
amelogenine), welk systeem wordt gehanteerd tot en met 2009. In 2009 is het NFI 
begonnen met het in gebruik nemen van een typeringssysteem dat 15 STRs en 
amelogenine vaststelt. 
210 Het betreft zeven STR-markers, die ook allemaal in de SGM+ en vergelijkbare 
systemen zijn opgenomen. Het betreft: de markers (of: loci) TH01, VWA, FGA, D21, 
D8, D18 en D3S1358 (Gill et al 2000: 17). De International Criminal Police Organization 
(Interpol) hanteert de identieke Interpol Standard Set of Loci (ISSOL). 
211 In het kader van het Verdrag van Prüm worden momenteel tussen veel verschillende 
Europese landen DNA-databankgegevens uitgewisseld. Die uitwisseling is mede 
mogelijk gemaakt door de standaardisering van de gebruikte markers, zie: Prainsack & 
Toom 2010a. 
212 Kloosterman 2002: 30-31; Butler 2005: 188-92 
213 Dat betekent niet dat er geen forensische toepassingen van het SNP-onderzoek zijn. 
Er wordt momenteel veel geïnvesteerd in SNP-onderzoek met betrekking tot uiterlijke 
kenmerken, bijvoorbeeld met betrekking tot kleur van ogen, zie: Liu et al 2009; en 
geografische herkomst, zie: Kayser & Schneider 2009. Zie ook: 
www.forensicsgenomics.nl. Dergelijke kennis kan bijdragen aan opsporingsonderzoek, 
zie hoofdstuk 4. Zie verder: M’charek 2008a, b; M’charek et al under review; Toom 
2010a. 
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forensisch-genetische gouden standaard, want met betrekking tot de 
standaardisering van STRs zijn nationale en internationale afspraken gemaakt, is 
internationale uitwisseling van (digitaal opgeslagen) DNA-profielen mogelijk, 
dragen nationale en internationale wetgeving daaraan bij en is er een beter 
typeringssysteem beschikbaar dat waarschijnlijk niet tot nieuwe standaard 
verheven zal worden.214 
 
Vraagstelling hoofdstuk 
Resumerend kan nu worden gesteld dat de drie geïntroduceerde forensisch-
genetische technieken ingrijpen op de mogelijkheden van het doen van DNA-
onderzoek. PCR maakt het mogelijk om van wangslijmvlies in plaats van bloed 
betrouwbaar DNA-profielen vast te stellen. Bovendien wordt de forensisch-
genetische praktijk losgekoppeld van biologische bloed en spermasporen ter 
grote van een munt van €0,10. Het numerieke format van STRs leent zich voor 
digitale opslag in DNA-databanken en gegeven de kortere lengte van STR-
markers kan van verouderd en deels gedegradeerd celmateriaal het DNA-
profiel worden bepaald. Door de SGM wordt forensisch DNA-onderzoek 
aanmerkelijk sneller, goedkoper en efficiënter. Met andere woorden: de 
techniek om forensisch-genetische praktijken anders tot stand te brengen, 
bijvoorbeeld door het in te zetten bij volumemisdrijven, is er. Echter, voor een 
verandering is gegeven de hybride identiteit van forensisch-genetische 
praktijken alleen technologie onvoldoende.215  

Ten eerste is een wetswijziging nodig. In 1997 laat minister van justitie 
Winnie Sorgdrager (D66), naar aanleiding van de nieuwe technische 
mogelijkheden, een concept-wetsvoorstel door medewerkers van haar 
ministerie schrijven. Ten tweede, en volgend uit het eerste punt, zijn er 
belangen gediend bij ofwel een verandering ofwel een status quo met 
betrekking tot de omstandigheden waarbij een DNA-onderzoek kan worden 
bevolen. Zo laat de minister weten geen voorstander te zijn van DNA-
onderzoek bij volumecriminaliteit, zoals inbraak en diefstal.  

Professionals die zijn betrokken bij het proces van strafrechtelijke 
waarheidsvinding, organiseren naar aanleiding van het concept-wetsvoorstel een 
proefproject, waarbij biologische sporen bij inbraken met het oog op DNA-
onderzoek worden verzameld. Het concept-wetsvoorstel en de organisatie van 
het project ‘DNA bij inbraken’ worden in paragraaf 3.2 beschreven. Paragraaf 
3.3 gaat over de vraag hoe sigarettenpeuk S 449 eindigt als een DNA-spoor in 
de DNA-databank en hoe daardoor plaatsen delict genetisch aan elkaar worden 
gekoppeld. Vervolgens komt een verdachte in beeld. Een tweede vraag die aan 

 
214 Over standaardisering, zie: Bowker en Star 1999: 13-14.  
215 Bij beschrijvingen van de werkelijkheid, waarbij de ontwikkeling van technologie als 
autonoom proces sociale veranderingen bewerkstelligt, wordt vaak omschreven als 
technologisch determinisme, zie: Wyatt 2008: 168.  
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bod komt in de paragraaf 3.3 is hoe die verdachte in een serie inbraken, zoals 
omschreven in artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht, genetisch gekoppeld 
wordt aan die plaatsen delict. Het doel van de paragraaf is inzichtelijk maken 
hoe de DNA-databank bij kan dragen aan het proces van strafrechtelijke 
waarheidsvinding. De resultaten van het project DNA bij inbraken zijn 
succesvol, want na het presenteren van een eindrapportage laat de minister van 
justitie weten voorstander te zijn van een verruiming van de misdrijven waarbij 
DNA-onderzoek kan worden bevolen. Het project DNA bij inbraken is 
daarom een mijlpaalcasus die zicht biedt op de omstandigheden en 
rationalisering van de Wet DNA-onderzoek in strafzaken die op 1 november 
2001 in werking treedt. De mijlpaalcasus laat onder andere zien hoe 
interactieprocessen tussen genetica en processen van strafrechtelijke 
waarheidsvinding zijn verlopen. Tenslotte wordt er in paragraaf 3.5 een aantal 
lessen getrokken.  
 
3.2 Een voorgenomen wetswijziging 
In de zomer van 1997 ronden beleidsmakers van het ministerie van justitie een 
concept-wetsvoorstel af. Daarin staat dat de Wet DNA-onderzoeken, gegeven 
de ontwikkelde forensisch-genetische technieken, onnodig belastend is: “Het is 
niet langer noodzakelijk bloed af te nemen ten behoeve van een goed DNA-
onderzoek. Een onderzoek van wangslijmvlies levert naar huidig 
wetenschappelijk inzicht vergelijkbaar betrouwbare resultaten op.”216 De als 
minder zware schending van het lichaam beschouwde wangslijmvliesafname 
vormt de rechtvaardiging voor het verlagen van een aantal wettelijke drempels 
voor forensisch DNA-onderzoek. Een voorstel betreft officieren van justitie de 
bevoegdheid te geven DNA-onderzoek te vorderen als een verdachte 
meewerkt. Een ander voorstel heeft betrekking op het laten vervallen van het 
noodzakelijkheidscriterium ten gunste van het onderzoeksbelang. Een beoogd 
neveneffect van de ruimere mogelijkheden voor DNA-onderzoek is dat de 
DNA-databank beter benut zal worden.  

Het concept-wetsvoorstel staat in het teken van verruiming van de 
mogelijkheden tot het doen van forensisch DNA-onderzoek; het wordt immers 
gemakkelijker gemaakt een DNA-onderzoek te vorderen. Toch wordt een 
duidelijke grens gehanteerd voor het soort – en daarmee het aantal – delicten 
waarbij DNA-onderzoek als een gerechtvaardigde inbreuk op het lichaam 
wordt beschouwd: 
 

“In art. 195d lid 1 en 2 Sv is aangegeven bij welke misdrijven 
verplicht kan worden tot een DNA-onderzoek. Inbraak valt 
daar niet onder, net zo min als de meeste andere 
vermogensdelicten. Deze afbakening komt mij nog steeds 

 
216 Ministerie van justitie 1997: 3 
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juist voor. DNA-onderzoek lijkt gewoonlijk ook weinig te 
kunnen bijdragen aan de opheldering van dit soort delicten. 
Bij diefstal wordt in het algemeen geen bloed of speeksel 
van de dief op de plaats van het delict aangetroffen.”217  

 
De organisatie van het project DNA bij inbraken 
Het politieapparaat is een typische organisatie die advies wordt gevraagd bij 
wetswijzigingen rondom forensisch DNA-onderzoek. Een van de lezers van 
het bovenbeschreven concept-wetsvoorstel is René Bastiaansen. Hij is in 1997 
het hoofd van de Unit forensisch-technisch onderzoek in de politieregio waar 
sigarettenpeuk S 449 wordt veiliggesteld, het politiekorps Midden en West 
Brabant. In de zomer van 2006 sprak ik met Bastiaansen over het concept-
wetsvoorstel:  
 

“Ik had [van het concept-wetsvoorstel] de memorie van 
toelichting gelezen. De minister zei daarin dat de strafmaat 
niet verlaagd zal worden naar vier jaar, omdat uit de praktijk 
blijkt dat er bij inbraken weinig biologische sporen worden 
gevonden. Ik dacht toen: ‘Dat is niet waar. We zoeken niet 
naar sporen omdat ze er bij het Gerechtelijk Laboratorium 
weinig mee doen. Je gaat niet allerlei sporen verzamelen 
waar je niks mee kunt doen.’ Die veronderstelling van de 
minister triggerde mij zodanig, dat ik dacht: ‘Dat gaan we wel 
doen!’ Ik was er van overtuigd dat we wel degelijk 
biologische sporen zouden aantreffen bij inbraken. 
Bovendien: als we die grens van acht naar vier jaar konden 
krijgen, dan helpt ons dat geweldig in het 
opsporingsproces.”218 

 
Bastiaansen zoekt contact met collega’s van de politieregio Utrecht en 
medewerkers van het Gerechtelijk Laboratorium. Tijdens een gezamenlijke 
vergadering in november 1997 ontstaat het plan een project te organiseren, 
waarbij biologische sporen met het oog op DNA-onderzoek worden verzameld 
bij woninginbraken (hierna: project DNA bij inbraken).  

Veel wordt in het werk gesteld om op 1 januari 1998 te starten met het 
project in de politieregio’s Midden en West Brabant en Utrecht.219 Gegeven 
artikel 151a van het Wetboek van Strafvordering is het de officier van justitie 
voorbehouden een deskundige aan te wijzen DNA-onderzoek te verrichten op 
biologische sporen. Het is daarom essentieel dat de arrondissementsparketten 

 
217 Ministerie van justitie 1997: 6 
218 Bron: interview. Bastiaansen werkt tegenwoordig bij het KLPD. 
219 DNA bij inbraken 1999: 3 
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Breda en Utrecht worden betrokken bij het project. Bij het project DNA bij 
inbraken zijn dus het Gerechtelijk Laboratorium, twee politieregio’s en twee 
arrondissementsparketten betrokken.  
 
