
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Dragers van waarheid: normatieve aspecten van twintig jaar forensisch DNA-
onderzoek in Nederland

Toom, V.H.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Toom, V. H. (2010). Dragers van waarheid: normatieve aspecten van twintig jaar forensisch
DNA-onderzoek in Nederland. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/dragers-van-waarheid-normatieve-aspecten-van-twintig-jaar-forensisch-dnaonderzoek-in-nederland(3a725371-a6c5-4de3-83ce-a526ba64fcf8).html


 153

                                                

HOOFDSTUK 5 – CONCLUSIE 
 
Interacties tussen processen van strafrechtelijke waarheidsvinding en genetica 
en de transformatie van forensisch-genetische praktijken van DNA-bewijs naar 
opsporingsmiddel hebben de hoofdrol gespeeld in dit boek. Aanvankelijk kon 
DNA-bewijs alleen worden verkregen op grond van vrijwilligheid – DNA-
onderzoek werd daarom vaak door verdachten aangevraagd om onschuld aan te 
tonen. Later kon, doordat dwang bij een lichamelijk onderzoek bij verdachten 
een wettelijke mogelijkheid werd, DNA-bewijs worden verkregen om zowel 
schuld als onschuld van verdachten aan te tonen – aanvankelijk was dat 
mogelijk bij zware geweldsmisdrijven, later ook bij volumecriminaliteit. 
Tenslotte heeft, als gevolg van de mogelijkheden die de DNA-databank en het 
vaststellen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken bieden, DNA-
onderzoek een opsporingstoepassing gekregen. Een dergelijke transformatie 
van bewijs naar opsporingsmiddel, en van zware geweldsdelicten naar 
volumecriminaliteit, is in veel landen waargenomen en daarom beschreven als 
een common trajectory.386 Hoe dat traject in Nederland is verlopen, is beschreven 
in dit boek aan de hand van drie geselecteerde mijlpaalcasus.  

In dit hoofdstuk herneem ik de drie mijlpaalcasus. Meer specifiek 
komen achtereenvolgens de vragen aan de orde hoe forensisch-genetische 
praktijken in Nederland tot stand zijn gekomen als gevolg van interacties tussen 
genetica, wetgeving in het algemeen en processen van strafrechtelijke 
waarheidsvinding in het bijzonder (paragraaf 5.1); en hoe politiek en 
normativiteit ingebouwd worden in forensisch-genetische praktijken door na te 
gaan wie en wat onder een forensisch-genetische noemer zijn gebracht of 
gekomen in twee decennia forensisch DNA-onderzoek in Nederland (paragraaf 
5.2). Daarna wordt het vizier gericht op de diverse beschreven forensisch-
genetische lichamen en de wijze waarop individuele grondrechten en meer 
algemene rechtsprincipes in het gedrang raken (paragraaf 5.3). Daar waar het in 
de mijlpaalcasus gaat over de wijze waarop forensisch-genetische praktijken tot 
stand zijn gebracht, zal het na het beantwoorden van de onderzoeksvragen gaan 
over de vraag hoe forensisch-genetische lichamen steeds een ander 
sociomaterieel register mobiliseren (paragraaf 5.4). Het hoofdstuk wordt 
afgesloten door de titel van dit boek – Dragers van waarheid – uit te leggen. 
 
5.1 Interactie tussen processen van strafrechtelijke waarheidsvinding en 
genetica 
De drie mijlpaalcasus maken, doordat ze aantonen wat in de casus nog niet kan 
maar na een wetsverandering wel, interactieprocessen tussen genetica en 
processen van strafrechtelijke waarheidsvinding, en in het bijzonder wetgeving, 
inzichtelijk. De mijlpaalcasus en daarmee verbonden wetgeving zijn 

 
386 Williams & Johnson 2008: 1 
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achtereenvolgens een verkrachtingszaak en de Wet DNA-onderzoeken uit 
1994, een inbrakenzaak en de Wet DNA-onderzoek in strafzaken uit 2001, en 
het opsporingsonderzoek dat volgt op de moord op Marianne Vaatstra en de 
Wet uiterlijk waarneembare persoonskenmerken uit 2003. De wetgeving die na 
2003 inwerking is getreden, zal aan het eind van deze paragraaf kort worden 
beschreven. Het doel van de paragraaf is het samenvatten van de mijlpaalcasus, 
licht te werpen op de transformaties die forensisch-genetische praktijken 
hebben ondergaan in ruwweg 20 jaar forensisch DNA-onderzoek in Nederland 
en lessen te trekken uit interacties tussen wetgeving en genetica.  
 
Eerste mijlpaalcasus 
De in hoofdstuk 2 beschreven verkrachtingszaak maakt inzichtelijk hoe, na de 
wetswijziging, een bewijspraktijk voor zware geweldsdelicten tot stand wordt 
gebracht. Aanleiding voor de wetswijziging is de weigering van een verdachte 
bloed en wangslijm af te staan voor DNA-onderzoek. De officier van justitie, in 
samenspraak met de rechter-commissaris, geeft een bevel tot afname van 
celmateriaal. De rechter vernietigt het bevel, en de Hoge Raad bevestigt de 
juistheid daarvan met het Wangslijmarrest.387 De zaak laat zien dat verdachten 
van ernstige geweldsdelicten het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding 
kunnen frustreren door een beroep te doen op het recht op onaantastbaarheid 
van het lichaam. Het recht op een onaantastbaar lichaam is geen absoluut recht; 
de reikwijdte is afhankelijk van wettelijk gestelde beperkingen daarop. Naar 
aanleiding van de rechterlijke uitspraak worden Kamervragen gesteld. De 
minister van justitie stelt vervolgens de wet te willen aanpassen, zodat DNA-
onderzoek met dwang mogelijk wordt.388 Op 1 september 1994 treden de Wet 
DNA-onderzoeken en het Besluit DNA-onderzoeken inwerking.389 Sindsdien 
kan met dwang bij verdachten lichaamsmateriaal worden afgenomen, hetgeen 
een novum is in de Nederlandse juridische praktijk.  

Evenals ‘klassiek’ vergelijkend bloedonderzoek is forensisch DNA-
onderzoek afhankelijk van celmateriaal.390 Toch heeft de wetgever het, voordat 
forensisch DNA-onderzoek mogelijk werd, nooit gerechtvaardigd geacht om 
met dwang celmateriaal af te nemen met het oog op vergelijkend 
bloedonderzoek. Verdachten hadden het recht bloedafname voor 
bloedonderzoek te weigeren. Dat ze dat niet altijd deden, was gelegen in het feit 
dat een eventuele incriminatie op grond van bloedonderzoek (bijna) altijd een 
juridisch mate van twijfel openliet; de mate van juridische twijfel bij een DNA-
match is, gegeven de veel lagere random match probabilities (RMP), aanzienlijk 
minder groot. De statistisch uitgedrukte kans, in verhouding tot vergelijkend 

 
387 Rechtbank Maastricht 1989, 1990; Hoge Raad 1990 
388 Tweede Kamer, 1989 – 1990, Aanhangsel 86, p. 173 
389 Staatsblad 1993, 1994 
390 Hetzelfde geldt voor de de bloedtest in het kader van de Wegen- en verkeerswet. 
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bloedonderzoek, dat DNA-spoor A van een ander dan persoon B afkomstig is, 
vormt de rechtvaardiging voor het genomen wetsbesluit met dwang 
celmateriaal van verdachten af te nemen.  

De stand van de forensisch-genetische technieken draagt op meer 
manieren bij aan de inhoud en vorm van de wetgeving van 1994. DNA-
onderzoek is begin jaren ‘90 afhankelijk van een hoeveelheid DNA die 
doorgaans alleen kan worden verkregen middels het afnemen van bloed of 
onderzoek aan bloed- en spermasporen ter grote van een munt van € 0,10. Het 
afnemen van bloed – met en zonder dwang – wordt, om twee redenen, door de 
wetgever beschouwd als een zeer ernstige inbreuk op het lichaam: de integriteit 
van het lichaam moet letterlijk worden geschonden, en celmateriaal met het 
gehele genoom wordt weggenomen van het lichaam, waardoor de persoonlijke 
levenssfeer in het geding is. Dat de schending als ingrijpend wordt beschouwd 
heeft twee consequenties: er worden hoge drempels opgeworpen voordat 
bloedafname gerechtvaardigd wordt geacht, en de rechten van de verdachten 
zijn prominent verdisconteerd. De hoge drempels en rechten van verdachten 
worden geïllustreerd door zeven wettelijke maatregelen. Ten eerste moet DNA-
onderzoek noodzakelijk zijn voor het aan de dag brengen van de waarheid. Ten 
tweede moet uit feiten en omstandigheden een ernstige verdenking tegen de verdachte 
blijken. Ten derde moet celmateriaal door een arts worden afgenomen. Ten 
vierde is forensisch DNA-onderzoek uitsluitend gericht op het vergelijken van DNA-
profielen. Ten vijfde moet, zodra het in het belang van het onderzoek niet langer 
beschikbaar hoeft te zijn, afgenomen celmateriaal worden vernietigd. Ten zesde kan 
een bevel voor DNA-onderzoek bij zowel vrijwillige deelname als dwang alleen 
door de rechter-commissaris worden afgegeven. Ten zevende mag een bevel voor 
afname van celmateriaal voor DNA-onderzoek met dwang alleen gegeven 
worden in verband met verdenkingen op het hebben gepleegd van misdrijven 
met een maximale gevangenisstraf van acht jaar of meer. Met de laatst genoemde 
maatregel wordt forensisch DNA-onderzoek met dwang gebonden aan zware 
geweldsdelicten, de voorlaatst genoemde maatregel koppelt dwang, gegeven de 
betrokkenheid aan de rechter-commissaris, aan een gerechtelijk vooronderzoek 
en daarmee aan een bewijstoepassing.  

DNA-matches verschaffen, in vergelijking met bloedonderzoek, een 
veel grotere mate van individualisering; daarmee wordt meer ‘betrouwbaarheid’ 
gegeven over de vraag of een spoor afkomstig is van een bepaalde persoon. Dat 
wil niet zeggen dat er direct sprake is van een ‘betrouwbare’ forensisch-
genetische praktijk; carry over, bandshifting, belichtingstijd, hoeveelheid DNA, en 
het ontbreken van objectieve meetmethoden zijn factoren die het bepalen en 
interpreteren van DNA-profielen bemoeilijken. Gesteld is dat de inbreuk op 
grondrechten alleen gerechtvaardigd is als forensisch-genetische 
betrouwbaarheid boven iedere twijfel is verheven. De technische problemen 
rondom het vaststellen en interpreteren van DNA-profielen moeten daarom 
(zoveel mogelijk) zijn opgelost. Ook hiertoe worden wettelijke maatregelen 
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genomen. De maatregelen schrijven niet de technische methoden voor om een 
DNA-profiel vast te stellen, maar stellen regels aan de administratieve 
organisatie van de processen in een forensisch DNA-laboratorium. Een 
getroffen maatregel is dat DNA-profielen alleen DNA-bewijs kunnen worden 
als ze zijn vastgesteld in een laboratorium met de benodigde accreditatie. De 
accreditatie draagt eraan bij dat, gegeven de vastgelegde administratieve 
procedures, eventueel gemaakte fouten worden gevonden en dat de oorzaken 
van die fouten geïdentificeerd en verbeterd worden. Een andere wettelijke 
maatregel is dat alle stappen die DNA-bewijs ondergaat – van het verzamelen 
van biologisch materiaal tot aan het opschrijven van de resultaten van het 
DNA-onderzoek in een deskundigenrapport – stap voor stap herleid kunnen 
worden. Je zou kunnen stellen dat de maatregelen ter bevordering van 
forensisch-genetische betrouwbaarheid betrekking hebben op de chain of custody. 
Tegelijkertijd draagt diezelfde chain of custody in belangrijke mate bij aan de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die personen van wie het 
DNA-profiel wordt vastgesteld. 
 