Afspraken en doelstellingen 
Om er voor te zorgen dat het project een succes wordt, moeten afspraken 
worden gemaakt en voorzieningen worden getroffen. Ten eerste moet, omdat 
doorgaans geen celmateriaal bij inbraken wordt verzameld, de technische 
recherche worden voorgelicht en getraind. Eveneens wordt in overleg bepaald 
dat, mits een en ander in overeenstemming is met de daarvoor bestaande 
forensisch-technische normen, sporendragers met bloed, stukjes huid en 
speeksel voor DNA-onderzoek kunnen worden verzameld. Dat betekent dat 
technische rechercheurs sporen als sigarettenpeuken, blikjes, kledingstukken 
(bijvoorbeeld petjes) en kauwgum kunnen verzamelen. Een derde afspraak is 
dat medewerkers van de technische recherche onderzoeksaanvragen zo volledig 
mogelijk invullen; officieren van justitie hoeven de aanvragen dan alleen te 
ondertekenen. Per politieregio worden, ten vierde, per maand maximaal 30 
sporen verstuurd naar het Gerechtelijk Laboratorium. Een vijfde afspraak is dat 
het Gerechtelijk Laboratorium twee maanden na ontvangst van de biologische 
sporen het onderzoeksrapport heeft afgerond. Vanzelfsprekend vormt de Wet 
DNA-onderzoeken het juridische en wettelijke kader.  

Er zijn diverse doelstellingen die het project vormgeven. Zo willen de 
betrokken partijen de DNA-databank beter benutten en meer ervaring opdoen 
met DNA-onderzoek. De resultaten van het onderzoek moeten leiden tot een 
onderbouwd advies aan de minister van justitie om de gestelde grens van acht 
naar vier jaar gevangenisstraf te krijgen.220 Bij de start van het project gaat men 
er van uit dat het project zes maanden zal lopen. Bij de eerste tussenrapportage 
in de zomer van 1998 zijn de doelstellingen bijgesteld tot “het aantonen dat 
biologische sporen bij woninginbraken worden aangetroffen, dat die sporen 
geschikt zijn voor DNA-onderzoek en dat de opname van DNA-sporen in de 
DNA-databank bijdraagt aan een significante verhoging van het oplossen van 
woninginbraken”.221 In diezelfde tussenrapportage worden positieve resultaten 
gemeld, maar door “het ontbreken van voldoende inzichten in tactische, 
technische en organisatorische consequenties op korte en lange termijn bij de 
rechterlijke macht, openbaar ministerie, Gerechtelijk Laboratorium en politie” 
wordt voorgesteld de pilot te verlengen tot 31 december 1998.222 Voor het 
verlengen van het project is geld nodig, maar na een half jaar zijn de financiële 
middelen uitgeput. Bastiaansen zegt tijdens het interview hierover: 
 

 
220 DNA-pilot, Overlegvergadering, d.d. 2 december 1997 
221 Pilot-project DNA bij inbraken 1998: 3 
222 Pilot-project DNA bij inbraken 1998: 5 
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“We hadden onvoldoende geld het project voort te zetten. 
We zijn toen gaan praten met de directeur-generaal bij 
justitie en hebben 100.000 gulden [€ 45.300, VT] gekregen, 
waarmee we het tweede half jaar konden financieren. Maar 
er werd wel een eis gesteld: we moesten een eindrapportage 
schrijven. Dat was onze kans om de wetgeving te 
beïnvloeden. Toen hebben we wat strubbelingen gehad met 
de wetgever, want die was helemaal geen voorstander van dit 
verhaal; zij hadden alles al klaar en voorbereid en wilden de 
grens op 8 jaar laten staan.”223 

 
Problemen en successen 
Na een jaar eindigt het project en wordt de balans opgemaakt. Een gesignaleerd 
probleem heeft betrekking op de beperkte capaciteit bij het Gerechtelijk 
Laboratorium. Maandelijks mogen de twee betrokken politieregio’s tezamen 
zestig biologische sporen voor DNA-onderzoek naar het Gerechtelijk 
Laboratorium sturen: “Het project DNA bij inbraken bracht meer werk met 
zich mee dan het Gerechtelijk Laboratorium van tevoren had voorzien. De 
administratie, die zich kenmerkt door veel controlestappen door verschillende 
personen, kostte het Gerechtelijk Laboratorium meer capaciteit.”224 De 
consequentie is dat het niet lukt de DNA-rapportages binnen de afgesproken 
twee maanden te versturen. Om het probleem te verhelpen, neemt het FLDO 
200 sporen voor zijn rekening. Maar ook bij het FLDO ontstaan problemen, 
want het extra aanbod leidt tot een tijdelijk tekort aan DNA-reagentia. De 
capaciteitsproblemen laten zien dat forensisch-genetische praktijken in 1998 
zijn toegespitst op relatief weinig voorkomende delicten als moord, doodslag en 
verkrachting.  

In totaal versturen de twee politieregio’s tezamen 562 biologische 
sporen verzameld op 429 verschillende plaatsten delict naar het Gerechtelijk 
Laboratorium. Daarvan wordt in 391 gevallen het DNA-profiel vastgesteld. 
Alle volledig vastgestelde DNA-profielen worden opgeslagen in de DNA-
databank. Het project DNA bij inbraken toont aan dat bij volumemisdrijven 
biologische sporen worden gevonden, en dat die sporen geschikt zijn voor 
DNA-onderzoek. Het project toont meer aan. De 391 DNA-sporen zijn 
gerelateerd aan 137 misdrijven. In één geval wordt vastgesteld dat biologisch 
materiaal verzameld op zestien verschillende plaatsen delict te herleiden is tot 
één individu (zie tabel 3.4). Het voorbeeld laat zien dat de DNA-databank het 
mogelijk maakt een spoor van inbraken genetisch te koppelen aan een 
verdachte (zie verder paragraaf 3.4). 
 

 
223 Bron: interview. 
224 DNA bij inbraken 1999: 8 
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Tabel 3.4: Resultaten DNA-onderzoek, bron: DNA bij inbraken 1999: 8. 
Type spoor Aantal 

sporen 
Aantal 

profielen 
Percentage  

Bloed  247 226 92% 
Peuken  197 127 65% 

Speeksel  84 31 37% 
Haren  21 4 20% 

Overig celmateriaal 
zoals huidcellen 

 
13 

 
3 

 
23% 

Totaal  562 391 70% 
 
Ophelderingspercentage 
Als puur naar het ophelderingspercentage gekeken wordt, koppelde het 
Gerechtelijk Laboratorium 137 van de 429 zaken aan elkaar. In 23 zaken 
konden ook daadwerkelijk verdachten worden aangewezen. Dit betekent een 
ophelderingspercentage van 5%. Zonder dit project was deze 5% niet 
gehaald. Utrecht en Midden en West Brabant met elkaar vergelijkend, kan 
gesteld worden dat in Midden en West Brabant zestien keer een koppeling 
gemaakt kon worden tussen twee zaken en in Utrecht negentien keer. In 
Midden en West Brabant werd één keer de koppeling gemaakt tussen tien 
zaken en één keer tussen zestien. […] 
 

Regio Aantal zaken  
  2 3 4 10 16 
Midden & West Brabant 224 16 7 2 1 1 
Utrecht 205 19 4 2    

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

Ten tweede bepaalt een deskundige of het een volledig of partieel 
DNA-profiel betreft. Opnieuw, omdat het hier een referentieprofiel betreft, zal 
de deskundige vaststellen dat het hier een volledig DNA-profiel betreft. Van 
sporenmateriaal kan niet altijd het volledige profiel worden bepaald, 
bijvoorbeeld als het in een vochtige of broeierige omgeving heeft gelegen, of als 
het onderhevig is geweest aan brand of sterke vervuiling. Onder dergelijke 
condities breekt DNA snel af. Dat wil niet zeggen dat er dan geen DNA-profiel 
kan worden vastgesteld. Alleen is er in die gevallen vaak sprake van een partieel 
of niet-volledig DNA-profiel. 
 

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



Figuur 3.3: DNA-profiel Victor Toom 

 
 

De markers ter rechterzijde van het bovenstaande DNA-profiel zullen, 
gegeven het hoger aantal basenparen, eerder afgebroken zijn dan de kortere 
markers ter linkerzijde van het DNA-profiel. Als weinig markers zijn 
vastgesteld is de onderscheidende waarde van de RMP lager. Het bovenstaande 
DNA-profiel heeft een RMP van vele malen kleiner dan één op de miljard; een 
volledig SGM-profiel, zoals S 449, benadert één op de vijftig miljoen. Als er 
twee of drie markers worden bepaald, zal de RMP bijvoorbeeld één op duizend 
of tienduizend zijn. Ten derde bekijkt een deskundige of het DNA-profiel 
afkomstig is van een persoon. Bij een referentieprofiel, zoals het bovenstaande, 
bevat het DNA-profiel pieken van één persoon. Bij sporen kan aan het 
piekenprofiel worden afgelezen of twee of meer personen hebben bijgedragen 
aan het profiel. Zo kan een sigarettenpeuk gerookt zijn door twee personen; de 
meeste markers zullen dan drie of vier pieken hebben. Er wordt dan gesproken 
van een mengprofiel. DNA-profielen van mengsporen worden in de regel niet 
opgenomen in de DNA-databank. Echter, als van een mengspoor een 
referentieprofiel beschikbaar komt, kan het DNA-profiel van de tweede donor 
worden geconstrueerd. Een voorbeeld is het referentieprofiel van een 
verkrachtingsslachtoffer waarmee uit het mengspoor – een uitstrijkje – het 
DNA-profiel van de verkrachter kan worden bepaald.  
 
De Nederlandse DNA-databank en S 449 
In 1997 neemt het Gerechtelijk Laboratorium de DNA-databank in gebruik. 
Het Reglement DNA-profielregistratie Gerechtelijk Laboratorium is daarop 
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van toepassing.227 Het reglement wijst de minister van justitie aan als 
eindverantwoordelijke voor de DNA-databank, de directeur van het 
Gerechtelijk Laboratorium voert het dagelijks beheer. Omdat de opgeslagen 
informatie tot individuen herleidbare informatie bevat, ressorteert de DNA-
databank onder de (dan geldende) Wet persoonsregistraties.228  

Het Reglement DNA-profielregistratie onderscheidt drie systemen die 
tezamen de DNA-databank vormen. Het eerste systeem is een analoge en 
handmatige administratie waarin alle gegevens worden opgeslagen die bijdragen 
aan de chain of custody.229 In het tweede systeem worden DNA-
referentieprofielen digitaal opgeslagen (hierna: DNA-referentiedatabank). In het 
derde systeem worden DNA-sporen digitaal opgeslagen. Het identiteitszegel 
koppelt een DNA-profiel in het digitale systeem aan de opgeslagen informatie 
in de analoge en handmatige administratie.230 
We gaan weer terug naar het DNA-spoor S 449. De deskundige concludeert 
aan de hand van de pieken dat er voldoende DNA in de sigarettenpeuk 
aanwezig is, dat er een volledig DNA-profiel is vastgesteld en dat er 
celmateriaal van één persoon op de sigarettenpeuk is gevonden. Dit betekent 
dat DNA-spoor S 449 aan de DNA-databank kan worden toegevoegd. Het is 
niet het piekenprofiel dat wordt opgenomen, maar een numerieke representatie 
ervan. De DNA-deskundige die DNA-profiel S 449 heeft beoordeeld stelt het 
aantal herhalingen per marker vast en vult deze in op de invoeropdracht (zie 
figuur 3.4). DNA-spoor S 449 wordt handmatig ingevoerd in het digitale 
gedeelte; de relevante informatie wordt opgeslagen in de analoge administratie. 
In het vorige hoofdstuk werd al genoemd dat reproduceerbaarheid van de 
resultaten een van de belangrijkste voorwaarden is voor betrouwbare 
forensisch-genetische resultaten. Het vaststellen van het DNA-profiel en het 
invoeren ervan in de DNA-databank wordt daarom twee keer onafhankelijk 
van elkaar uitgevoerd. De resultaten moeten exact gelijk zijn. Als dat niet het 
geval is – als er geen sprake is van reproduceerbare resultaten – moet er ergens 
in het proces een fout zijn gemaakt.231 

 
227 Staatscourant 1994. Het Reglement DNA-profielregistratie Gerechtelijk 
Laboratorium wordt met de regelgeving van 2001 vervangen.  
228 De Wet persoonsregistraties is niet langer geldig. Sinds 1 september 2001 geldt de 
Wet bescherming persoonsgegevens, zie: Staatsblad 2000c. 
229 Informatie die onderdeel is van de chain of custody betreft personalia (namen, 
geboortedatum, plaats en land, woonadres, nationaliteit, geslacht, eventuele aliassen), 
alle data met betrekking tot afname, veiligstellen, ontvangst en bewerking van 
celmateriaal, de verschillende administratieve aanduidingen van het celmateriaal en 
daarvan vastgestelde DNA-profielen (bijvoorbeeld het GL-zaaknummer), het DNA-
profiel, analyserapport, en identiteitszegelnummer. 
230 Inmiddels is de analoge administratie vervangen door een digitaal systeem.  
231 DNA-deskundige De Knijff heeft verklaard dat in een op de duizend tot 
tweeduizend DNA-analyses een fout wordt gemaakt, zie: Aben 2009: 96. In de 



 
Figuur 3.4: Invoeropdracht S 449, bron: Pro Justitia 1998. 

 
 
Arrestatie en verdachtmaking Albin 
Ondertussen heeft de politieregio Midden en West Brabant te kampen met een 
ware golf aan woninginbraken. Meer dan honderd inbraken zijn in een 
tijdsbestek van een aantal maanden gepleegd. Bij de meeste van die inbraken 
wordt een boorgat gevonden in de vensters, waardoor de inbrekers van 
buitenaf met behulp van een hengeltje de hendels kunnen openen. De serie 
inbraken komen politie en justitie daar inmiddels “de neus uit”, zo vertelt de 
toenmalig betrokken officier van justitie mr. Willem Damen: “We hebben 
destijds de betreffende gemeente dicht gezet door 25 of 30 agenten op 
strategische plekken te plaatsen. Toen er weer werd ingebroken, hebben we een 
verdachte kunnen aanhouden.”232 In een proces verbaal maakt een rechercheur 
over de aanhouding het volgende verslag:  
 

Omstreeks 05.45 uur signaleerden postende collega’s twee 
personen. Deze personen voldeden aan het onder de 

                                                                                                                   
jaarverslagen van de DNA-databank wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel fouten er in de 
afgelopen jaren zijn ontdekt. Overigens laat dit onverlet hoeveel fouten er niet worden 
ontdekt. Aannemelijk is dat verkeerd geïncrimineerde personen een contra-onderzoek 
zullen aanvragen. Anderzijds zullen ‘echte’ daders die door fouten rondom het DNA-
onderzoek ten onrechte worden geëxcludeerd niet aan de bel trekken. De gepubliceerde 
cijfers over de ontdekte fouten leiden in 2006 tot een discussie, zie: Van Koppen & 
Elffers 2006a, b; Broeder et al 2006. 
232 Bron: interview. Mr. Damen is thans werkzaam als rechter bij het Gerechtshof Den 
Bosch. 
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collega’s verspreide signalement. De personen waren te voet 
en vermoedelijk onderweg naar het [plaatselijke] NS-station. 
Op het station werden … de twee personen gesignaleerd. 
Op het moment dat twee geüniformeerde collega’s op het 
perron verschenen, maakten de verdachten zich met spoed 
uit de voeten. Na een kortstondige achtervolging, werd een 
van de verdachten aangehouden. De ander wist zich 
ternauwernood aan zijn aanhouding te ontrekken.233  

 
De aangehouden verdachte is Albin. Tijdens de verhoren die volgen op zijn 
aanhouding, bekent hij betrokken te zijn geweest bij diverse woninginbraken. 
Als zijn vingerafdrukken en schoenafdrukken worden vergeleken met vinger- 
en schoensporen veiliggesteld op diverse plaatsen delict, blijken ze te matchen. 
Albin wordt langzaam maar zeker tot knooppunt gemaakt in een netwerk van 
woninginbraken. Hij wordt, met andere woorden, met feiten en 
omstandigheden in verband gebracht met een serie geweldloze woninginbraken. 
Maar is het ook mogelijk om Albin genetisch te koppelen aan inbraken? Om 
deze vraag te beantwoorden, keren we weer terug naar DNA-spoor S 449 en de 
DNA-databank.  
 
De DNA-databank en processen van strafrechtelijke waarheidsvinding 
Nadat DNA-spoor S 449 is ingevoerd in de DNA-databank, wordt het 
automatisch vergeleken met alle eerder ingevoerde DNA-profielen. S 449 blijkt 
te matchen met elf DNA-sporen, hetgeen suggereert dat één persoon op 
diverse plaatsen delict biologische sporen heeft achtergelaten. Een deskundige 
van het Gerechtelijk Laboratorium stelt rechercheurs van de politieregio 
Midden en West Brabant telefonisch op de hoogte van de matches, waarvan 
proces-verbaal is opgemaakt:  
 

“Gedurende het onderzoek … is gebleken dat er door de 
DNA-databank van het Gerechtelijk Laboratorium te 
Rijswijk een koppeling is gelegd tussen een aangetroffen 
spoor en een elftal overeenkomende DNA-sporendragers. 
… Tijdens de aanhouding op heterdaad van de verdachte 
Albin … werd een DNA-sporendrager op de plaats delict 
veiliggesteld. Uit het technisch onderzoek is inmiddels 
vastgesteld dat het DNA-profiel van dat DNA-spoor 
hetzelfde DNA-profiel heeft als tien andere DNA-sporen 

 
233 Pro Justitia 1998 (proces-verbaal opgemaakt naar aanleiding van de aanhouding van 
Albin) 
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die bij tien andere woninginbraken in de regio Midden & 
West Brabant waren veiliggesteld.”234  

 
Er zijn tien plaatsen delict genetisch aan elkaar gekoppeld. Als Albin door 
middel van DNA-onderzoek aan die tien plaatsen delict gekoppeld zou kunnen 
worden, zou het voor het project DNA bij inbraken van grote betekenis zijn. 
Echter, de meeste woninginbraken vallen, gegeven de wettelijk gestelde 
maximale gevangenisstraf van zes jaar, niet onder de reikwijdte van de Wet 
DNA-onderzoeken. Een bevel voor DNA-onderzoek kan dus doorgaans niet 
bij een van inbraak verdachte persoon worden gegeven. Maar zoals gesteld in 
het proces-verbaal zijn er geen tien maar elf matches in de DNA-databank 
vastgesteld:  
 

“Het elfde DNA-profiel kwam overeen met een DNA-
spoor dat was veiliggesteld na een gewapende overval .... 
Tijdens dat feit werd het slachtoffer een mes tegen de keel 
gezet. Vervolgens werd dat slachtoffer zijn eigen woning in 
gedwongen en werd daar door de dader vastgebonden. 
Voordat het slachtoffer werd vastgebonden werd het door 
de dader mishandeld. Na de bedreiging werd door de dader 
de portemonnee en de pinpas afgenomen en de 
bijbehorende pincode van het slachtoffer afgedwongen.”235 

 
De door de DNA-databank gegenereerde match brengt Albin in verband met 
een gewelddadige roofoverval. Dergelijke misdrijven worden omschreven in 
artikel 312 van het Wetboek van Strafrecht. Daarin staat dat misdrijven met het 
oog op diefstal, waarbij (bedreiging met) geweld tegen personen wordt gebruikt, 
kunnen worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste negen jaar.236 
Bij een dergelijk misdrijf kan sowieso DNA-onderzoek worden bevolen.  
 