Tweede mijlpaalcasus 
Vanaf het midden van de jaren ’90 komen nieuwe genetische technieken 
beschikbaar. Met name de techniek waarmee DNA vermeerderd kan worden – 
de polymerase chain reaction (PCR) – is belangrijk. PCR maakt het namelijk 
mogelijk om betrouwbaar DNA-profielen vast te stellen van wangslijmvlies in 
plaats van bloed. Beleidsmedewerkers van het ministerie van justitie anticiperen 
op de beschikbaarheid van PCR en stellen een concept-wetsvoorstel op. Daarin 
wordt voorgesteld wangslijmvlies af te nemen in plaats van bloed.391 
Wangslijmvliesafname impliceert volgens velen een minder zware aantasting 
van het lichaam, daarom wordt voorgesteld de opgeworpen drempels rondom 
DNA-onderzoek te verlagen. Zo is de tussenkomst van een rechter-
commissaris niet meer bij iedere opdracht tot het geven van DNA-onderzoek 
op celmateriaal van verdachten noodzakelijk, en kan een bevel voor afname van 
celmateriaal worden gegeven als dat in het belang is van het onderzoek. 
Desondanks de voorgestelde verruiming is, volgens verschillende stakeholders, 
het concept-wetsvoorstel te beperkt. Zij wensen een verdere uitbreiding, 
waarbij het geven van een bevel voor DNA-onderzoek mogelijk wordt bij 
misdrijven met een gevangenisstraf van vier jaar of meer. Om die verruiming te 
bewerkstelligen, organiseren het Gerechtelijk Laboratorium, de 
arrondissementsparketten Breda en Utrecht, en de politieregio’s Midden en 
West Brabant en Utrecht in 1998 een proefproject DNA bij inbraken.392 Het 
project toont aan dat biologische sporen worden gevonden bij woninginbraken, 
dat die sporen geschikt zijn voor DNA-onderzoek en dat aan de DNA-

 
391 Ministerie van justitie 1997 
392 DNA bij inbraken 1999 
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databank toegevoegde DNA-profielen een bijdrage leveren aan bewijsvoering 
en het opsporingsproces. In een geval kan een verdachte forensisch-genetisch 
worden gekoppeld aan zestien verschillende inbraken. Het zijn deze resultaten 
die bijdragen aan een standpuntverandering van de minister van justitie, 
waardoor hij beslist DNA-onderzoek met dwang mogelijk te maken bij 
misdrijven met een gevangenisstraf van vier jaar of meer.393 Op 1 november 
2001 treedt de Wet DNA-onderzoek in strafzaken inwerking.394 Sindsdien kan 
DNA-onderzoek worden bevolen bij volumecriminaliteit.  

Het schakelen van forensisch-genetische praktijken met 
volumecriminaliteit en de ingebruikname van de DNA-databank zou 
onmogelijk zijn geweest als er geen nieuwe DNA-typeringssystemen 
beschikbaar zouden zijn. Het typeringssysteem dat bekend staat als de second 
generation multiplex (SGM) heeft daaraan belangrijk bijgedragen. SGM 
standaardiseert zowel PCR als short tandem repeats (STRs) in een 
typeringssysteem. Door PCR kunnen DNA-referentieprofielen van 
wangslijmvlies én van biologische sporen aanwezig op sigarettenpeuken, blikjes 
drinken of kauwgum worden vastgesteld. STRs dragen, gegeven het numerieke 
format, bij aan de mogelijkheden tot digitale opslag en vergelijking van DNA-
profielen in de Nederlandse forensische DNA-databank. De DNA-databank 
biedt nieuwe mogelijkheden om individuen als ‘koude’ verdachte aan te wijzen 
in onopgeloste misdrijven; de DNA-databank draagt er belangrijk aan bij dat 
forensisch-genetische praktijken een opsporingstoepassing krijgen. En doordat 
SGM in een reactie zes STR-markers en amelogenine vaststelt, wordt DNA-
onderzoek goedkoper, sneller en efficiënter. 
 De toename in volume van uit te voeren DNA-onderzoek kan worden 
omschreven als het meer ingepast raken van forensisch-genetische technieken 
in alledaagse praktijken. DNA-onderzoek wordt voortaan bij zware 
geweldsdelicten en ‘alledaagsere’ vormen van criminaliteit toegepast, zoals 
woninginbraak en autodiefstal. Maar DNA-onderzoek wordt ook mogelijk op 
gewone biologische sporen aanwezig op sigarettenpeuken, kauwgum en flesjes 
en blikjes drinken.395 Het inpassen van forensisch DNA-onderzoek bij meer 
alledaagse misdrijven vraagt om een andere ordening van de forensisch-
genetische praktijk dan bij zware geweldsmisdrijven. Verantwoordelijkheid voor 

 
393 Persbericht Ministerie van justitie. Minister Korthals overweegt bredere toepassing 
DNA-onderzoek. Den Haag, ministerie van justitie. 21 juni 1999; Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1999–2000, 26 271, nr. 6 & nr. 7 
394 Staatsblad 2001a, 2001b 
395 Sinds 2009 experimenteren de Nederlandse Spoorwegen (NS) met zogenaamde 
‘spuugkits’. Met een spuugkit kan NS-personeel, als zij bespuugd zijn door reizigers, het 
speeksel veiligstellen en vervolgens de spuugkit naar het NFI versturen. Daar wordt een 
DNA-profiel van het spoor vastgesteld en opgeslagen in de DNA-databank, zie: 
www.depers.nl/binnenland/460947/Wie-spuugt-zit-in-de-DNA-databank.html, 
bezocht 28 april 2010.  
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het geven van een bevel voor DNA-onderzoek wordt van de ‘hogere’ rechter-
commissaris overgeheveld naar de ‘lagere’ officier van justitie, en de 
competentie om celmateriaal af te nemen wordt van de ‘hogere’ arts 
gedelegeerd naar de ‘lagere’ opsporingsambtenaar met speciale training. 
Verantwoordelijkheden en competenties raken meer verspreid. Door de 
verspreiding van verantwoordelijkheden en competenties naar officieren van 
justitie en opsporingsambtenaren ontstaan nieuwe verbanden tussen de 
forensische genetica en de opsporing – officieren van justitie zijn immers de 
leiders van opsporingsonderzoek, en opsporingsambtenaren houden zich 
doorgaans bezig met de feitenverzameling. Het meer ingepast raken van 
forensisch DNA-onderzoek bij vaak voorkomende criminaliteit en de 
verspreiding van competenties en verantwoordelijkheden kan als een 
‘veralledaagsing’ van de forensisch-genetische praktijk worden opgevat.396 
 
Derde mijlpaalcasus 
Eind jaren ’90 kan, door middel van DNA-onderzoek, een uitspraak worden 
gedaan over vermoedelijke uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van een 
onbekende verdachte. Maar artikel 138a van het Wetboek van Strafvordering 
definieert forensisch DNA-onderzoek uitsluitend als het vergelijken van DNA-
profielen. Dan wordt op 1 mei 1999 het levensloze lichaam van Marianne 
Vaatstra aangetroffen in een weiland vlakbij de gemeente Kollum. Als een half 
jaar na de moord nog geen verdachte is gevonden, en hardnekkige geruchten de 
ronde blijven doen over de betrokkenheid van een bewoner van het nabij de 
plaats delict gelegen asielzoekerscentrum, slaat de vlam in de pan tijdens de 
‘opstand van Kollum’. Kort daarna zoeken rechercheurs die betrokken zijn bij 
het opsporingsonderzoek contact met medewerkers van het FLDO: kan het 
FLDO uitkomst geven over uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van de 
onbekende verdachte?397 Hoewel dergelijk onderzoek op forensisch 
sporenmateriaal juridisch en wettelijk ontoelaatbaar is, wordt het toch gedaan. 
Meer in het bijzonder wordt onderzoek verricht op Y-chromosomale STRs 
(YSTRs). Dat onderzoek wijst uit dat het YSTR-profiel vaak aangetroffen 
wordt bij mannen van Noordwest-Europese afkomst – mede dankzij deze 
informatie temperen de gemoederen in Friesland. Tussen het verzoek en het 
bekend maken van de uitslag stuurt het College van procureurs-generaal een 
brief aan de minister van justitie, waarin gepleit wordt forensisch DNA-
onderzoek wettelijk ruimer te definiëren, zodat genetisch bepaalde uiterlijk 
waarneembare persoonskenmerken kunnen bijdragen aan 
opsporingsonderzoek.398 Artikel 138a van het Wetboek van Strafvordering zou 
daartoe moeten worden aangepast. Niet lang daarna, in mei 2000, laat de 

 
396 M’charek & Willems 2005 
397 De Knijff 2006 
398 College van procureurs-generaal, 15 maart 2000, kenmerk: 2000030665 
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minister van justitie weten positief te staan tegenover een verruiming.399 Een 
concept-wetsvoorstel wordt opgesteld en verstuurd naar stakeholders.400 
Vervolgens wordt een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer verstuurd. Nadat 
het behandeld is, treedt op 1 september 2003 de Wet uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken uit celmateriaal in werking.401 Twee persoonskenmerken – 
‘geslacht’ en ‘ras’ – worden als categorieën aangewezen. Dat betekent dat 
opsporingsonderzoek zo kan worden vormgegeven dat gerechercheerd kan 
worden op ‘geslacht’ en ‘ras’ van de onbekende verdachte. Dat stelt andere 
eisen aan opsporingsonderzoek.  

Doorgaans wordt, na een misdrijf, gerechercheerd op feiten, 
omstandigheden, getuigenissen, relaties etc., waardoor, na verloop van tijd, één 
of meer personen als verdachte worden aangemerkt. Als het DNA-onderzoek 
bij een van deze personen resulteert in een match, dan past de DNA-match in 
een verhaal, waardoor het overtuigend aangetoond kan worden dat misdrijf A 
door verdachte B is gepleegd. YSTRs mobiliseren een deels tegengestelde 
logica. Een YSTR-profiel produceert een daderidentiteit, bijvoorbeeld dat het 
YSTR-profiel van de onbekende verdachte vaak voorkomt bij Noordwest-
Europese mannen. Als gevolg van die daderidentiteit, worden alle mannen van 
Noordwest-Europese afkomst voor het proces van strafrechtelijke 
waarheidsvinding tot ‘interessante’ persoon gemaakt – mannen van Noordwest-
Europese afkomst worden door wetenschappelijke kennis als ‘verdachte 
populatie’ tot stand gebracht.402  
 De zaak Marianne Vaatstra laat zien dat ‘interessante’ mannen 
uitgesloten moeten worden als mogelijke verdachte. Omdat een ‘interessante’ 
persoon geen juridische categorie is, wordt ‘interessante’ mannen gevraagd 
vrijwillig celmateriaal af te staan voor DNA-onderzoek. Een weigering 
celmateriaal af te staan maakt een ‘interessante’ persoon ‘nog interessanter’ – hij 
zal wel iets te verbergen hebben. Vandaar dat de vraag voor vrijwillige donatie 
van celmateriaal noch als verzoek en noch als sommatie kan worden 
beschouwd – het is een ongemakkelijk verzoek dat het midden houdt tussen 
dwang en vrijwilligheid. Deze ongemakkelijke positie wordt verder gearticuleerd 
doordat YSTRs nooit meer dan een voorspelling kunnen zijn – het is 
simpelweg onbekend of de geconstrueerde daderidentiteit, in dit geval een man 
vermoedelijk van Noordwest-Europese afkomst, ook daadwerkelijk 
overeenkomt met die van de onbekende verdachte. Die vraag kan pas 
beantwoord worden als het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding is 
afgesloten en heeft geleid tot de veroordeling van de dader.  

 
399 Tweede Kamer, vergaderjaar 1999 – 2000, 26291, nr. 9, p 3 
400 Ministerie van justitie 2000 
401 Staatsblad 2003 
402 Cole & Lynch 2006; M’charek 2008a; Toom 2010a 
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De Wet uiterlijk waarneembare persoonskenmerken is een zogenaamde 
‘raamwetgeving’, waarin eventueel nieuw ontwikkelde en gevalideerde tests 
voor het vaststellen van persoonskenmerken ingepast kunnen. In 2009 heeft 
het NFI laten weten de minister van justitie toestemming te vragen voor het in 
gebruik nemen van een genetische test die de kleur van de ogen voorspelt.403 
Genetici van het Forensic Genomic Consortium Netherlands (FGCN) doen 
momenteel onderzoek ter ontwikkeling van tests waarmee weer nieuwe uiterlijk 
waarneembare persoonskenmerken kunnen worden toegevoegd aan het 
arsenaal forensisch-genetische opsporingstechnologieën, waaronder een 
voorspellende test ter bepaling van de geografische afkomst van de onbekende 
verdachte. Het voorbeeld laat zien dat raamwetgeving als katalysator kan dienen 
voor wetenschappelijk onderzoek.  
 
Wet/genetica-diachronie 
De mijlpaalcasus zijn een vehikel om inzichtelijk te maken hoe genetica en 
wetgeving in het algemeen en processen van strafrechtelijke waarheidsvinding 
in het bijzonder met elkaar interacteren. De mijlpaalcasus brengen een patroon 
in kaart: genetische mogelijkheden worden ingepast in forensisch-genetische 
praktijken door middel van DNA-wetgeving. Zoals Jasanoff stelt, loopt 
wetgeving vaak achter op de ontwikkelingen in de wetenschap – zij spreekt 
daarom van een law lag, dat met een lelijk woord kan worden vertaald als 
‘wetsachterstand’.404 Wat opvalt is dat de wetgever reageert op ontwikkelingen 
in de genetica, processen van strafrechtelijke waarheidsvinding én meer 
algemene tendensen in de samenleving, zoals het huidige veiligheidsvertoog, 
risicodenken en de strijd tegen terrorisme. Ik richt me hieronder op nieuwe 
genetische mogelijkheden in combinatie met de wetsontwikkelingen.  

Voortdurend wordt getracht de wetsachterstand te dichten, waarbij 
afgewogen wordt of de (voorgestelde) interventies zowel rechtmatig als 
doelmatig zijn. De wetgever bemoeit zich daarbij niet met de genetica an sich, 
maar met de wijze waarop forensisch-genetisch onderzoek georganiseerd dient 
te worden met het oog op het bewerkstelligen van betrouwbaarheid. Een 
voorbeeld is het wettelijke voorschrift dat alleen DNA-profielen die zijn 
vastgesteld in laboratoria met een accreditatie DNA-bewijs kunnen worden. 
Een ander voorbeeld betreft de voorschriften die bijdragen aan de chain of 
custody. ‘Grenzenwerk’, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen wetenschap 
en non-wetenschap (of professionals en amateurs), wordt dus op twee 
manieren bewerkstelligd: ten eerste in het proces van het optuigen van 
forensische DNA-wetgeving, en ten tweede doordat van DNA-bewijs 

 
403 Persbericht NFI, 10 maart 2009. Oogkleur voorspellen op basis van DNA. Bron: 
www.nederlandsforensisch.nl, bezocht 12 juni 2009. 
404 Jasanoff 2008: 768 
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voetstoots wordt aangenomen dat het ‘betrouwbaar’ is en daardoor in het 
algemeen niet ter zitting door rechters bevraagd hoeft te worden.405  

De inhoud van de wetgeving van 1994 organiseert nog steeds 
grotendeels contemporaine forensisch-genetische praktijken; wetgeving 
bevordert dus niet alleen forensisch-genetische praktijken – waaronder 
betrouwbaarheid – het standaardiseert ze ook.406 Tegelijkertijd draagt de 
forensische genetica, gegeven de afhankelijkheid van toegang tot lichamen van 
verdachten en veroordeelden en de geconstrueerde monster/ID-pakketjes, bij 
aan het herarticuleren van juridische concepten. In forensisch-genetische 
praktijken betekenen het recht op een onaantastbaar lichaam en lichamelijke 
integriteit niet langer hetzelfde; nadat celmateriaal is weggenomen van het 
lichaam, is de onaantastbaarheid van het lichaam van een bekende persoon niet 
langer in het geding, maar de lichamelijke integriteit van het weggenomen 
celmateriaal wel.407 Tenslotte loopt wetgeving niet altijd achter op genetische 
ontwikkelingen. De Wet uiterlijk waarneembare persoonskenmerken laat ruimte 
voor het aanwijzen van nieuwe, nog te ontwikkelen, forensisch-genetische tests 
die uitkomst kunnen bieden rondom vermoedelijke, met het oog 
waarneembare, persoonskenmerken.408 Wetgeving draagt dus niet alleen bij aan 
betrouwbaarheid en standaardisering, het kan ook als katalysator dienen voor 
genetisch onderzoek. Wetgeving en genetica zijn twee praktijken die vaak niet 
synchroon lopen – meestal loopt genetica voorop op de wettelijke 
mogelijkheden, maar soms is het andersom. Wet/genetica-diachronie is een 
concept waarmee die niet synchroon-lopende ontwikkeling gevat kan worden. 
 
Wettelijke ontwikkelingen sinds 2003 
De wetsontwikkeling tot en met 2003 heeft centraal gestaan in dit boek. Dat wil 
niet zeggen dat dit boek daarmee alle forensische DNA-wetgeving heeft 
beschreven. Ik benoem hier kort wetgeving vanaf 2005. Het doel ervan is in de 
volgende paragraaf inzichtelijk te maken welke transformaties forensisch-
genetische praktijken hebben ondergaan.  
 Op 1 februari 2005 treedt de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 
inwerking.409 De wet is in twee fasen ingevoerd. Sinds 2005 geldt dat ieder 
individu – inclusief minderjarigen – veroordeeld voor een gewelds- of 
zedendelict celmateriaal moet afstaan (sinds januari 2009 geldt de wet ook voor 
zeer actieve veelplegers). Sinds 1 mei 2010 is de wet volledig inwerking  

 
405 Voor dit tweede punt, zie: Bal 2005. 
406 Voor een sociaal-wetenschappelijke analyse van standaardisering, zie: Bowker & Star 
1999: 14. 
407 Zie: Toom 2006; Van der Ploeg 2003: 67. 
408 M’charek 2005b, 2008a, b 
409 Staatsblad 2004, 2005, 2010. Voor kritische besprekingen van de wet, zie de artikelen 
van de juristen: Janssen 2004; Zuidwijk 2003. Prinsen (2008a) bespreekt in haar 
proefschrift enkele aandachtspunten van de wet. 



Figuur 5.8: Groei Nederlandse DNA-databank van 1997 t/m 31 december 2009, 
bron: NFI 2010, zie ook: www.dnasporen.nl. 

 
 
getreden, hetgeen betekent dat van iedereen die in Nederland wordt 
veroordeeld door de rechter in verband met een misdrijf van vier jaar of meer 
gevangenisstraf celmateriaal wordt afgenomen, waarvan het vastgestelde DNA-
profiel wordt opgenomen in de DNA-databank en het celmateriaal wordt 
opgeslagen.410 Als gevolg van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 
neemt het aantal aan de DNA-databank toegevoegde DNA-profielen toe 
(figuur 5.8). Inmiddels is van meer dan 100.000 personen het DNA-profiel aan 
de DNA-databank toegevoegd. 

                                                

Een tweede toevoeging die van belang is voor forensisch-genetische 
praktijken is het Verdrag van Prüm, dat in augustus 2008 tot Europese Unie 
(EU) wetgeving is verheven.411 De wet regelt dat EU-lidstaten elkaar toegang 
verlenen tot de vingerafdrukkendatabank, het voertuigregister en DNA-
databanken. Thans wordt, op dagelijkse basis, de Nederlandse DNA-databank 
vergeleken met DNA-databanken van EU-lidstaten Duitsland, Oostenrijk, 
Spanje, Luxemburg, Slovenië, Finland en Frankrijk.412 Voor augustus 2011 
moeten alle EU-lidstaten nationale forensische DNA-wetgeving en DNA-

 
410 Staatsblad 2010. Een DNA-profiel wordt 20 jaar opgeslagen als de donor is 
veroordeeld voor een misdrijf met een maximale gevangenisstraf tot 6 jaar. De 
bewaartermijn is 30 jaar voor alle misdrijven van 6 jaar of meer gevangenisstraf. 
411 Europese Unie 2008. Voor een kritische analyse van de internationale uitwisseling 
van DNA-databankgegevens in het kader van het Prüm Verdrag, zie: Prainsack & 
Toom 2010a. 
412 NFI 2010: 22 
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databanken hebben. Vanaf dat moment zullen alle EU-lidstaten DNA-
databankinformatie dagelijks met elkaar uitwisselen. Op die wijze kunnen 
DNA-sporen internationaal worden geclusterd, en kunnen, op EU-niveau, 
DNA-referentieprofielen worden gematcht met DNA-sporen van onopgeloste 
misdrijven. Het Prüm verdrag is dus, net als de Wet uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken, een katalysator voor de ontwikkeling van forensisch-
genetische praktijken.  

De laatste wetgeving die ik hier bespreek is het wetsvoorstel DNA-
verwantschapsonderzoek.413 DNA-verwantschapsonderzoek start met de 
vaststelling dat DNA-profielen van biologische verwanten meer 
overeenkomsten vertonen dan DNA-profielen van mensen die niet biologisch 
met elkaar verwant zijn. Die informatie kan worden gebruikt bij zoekacties in 
de DNA-databank of bij grootschalig DNA-onderzoek. Voorgesteld wordt om 
DNA-verwantschapsonderzoek mogelijk te maken bij delicten met een 
gevangenisstraf van acht jaar of meer. In paragraaf 5.4 komen de Wet DNA-
onderzoek bij veroordeelden en het wetsvoorstel DNA-
verwantschapsonderzoek verder aan bod. 

We hebben aldus gezien hoe forensisch-genetische praktijken zijn 
uitgebreid van vrijwilligheid naar dwang, van zware geweldsdelicten naar 
volumecriminaliteit, en van bewijsvoering naar opsporing. Deze transformaties 
dragen bij aan de mogelijkheden en toepassingen forensisch DNA-onderzoek. 
Dat is het onderwerp van de volgende paragraaf. 
 
5.2 Continuïteit en transformaties van forensisch-genetische praktijken 
Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de vorm en inhoud van dit boek is 
erop gericht te articuleren hoe politiek en normativiteit ingebouwd wordt in 
forensisch-genetische praktijken. Wat en wie zijn onder een forensisch-
genetische noemer gebracht en wanneer is dat gebeurd in twee decennia 
forensisch DNA-onderzoek in Nederland? Dat is het onderwerp van deze 
paragraaf.  

Laten we eens een opsomming maken van de transformaties die in dit 
boek aan de orde zijn gekomen. Van vrijwilligheid tot meewerking aan DNA-
onderzoek niet langer sprake; een specifieke groep verdachten, en later alle 
veroordeelde criminelen, kan worden gedwongen celmateriaal af te staan met 
het oog op DNA-onderzoek. Die dwang wordt in het kader van de Wet DNA-
onderzoek bij veroordeelden ook ingezet bij veroordeelde minderjarigen. Voor 
een bevel tot afname is de tussenkomst van een rechter-commissaris en arts 
niet meer nodig sinds bevoegdheden en competenties zijn overgeheveld naar 
officieren van justitie en opsporingsambtenaren, het criterium ernstige 

 
413 Ministerie van justitie 2009; Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 32.168, nrs. 1, 
2 & 3. Zie het artikel van Prinsen (2008b) voor een bespreking van de techniek en de 
wettelijke kwesties die worden opgeroepen.  
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bezwaren blijkend uit feiten en omstandigheden is versoepeld naar ernstige 
bezwaren, en het noodzakelijkheidscriterium is vervangen door het 
onderzoeksbelang. Daarbij komt dat forensisch DNA-onderzoek niet langer 
louter gericht is op het vergelijken van individuele DNA-profielen, maar ook op 
het bepalen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken en (straks) 
biologische verwantschap. Om in de toekomst meer uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken te kunnen gebruiken, wordt de wettelijke mogelijkheid 
geboden om naast niet-coderend DNA ook coderend DNA voor forensisch-
genetisch onderzoek te gebruiken. Afgenomen celmateriaal wordt niet langer 
vernietigd, maar opgeslagen. Nederlandse forensisch-genetische praktijken zijn 
opgegaan in een Europese praktijk. In tabel 5.11 zijn de transformaties 
samengevat. De voltrokken transformaties vervangen de oude situatie niet, 
maar worden toegevoegd aan de mogelijkheden waaronder, waarmee of 
wanneer forensisch DNA-onderzoek kan worden uitgevoerd. Er is daarom 
sprake van zowel transformatie als continuïteit – in die zin worden er 
voortdurend meer objecten en domeinen onder een forensisch-genetische 
noemer gebracht, en worden de drempels om forensisch-genetische kennis in te 
zetten voortdurend verlaagd; gesteld kan worden dat de overheid oprukt in het 
privéleven, lichaam en celmateriaal. Dat zijn veranderingen die een politiek-
normatieve inhoud hebben, zoals in de volgende paragraaf duidelijk zal worden. 
 