Het aanwijzen van ‘koude’ verdachten 
De bijdrage die een DNA-databank kan leveren aan processen van 
strafrechtelijke waarheidsvinding wordt door het elfde DNA-profiel 
aangetoond: Albin wordt als verdachte van een misdrijf aangewezen die tot dan 
toe buiten beeld van de opsporingsautoriteiten is gebleven, en Albin wordt 
aangewezen als verdachte in een ander soort delict. In de sociaal-

 
234 Pro Justitia 1998 (proces-verbaal opgemaakt door rechercheur naar aanleiding van 
telefoongesprek, fragment is licht aangepast) 
235 Pro Justitia 1998 (proces-verbaal opgemaakt door rechercheur naar aanleiding van 
telefoongesprek) 
236 Als datzelfde misdrijf plaats heeft op de openbare weg en als het slachtoffer zwaar 
lichamelijk letsel oploopt, dan is de maximale strafbedreiging 12 jaar. Bij overlijden kan 
een straf van 15 jaar worden geëist. 
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wetenschappelijke literatuur is het aanwijzen van verdachten door databanken 
beschreven als cold hit suspects (hierna: ‘koude’ verdachten), waarbij de door de 
databank aangewezen verdachte op geen andere wijze aan een misdrijf is 
gerelateerd dan een match in een databank.237 Een koude verdachte is geen 
nieuw fenomeen, want op vergelijkbare wijze konden individuen door middel 
van vingerafdrukken al aan het einde van de 19e eeuw aan misdrijven worden 
gekoppeld.238 Wat wel nieuw is, is de volledig geautomatiseerde zoekstrategie 
waarmee voortdurend nieuwe koude verdachten worden aangewezen in 
onopgeloste misdrijven.239 Zodra er een match is, is het zaak – ervan uitgaande 
dat het DNA-spoor daadwerkelijk een misdrijfgerelateerd spoor is – de ‘koude’ 
verdachte ‘op te warmen’ door andere koppelingen tussen hem en het misdrijf 
te bewerkstelligen. Hoe meer verbanden aannemelijk worden, des te ‘warmer’ 
de verdachte wordt. Een bekend en recent voorbeeld is de veroordeling van de 
moordenaar van Christel Ambrosius in de Puttense moordzaak.  

Sinds de inwerkingtreding van de Wet DNA-onderzoek bij 
veroordeelden in 2005, waardoor het jaarlijks aantal aan de DNA-databank 
toegevoegde referentieprofielen flink is gestegen, is ook het aantal matches 
tussen personen en sporen toegenomen (tabel 5.13). Het NFI meldt in het 
jaarverslag 2009 van de DNA-databank dat er in de jaren 2006 tot en met 2009 
respectievelijk 2.457, 3.326, 4.057 en 3.578 matches zijn vastgesteld tussen 
referentieprofielen en sporen.240 De DNA-databank levert een bijdrage aan 
processen van strafrechtelijke waarheidsvinding. Dat betekent overigens niet 
dat er in 2009 3.578 koude verdachte worden aangewezen. Het betekent wel dat 
een bekende persoon matcht met een x-aantal DNA-sporen. Bovendien 
koppelt de DNA-databank plaatsen delict genetisch aan elkaar waarmee clusters 
van misdrijven in kaart gebracht kunnen worden. De DNA-databank is een 
opsporingsinstrument doordat het informatie produceert dat kan bijdragen aan 
de fase van opsporing; het is een register van onopgeloste misdrijven die, zodra 
er een match is met een bekende persoon, die bekende persoon aanwijst als 
koude verdachte in onopgeloste misdrijven.  
 
Het belang van het volgen van procedures 
Terug naar Albin en zijn status als koude verdachte. In het strafdossier wordt 
nergens meer gesproken over Albin’s mogelijke betrokkenheid bij een 
gewelddadige roofoverval.241 Tijdens gesprekken die ik voerde met Albin’s 

 
237 Cole & Lynch 2006: 47. Een andere mogelijke benaming is genetic suspects, zie: 
Hindmarsh & Prainsack 2010. 
238 Cole 2001: 217ev 
239 Williams & Johnson 2008: 35 
240 NFI 2010: 22 
241 Op een ander document, het zogenaamde Zaakdocument van het Gerechtelijk 
Laboratorium staat: “Zaaktype: 070 Diefstal met en zonder geweld, inbraak (310-312, 
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advocaat en de officier van justitie bleek dat zij zich niet meer kunnen 
herinneren dat Albin betrokken was bij een gewelddadig misdrijf. Op zoek naar 
een antwoord werd ik in de gelegenheid gesteld dossieronderzoek te doen bij 
het NFI. Daar vond ik de uitdraai van de DNA-databank (zie figuur 3.5). 
Korte tijd na het dossieronderzoek had ik een gesprek met drs. ing. Tanja de 
Blaeij van het NFI. Zij was in 1998 als DNA-deskundige betrokken bij het 
project DNA bij inbraken. In die hoedanigheid is zij betrokken geweest bij het 
opstellen van het DNA-deskundigenrapport in de zaak Albin. Een van mijn 
doelen van het gesprek is te achterhalen hoe het kan dat Albin met een 
gewelddadige roofoverval in verband is gebracht. Als ik De Blaeij de uitdraai 
toon, wijst zij direct op het met de hand gezette kruis, de handgeschreven 
teksten “ander profiel” en “S 449”, en de cirkel om “N[o]” onder “verified”. 
Duidelijk is dat er hier sprake is van een verwisseling met S 499. Met name de 
“N” bij “verified” biedt inzicht wat er fout is gegaan. Er staat een “N” in het 
systeem als een DNA-profiel nog maar één keer is getypeerd, geëvalueerd en 
ingevoerd. Als het DNA-profiel een tweede keer is getypeerd, geëvalueerd en 
ingevoerd, en beide DNA-profielen en overige data komen overeen, dan 
verandert de “N” in een “Y[es]”. Alleen dan heeft een DNA-profiel de 
capaciteit om DNA-bewijs te worden. De Blaeij zegt tijdens het gesprek 
hierover: “Degene die het profiel de eerste keer heeft ingevoerd, heeft zich 
waarschijnlijk vergist in het zegelnummer. Toen het DNA-profiel voor de 
tweede keer werd ingevoerd, is de gemaakte fout ontdekt. Bij de verificatie is 
ontdekt dat het de eerste keer fout is gegaan. Dat is ook precies de reden dat je 
het invoeren twee keer blind doet.”242  
Op grond van een in het laboratorium gemaakte fout wordt Albin kortstondig 
in verband gebracht met een gewelddadige roofoverval. Als ik De Blaeij vraag 
wanneer niet-geverifieerde DNA-matches worden doorgebeld naar de politie, is 
haar antwoord dat dat alleen bij spoedverzoeken gebeurt. Vervolgens vertel ik 
De Blaeij dat deze foutieve match doorgegeven is aan de politie. De Blaeij zegt 
dan: “Ook in spoedzaken moet je geen ongeverifieerde data doorgeven. De 
politie wil altijd sneller, maar soms kan dat gewoon niet vanwege alle 
borgingsstappen. Dat vindt onze opdrachtgever wel lastig, maar de 
waarheidsvinding rechtvaardigt het wel. Zo zie je maar. Het blijft 
mensenwerk.”243 Nadat de fout ontdekt is, wordt hetgeen wat fout is gegaan 
geëvalueerd en de typeringsprocessen dusdanig aangepast dat een fout niet snel 
nogmaals gemaakt zal worden. Biologisch spoor S 449 wordt opnieuw 
getypeerd, geëvalueerd en ingevoerd en komt volledig overeen met het eerder 
ingevoerde. S 449 kan nu tot DNA-bewijs worden gemaakt. 

 
316 Wetb.v.Str)” Er zijn dus meer bronnen die verwijzen naar de gewelddadige 
roofoverval.  
242 Bron: interview. 
243 Bron: interview. 



 
Figuur 3.5: Uitdraai DNA-databank S 449 / S 499, bron: Pro Justitia 1998. 

 
 
De DNA-databank als middel voor bewijs 
Terug naar Albin en de zaak die rondom hem wordt geconstrueerd.244 Hij 
wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij meer dan 100 inbraken. De 
verdenking wordt onder andere ondersteund door verklaringen van Albin en 
door ‘klassieke’ forensische technieken zoals vinger-, schoen- en 
gereedschapssporen. Tien verschillende plaatsen delict zijn door de DNA-
databank aan elkaar gekoppeld. Echter, een genetische koppeling tussen Albin 
en de tien inbraken is nog niet gemaakt. Om die koppeling te bewerkstelligen, 
zal bloed van Albin beschikbaar moeten komen. Echter, bij woninginbraak zijn 
de mogelijkheden voor bloedafname niet vanzelfsprekend.  

Het is aan de rechter-commissaris om te beslissen over een bevel voor 
bloedafname voor DNA-onderzoek. Rechters-commissarissen zijn in dienst 
van de rechtbank, en daarmee staan zij (relatief) onafhankelijk ten aanzien van 
het opsporingsonderzoek en zijn zij in staat de belangen van aanklager en 
aangeklaagde goed te overzien. De rechter-commissaris weegt een drietal 
aspecten van artikel 195d van het Wetboek van Strafvordering. Ten eerste moet 
uit feiten en omstandigheden blijken dat Albin’s verdenking gerechtvaardigd is. 
Gegeven de zaak die rondom Albin is geconstrueerd, wordt dit voorschrift 
positief geëvalueerd. Ten tweede moet het onderzoek dringend noodzakelijk zijn 
voor het aan de dag brengen van de waarheid. De zaak Albin is zo 
geconstrueerd, dat er geen dringende noodzaak is een DNA-onderzoek te 

                                                 
244 Zie het werk van de Engelse criminoloog Martin Innes (2002, 2003) voor een 
analyse van de constructie van het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding.  
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bevelen met het oog op het achterhalen van de strafrechtelijke waarheid. Ik 
vroeg de eerder genoemde Willem Damen hiernaar:  
 

Interviewer: “Was het nog wel nodig om, in het licht van de 
zaak en het verzamelde bewijs, de rechter-commissaris om 
DNA-onderzoek te vragen in de zaak Albin?” 
Damen: “Ik ben van de school, zeker toen ik officier was, 
dat je niet zo snel voldoende bewijs hebt. En als je dan op 
vrij eenvoudige wijze extra bewijs kunt genereren, en DNA-
bewijs is heel sterk bewijs, dan doe je dat gewoon.”245 

 
Ten derde moet het misdrijf waarvan Albin wordt verdacht kunnen worden 
gestraft met een gevangenisstraf van acht jaar of meer. Albin wordt verdacht van 
inbraak waarvoor, gegeven artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht, een 
maximale gevangenisstraf van zes jaar kan worden geëist. Een bevel voor 
DNA-onderzoek kan dan niet worden gegeven. Dit is dan ook het belang van 
de kortstondige verdenking van Albin in verband met een gewelddadige 
roofoverval met een strafbedreiging van negen jaar gevangenisstraf, want dat 
misdrijf valt onder de reikwijdte van de Wet DNA-onderzoeken, terwijl een 
woninginbraak daar niet automatisch onder valt.  

Toch zal bloed voor DNA-onderzoek van Albin beschikbaar komen. 
Het genoemde artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht stelt dat als diefstal uit 
een woning gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd vergezeld gaat met diefstal door 
twee of meer verenigde personen, of waarbij braak, verbreking of inklimming worden 
gebruikt, bestraft wordt met een gevangenisstraf van maximaal negen jaar. 
Aldus valt de verdenking van Albin binnen de reikwijdte van de Wet DNA-
onderzoeken, en beveelt de rechter-commissaris bloedafname voor DNA-
onderzoek. Het is onder de Wet DNA-onderzoeken het enige misdrijf zonder 
geweld tegen personen waarbij een DNA-onderzoek kan worden bevolen.  