Tabel 5.11 Overzicht transformaties 
Vrijwilligheid Dwang 

Zware geweldsdelicten Volumecriminaliteit 
Bewijs Opsporing  

Vergelijken DNA-profielen Vaststellen uiterlijk 
waarneembare 
persoonskenmerken 

Individueel DNA-profiel Biologische verwantschap 
Ernstige bezwaren blijkend 

uit feiten en 
omstandigheden

Ernstige bezwaren 

Noodzakelijkheidscriterium Onderzoeksbelang  
Rechter-commissaris Officieren van justitie 

Arts Opsporingsambtenaar 
Niet-coderend DNA Coderend DNA 

Verdachten Veroordeelden  
Volwassenen Minderjarigen  

Vernietigen celmateriaal Opslag celmateriaal 
Nationaal Europese Unie 
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5.3 Vier forensisch-genetische lichamen 
Voor de wetgeving van 1994 heeft het recht op de onaantastbaarheid van het 
lichaam betrekking op celmateriaal zich bevindend in lichaamsopeningen zoals 
de mond en bloed onder de huid – individuen hebben daardoor jurisdictie over 
celmateriaal dat zich ‘in’ het lichaam bevindt. Met de Wet DNA-onderzoeken 
komt aan die situatie een einde. Sindsdien is het onder specifieke en in de wet 
genoemde omstandigheden mogelijk een inbreuk te maken op het lichaam met 
het oog op het afnemen van celmateriaal voor DNA-onderzoek. ‘Lichamen’ die 
zich op het snijpunt van wetgeving en genetica bevinden, en waarover de 
autoriteiten jurisdictie hebben en kennis kunnen produceren, zijn in dit boek 
benoemd als forensisch-genetische lichamen; ik behandel ze hier als het 
resultaat van zowel wetgeving als genetische technieken, en stel de vraag op 
welke wijze individuele grondrechten en meer algemene rechtsprincipes daarbij 
in het geding zijn.  
 
Bekend lichaam 
In hoofdstuk 1 benoemde ik ‘bekende personen’ als die individuen van wie de 
naam en andere personalia bekend zijn bij autoriteiten betrokken bij het proces 
van strafrechtelijke waarheidsvinding. Het zijn deze bekende personen – 
verdachten en veroordeelden – wier lichaam zich onder steeds meer 
omstandigheden bevinden op het grensvlak van wetgeving en genetica; in die 
zin zijn het ‘bekende lichamen’. Als de Wet DNA-onderzoeken uit 1994 wordt 
geconcipieerd, zijn forensische DNA-technieken nog niet zo gevoelig als 
tegenwoordig. Voor betrouwbaar DNA-onderzoek is daarom bloed nodig. Als 
gevolg daarvan, is de forensisch-genetische praktijk tussen het in werking 
treden van de Wet DNA-onderzoeken en de Wet DNA-onderzoek in 
strafzaken gebonden aan bloedafname. Bloedafname met dwang wordt 
beschouwd als een ernstige inbreuk op het recht op een onaantastbaar lichaam. 
Daarom worden hoge drempels opgeworpen rondom een bevel voor 
celmateriaalafname met het oog op DNA-onderzoek. Als gevolg daarvan zijn er 
relatief weinig verdachten van wie het lichaam zich bevindt op het snijpunt van 
wet en genetica. Ter illustratie: in de jaren 1997, 1998, 1999 en 2000 zijn er 
respectievelijk 28, 304, 317 en 362 verdachten van wie het DNA-profiel aan de 
DNA-databank wordt toegevoegd.414 Dat betekent dat vanaf 1998 tot en met 
het inwerkingtreden van de Wet DNA-onderzoek in strafzaken jaarlijks tussen 
de 300 en 400 bekende lichamen tot stand worden gebracht. 

De introductie van SGM als forensisch-genetische technologie heeft 
grote gevolgen voor de hoeveelheid tot stand gebrachte bekende lichamen, 
want forensisch DNA-onderzoek wordt sneller en goedkoper en het is niet 
langer nodig bloed af te nemen – wangslijmvlies volstaat. Met name het tweede 

 
414 NFI 2010: 20. Hoe vaak bloed (met dwang) werd afgenomen met het oog op DNA-
onderzoek voor 1997 is mij niet bekend.  
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draagt, omdat het in het algemeen wordt beschouwd als een minder zware 
inbreuk op het lichaam, belangrijk bij aan de beslissing de omstandigheden voor 
gedwongen DNA-onderzoek te versoepelen met de Wet DNA-onderzoek in 
strafzaken. Steeds meer lichamen van bekende personen bevinden zich 
daardoor op het snijpunt van wetgeving en genetica, en worden dientengevolge 
als bekend lichaam tot stand gebracht. In 2002, 2003 en 2004 wordt van 
respectievelijk 857, 1.465 en 2.716 bekende personen het DNA-profiel aan de 
DNA-databank toegevoegd. Sinds de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 
inwerking is getreden, wordt, van elk in Nederland door de rechter 
veroordeelde persoon voor een misdrijf met een gevangenisstraf van vier jaar of 
meer, celmateriaal voor DNA-onderzoek afgenomen. In de jaren 2005, 2006, 
2007, 2008 en 2009 zijn respectievelijk 8.306, 12.309, 18.639, 27.186 en 19.443 
DNA-profielen van bekende personen toegevoegd aan de DNA-databank.415 
In vergelijking met de jaren 1998 – 2000, zijn er in 2007 en 2009 meer dan 50 
keer zoveel DNA-profielen aan de DNA-databank toegevoegd.416 Sinds 1 mei 
2010 is de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden volledig inwerking getreden. 
Het NFI houdt er rekening mee dat dat zal leiden tot jaarlijks twee tot drie keer 
zoveel veroordeelden (40.000 tot 50.000) die in aanmerking komen voor 
opname in de DNA-databank.417 Om al die DNA-referentieprofielen in de 
DNA-databank te krijgen, zal van al deze bekende personen het recht op 
onaantastbaarheid van het lichaam, de lichamelijke integriteit en de persoonlijke 
levenssfeer worden geschonden. 
 
Monster/ID-pakketjes 
De definitie van forensisch-genetische lichamen is niet alleen op bekende 
lichamen van toepassing, maar ook op afgenomen celmateriaal. Door stickers 
en labels op afgenomen celmateriaal te plakken, is het altijd mogelijk om de 
identiteit van de donor van het celmateriaal te herleiden. De pakketjes van 
celmateriaal met informatie over de identiteit van de donor heb ik monster/ID-
pakketjes genoemd. Ook monster/ID-pakketjes zijn forensisch-genetische 
lichamen. Bijzonder aan dit forensisch-genetische lichaam is dat de lichamelijke 
integriteit en de persoonlijke levenssfeer van de donor door tijd en plaats heen in het 
geding blijven – het blijft letterlijk kleven aan afgenomen celmateriaal. Zodra 
het onderzoeksbelang dat toelaat, schrijft de Wet DNA-onderzoeken uit 1994 
voor dat monster/ID-pakketjes vernietigd moeten worden. De mogelijkheid 
van verdere schending van de lichamelijke integriteit en privacy van 
monster/ID-pakketjes is daardoor ook beperkt door tijd.  

 
415 NFI 2010: 20 
416 In 2008 heeft het NFI een achterstand met betrekking tot nog te bepalen DNA-
referentieprofielen weggewerkt. Daarom zijn in 2008 meer DNA-profielen bepaald dan 
in 2009, zie: NFI 2010: 19. 
417 NFI 2010: 19 
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Ontwikkelingen in de forensische genetica hebben ook hier hun 
weerslag. Als de Wet DNA-onderzoeken in strafzaken in 2001 inwerking is 
getreden, heeft het NFI inmiddels vier verschillende DNA-typeringssystemen 
ingebruik gehad.418 Het gebruik van verschillende DNA-typeringssystemen 
herbergt het risico dat verschillende DNA-profielen onderling niet meer 
vergelijkbaar zijn.419 Sinds de wetgeving van 2001 worden monster/ID-
pakketjes daarom opgeslagen bij het NFI in Den Haag. Afhankelijk van het 
soort delict is de duur van opslag 20 of 30 jaar. De opgeslagen monster/ID-
pakketjes waarover de autoriteiten beschikken en ook kennis kunnen 
produceren vormen een nieuw en meervoudig forensisch-genetisch lichaam 
waarvan de omvang voortdurend toeneemt. Inmiddels is meer dan 100.000 
bekende personen het DNA-profiel opgeslagen. Dat betekent dat thans meer 
dan 100.000 monster/ID-pakketjes in een monster/ID-bank worden bewaard, 
waarvan zowel de lichamelijke integriteit als de persoonlijke levenssfeer van in 
het geding kan zijn. 
 
Voorwerpen met celmateriaal van een bekende persoon 
PCR ontkoppelt forensisch DNA-onderzoek van hoeveelheden DNA die in 
het pre-PCR-tijdperk alleen in bloed werden gevonden. Ook celmateriaal 
aanwezig op voorwerpen als tandenborstels, kussenslopen of ondergoed is 
geschikt voor forensisch DNA-onderzoek. Het Tandenborstelarrest van de 
Hoge Raad maakt het mogelijk dergelijke voorwerpen te verzamelen en voor 
DNA-onderzoek naar een forensisch laboratorium te sturen.420 De uitspraak is 
vastgelegd in artikel 151b-4 en 195d-4 van het Wetboek van Strafvordering, 
waarin staat dat zwaarwegende redenen ertoe kunnen leiden dat DNA-
onderzoek kan worden bevolen aan ander celmateriaal dan celmateriaal 
afgenomen van de verdachte. Dat betekent dat DNA-onderzoek kan worden 
uitgevoerd zonder dat de verdachte daarvan op de hoogte is, zonder dat de 
verdachte gehoord is, en zonder dat deze zich heeft kunnen laten bijstaan door een 
raadsman.  
 
 
 

 
418 Het betreft DNA fingerprint-technieken geschoeid op VNTRs, de eerste PCR-
systemen Polymarker en AmpliType in 1994, de eerste generatie multiplex quadruplex 
(QUAD) in 1995, en SGM in 1997 en de opvolger SGM+ in 2000. SGM en SGM+ zijn 
in hoge mate vergelijkbaar. Dat geldt niet voor de eerder, zie voor een beschrijving van 
de verschillende gebruikte technieken: Kloosterman 2002.  
419 Staatsblad 2001a: 25. Zo is een DNA-profiel dat op VNTR-leest is geschoeid 
onvergelijkbaar met een STR-profiel, is STR-marker A betekenisloos als die alleen met 
STR-marker B kan worden vergeleken, en is een single nucleotide polymorphism (SNP) 
weer verschillend van de eerder genoemde typeringssystemen. 
420 Hoge Raad 2000a 



 168

                                                

Coderend DNA 
De wetgevingen van 1994 en 2001 stelden uitdrukkelijk dat DNA-onderzoek 
gericht was op het vergelijken van DNA-profielen. Forensische STR-markers 
zijn zo geselecteerd dat ze niets zeggen over erfelijke eigenschappen – op die 
wijze is zekerheid ingebouwd dat forensisch DNA-onderzoek alleen op niet-
coderend DNA wordt uitgevoerd. DNA in celmateriaal is ook een forensisch-
genetisch lichaam. In de Wet uiterlijk waarneembare persoonskenmerken 
worden categorieën ‘ras’ en ‘geslacht’ en nader aan te wijzen uiterlijk 
waarneembare persoonskenmerken genoemd. Veel van die kenmerken 
bevinden zich op coderend DNA. De wetgever stelt nadrukkelijk dat hij deze 
onderzoeksmogelijkheid niet wil uitsluiten.421 Daarmee is coderend DNA als 
vierde forensisch-genetisch lichaam bewerkstelligd. Daarmee hangt samen dat 
er onderscheid gemaakt kan worden met steeds verfijndere methoden, maar 
waarvan de wetenschappelijke basis altijd verbonden is met statistiek, en dus 
kansberekening.  
 