Een arts neemt bloed van Albin af. Het bloed krijgt zegelnummer P 
9999 en wordt tot monster/ID-pakketje gemaakt. Zodra P 9999 bij het 
Gerechtelijk Laboratorium aankomt, moet het, gegeven artikel 20 van het 
Besluit DNA-onderzoeken, onmiddellijk worden geregistreerd in de 
handmatige registratie. Nadat het afgenomen celmateriaal is geregistreerd, 
wordt bij het vaststellen van het DNA-profiel uitsluitend gebruik gemaakt van 
het identiteitszegel. Dat wil zeggen dat van Albin’s celmateriaal alleen het bloed 
en het meegereisde DNA-nummer P 9999 het laboratorium in komt: “Degene 
die het sporenmateriaal na de registratie onderzoekt, is dus op basis daarvan 
niet in staat na te gaan in het kader van welke strafzaak dit sporenmateriaal in 
beslag is genomen, of wiens lichaamsmateriaal het betreft.”246  

 
245 Bron: interview. 
246 Staatsblad 1994: 11 
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Nadat Albin’s DNA-profiel is vastgesteld, beoordeeld en 
geïnterpreteerd is door een DNA-deskundige, wordt het opgenomen in de 
DNA-databank. Het blijkt te matchen met DNA-sporen veiliggesteld op 
zestien plaatsen delict. In Nederland is een forensisch-genetische koppeling 
tussen een verdachte en zestien plaatsen delict iets nieuws. Op een 
handgeschreven overzicht van Albin’s zaak heeft een van de betrokken 
deskundigen “EEN MEGAHIT” geschreven. Het geeft aan hoe revolutionair 
het gebruik van de DNA-databank bij volumemisdrijven eind jaren ’90 is in 
Nederland. De al eerder aangehaalde Tanja de Blaeij heeft de 
eindverantwoordelijkheid voor het opstellen van het DNA-
deskundigenrapport. Tijdens het interview vroeg ik naar het project:  
 

“Het project DNA bij inbraken was het eerste project 
waarbij we DNA-profielen vaststelden van 
volumemisdrijven. We zagen al heel snel dat er matches 
waren, met die uitschieter van zestien. Het was de topper 
van het project.”  
Interviewer: “Wat betekende die ‘megahit’ voor jullie?” 
De Blaeij: “Dit is de toekomst. Het werkt! Het doet 
waarvoor het bedoeld is. En dit is nog maar het begin, dit 
wordt groot.”247 

 
De resultaten van de zoekactie in de DNA-databank worden opgeschreven in 
een deskundigenrapport. Daarin worden alle sporen genoemd die 
overeenkomen met Albin’s DNA-profiel: “De kans dat een willekeurig individu 
hetzelfde DNA-profiel bezit als die van het onderzochte sporenmateriaal, 
bedraagt vele malen minder dan één op de miljoen.”248 In het vorige hoofdstuk 
werd een RMP van 1:8.000 vastgesteld; het SGM-profiel met een kans vele 
malen minder dan één op de miljoen is ten opzichte daarvan een veel 
individueler DNA-profiel.  
 
Veroordeling van Albin 
Tijdens de terechtzitting acht de rechter het wettig en overtuigend bewezen dat, 
mede op grond van het DNA-bewijs, Albin 56 (pogingen tot) woninginbraken 
en zes autodiefstallen heeft gepleegd. Albin wordt veroordeeld tot vijf jaar 
gevangenisstraf. Tegen de uitspraak gaan Albin en zijn advocaat in hoger 
beroep. De feiten worden ongeveer gelijk gewaardeerd, maar het levert voor 
Albin nu vier jaar gevangenisstraf op.  
 

 
247 Bron: interview. 
248 Pro Justitia 1998 (DNA-deskundigenrapport dat is verstuurd naar de officier van 
justitie en tijdens de terechtzitting dient als het DNA-bewijs) 
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De DNA-databank als middel voor bewijs en opsporing 
Het jaar 1998 is belangrijk voor forensisch-genetische praktijken in Nederland. 
Voor het eerst worden biologische sporen bij inbraken systematisch 
veiliggesteld en voor DNA-onderzoek naar het Gerechtelijk Laboratorium 
gestuurd. Dat het lukt om DNA-profielen vast te stellen van ‘banale’ sporen als 
sigarettenpeuken, toont aan dat forensisch DNA-onderzoek ruimer kan worden 
ingezet. Maar wellicht nog belangrijker is dat DNA-sporen die zijn gerelateerd 
aan inbraken voor het eerst aan de DNA-databank worden toegevoegd. Die 
sporen worden door de DNA-databank digitaal, automatisch en voortdurend 
met elkaar vergeleken. Dat heeft drie gevolgen. Ten eerste worden verschillende 
plaatsen delict, die altijd in tijd en locatie gesitueerd zijn, forensisch-genetisch 
aan elkaar gekoppeld. Een voorbeeld in deze paragraaf zijn de elf matchende 
DNA-sporen in de DNA-databank die zijn doorgebeld naar de rechercheurs.249 
Ten tweede maakt de DNA-databank het mogelijk om, door DNA-sporen en 
DNA-referentieprofiel aan elkaar te koppelen, DNA-bewijs te produceren dat 
kan bijdragen aan strafrechterlijke waarheidsvinding. Ten derde heeft de DNA-
databank de capaciteit om bekende personen als koude verdachte aan te wijzen 
in onopgeloste misdrijven. Het is dan zaak verbanden te bewerkstelligen tussen 
de koude verdachte en het misdrijf anders dan DNA-matches.  

Hoe groter de DNA-databank, hoe meer matches tussen sporen 
onderling en sporen en personen zullen worden gevonden. Daarmee kan het 
proces van strafrechtelijke waarheidsvinding zijn gediend. Maar er is, 
vooralsnog, een wettelijke hobbel die een groei van de DNA-databank in de 
weg staat en dat is dat forensisch-genetische praktijken, gegeven de wetgeving 
van 1994, zijn gebonden aan zware geweldsdelicten. De minister van justitie 
heeft laten weten niet van plan te zijn de categorie van misdrijven waarbij 
DNA-onderzoek kan worden bevolen uit te willen breiden naar 
volumemisdrijven. In de volgende paragraaf zullen we zien of de minister voet 
bij stuk houdt.  
 
3.4 Een wetgevingspraktijk 
Verschillende bij het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding betrokken 
organisaties ontvangen in juli 1997 het concept-wetsvoorstel.250 Daarin wordt 

 
249 Vaak wordt gesproken van ‘clustering’, waarbij matchende DNA-sporen geclusterd 
worden tezamen met andere gevonden sporen, zoals vingerafdrukken, voetafdrukken 
en gereedschapssporen. Op die wijze wordt in kaart gebracht op welke plaatsen delict, 
en wanneer, een bepaald DNA-spoor is veiliggesteld. Als een DNA-spoor vaak in 
combinatie wordt aangetroffen met een tweede DNA-spoor, is dat een indicatie dat 
twee personen samenwerken.  
250 Alle aangeschreven stakeholders sturen een reactie terug: Slachtofferhulp Nederland 
5 augustus 1997, kenmerk 8300/YH/972072; Koninklijke Maatschappij ter bevordering 
der Geneeskunst, 28 augustus 1997, kenmerk EdJ 02-222; Nederlandse Orde van 
Advocaten, 19 september 1997, kenmerk 3.1.1/ive; Koninklijke Landelijke Politie 
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voorgesteld de mogelijkheden voor DNA-onderzoek te verruimen. De meeste 
om advies gevraagde organisaties vinden de voorgestelde verruiming te beperkt. 
Zij snappen niet dat de minister vasthoudt aan de grens van acht jaar. Een 
belangrijk argument voor verdere verruiming is, aldus de geraadpleegde 
organisaties, dat wangslijmvliesafname qua belasting vergelijkbaar is met het 
nemen van vingerafdrukken. Alleen de Nederlandse Orde van Advocaten 
(NOvA) is kritisch. Gelet op het principe nemo tenetur en artikel 6 van het 
EVRM stelt NOvA dat hoge toepassingsdrempels nodig zijn en keurt daarom 
het vervallen van het noodzakelijkheidscriterium af.251 De niet meer 
vanzelfsprekende tussenkomst van de rechter-commissaris acht de vereniging 
niet in het belang van het zorgvuldigheidsprincipe.  

In oktober 1998, een maand voordat het wetsvoorstel aangeboden 
wordt aan de Tweede Kamer en de tiende maand van het project DNA bij 
inbraken, verschijnt er een persbericht over de positieve resultaten van het 
project.252 Het bericht wordt overgenomen door veel (landelijke) kranten.253 
Een dag na het eerste persbericht breekt Tweede Kamerlid Boris Dittrich (D66) 
in Trouw een lans voor het ruimer toepassen DNA-onderzoek. Hij stelt voor 
om DNA-afname verplicht te stellen als een verdachte inverzekering of 
voorlopige hechtenis wordt genomen in verband met een misdrijf van vier jaar 
of meer gevangenisstraf.254  
 
Wetsvoorstel en de Tweede Kamer 
Het is november 1998 als minister van justitie Benk Korthals (VVD) het 
wetsvoorstel aanbiedt aan de Tweede Kamer.255 In de memorie van toelichting 
schrijft de minister: 
 