Forensisch-genetisch lichamen, individuele grondrechten en algemene rechtsprincipes 
De forensisch-genetische lichamen beschreven in dit boek zijn hybride objecten 
die bestaan uit zowel materiële componenten, bijvoorbeeld een bekend lichaam, 
afgenomen celmateriaal of geïsoleerd DNA, als immateriële componenten, 
zoals wetgeving, referenties en codes; forensisch-genetische lichamen zijn 
materieel-semiotische objecten die begrensd zijn door wettelijke omschrijvingen 
en genetische mogelijkheden.422 Forensisch-genetische lichamen zijn het 
resultaat van relaties tussen materialiteiten en vertogen en tussen objecten en 
domeinen die we als ‘technologie’, ‘biologie’, ‘wetgeving’ en ‘samenleving’ 
zouden kunnen benoemen, en adresseren daardoor verschillende normatieve en 
politieke registers die spelen in forensisch-genetische praktijken (tabel 5.12).423  

Zodra het lichaam van een bekende persoon zich bevindt op het 
snijvlak van wetgeving en genetica, hebben de autoriteiten betrokken bij 
processen van strafrechtelijke waarheidsvinding er zeggenschap over en kunnen 
ze er kennis over produceren. Het bestaan van bekende lichamen is de 
mogelijkheidsvoorwaarde voor de drie overige forensisch-genetische lichamen; 
monster/ID-pakketjes, voorwerpen met celmateriaal van bekende personen en 
coderend DNA zijn afgescheiden van het bekende lichaam en tegelijkertijd 
blijven ze er deel van uitmaken. De drie afgescheiden maar van het bekende 
lichaam deel uitmakende forensisch-genetische lichamen zijn door verschillende 
relaties tot stand gebracht en zijn dientengevolge andere objecten die ook weer 
andere registers mobiliseren.  
 

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

Bekend lichaam Schending van recht op een 
onaantastbaar lichaam van 
verdachten en veroordeelden, 
inclusief minderjarigen. 

Monster/ID-pakketjes Lichamelijke integriteit en 
persoonlijke levenssfeer van 
verdachten en veroordeelden in het 
geding door tijd en plaats. 

Voorwerpen met 
celmateriaal van 

bekende personen

DNA wordt verzameld en het 
DNA-profiel wordt vastgesteld 
zonder dat verdachten daarvan op 
de hoogte zijn, gehoord zijn of zich 
door een advocaat hebben kunnen 
laten bijstaan. 

Coderend DNA Willekeurige personen worden door 
forensische genetica aan misdrijven 
gekoppeld zonder dat concrete 
aanwijzingen nodig zijn. 

 
In de volgende paragraaf staat de vraag centraal hoe bekende lichamen, 

monster/ID-pakketjes en coderend DNA steeds een ander sociomaterieel 
register mobiliseren, en daarmee nieuwe normatieve en politieke aspecten van 
forensisch-genetische praktijken genereren. 
 
5.4 Forensisch-genetische lichamen met een complex heden 
In dit hoofdstuk én de drie empirische hoofdstukken heb ik laten zien dat 
forensisch-genetische lichamen – juist omdat ze op het snijpunt van wetgeving 
en genetica tot stand zijn gebracht en waardoor er zeggenschap over is en er 
kennis geproduceerd kan worden – met politiek en normativiteit geladen 
objecten zijn. In dit boek is het voornamelijk gegaan over die normativiteit en 
politiek van de afgelopen 20 jaar. Echter, geconstrueerde objecten, zoals 
forensisch-genetische lichamen, hebben niet alleen een rijk verleden, maar ook 
een complex heden.424 Het complexe heden van drie forensisch-genetische 
lichamen – bekende lichamen, monster/ID-pakketjes en coderend DNA – staat 
in deze paragraaf centraal. Meer specifiek is mijn interesse de vraag hoe die drie 
forensisch-genetische lichamen de mogelijkheidsvoorwaarden vormen 
van/voor nieuwe forensisch-genetische praktijken. Het stellen van deze vragen 
is een logisch vervolg op het voorgaande, want het beschrijven van in 

                                                 
424 Mol 2002: 43 
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forensisch-genetische praktijken en -lichamen ingebouwde normativiteit en 
politiek geeft niet alleen scherper inzicht in die praktijken, het is ook “een 
noodzakelijke voorwaarde voor een beter beheer van die technologie.”425 Door 
dit zo te stellen, geef ik expliciet aan dat ik meen dat forensisch-genetische 
praktijken beter ‘beheerd’ kunnen worden. Ik bekritiseer hier niet de wijze 
waarop deskundigen in forensische laboratoria werken, of hoe de technische 
recherche te werk gaat op plaatsen delict. Ik vraag in deze paragraaf aandacht 
voor contemporaine en emergerende forensisch-genetische praktijken en de 
wijze waarop die ingrijpen op onze rechtsstaat en rechtspositie, want hoe moet 
je de interventie wegen dat van iedere in Nederland veroordeelde crimineel 
celmateriaal voor DNA-onderzoek moet worden afgenomen? Hoe moet je een 
inschatting wegen dat het 90 procent zeker is dat een onbekende verdachte 
blauwe of bruine ogen heeft in een land waar sowieso de meeste mensen 
blauwe of bruine ogen hebben? En hoe weeg je een DNA-databank-
zoekopdracht waarbij families die vermoedelijk verwant zijn aan een onbekende 
verdachte als ‘interessante’ persoon of familie in beeld van de 
opsporingsautoriteiten komen als je weet dat de techniek bijzonder 
rechercheer-intensief én vatbaar voor fouten is?  

Het doel van het stellen van deze vragen is het articuleren van de 
veranderende verhouding tussen de rechtsstaat en haar bewoners.426 In plaats 
van de gestelde vragen te beantwoorden, mobiliseer ik in deze paragraaf het 
stijlfiguur van het dominante contemporaine vertoog rondom forensisch DNA: 
met forensisch DNA-onderzoek wordt de strafrechtelijke waarheid 
betrouwbaar – of: probleemloos – achterhaald.427 Vervolgens contrasteer ik dat 
vertoog met wat ik in paragraaf 1.1 als een ‘oprukkende’ overheid heb 
benoemd. Daarmee refereer ik aan de wijze waarop de overheid zeggenschap 
krijgt over individuen en de collectieven waarin zij zich bewegen of waarvan zij 
tot onderdeel worden gemaakt.428 Ik zal dat doen aan de hand van het DNA-
spreekuur, wetenschappelijk onderzoek naar uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken en DNA-verwantschapsonderzoek. 
 
 

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

 Tot 2005 2005 2006 2007 2008 2009 Totaal 
Spoor-

persoon-
matches 

4.654 2.967 2.457 3.326 4.057 3.578 21.039 

Spoor-
spoor-

matches 

3.184 356 489 348 177 168 4.723 

 
Bekende lichamen en het DNA ‘spreekuur’ 
De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden schrijft voor dat iedereen die in 
Nederland is veroordeeld voor een misdrijf met een maximale gevangenisstraf 
van vier jaar of meer celmateriaal moet afstaan. De aan de DNA-databank 
toegevoegde DNA-profielen worden direct vergeleken met alle andere DNA-
profielen aanwezig in de DNA-databank. Op die wijze kunnen DNA-profielen 
van bekende personen worden gematcht aan DNA-sporen van onopgeloste 
misdrijven, en kunnen er clusters worden gemaakt van onopgeloste misdrijven 
die zeer waarschijnlijk door dezelfde persoon zijn gepleegd. In het jaarverslag 
2009 van de Nederlandse DNA-databank wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel 
matches er in de afgelopen jaren zijn gevonden (tabel 5.13). 

De tabel laat zien dat er een substantiële hoeveelheid DNA-matches 
wordt geproduceerd, waarmee verdachten in onopgeloste misdrijven worden 
aangewezen.429 Het is aan het openbaar ministerie om de aangewezen verdachte 
wettig en overtuigend te koppelen aan dat misdrijf. Een recent voorbeeld van 
een moordzaak waarbij de aangewezen verdachte veroordeeld is voor moord is 
de Puttense moordzaak. Een tweede voorbeeld is de match tussen een bekende 
persoon en een spoor aangetroffen op het lichaam van de in 1993 vermoord 
aangetroffen Andrea Luten.430 Een derde voorbeeld is de internationale 
uitwisseling van DNA-databankgegevens tussen Nederland en Duitsland in het 
kader van het Verdrag van Prüm. Die uitwisseling leidde tot een DNA-match 
en uiteindelijk tot de veroordeling van een Duitse man wegens het vermoorden 
van een 72 jarige en in Heerlen woonachtige dame.431 De drie voorbeelden zijn 
exemplarisch voor het contemporaine forensisch-genetische vertoog, want het 

                                                 
429 In dit verband wordt vaak gesproken over ‘koude’ verdachten, zie: Cole & Lynch 
2006.  
430 www.forensischinstituut.nl/nieuws/2010/dna_match_in_zaak_luten.aspx?cp 
=68&cs=18251 (bezocht 8 mei 2010) 
431 www.nieuws.nl/586038 (bezocht: 18 februari 2010) 
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articuleert dat de DNA-databank bijna automatisch en onproblematisch de 
strafrechtelijke waarheid achterhaalt.432  

Als dit vertoog op de voorgrond wordt geplaatst, dan kan bijna niet 
anders geconcludeerd worden dat van alle veroordeelden zo snel mogelijk het 
DNA-profiel in de DNA-databank opgeslagen moet worden. Bij individuen die 
een gevangenisstraf uitzitten kan celmateriaal vrij eenvoudig tijdens hun 
detentie worden afgenomen. Maar niet alle veroordeelden zitten in de 
gevangenis.433 Om toch hun celmateriaal te verkrijgen, organiseert de politie 
zogenaamde ‘DNA-spreekuren’. Veroordeelden moeten, na een oproep van de 
officier van justitie, zich bij het DNA-spreekuur melden. Niet alle 
veroordeelden komen opdagen. Indien dat het geval is, haalt de politie die 
bekende personen op, zoals uit de onderstaande persberichten duidelijk wordt: 
 

“De politie heeft de afgelopen drie dagen in de hele regio zo’n 
90 veroordeelden ‘opgehaald’ die zich nog niet hadden 
gemeld voor het afnemen van DNA-materiaal, middels 
wangslijmvlies. Zo’n 35 politiemedewerkers namen aan de 
actie deel. Zij traceerden de gezochte personen, hielden ze aan 
en namen ze vervolgens mee naar het politiebureau.”434 
“De politie haalt DNA-gesignaleerden met de feestdagen van 
huis omdat ze zich niet hebben gemeld bij het politiebureau 
om DNA-materiaal af te staan. In totaal gaat het om 96 
mensen die tijdens de komende feestdagen bezoek van de 
politie kunnen verwachten.”435 

 
432 De DNA-databank kan dus een verschil maken – maar dat wil niet zeggen dat een 
DNA-match automatisch uitloopt in een rechterlijke veroordeling. Wetenschappelijk 
onderzoek over de periode 1 mei 2005 tot 1 mei 2006 laat zien dat 487 bekende 
personen aan 710 DNA-sporen worden gekoppeld. Nadat gecorrigeerd is voor 
inmiddels afgedane zaken, blijven er 546 zaken staan, waarvan minder dan de helft – 
229 zaken – door het openbaar ministerie in handen is genomen: “Dat heeft in 115 
zaken geleid tot nieuwe vonnissen, in 46 zaken is er geseponeerd en 68 keer moet de 
zaak nog op zitting komen of moet het OM nog beslissen of hij de zaak voor de rechter 
brengt” (Kruisbergen 2008: 85). Het is niet helemaal duidelijk of die 229 zaken 
misdrijven betreft of bekende personen die met een misdrijf in verband zijn gebracht. 
Voorts is het jammer dat de beschikbare data inmiddels redelijk oud is. Wellicht dat de 
communicatie en coördinatie gestroomlijnd is, waardoor meer matches terecht komen 
bij het juiste arrondissement. Voordat een DNA-databankmatch tot een eventuele 
veroordeling kan komen, moet de zaak op het ‘juiste’ bureau terecht komt – het 
aangehaalde onderzoek laat zien dat dat geen vanzelfsprekendheid is. 
433 De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden is ook van toepassing op individuen 
veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf, taakstraf of geldboete.  
434 www.politie.nl/brabant-zuid-oost/nieuws (bezocht: 7 juli 2009) 
435 Persbericht Politie Friesland, 24 december 2009 
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“De politie heeft op 4 en 5 mei 2010 maar liefst 33 personen 
aangehouden voor verplichte DNA-afname. … Betrokkenen 
hebben allen geen gevolg gegeven aan een uitnodiging om 
zich op een bepaalde datum en tijd te melden bij de politie 
voor een verplichte afgifte van DNA-materiaal. In de praktijk 
blijkt dat veertig procent zich niet meldt.”436  

 
Het ophalen van veroordeelden thuis en meenemen naar het politiebureau om 
daar vervolgens celmateriaal voor DNA-onderzoek af te nemen zijn allemaal 
handelingen waarbij verschillende grondrechten (bijvoorbeeld recht op een 
onaantastbaar lichaam en persoonlijke levenssfeer) en rechtsprincipes 
(proportionaliteit en subsidiariteitsbeginsel) in het geding zijn. Gegeven het feit 
dat veroordeelden een bekend (forensisch-genetisch) lichaam hebben, is het 
vervolgingsapparaat gerechtigd – zelfs verplicht – er zorg voor te dragen dat de 
wet wordt uitgevoerd.  