 
Dienst, divisies Criminele Recherche Inlichtingen en de Korpsstaf, 25 september 1997, 
kenmerk 6245-KC-97; Raad van Hoofdcommissarissen, 3 oktober 1997, kenmerk 
639185/97/6; Recherche Adviescommissie, 3 oktober 1997, kenmerk RAC 97.69; 
Gerechtelijk Laboratorium, 6 oktober 1997, kenmerk U.477; Nederlandse Vereniging 
voor Rechtspraak, 23 oktober 1997, kenmerk 8.3.1.5; College van procureurs-generaal, 
27 november 1997, kenmerk C97-1031. 
251 Nemo tenetur houdt in dat niemand aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken.  
252 ANP, Proef met DNA-databank justitie werpt vruchten af, 7 oktober 1998 
253 Enkele voorbeelden zijn: Haagsche Courant, Proef met DNA-databank, 7 oktober 
1998; Het Parool, Justitie verzamelt alle DNA-sporen misdrijf, 7 oktober 1998; Trouw, 
DNA-databank zet politie Brabant op spoor van vijf verdachten, 8 oktober 1998; NRC 
Handelsblad, Verzamelen DNA-gegevens omstreden, 8 oktober 1998; Het Parool, 
DNA-test: de vingerafdruk van de toekomst, 8 oktober 1998; De Volkskrant, DNA-
databank, 9 oktober 1998; De Telegraaf, DNA-bank, 9 oktober 1998; Algemeen 
Dagblad, Politiek wil meer DNA-bewijs, 9 oktober 1998. 
254 Trouw, DNA tegen misdaad is vingerafdruk van onze tijd, 8 oktober 1998 
255 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 271, nrs. 1–2 
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“Het is niet langer noodzakelijk bloed af te nemen ten 
behoeve van een goed DNA-onderzoek. Een onderzoek van 
wangslijmvlies levert naar huidig wetenschappelijk inzicht 
vergelijkbaar betrouwbare resultaten op. Een gevolg van 
deze ontwikkeling is, dat de inzet van deze 
onderzoeksmethode niet zo restrictief behoeft te zijn als 
thans in de wet is neergelegd. De inbreuk op de lichamelijke 
integriteit die bij DNA-onderzoek gemaakt moet worden is 
een geringere. Daarmee is een tweede reden gegeven om de 
wet te wijzigen. De inschakeling van de rechter-commissaris 
in gevallen waarin de verdachte wil meewerken aan het 
DNA-onderzoek, komt niet langer noodzakelijk voor. En de 
gedwongen medewerking behoeft niet langer te worden 
beperkt tot het geval waarin een DNA-onderzoek dringend 
noodzakelijk is voor het aan de dag brengen van de 
waarheid.”256 

 
Het loslaten van het noodzakelijkheidscriterium kan een belangrijk neveneffect 
hebben, aldus de minister: “Tot op heden vindt de registratie van DNA-
profielen slechts op relatief beperkte schaal plaats. Dat komt onwenselijk voor, 
gelet op de grote bijdrage die een dergelijke registratie aan de opheldering van 
ernstige geweldsdelicten kan leveren.”257 Met het wetsvoorstel beoogt de minister 
meer ruimte te geven aan het vullen van de DNA-databank. Toch is hij niet van 
plan de meest voor de hand liggende maatregel – het verlagen van de grens 
waarbij DNA-onderzoek kan worden gevorderd – te nemen. Hij 
beargumenteert dat standpunt als volgt:  
  

“Ook het afnemen van wangslijmvlies blijft evenwel een 
inbreuk op de lichamelijke integriteit, die het DNA-
onderzoek binnen het scala van onderzoeksvormen één van 
de meer ingrijpende maakt. Een verder gaande aanpassing 
van de vereisten voor toepassing van DNA-onderzoek komt 
mij daarom onjuist voor. Het wetsvoorstel behelst derhalve 
geen aanpassing van de misdrijven bij welker verdenking een 
DNA-onderzoek kan worden bevolen.”258  

 
In april 1999 wordt het wetsvoorstel besproken in de Tweede Kamer.259 De 
regeringspartijen zijn PvdA, VVD en D66. Leden van de fractie van de PvdA 

 
256 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 271, nr. 3, p. 1 
257 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 271, nr. 3, p. 1 (cursivering toegevoegd) 
258 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 271, nr. 3, p. 1 
259 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26271, nr. 4 
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vragen de minister om zijn standpunt met betrekking tot de grens van acht jaar 
verder te beargumenteren, de VVD-fractie vraagt om uitbreiding van het 
toepassingsbereik en de Kamerleden van D66 stellen voor de grens van acht 
naar vier jaar te verlagen. Bij hun standpuntbepaling maken de fracties gebruik 
van twee argumenten: de positieve resultaten van het project DNA bij inbraken 
en de geringere inbreuk op het lichaam bij wangslijmafname (die veelvuldig 
wordt vergeleken met het nemen van een vingerafdruk).260 Ook de CDA-fractie 
stelt, verwijzend naar het project DNA bij inbraken, vragen bij het standpunt 
van de regering.261 Zij zouden graag “toegelicht zien waarom deze regering, die 
zich uitdrukkelijk aan verbetering van de veiligheid committeert, de beperkte 
inbreuk op de persoonlijke integriteit van het afnemen van wangslijmvlies van 
een verdachte tegen wie «ernstige bezwaren» bestaan zwaarder laat wegen dan 
het verhogen van het ophelderingspercentage van misdrijven.”262 De RPF en 
GPV sluiten zich aan bij de vragen van de regeringspartijen. Er tekent zich een 
ruime Kamermeerderheid af voor verruiming van de misdrijven waarbij DNA-
onderzoek kan worden bevolen, en waarvoor het project DNA bij inbraken als 
belangrijk argument voor verdere verruiming wordt aangedragen. Alleen de 
Kamerleden van GroenLinks en SP onderschrijven het regeringsstandpunt de 
misdrijven waarvoor DNA-onderzoek kan worden bevolen niet uit te breiden. 
Dat standpunt is mede ingegeven door de ingrijpendheid van het wegnemen 
van celmateriaal uit het lichaam.263  
 
 

 
260 De woordvoerder van de PvdA stelt: “Zo laat het inbraak pilot-project (Midden- en 
West Brabant en Utrecht) zien dat niet alleen bij veel onopgeloste zaken dezelfde dader 
betrokken is, maar dat ook in een aantal gevallen de dader zelf van een aantal serie 
delicten kon worden getraceerd”; en D66 houdt een vergelijkbaar betoog: “Het succes 
van het pilot-project «DNA bij inbraken», een samenwerkingsverband tussen het 
Gerechtelijk Laboratorium en de politiekorpsen Utrecht en Midden en West Brabant 
pleit voor een ruimere toepassing van het DNA-onderzoek. De leden van de fractie van 
D66 willen met name wijzen op het succes van het koppelen middels DNA-profiel 
vergelijking die bijdroeg aan een aanzienlijke verhoging van het oplossingspercentage 
van woninginbraken”, bron: Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26271, nr. 4. 
261 Het CDA draagt het project ook aan als reden voor verdere verruiming: “Ook een 
pilot-project in midden en West Brabant heeft tot opvallende resultaten geleid. De 
conclusie van die pilot luidt: «het bepalen van DNA-profielen bij inbraken en het 
opnemen van het DNA-profiel in de DNA-profielen registratie levert derhalve een 
significante verhoging op van het ophelderingspercentage bij inbraken.»”, bron: Tweede 
Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26271, nr. 4. 
262 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26271, nr. 4, p. 18 
263 “De leden van de GroenLinks-fractie zijn met de regering van mening, dat DNA-
onderzoek een te ingrijpend dwangmiddel blijft om het bij meer misdrijven dan thans al 
mogelijk, dan wel bij het ontbreken van ernstige bezwaren tegen de verdachte, mogelijk 
te laten zijn”, bron: Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 271, nr. 4, 18-9. 
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Het rapport DNA bij inbraken en het Tandenborstelarrest 
Het is 21 juni 1999 als de minister het rapport DNA bij inbraken in ontvangst 
neemt. In een persbericht dat na de bijeenkomst wordt uitgegeven, staat dat de 
minister van justitie overweegt om gedwongen afname mogelijk te maken bij 
misdrijven met een gevangenisstraf van vier jaar of meer: “De grens ligt nu in 
het algemeen bij delicten waarvoor een straf van acht jaar of meer staat. 
Verlaging van de grens betekent dat DNA-onderzoek breder kan worden 
toegepast. De bewindsman deed deze uitspraak tijdens een bijeenkomst op het 
ministerie van justitie ter gelegenheid van de aanbieding van het ‘Eindrapport 
DNA bij inbraken.’”264 Gegeven de tekst in het persbericht, is de conclusie 
gerechtvaardigd dat Korthals zich door de resultaten van het project DNA bij 
inbraken laat overtuigen. Bovendien is hij gebonden aan de uitkomst van het 
Kamerdebat.  

Nog voor de maand juni is verstreken, dient een derde reden zich aan 
voor het verlagen van de grens: het Tandenborstelarrest van de Hoge Raad.265 
In deze zaak wordt een persoon verdacht van een kluisroof in een bedrijfspand. 
In het pand worden bloedsporen en sinaasappelpitten aangetroffen 
vermoedelijk afkomstig van de kluisjesrover. Van het bloedspoor wordt het 
DNA-profiel bepaald. Als vervolgens een verdachte in beeld is gekomen, 
weigert de man bloed af te staan voor DNA-onderzoek. Voor inbraak in een 
bedrijfspand geldt, gezien artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht, een 
maximale gevangenisstraf van zes jaar. Bloedafname voor DNA-onderzoek kan 
dus niet worden bevolen. Om toch het DNA van de verdachte te verkrijgen, 
wordt tijdens een huiszoeking onder andere een tandenborstel en kussensloop 
in beslag genomen:  
 

“Aan die sporen van lichaamsmateriaal is nader onderzoek 
verricht om daarvan de DNA-structuur vast te stellen en 
deze te vergelijken met die van bloed dat is aangetroffen op 
een tweetal enveloppen en die van eventuele sporen van 
lichaamsmateriaal aan een zestiental sinaasappelpitten, welke 
voorwerpen klaarblijkelijk op de plaats van een van de 
misdrijven waarvan de verdachte wordt verdacht, zijn 
aangetroffen.”266 

 
De verdachte en zijn advocaat menen dat de gang van zaken in strijd is met de 
wet, onder andere door te stellen dat er sprake is van een onrechtmatige 
schending van het lichaam. De verdachte en zijn advocaat procederen tot aan 

 
264 Persbericht ministerie van justitie. Minister Korthals overweegt bredere toepassing 
DNA-onderzoek. Den Haag, ministerie van justitie. 21 juni 1999 
265 Hoge Raad 2000a 
266 Hoge Raad 2000a 
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de Hoge Raad toe. De Hoge Raad stelt dat het lichaam van de verdachte niet 
geschonden is en verwerpt daarmee het beroep.267  

De uitspraak van de Hoge Raad heeft twee consequenties welke van 
invloed zijn op de mogelijkheden tot het doen van forensisch-genetisch 
onderzoek. Ten eerste kan, omdat er geen sprake is van een rechtstreekse 
inbreuk op de lichamelijke of geestelijke integriteit van de verdachte, van 
personen biologisch referentiemateriaal worden verzameld zonder zijn of haar 
medeweten (zie paragraaf 4.3). Ten tweede kunnen goederen met celmateriaal 
in beslag worden genomen bij verdenkingen waarvoor voorlopige hechtenis 
mogelijk is. Rechtmatig DNA-bewijs kan sinds het Tandenborstelarrest worden 
geproduceerd van voorwerpen die in beslag worden genomen bij verdenkingen 
op het plegen van een misdrijf met (in de regel) een gevangenisstraf van vier 
jaar of meer. De wetgeving van 1994 is, mede vanwege de beschikbaarheid van 
PCR, veel ruimer dan aanvankelijk werd gedacht. Dat heeft gevolgen voor de 
wijze waarop individuen tot onderdeel worden gemaakt van processen van 
strafrechtelijke waarheidsvinding. Bovendien heeft de ruimere invulling 
gevolgen voor het tot stand gebrachte forensisch-genetische lichaam: dat breidt 
zich uit tot voorwerpen als tandenborstels, kussenslopen en kleding waarvan 
het (vrijwel) zeker is dat het gebruikt wordt door de verdachte persoon.  
 
Van acht naar vier jaar: een nota van wijziging 
Op 16 december 1999 stuurt de minister van justitie een nota van wijziging naar 
de Tweede Kamer.268 Daarin stelt de minister voor de grens, waarbij met 
dwang celmateriaal kan worden afgenomen, te verlagen van acht naar vier jaar. 
Hij beargumenteert zijn besluit door te wijzen naar de resultaten van het project 
DNA bij inbraken, het Tandenborstelarrest en het maatschappelijk draagvlak 
dat er is voor een bredere toepassing van DNA-onderzoek.269 De zaak Albin 
spreekt ook voor de minister tot verbeelding: “Het lukte 137 maal om een 
inbraak te koppelen aan een of meerdere inbraken, met als opvallendste 
resultaat een serie van zestien inbraken.”270  

In de nota van wijziging wordt een aantal belangrijke voorstellen 
gedaan die door een meerderheid van het Parlement geaccepteerd wordt.271 

 
267 Hoge Raad 2000a 
268 Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 26 271, nr. 7 
269 Eerste Kamer, vergaderjaar 2000–2001, 26 271, nr. 210b, p. 9 
270 Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 26 271, nr. 6, p. 22 
271 In oktober 2000 laten hoogleraar politiestudies Huberts en criminoloog Rovers in 
een uitzending van het televisieprogramma NOVA weten de cijfers uit het 
‘Eindrapport DNA bij inbraken’ misleidend en suggestief te vinden. Zij stellen dat de 
minister op grond van verkeerde informatie de wet heeft veranderd. Echter, de minister 
laat weten dat zijn beslissing mede gebaseerd is op het Kamerdebat, waarbij een 
meerderheid van de leden van het Parlement zich uitspraken voor een verdere 
uitbreiding van het aantal misdrijven waarbij DNA-onderzoek kan worden bevolen, zie: 
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Ten eerste kan in het belang van het onderzoek worden bevolen dat “van de 
verdachte van een misdrijf als omschreven in artikel 67 [van het Wetboek van 
Strafvordering], eerste lid, tegen wie ernstige bezwaren bestaan, celmateriaal zal 
worden afgenomen ten behoeve van een DNA-onderzoek.”272 Daarmee zijn de 
mogelijkheden tot het geven van een bevel voor gedwongen afname 
aanmerkelijk verruimd. De tweede genomen maatregel is dat de officier van 
justitie dezelfde bevoegdheid krijgt om een DNA-onderzoek te bevelen – 
inclusief een bevel voor wangslijmvliesafname met dwang – als de rechter-
commissaris. Een bevel voor afname is daarmee van de rechterlijke macht 
overgeheveld naar het openbaar ministerie. De derde voorgestelde maatregel is 
dat een daartoe opgeleide opsporingsambtenaar wangslijmvlies mag afnemen 
als een verdachte meewerkt aan DNA-onderzoek. Afname van 
lichaamsmateriaal wordt door deze derde maatregel niet langer als medische 
handeling gedefinieerd.  
 
De Wet DNA-onderzoek in strafzaken 
De hoge drempels die met de wet van 1994 zijn opgeworpen ter bescherming 
van de rechten van verdachten, worden aanmerkelijk verlaagd als op 1 
november 2001 de Wet DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit DNA-
onderzoek in strafzaken inwerking treden.273 DNA-onderzoek kan worden 
bevolen bij een verdenking op het plegen van een misdrijf genoemd in artikel 
67 van het Wetboek van Strafvordering. Artikel 67 is van toepassing op 
misdrijven waarvoor verdachten in voorlopige hechtenis kunnen worden 
genomen.274 Bij misdrijven met een maximale gevangenisstraf van vier jaar of 
meer – en bij een aantal misdrijven met gevangenisstraffen minder dan vier 
jaar275 – is dat het geval. Bij de Wet DNA-onderzoeken waren ernstige 

 
NRC Handelsblad, 4 oktober 2000. De kritiek is voor Tweede Kamerleden Femke 
Halsema (GroenLinks) en Boris Dittrich (D66) reden de minister van justitie vragen te 
stellen over de gang van zaken: Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, aanhangsel, 
pp. 339-340. De discussie heeft verder geen gevolgen gehad voor de inhoud van de wet.  
272 Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 26 271, nr. 7 
273 Staatsblad 2001a, 2001b 
274 Voorlopige hechtenis is ook toegestaan als een verdachte geen vast woon- of 
verblijfplaats in Nederland heeft, of als iemand wordt verdacht van “een der misdrijven 
omschreven in de artikelen 132, 285, eerste lid, 285b, 318, 321, 323a, 326, 326a, 326c, 
395 en 417 bis van het Wetboek van Strafrecht”. Daaronder vallen misdrijven tegen de 
openbare orde, tegen de persoonlijke vrijheid, afpersing, verduistering, bedrog, 
scheepvaart- en luchtvaartmisdrijven en begunstiging. 
275 Sinds 2001 zijn nieuwe misdrijven onder de invloedssfeer van artikel 67 gekomen, 
waardoor bij steeds meer misdrijven DNA-onderzoek gerechtvaardigd is. Bijvoorbeeld 
misdrijven tegen de openbare orde (artikelen 137c, tweede lid, 137d, tweede lid, 137e, 
tweede lid, 137g, tweede lid, 138a, 138b, 139c, 139d, eerste en tweede lid Wetboek van 
Strafrecht), misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen 
wordt in gevaar gebracht (artikelen 161sexies, eerste lid, onder 1°, en tweede lid 
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bezwaren die uit feiten en omstandigheden moeten blijken noodzakelijk voor 
het geven van een bevel voor DNA-onderzoek; sinds de wetswijziging van 
2001 bieden ernstige bezwaren voldoende rechtsgrond voor een dergelijk bevel. 
Het noodzakelijkheidscriterium is ingewisseld voor onderzoeksbelang. En de 
vernietigingsplicht voor referentiemateriaal is niet langer geldig; in plaats 
daarvan wordt referentiemateriaal opgeslagen. Bovendien zijn, zoals hierboven 
beschreven, niet langer rechters-commissarissen en artsen nodig voor 
forensisch DNA-onderzoek, maar hebben ook officieren van justitie de 
bevoegdheid een afnamebevel te geven en worden politieagenten (met speciale 
training) voldoende competent bevonden om wangslijmvlies bij meewerkende 
verdachten af te nemen. Tenslotte zijn zowel de officier van justitie als de 
rechter-commissaris gemachtigd om, bij zwaarwegende argumenten, DNA-
onderzoek te verrichten aan ander materiaal dan van een verdachte afgenomen 
celmateriaal. De vraag die in de afsluitende paragraaf van dit hoofdstuk centraal 
staat, is welke gevolgen het verlagen van drempels voor DNA-onderzoek heeft 
voor forensisch-genetische praktijken. 
 
3.5 Alledaagse forensisch-genetische praktijken? 
De Wet DNA-onderzoek in strafzaken schrijft voor dat van verdachten van 
een misdrijf met een wettelijk omschreven gevangenisstraf van vier jaar of meer 
met dwang celmateriaal afgenomen mag worden. Over deze en andere 
maatregelen heeft de minister een standpunt ingenomen, hebben stakeholders 
zich voor of tegen uitgesproken en hebben Kamerleden gediscussieerd met de 
bewindvoerder. Het project DNA bij inbraken heeft een belangrijke rol 
gespeeld bij het tot stand komen van de wetgeving. De initiators wilden door de 
organisatie van het project de minister van justitie ervan overtuigen dat de grens 
waarbij DNA-onderzoek bevolen kan worden van acht naar vier jaar moest 
worden verlaagd. Zij zijn in die opzet geslaagd. De forensisch-genetische 
praktijk die ontstaat na de wetswijziging is dus het resultaat van nieuwe 
forensisch-genetische technieken, het project DNA bij inbraken, jurisprudentie, 
belangen, politieke deliberaties en besluitvorming. Nadat de Wet DNA-
onderzoek in strafzaken in werking is getreden, wordt DNA-onderzoek vaker 
ingezet bij volumecriminaliteit en wordt de opsporingstoepassing verankerd in 
artikelen 151a en 195a van het Wetboek van Strafvordering: “DNA-profielen 
worden slechts verwerkt voor de opsporing, vervolging en berechting van 
strafbare feiten.” Je zou daarom kunnen stellen dat forensisch-genetische 
praktijken, omdat ze meer ingepast raken bij gewone criminaliteit en de 
toepassing uitbreidt van bewijs naar opsporing, meer alledaagse praktijken 
worden.276  

 
Wetboek van Strafrecht), mishandeling (artikel 300, eerste lid Wetboek van Strafrecht) 
en vernieling of beschadiging (artikelen 350, 350a, 351 Wetboek van Strafrecht). 
276 M’charek & Willems 2005 
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Tabel 3.5: Verlagen drempels DNA-onderzoek 
Wet DNA-onderzoeken (1994) Wet DNA-onderzoek in 

strafzaken (2001) 
Afname bij een verdenking op 

een misdrijf van acht jaar 
gevangenisstraf of meer

Afname bij een verdenking op 
een misdrijf van vier jaar 
gevangenisstraf of meer 

Ernstige bezwaren die uit feiten 
en omstandigheden blijken

Ernstige bezwaren  

Noodzakelijkheidscriterium Onderzoeksbelang  
Vernietiging van 

referentiemateriaal
Bewaarplicht referentiemateriaal 

Bevel gegeven door rechter-
commissaris

Bevel gegeven door rechter-
commissaris of officier van 
justitie 

Afname door arts Afname door 
opsporingsambtenaar met 
speciale opleiding (bij 
vrijwilligheid en afname van 
wangslijmvlies en haren) 

Alleen bloed, wangslijm of haren Niet alleen bloed, wangslijm en 
haren, maar ook ander 
celmateriaal aanwezig op 
persoonlijke objecten 

 
Als een praktijk alledaags(er) wordt, verdwijnt de politieke strijd die 

erover is gevoerd naar de achtergrond. De gevoerde politieke strijd rond het al 
dan niet alledaagser laten worden van forensisch-genetische praktijken is 
hierboven beschreven. Maar er is meer aan de hand: de uitkomst van de 
gevoerde politieke strijd wordt letterlijk ingebouwd in de praktijk (tabel 3.5).277 
Bewerkstelligen de genomen en in de praktijk ingebouwde maatregelen alleen 
het verlagen van drempels rondom het vorderen van forensisch DNA-
onderzoek, of zijn er andere gevolgen?  
 