Sinds 1 mei 2010 is de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden volledig 
inwerking getreden. Het NFI schat in dat dat zal leiden tot verdubbeling of 
verdrievoudiging van het totaal aantal in de DNA-databank op te nemen DNA-
profielen van bekende personen.437 Iedereen is voor de wet gelijk; voortaan zal 
iedere veroordeelde, zelfs al is z/hij veroordeeld tot een taak- of werkstraf 
wegens winkeldiefstal, verduistering of schuldheling, celmateriaal voor DNA-
onderzoek moeten afstaan.438 Dat betekent ook dat zij die niet komen opdagen 
bij het DNA-spreekuur opgehaald zullen worden. Deze praktijk die – zo is mijn 
inschatting – nog in 2010 zal ontstaan is een articulatie van de ‘oprukkende’ 
overheid en roept dringende vragen op. Ten eerste: is het thuis ophalen van 
veroordeelden van lichte(re) vergijpen proportioneel en in overeenstemming 
met het subsidiariteitsbeginsel? En ten tweede, refererend aan artikel 8 van het 
Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de 
algemene vrijheden (EVRM), is het de vraag of de inzet van politieagenten met 
het oog op het verzamelen van celmateriaal van bekende personen strikt 
noodzakelijk is voor de nationale en openbare veiligheid, het voorkomen van 
strafbare feiten en de bescherming van rechten en vrijheden van anderen. Ten 
derde is het bekende (forensisch-genetische) lichaam sinds de volledige 
inwerking getreden Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden aanzienlijk groter 
geworden. Te verwachten valt dat daarmee ook het aantal veroordeelden dat 
niet naar het DNA-spreekuur zal komen zal toenemen. Het ophalen van die 
weigeraars zal moeten geschieden binnen de toch al beperkte middelen die 

 
436 www.limburgsecourant.nl/nieuws/algemeen/heerlen/4582/33-personen-
aangehouden-voor-verplichte-dnaafname.html (bezocht: 8 mei 2010) 
437 NFI 2010: 19 
438 De voorbeelden zijn ontleend uit de wetsgeschiedenis van de Wet DNA-onderzoek 
bij veroordeelden, zie: Tweede Kamer, vergaderjaar 2002 – 2003, 28685, nr. 5, p. 14. 
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politie en justitie ter beschikking staan. Zal de politie er de voorkeur aan geven 
veroordeelden van lichte vergrijpen thuis op te halen zodat DNA kan worden 
afgenomen, of geven zij prioriteit aan andere functies van het politiekorps, 
zoals het handhaven van de openbare orde, surveilleren en 
criminaliteitspreventie?  
 
Monster/ID-pakketjes, coderend DNA en wetenschappelijk onderzoek naar uiterlijk 
waarneembare persoonskenmerken 
De forensische DNA-wetgevingen van 2001 en 2003 scheppen de 
mogelijkheidsvoorwaarden van de opgeslagen monster/ID-pakketjes en 
coderend DNA. Het zijn deze twee forensisch-genetische lichamen die een 
sociomaterieel register mobiliseren dat diep ingrijpt op de relatie tussen burger 
en staat. Hierboven is gesteld dat de Wet uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken uit 2003 raamwetgeving is, en daarom een katalyserende 
werking heeft op wetenschappelijk onderzoek naar uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken, zoals kleur van de ogen, haren of geografische origine. 
Voor dergelijk onderzoek is niet alleen celmateriaal nodig, maar ook informatie 
over de uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van de donor. Dergelijke 
informatie is, al dan niet in geanonimiseerde vorm, aanwezig bij medisch-
wetenschappelijk onderzoek. Een voorbeeld is gegeven in hoofdstuk 4 aan de 
hand van onderzoek naar de kleur van de ogen. Op grond van het beschikbare 
materiaal hebben genetici van het FGCN een gevalideerde test ontwikkeld die 
tot 93 procent accuraat de kleur van de ogen kan voorspellen.439 Het NFI heeft, 
op grond van de gevalideerde test, de minister verzocht om het voorspellen van 
de oogkleur door middel van een algemene maatregel van bestuur als 
forensisch-genetische test aan te wijzen.440  

Het onderzochte materiaal is afkomstig van twee relatief homogene 
‘Nederlandse’ populaties en is verzameld in het kader van medisch-
wetenschappelijk onderzoek. Op dergelijk onderzoek is de Wet medisch-
wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) van toepassing.441 Onderdeel 
van de wet is een strafbepaling voor degene die de wet overtreedt. Zo kan een 
gevangenisstraf van maximaal een jaar of een geldboete van de vierde categorie 
(maximaal € 18.500) worden opgelegd aan degene die dat onderzoek uitvoert 
zonder schriftelijke toestemming van de betrokkene of zijn/haar ouders of 
voogd. Gevangenisstraf tot een half jaar of een geldboete in de vierde categorie 
kan worden geëist tegen die personen die onderzoek uitvoeren waarbij de 
onderzochte persoon zich verzet of niet in vrijheid heeft kunnen beslissen over 
deelname. Niet alleen een strafbepaling draagt bij aan de wijze waarop medisch-

 
439 Liu et al 2009 
440 Persbericht NFI, Oogkleur voorspellen op basis van DNA, 10 maart 2009. Bron: 
www.nederlandsforensisch.nl, bezocht 12 juni 2009. 
441 Staatsblad 1998 
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wetenschappelijk onderzoek met mensen wordt georganiseerd – ook aan 
deelnemers toegekende rechten moeten een goede gang van zaken waarborgen. 
Zo hebben deelnemers het recht om zelf te beslissen over deelname, recht op 
informatie en het stellen van vragen, recht op bedenktijd, recht op tussentijds 
stoppen met het onderzoek en recht op bescherming van hun persoonlijke 
levenssfeer.442 Het ligt in de lijn der verwachting dat de donoren van wie het 
materiaal is onderzocht ter bepaling van de kleur van de ogen ongeveer 
dezelfde rechten toegekend hebben gekregen, en dat de onderzoekers 
gehouden zijn aan de in de wet gestelde eisen. De strafbepaling en de aan 
deelnemers toegekende rechten laten zien dat de wetgever autonomie, informed 
consent en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers hoog 
in het vaandel heeft staan. 

Maar in hoofdstuk 4 is meer beschreven. Gesteld is dat de opgeslagen 
monster/ID-pakketjes wettelijk onderdeel zijn van de DNA-databank. De 
DNA-databank ressorteert onder de Wet bescherming persoonsgegevens 
(WBP). Als gevolg daarvan beschouwt de wetgever monster/ID-pakketjes niet 
als biologisch materiaal, maar als informatie. De WBP laat ruimte voor 
wetenschappelijk onderzoek op informatie, ook als het erfelijke 
persoonsgegevens betreft.443 Deze juridische constructie maakt het mogelijk 
om wetenschappelijk onderzoek te doen met monster/ID-pakketjes. De totale 
verzameling monster/ID-pakketjes is een afspiegeling van de diversiteit van de 
populatie in Nederland veroordeelde criminelen. In februari 2008 heeft de 
minister toestemming gegeven om wetenschappelijk onderzoek te doen op de 
monster/ID-pakketjes met het oog op het vaststellen van nieuwe markers voor 
uiterlijk waarneembare persoonskenmerken.444 Niet al het celmateriaal wordt 
onderzocht, maar een daarvan geïsoleerde DNA-oplossing. Bovendien worden 
niet alle monster/ID-pakketjes onderzocht, maar een selectie. Geselecteerd is 
op twee criteria: de achternaam en geboorteplaats van de donor.445 Zo zal 
iemand met de achternaam De Vries geboren in Al Hoceïma niet worden 
geselecteerd omdat het geen typisch Marokkaanse achternaam is, maar een 
Zibou uit diezelfde Marokkaanse stad wel. Bij het versturen van de DNA-
oplossing is de achternaam niet verstrekt aan de onderzoekers, maar wel de 
geboorteplaats. Met het celmateriaal en de informatie over de geboorteplaats 
van de donor kunnen onderzoekers van de FGCN achterhalen hoeveel 
herhalingen (lengte marker in basenpaar) er op een bepaalde marker vaak 
voorkomt bij personen afkomstig uit Paramaribo, Oranjestad, Al Hoceïma, 
Kütahya, Kiev of Assen.  

 
442 VWS 2009 
443 Staatsblad 2000: 8 
444 Ministerie van Justitie, 9 februari 2008. DNA-onderzoek uiterlijk waarneembare 
kenmerken referentienummer. 5528833/08 
445 Bron: interview. 
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In tegenstelling tot biologisch materiaal dat is verzameld in het kader 
van medisch-wetenschappelijk onderzoek, zijn de monster/ID-pakketjes en de 
oplossingen die daaruit zijn geïsoleerd niet na een uitgebreide informed consent 
procedure verkregen, noch hebben de donoren in vrijheid kunnen besluiten het 
materiaal voor wetenschappelijk onderzoek ter beschikking te stellen, de 
mogelijkheid verder onderzoek aan hun celmateriaal te verbieden of informatie 
op te vragen over het onderzoek. In vergelijking met celmateriaal verzameld 
voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, en waarbij autonomie, informed 
consent en privacy dominant aanwezige (voor)waarden zijn, mobiliseren 
monster/ID-pakketjes een register waarbij autonomie en informed consent wordt 
onthouden. Het voorbeeld van wetenschappelijk onderzoek met celmateriaal 
afkomstig van veroordeelden laat zien op welke wijze het forensisch-genetisch 
lichaam kan worden ingezet om kennis te produceren. Die kennis kan weer 
worden ingezet bij de organisatie van grootschalig DNA-onderzoek.  

Ik heb gesteld dat monster/ID-pakketjes en coderend DNA ingrijpen 
op de relatie tussen burgers en staat; met andere woorden, dat die forensisch-
genetische lichamen nieuwe mogelijkheden creëren voor een verder 
‘oprukkende’ overheid. Het meest zichtbaar is dat bij georganiseerde 
grootschalige DNA-onderzoeken. In de periode 1999 tot en met 2006 zijn 
veertien van dergelijke onderzoeken georganiseerd in Nederland. Daarbij is aan 
ruim 4.600 ‘interessante’ personen gevraagd celmateriaal af te staan voor DNA-
onderzoek.446 Dat onderzoek heeft geleid tot drie aanhoudingen en 
veroordelingen, en in een zaak heeft het onderzoek indirect geleid tot een 
aanhouding. Individuen die worden gevraagd celmateriaal af te staan worden 
eigenlijk gevraagd aan te tonen dat zij onschuldig zijn; dat is strijdig met het 
principe dat de bewijslast – het aantonen van schuld – bij de autoriteiten ligt.447 
U zult nu als lezer van deze analyse misschien denken: wie niets gedaan heeft, 
heeft niets te vrezen. Maar de pointe van de meer recente forensisch-genetische 
ontwikkelingen, zoals forensisch-genetische kennis over uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken, is nu juist dat iedereen tot onderdeel gemaakt kan worden 
van processen van strafrechtelijke waarheidsvinding. Daarbij komt dat 
dergelijke kennis (inclusief DNA-verwantschapsonderzoek waarover het direct 
zal gaan), zoals is beschreven in de analyse van het gebruik van uiterlijk 
waarneembare persoonskenmerken in de zaak Marianne Vaatstra, nooit meer 
dan een voorspelling is met vrij ruime marge foutpositieve inclusies en 
foutnegatieve exclusies. Een vraag die hier opdoemt, is hoever 
opsporingsautoriteiten moeten en mogen gaan om ernstige misdrijven op te 
lossen: moet de overheid de vrije teugel worden gegeven om ten koste van 
algemene rechtsprincipes (welomschreven opsporingsdoel) en individuele 
zekerheden (onschuldpresumptie, bewijslast) misdrijven op te lossen? Of 

 
446 De Poot & Kruisbergen 2006: 103 
447 Lynch et al 2008; Toom 2010a; Williams & Johnson 2008 
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moeten we leren leven met de ongemakkelijke vaststelling dat niet ieder misdrijf 
opgelost kan worden?  
 
DNA-verwantschapsonderzoek 
In de twee bovenstaande voorbeelden van de registers die forensisch-genetische 
lichamen mogelijk maken, gaat het over contemporaine praktijken. Maar er kan 
ook een blik in de toekomst worden geworpen. Zoals eerder gesteld heeft de 
Tweede Kamer op dit ogenblik het wetsvoorstel DNA-
verwantschapsonderzoek in behandeling.448 Dergelijk onderzoek start met het 
gegeven dat biologische verwanten genetisch meer op elkaar lijken dan mensen 
die geen familie van elkaar zijn: zo delen broers en zussen met dezelfde 
biologische ouders gemiddeld vier van totaal dertien STR-loci, en is de kans dat 
volledige biologische broers/zussen hetzelfde SGM+-profiel hebben ongeveer 
1:10.000 (in plaats van 1:1.000.000.000).449 Bovendien geven moeders mtDNA 
ongewijzigd door aan hun kinderen en hebben zonen hetzelfde YSTR-profiel 
als hun biologische vader. DNA-verwantschapsonderzoek biedt verschillende 
kansen voor opsporing. Ten eerste kan een grootschalig DNA-onderzoek 
worden georganiseerd, waarbij mtDNA of YSTR-profielen worden bepaald.450 
Op die manier kan biologische verwantschap worden aangetoond of 
uitgesloten, en kan een bepaalde familie tot onderdeel worden gemaakt van een 
opsporingsonderzoek of juist worden uitgesloten. Ten tweede kan DNA-
verwantschapsonderzoek bijdragen aan opsporing als analisten van een 
forensisch-genetisch laboratorium toevallig stuiten op een DNA-spoor dat in 
hoge mate overeenkomt met een DNA-referentieprofiel.451 Ten derde kan een 
zoekstrategie in de DNA-databank worden ingevoerd waarbij gezocht wordt 
naar DNA-referentieprofielen die zo hoog mogelijk matchen met een DNA-
spoor.452 Het is deze derde vorm die ik hier verder zal toelichten.  

DNA-verwantschapsonderzoek wordt in 2003, nadat 
vrachtwagenchauffeur Michael Little in maart van dat jaar dood wordt 
aangetroffen in de cabine van zijn vrachtwagen, voor het eerst toegepast in 
Engeland. Little komt te overlijden nadat hij door een baksteen is geraakt die 
door het voorruit is gegooid door een onbekende verdachte. Op de baksteen 
worden DNA-sporen aangetroffen die niet van Little afkomstig zijn – zeer 
waarschijnlijk zijn dit sporen van de onbekende verdachte. Het DNA-spoor 
matcht niet met andere DNA-profielen in de DNA-databank van Engeland en 
Wales (hierna: NDNAD). Vervolgens worden uiterlijk waarneembare 

 
448 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 168, nrs. 1-5 
449 Bieber 2004: 47; Butler 2005: 511 
450 Zie: Detlaff-Kakol & Pawlowski 2002. 
451 Zie: Kruisbergen & De Poot 2007; De Poot & Kruisbergen 2006; Prinsen 2008a, b. 
452 De Engelse term is familial searching. Andere termen zijn genetic proximity testing of low-
stringency searching.  
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persoonskenmerken vastgesteld van de onbekende verdachte, waarna 350 
blanke mannen gevraagd wordt celmateriaal af te staan. De onbekende 
verdachte zit niet bij deze groep. Tenslotte wordt een DNA-
verwantschapsonderzoekopdracht ingevoerd in de NDNAD, waarbij 
geselecteerd wordt op huidskleur (blank) en de woonplaats (in de buurt van het 
delict): “The search produced a list of 25 names. The profile at the top of the 
list matched the crime scene profile in 16 out of 20 areas, a very strong match 
suggesting the named individual from the database search was a close relative 
of the killer.”453 De baksteengooier heeft een broer van wie het DNA-profiel in 
de NDNAD is opgeslagen. Dankzij het DNA-profiel van die broer wordt het 
misdrijf opgelost. De man wordt tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld 
wegens doodslag. Is hier sprake van het probleemloos achterhalen van de 
strafrechtelijke waarheid via een ‘verwant lichaam’, of produceert DNA-
verwantschapsonderzoek juist moeilijk te interpreteren informatie? Dat is het 
onderwerp dat hieronder wordt besproken.  

DNA-verwantschapsonderzoek dat in de zaak Little is toegepast kan in 
grofweg vier stappen worden onderverdeeld. Ten eerste moet een 
zoekopdracht worden ingevoerd – simpelweg luidt een dergelijke opdracht: 
zoek de DNA-referentieprofielen die op minimaal (bijvoorbeeld) 15 van de 20 
allelen overeenkomen. Afhankelijk van de grote van de DNA-databank en het 
gevraagde aantal overeenkomende allelen, kan een dergelijke zoekopdracht tot 
enkele honderden mogelijke verwanten van de onbekende verdachte opleveren, 
maar in dit voorbeeld limiteren we ons tot 50.454 Een dergelijke hoeveelheid is 
te veel om op te rechercheren – er moet dus, als tweede stap, een selectie 
worden gemaakt. Die selectie is gebaseerd op aannames, bijvoorbeeld dat 
familieleden vaak in een bepaalde regio wonen, en dat criminaliteit in sommige 
families vaker voorkomt dan in andere.455 Als uiteindelijk een selectie is 
gemaakt, zal, als derde stap, nader onderzoek worden uitgevoerd op het 
celmateriaal, bijvoorbeeld door meer STR-markers en/of lineage markers 
(mtDNA en YSTRs) te bepalen.456 De vierde stap is dat de meest 

 
453 FSS 2005: 9 
454 Geneticus O’Reilly (2007: 477) rapporteert over zijn betrokkenheid bij DNA-
verwantschapsonderzoek dat in een recente zaak waar hij bij betrokken is er, na verdere 
selectie, bijna 100 mogelijke verwanten overbleven na een DNA-
verwantschapsonderzoekopdracht. 
455 Zo staat het volgende te lezen in een factsheet van de Engelse FSS: “Following 
certain assumptions that families tend to live in the same area, and that criminality tends 
to run in families (and therefore a relative could be on the database), a search came up 
with 100 names. This intelligence was provided to the police and, combined with 
information they already had, led to a local suspect being identified – Joe Kappen – 
who had died.” Bron: Forensic Science Service. Fact sheet 4. Familial searching. 
Februari 2005. 
456 O’Reilly 2007: 477 
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waarschijnlijke biologische verwant van de onbekende verdachte doorgegeven 
wordt aan de opsporingsautoriteiten. DNA-verwantschapsonderzoek is, zo 
blijkt, een intensieve en kostbare aangelegenheid die flink beslag legt op de 
beschikbare capaciteit van forensisch-genetische instituten, justitie en politie.457 
In het bovengenoemde wetsvoorstel wordt het beslag op de beschikbare 
middelen en capaciteit gerechtvaardigd geacht bij onopgeloste, zware 
misdrijven met een gevangenisstraf van maximaal acht jaar of meer waarbij de 
rechtsorde zwaar aangetast is. Iedereen zal het toejuichen als dergelijke 
misdrijven worden opgelost. Toch is het de vraag of DNA-
verwantschapsonderzoek daartoe een geschikt middel is. De reden voor de hier 
naar voren gebrachte bedenkingen is dat DNA-verwantschapsonderzoek niet 
over individuele zaken gaat. Deze uitspraak zal ik hieronder toelichten.  

In het jaarverslag 2009 van de Nederlandse DNA-databank staat dat er 
24.547 DNA-sporen van onbekende personen in de DNA-databank zijn 
opgenomen.458 Dat betekent niet dat er ruim 24.000 voortvluchtige criminelen 
zijn in Nederland, want, zo wordt gesteld in het jaarverslag, kunnen er 
abusievelijk DNA-sporen worden opgenomen die niet misdrijf-gerelateerd zijn. 
Een voorbeeld is een vastgesteld DNA-profiel van een sigarettenpeuk in de 
buurt van een plaats delict; een dergelijk stuk van overtuiging kan ook van een 
toevallige passant zijn. Laten we dus stellen dat van die 24.547 DNA-sporen er 
20.000 afkomstig zijn van voortvluchtige criminelen.459 Uit het jaarverslag 2007 
van de DNA-databank is bekend dat 10 procent van alle DNA-sporen 
gerelateerd is aan zware geweldsdelicten (levens- en zedendelicten, 
overvallen).460 Als deze cijfers correct zijn, dan zou dat betekenen dat er 
ongeveer 2.000 onbekende verdachten zijn van zware geweldsdelicten waarvoor 
gevangenisstraffen gelden van acht jaar of meer.461 Het zijn deze tweeduizend 
DNA-sporen van onbekende verdachten die in aanmerking komen voor DNA-
verwantschapsonderzoek. Nadat een zoekopdracht is gegeven, de selectie is 
gemaakt en verder onderzoek is uitgevoerd, zal, afhankelijk van de parameters, 
per onbekende verdachte een (of meerdere) meest waarschijnlijke biologische 
verwant worden doorgegeven aan de opsporingsautoriteiten.462 Van die familie 
of families zal de doopceel worden gelicht, kunnen mannelijke en vrouwelijke 
familieleden als verdachte worden aangemerkt, en zal hen gevraagd – of bij 

 
457 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 168, nr. 3, p. 5 
458 NFI 2010: 20 
459 De overige 4.547 DNA-sporen zijn in dit voorbeeld afkomstig van personen die 
niets met een misdrijf te maken hebben. Hoeveel het er exact zijn, is onbekend.  
460 NFI 2008: 14 
461 Navraag bij de DNA-databankbeheerder leverde geen sluitend antwoord op. Dit 
getal van 2.000 onbekende verdachten van zware geweldsmisdrijven blijft dus 
hypothetisch (persoonlijke communicatie, 10 mei 2010).  
462 Daarbij moet worden opgemerkt dat niet ieder erkend kind het biologische 
nageslacht van de wettige vader is. 
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verdenking opgedragen – worden wangslijmvlies voor DNA-onderzoek af te 
staan.  

Een algemeen rechtsprincipe is dat familieleden en biologische 
verwanten van verdachten zich kunnen beroepen op het verschoningsrecht;463 
zij hoeven elkaar dan niet te incrimineren. Bij een zoekopdracht in de DNA-
databank wordt geen rekening gehouden met dit rechtsprincipe. Naast dit 
principiële argument zijn er andere praktische, maar zwaar wegende, 
argumenten die het wetsvoorstel in een ander daglicht plaatsen.  

DNA-verwantschapsonderzoek wordt al lang toegepast in zogenaamde 
ouderschapszaken; het is zelfs de eerste toepassing van de DNA fingerprint.464 
Bij dergelijke zaken worden hiërarchische familiebanden (vader/moeder-kind) 
bepaald. In principe kan dergelijk onderzoek zonder interpretatieproblemen 
worden uitgevoerd. Echter, bij andere verbanden dan hiërarchische 
familiebanden is de kans op interpretatieproblemen niet denkbeeldig, 
bijvoorbeeld bij horizontale broer-broer verwantschapsrelaties. Een probleem 
dat speelt met een Nederlandse populatie is dat mensen in Nederland genetisch 
zeer veel op elkaar lijken, aldus populatiegeneticus Peter de Knijff van het 
FLDO. Hoe dat bij DNA-verwantschapsonderzoek tot problemen kan leiden, 
blijkt uit een uitgevoerde test met DNA-profielen van vijftien FLDO-
medewerkers. De profielen werden ingevoerd en geanalyseerd met speciale 
DNA-verwantschapsalgoritmes. De ingevoerde opdracht luidde: “Hoe groot is 
de kans dat die vijftien medewerkers een vader-kind, moeder-kind, broer-broer, 
halfzus-halfbroer relatie hebben of onverwant zijn?”465 In 10 procent wordt 
dan een halfbroer-halfzus relatie geïdentificeerd. Die analyse strookt niet met de 
werkelijkheid, want de FLDO-medewerkers zijn aantoonbaar geen biologische 
familie van elkaar. Dat betekent dat DNA-verwantschapsonderzoek een 10 
procent valspositieve score heeft. Gesteld kan worden dat het onderzoek in 
Leiden laat zien dat DNA-verwantschapsonderzoek allerminst onproblematisch 
is.  