Vertienvoudiging van forensisch DNA-onderzoek 
Een bevel voor afname van celmateriaal kan, door het verlagen van de grens 
van acht naar vier jaar, worden gegeven bij volumecriminaliteit, zoals diefstal 
van enig goed, inbraak, vernieling, openlijke geweldpleging en intimidatie. Maar 
er zijn meer wettelijke maatregelen die hun stempel drukken op het aantal 
jaarlijks uitgevoerde DNA-onderzoeken. De verdachtmakingen waarbij DNA-
onderzoek kan worden bevolen zijn, ten opzichte van de wetgeving van 1994, 
eveneens verlaagd. Ernstige bezwaren en het onderzoeksbelang zijn de 

                                                 
277 M’charek & Willems 2005: 24; Berg & Mol 2001 
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juridische grondslagen voor het geven van een bevel voor afname van 
lichaamsmateriaal. Dat betekent dat er minder zware bezwaren hoeven te 
bestaan eer een lichamelijk onderzoek als proportioneel wordt beschouwd. Ter 
illustratie van het belang van de verlagingen vergelijk ik het aantal aan de DNA-
databank toegevoegde DNA-profielen in 1998 en 2004: in 1998 worden in 
totaal 1.012 DNA-profielen toegevoegd aan de DNA-databank, terwijl in 2004 
deze hoeveelheid 10.216 DNA-profielen bedraagt.278 Een vertienvoudiging van 
het aantal aan de DNA-databank toegevoegde DNA-profielen is niet alleen het 
resultaat van de nieuwe wettelijke regels, maar zou zonder de introductie van 
SGM als standaardtechnologie vermoedelijk onmogelijk zijn geweest. Immers, 
SGM maakt het vaststellen van DNA-profielen efficiënter, sneller en 
goedkoper – dat draagt in belangrijke mate bij aan de mogelijke 
volumebelasting van forensisch-genetische laboratoria. 
 
Officier van justitie en opsporingsambtenaar 
Een vertienvoudiging van het aantal bevelen voor DNA-onderzoek trekt een 
zware wissel op de beschikbare capaciteit van rechters-commissarissen en 
artsen. Om de verwachte toename van DNA-onderzoek – en daarmee de 
toename van het aantal bevelen, de administratieve processen die gepaard gaan 
met DNA-onderzoek en het afnemen van celmateriaal – te faciliteren, is 
besloten wettelijke bevoegdheden en competenties van rechters-
commissarissen en artsen over te hevelen naar officieren van justitie en 
opsporingsambtenaren. Die overheveling heeft consequenties voor de wijze 
waarop de forensisch-genetische praktijk tot stand wordt gebracht.  

Ten eerste is een rechter-commissaris lid van de rechterlijke macht, is 
z/hij voor het leven benoemd, kan z/hij niet (zomaar) overgeplaatst worden en 
hoeft z/hij geen verantwoording tegenover meerderen af te leggen. Dat 
betekent dat een rechter-commissaris onafhankelijk van het 
opsporingsonderzoek een zaak op zijn wettelijke en overtuigende merites 
evalueert en daarbij een afweging maakt tussen de belangen van de 
maatschappij en die van de verdachte. Officieren van justitie zijn daarentegen in 
dienst van het openbaar ministerie. Het openbaar ministerie leidt het 
opsporingsonderzoek en besluit welke zaken aan de rechter worden voorgelegd. 
Een officier van justitie heeft belang bij het vorderen van DNA-onderzoek, 
waardoor van een onafhankelijke toetsing over de noodzaak van een DNA-
onderzoek en de daarmee verbonden schendingen van individuele 
grondrechten niet langer sprake is. De bevoegdheid van de officier van justitie 

 
278 Ik kies voor deze jaren omdat 1998 het jaar van het project DNA bij inbraken is, en 
2004 omdat dat het jaar is voordat de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 
inwerkingtreedt. In 1998 betreft het 708 DNA-sporen en 304 DNA-referentieprofielen; 
in 2004 zijn het respectievelijk 7.500 DNA-sporen en 2.716 DNA-referentieprofielen, 
zie: NFI 2010: 20. 
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om een afnamebevel te geven, geeft een wettelijke grondslag aan de 
opsporingstoepassing van forensisch-genetische praktijken. Zo lopen de 
genetische en wettelijke mogelijkheden weer synchroon. Ten tweede zijn niet 
langer artsen als enige bevoegd en competent om celmateriaal van verdachten 
af te nemen. Opsporingsambtenaren met speciale training mogen in het vervolg 
wangslijmvlies en haren afnemen als een verdachte schriftelijk toestemt met de 
afname. Het overhevelen van bevoegdheden en competenties van rechters-
commissarissen en artsen naar officieren van justitie en opsporingsambtenaren 
draagt verder bij aan de opsporingstoepassing van de forensische genetica.  
 
Veralledaagsing van forensisch-genetische lichamen 
Een van de vraagstukken van dit boek is hoe lichamen van bekende personen, 
als die lichamen zich bevinden op het snijpunt van wetgeving en genetica, tot 
stand worden gebracht als forensisch-genetische lichamen. SGM draagt daaraan 
belangrijk bij. Wangslijmvliesafname wordt in het politieke debat veelal 
vergeleken met het nemen van een vingerafdruk – bij wangslijmvliesafname is 
het lichaam, aldus politici en andere voorstanders van een verruiming, amper in 
het geding.279 Daarin zit een rechtvaardiging besloten om van meer verdachten 
onder minder strenge voorwaarden celmateriaal af te nemen. Het gevolg 
daarvan is de bovengenoemde vertienvoudiging van het aantal aan de DNA-
databank toegevoegde DNA-profielen. Daarmee verbonden is dat steeds meer 
lichamen van bekende personen zich op het snijpunt bevinden van wet en 
wetenschap en waarover de autoriteiten beschikken en kennis kunnen 
produceren. In die zin groeit het ‘bekende’ forensisch-genetisch lichaam 
aanzienlijk. Naar analogie van het idee van veralledaagsing, kan inderdaad 
worden vastgesteld dat het bekende lichaam meer ingepast raakt bij meer 
alledaagse vormen van criminaliteit. Maar raakt het ook meer verspreid?  

In het vorige hoofdstuk is beschreven dat afgenomen 
referentiemateriaal binnen de reikwijdte van de definitie van forensisch-
genetische lichamen valt. Dergelijke forensisch-genetische lichamen heb ik 
benoemd als monster/ID-pakketjes. De Wet DNA-onderzoeken schrijft voor 
dat monster/ID-pakketjes vernietigd moeten worden zodra het 
onderzoeksbelang dat toelaat. Angst dat de erfelijke informatie besloten in het 
genoom misbruikt zou worden vormde daarvoor de aanleiding. Als de Wet 
DNA-onderzoek in strafzaken inwerking is getreden, moeten de monster/ID-
pakketjes juist bewaard blijven. Omdat monster/ID-pakketjes bewaard moeten 
blijven, is er thans een nieuw en meervoudig forensisch-genetisch lichaam 
waarvan de omvang voortdurend toeneemt en de lichamelijke integriteit en de 
persoonlijke levenssfeer van de donoren door tijd en plaats heen in het geding 
blijft. Het meervoudig en in omvang toenemend forensisch-genetische lichaam 
raakt meer verspreid.  

 
279 Zie: M’charek 2005b: 109. 
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Tenslotte is er nog een derde forensisch-genetisch lichaam: het betreft 
hier voorwerpen waarvan aangenomen kan worden dat ze celmateriaal van een 
bekende verdachte dragen. Bijzonder aan dit forensisch-genetische lichaam is 
dat het zich bijzonder gemakkelijk verspreid; koffiebekers, sigarettenpeuken, 
tandenborstels of ondergoed zijn allemaal dragers van celmateriaal van bekende 
personen. Officieren van justitie en rechters-commissarissen kunnen bij 
zwaarwegende redenen een opdracht geven DNA-onderzoek te laten verrichten 
op voorwerpen met celmateriaal van bekende personen. Die opdracht mag ook 
worden gegeven zonder dat de verdachte daarvan op de hoogte gesteld hoeft te 
worden.  
 
Afsluiting 
In dit hoofdstuk is beschreven dat de introductie van SGM – en daarmee de 
standaardisatie van het gebruik van STRs en PCR – ingrijpen op de wijze 
waarop forensisch-genetische praktijken tot stand gebracht (kunnen) worden. 
Zo draagt SGM bij aan het sneller, efficiënter en goedkoper vaststellen van 
DNA-profielen, kan van steeds kleinere hoeveelheden celmateriaal het DNA-
profiel worden bepaald, en kunnen DNA-profielen eenvoudig digitaal 
opgeslagen worden in een DNA-databank. De wetgeving van 1994, welke was 
toegespitst op forensisch-genetische technieken ontwikkeld in het midden van 
de jaren ’80, bleek al snel niet meer gesynchroniseerd te zijn met de 
mogelijkheden voor bewijs en opsporing die SGM in het vooruitzicht stelde. 
Met de wetgeving van 2001 worden mogelijkheden en voorwaarden meer op 
elkaar afgestemd. De wetgeving van 2001 impliceert een vermindering van het 
recht van verdachten ten gunste van een groter bereik van forensisch-
genetische praktijken. Nieuwe verbindingen tussen wetgeving en forensische 
genetica worden tot stand gebracht. Het gevolg van die nieuwe verbindingen is 
dat het forensisch-genetische lichaam meer ingepast raakt bij alledaagse 
misdrijven en meer verspreid raakt, en dat forensisch-genetische praktijken nu 
ingebed zijn als opsporingstechnologie. Met andere woorden, sinds het 
inwerking treden van de Wet DNA-onderzoek in strafzaken en dankzij de 
introductie van SGM als standaard-technologie is de tot stand gebrachte 
forensisch-genetische praktijk afgestemd op volumecriminaliteit en opsporing. 
Over opsporing gaat het verder in volgende hoofdstuk. 
 
 