Het is waarschijnlijk dat, zodra de Wet DNA-verwantschapsonderzoek 
inwerking is getreden, een nieuw forensisch-genetisch lichaam zich zal 
bevinden op het snijpunt van wetgeving en genetica. Een dergelijk lichaam 
biedt kansen voor de opsporing, zoveel is duidelijk. Tegelijkertijd mobiliseert 
een nieuw tot stand gebracht forensisch-genetisch lichaam een nieuw 
normatief-politiek register. Zo zullen de meest waarschijnlijke biologische 
verwanten van een onbekende verdachte aan nauwgezet opsporingsonderzoek 
worden onderworpen op grond van aannames over criminaliteit en statistische 
interpretaties met een ruime onzekerheidsmarge. Hoeveel het zal opleveren is 

 
463 Prinsen 2008b 
464 Jeffreys 1985b 
465 Bron: interview. 
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vooralsnog onbekend.466 Wellicht dat DNA-verwantschapsonderzoek te 
rechtvaardigen is als het over individuele zaken gaat waarbij ervan kan worden 
uitgegaan dat DNA-verwantschapschapsonderzoek probleemloos de juiste 
familie aanwijst. Echter, zoals ik heb betoogd, gaat DNA-
verwantschapsonderzoek over mogelijk tweeduizend families en staat de 
wetenschappelijke soliditeit van dergelijk onderzoek ter discussie. DNA-
verwantschapsonderzoek roept dus vragen op die ook spelen bij het DNA-
spreekuur en het onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken: 
moeten opsporingsautoriteiten verder kunnen ‘oprukken’ in het privédomein, 
zoals familierelaties? En zo ja, hoe zit het dan met het verschoningsrecht? 
Mogen of moeten algemene rechtsprincipes (welomschreven opsporingsdoel) 
en individuele grondrechten (onschuldpresumptie, bewijslast) worden 
geschonden als middelen worden gebruikt die technisch onvolkomen zijn?  
 
Probleemloze waarheidsvinding of een oprukkende overheid? 
De forensische genetica is wel beschreven – en bekritiseerd – als truth machine, 
waarbij DNA-bewijs niet ter discussie gesteld hoeft te worden.467 De waarheid 
over strafrechtelijke feiten zit besloten in DNA en DNA-profielen.468 Althans, 
zo stelt het dominante vertoog.  

Door het complexe heden te beschrijven, komt een ander beeld naar 
voren: forensisch-genetische lichamen mobiliseren verschillende registers 
waarbij steeds een andere set van individuele grondrechten en algemene 
rechtsprincipes in het geding is (tabel 5.14). De tabel laat de verschillende 
registers zien die mogelijk worden doordat forensisch-genetische lichamen 
vragen stellen over de relatie tussen burgers en overheid. Meer specifiek zijn 
innovatieve forensisch-genetische technieken – daarmee bedoel ik uiterlijk 
waarneembare persoonskenmerken, DNA-verwantschapsonderzoek en ‘koude’ 
verdachte – methoden om individuen tot onderdeel te maken van processen 
van strafrechtelijke waarheidsvinding. Daarbij doet zich een paradoxale situatie 
voor: innovatieve forensisch-genetische technieken binden steeds meer 
individuen aan processen van strafrechtelijke waarheidsvinding zonder dat 
daarbij concrete aanwijzingen zijn voor betrokkenheid van die individuen bij 
die misdrijven. Als gevolg daarvan neemt de ratio lichamelijk 
onderzoek/waarheidsvinding niet rechtevenredig toe, maar juist af. Met andere 
woorden: om extra waarheidsvinding met forensisch-genetische technieken te 
genereren, moeten voortdurend meer lichamen van bekende personen 
toegankelijk worden gemaakt voor DNA-onderzoek.  

 
466 Het enige cijfer dat ik heb kunnen achterhalen is dat er in ongeveer een kwart van 
DNA-verwantschapsonderzoeken ‘bruikbare’ intelligence wordt geproduceerd, zie: 
Williams & Johnson 2008: 74.  
467 Lynch et al 2008 
468 Jasanoff 2006 
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Tabel 5.14 Contemporaine en emergerende forensisch-genetische lichamen, 
gemobiliseerde registers en grondrechten en rechtsprincipes 

Bekend lichaam en 
DNA-spreekuur 

Is het thuis ophalen van veroordeelden van lichte 
vergijpen proportioneel en in overeenstemming met 
het subsidiariteitsbeginsel? 
Is de inzet van politieagenten met het oog op het 
verzamelen van celmateriaal van bekende personen 
strikt noodzakelijk voor de nationale en openbare 
veiligheid, het voorkomen van strafbare feiten en de 
bescherming van rechten en vrijheden van anderen?  
Zal een verder oprukkende overheid in het privéleven, 
lichaam en woning leiden tot een andere prioriteiten 
van het politiekorps, waardoor klassieke politiefuncties 
zoals het handhaven van de openbare orde, 
surveilleren en criminaliteitspreventie in het gedrang 
komen? 

Monster/ID-pakketjes, 
coderend DNA en 

uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken 

Verspelen veroordeelden het recht op autonomie, 
zeggenschap en informed consent over lichaamsmateriaal? 
Wanneer is een inschatting over uiterlijk 
waarneembare persoonskenmerken gerechtvaardigd 
om ‘interessante’ personen te clusteren in een 
‘verdachte populatie’ met het oog op de organisatie 
van een grootschalig DNA-onderzoek, en hoe zeker 
moet die inschatting zijn? 
Is het opsporingsbelang groter dan algemene 
rechtsprincipes en individuele zekerheden, zoals een 
welomschreven opsporingsdoel, onschuldpresumptie 
en de bewijslast?  

Forensisch-genetische 
lichaam en DNA-

verwantschapsonderzoek 

Moeten veroordeelden aanspraak kunnen maken op 
het verschoningsrecht?  
Is het gerechtvaardigd om de meest waarschijnlijke 
biologische verwanten (de verdachte familie) van een 
onbekende verdachte aan nauwgezet 
opsporingsonderzoek te onderwerpen op grond van 
statistische interpretaties met een ruime 
onzekerheidsmarge? 
Is het proportioneel en in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel als (in potentie) tweeduizend 
families in het vizier van de opsporingsautoriteiten 
komen op grond van een techniek waarvan de 
wetenschappelijke soliditeit ter discussie staat? 
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5.5 Dragers van waarheid 
Lichamen worden niet alleen meer gebruikt om de waarheid te achterhalen bij 
zware geweldsmisdrijven op basis van een stevige verdenking – lichamen zijn 
nu ook nodig om ‘interessante’ personen, die door innovatieve forensisch-
genetische technieken tot onderdeel zijn gemaakt van een proces van 
strafrechtelijke waarheidsvinding, uit te kunnen sluiten als mogelijke verdachte. 
Van ernstige bezwaren tegen een individu, blijkend uit feiten en 
omstandigheden, is geen sprake meer; associatie door middel van forensische 
genetica is de nieuwe rechercheerepistemologie geworden. Op deze wijze 
worden steeds meer mensen door forensisch-genetische technieken tot 
onderdeel gemaakt van processen van strafrechtelijke waarheidsvinding; in het 
forensisch-genetische tijdperk zijn, voor waarheidsvinding, steeds meer 
lichamen nodig – aanwijzingen over schuld en onschuld liggen besloten in de 
genen en de genetische code. Lichamen worden dragers van strafrechtelijke 
waarheid. In die zin zijn lichamen tot verplicht passagepunt verworden voor het 
achterhalen van strafrechtelijke waarheid.469 Lichamen en de genetische code 
daarin is waar de waarheid in besloten ligt; forensisch DNA constitueert een 
waarheidsvertoog.470  

Een dergelijk vertoog drukt normativiteit en politiek besloten in 
forensisch-genetische praktijken naar de achtergrond. In dit boek heb ik juist 
die normativiteit en politiek willen articuleren door het lichaam van 
(on)bekende personen centraal te stellen. De analyse in dit boek laat zien dat 
iedereen tot onderdeel gemaakt kan worden van processen van strafrechtelijke 
waarheidsvinding. En eenmaal in het vizier van de opsporingsautoriteiten kan 
het privé lichaam van een bekende persoon gemakkelijk getransformeerd 
worden naar een bekend publiek lichaam. ‘Goede’ burgers hebben dan wellicht 
niets te verbergen en niets te vrezen omdat zij niets hebben gedaan; feit is dat 
de overheid onder steeds meer omstandigheden zeggenschap krijgt over 
lichamen en lichaamscellen daarin en er kennis over kan produceren. Die 
zeggenschap gaat ten koste individuele rechtsposities, waardoor individuele 
grondrechten en meer algemene rechtsprincipes steeds verder in het gedrang 
komen. Er is, kortom, sprake van een ‘oprukkende’ overheid.  

Die veranderende positie van de overheid ten opzichte van lichamen 
en de cellen daarin is mede het gevolg van de drie geanalyseerde mijlpaalcasus 
beschreven in dit boek en de contemporaine en emergerende forensisch-
genetische praktijken beschreven in dit hoofdstuk. Ten eerste hebben we gezien 
dat steeds meer aspecten van biologisch leven in de wet zijn opgenomen; 
lichamen, binnen en buitenzijde van het lichaam, monster/ID-pakketjes, 

 
469 Zie: Turner 2006: 228. Een ‘verplicht passage punt’ is een term die is geïntroduceerd 
door de Franse socioloog Michel Callon (1986a, b). 
470 Zie: Jasanoff 2006; Lynch et al 2008; Toom 2009. 
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voorwerpen met celmateriaal van bekende personen, niet-coderend DNA, 
coderend DNA, biologische verwantschap, ‘ras’, geslacht en oogkleur zijn 
gepolitiseerd juist omdat de overheid in de wet heeft vastgelegd op welke 
aspecten zij mag ingrijpen. Interventies worden gepleegd op zowel het 
individuele als collectieve niveau met het oog op disciplinering en regulering. In 
die zin resoneert de politisering van forensisch-genetische lichamen en objecten 
met Michel Foucault’s definiëring van biomacht.471 Ten tweede hebben we 
gezien dat dergelijke biologische objecten alleen toegankelijk zijn als 
uitzonderingen op individuele rechten tot onderdeel worden gemaakt van de 
rechtsorde; algemeen institutioneel-juridische categorieën zoals 
onaantastbaarheid van het lichaam, persoonlijke levenssfeer, lichamelijke 
integriteit, autonomie, informed consent, zeggenschap over lichaamsmateriaal, 
verschoningsrecht en recht op bijstand worden minder algemeen; bovendien 
zijn meer algemene rechtsprincipes aan erosie onderhevig, zoals het 
opsporingsdoel van de politie, de bewijslast die bij de autoriteiten ligt en de 
onschuldpresumptie.472 De politisering van het biologische leven en het 
algemener worden van uitzonderingen op individuele grondrechten zijn, zo 
kunnen we nu vaststellen, de essentie van de machtswerking van forensisch-
genetische biomacht.  
 
Tenslotte 
Waarheidsvinding is ondubbelzinnig belangrijk. Echter, grondrechten en 
rechtsprincipes die al 200 jaar het geweldsmonopolie van de overheid in toom 
houden zijn dat ook. Zolang het waarheidsvertoog van forensisch DNA op de 
voorgrond wordt gehouden, zullen grondrechten en rechtsprincipes steeds 
verder uitgehold worden. De oprukkende overheid is geen fantoom, maar een 
persistent proces. Dragers van waarheid heeft dat proces over het voetlicht 
gebracht.  
 
 

 
471 Er zijn, aldus Foucault (2004: 250), twee machtswerkingen van biomacht met beide 
een andere object dat zij disciplineren danwel reguleren: “the body-organism-discipline-
institution series, and the population-biological processes-regulatory mechanisms-
State.” Zie ook: Foucault 1984. 
472 Ik bouw hier voort op de analyse van het ‘biopolitieke lichaam van de mensheid’ van 
de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben (2002). Voor een commentaar op Agamben: 
Rabinow & Rose 2006. 


