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Hoofdstuk 1 

AANLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

 

1.1 Aanleiding  

Door technische ontwikkelingen zal er in de toekomst veel meer forensisch onderzoek (verder: FO) op 

de plaats delict (verder: PD) kunnen plaatsvinden dan nu het geval is. Mobiele DNA-technieken gaan 

hierbij nieuwe mogelijkheden bieden. Eén van deze mogelijkheden is de zogenaamde “Snelle DNA-

identificatie”.
1
 Met deze mobiele DNA-techniek kan door forensisch onderzoekers al op de PD, in het 

geval er een match is met iemand in de DNA-databank, een persoon worden gekoppeld aan een 

aangetroffen DNA-spoor. Dat dit technisch gezien mogelijk wordt, wil echter niet zeggen dat het ook 

bruikbare resultaten voor het opsporingsonderzoek en de bewijsvoering in strafzaken kan opleveren. 

Op verschillende plaatsen in de wet, bijvoorbeeld in artikel 151a, tweede lid, van het Wetboek van 

Strafvordering, wordt namelijk bepaald dat het DNA-onderzoek dient te worden verricht door een 

deskundige. Bij de inzet van Snelle DNA-identificatie kan het DNA-onderzoek technisch gezien 

gemakkelijk worden verricht door een forensisch onderzoeker, die geen deskundige in de zin van het 

Wetboek van Strafvordering is. Voordat Snelle DNA-identificatie in de praktijk kan worden ingezet 

moet hierdoor eerst worden onderzocht in hoeverre zij onder de huidige wet- en regelgeving bruikbare 

resultaten kan opleveren voor het opsporingsonderzoek en de bewijsvoering in strafzaken. Dit 

scriptieonderzoek zal zich hierop richten, waarbij de focus ligt op de “deskundige”. Gekeken wordt 

welke onderzoekshandelingen in het DNA-onderzoek volgens de relevante wet- en regelgeving door 

een deskundige dienen te worden verricht en waarbij het laten verrichten hiervan door forensisch 

onderzoekers problemen kan opleveren voor het verdere opsporingsonderzoek en de bewijsvoering in 

strafzaken. 

 

1.2 Onderzoeksvraag en deelvragen 

De hoofdvraag luidt: 

 

In hoeverre vormt het wettelijk vereiste dat een deskundige het DNA-onderzoek dient te verrichten een 

beletsel voor het inzetten van mobiele DNA-technieken, in het bijzonder Snelle DNA-identificatie, en 

het gebruikmaken van de resultaten van die technieken ten behoeve van strafzaken? 

 

Deze hoofdvraag wordt verdeeld in de volgende deelvragen.  

 

De eerste deelvraag luidt: 

 

Hoe verloopt het onderzoek op de plaats delict en waarvoor zou in de toekomst de “Snelle DNA-

identificatie” gebruikt kunnen worden door forensisch onderzoekers? 

 

Deze deelvraag zal in het tweede hoofdstuk worden beantwoord. In dit tweede hoofdstuk zal in grote 

lijnen de procedure op de PD worden geschetst. Hierbij zal worden aangegeven hoe de procedure op 

de PD zou kunnen veranderen indien er gebruik zou worden gemaakt van Snelle DNA-identificatie.  

 

De tweede deelvraag luidt: 

 

Welke wet- en regelgeving speelt een rol bij DNA-onderzoek en welke onderzoekshandelingen dienen 

op basis hiervan te worden verricht door een deskundige? 

                                                           
1 Een apparaat dat hiervoor is ontwikkeld is de RapidHit 2000. Bron: Mapes 2012, p. 11. 
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Deze deelvraag zal worden beantwoord in het derde hoofdstuk. In dit derde hoofdstuk zal worden 

beschreven welke specifieke wet- en regelgeving een rol speelt bij DNA-onderzoek. Verder zal 

worden ingegaan op de verhouding tussen de artikelen die betrekking hebben op DNA-onderzoek en 

de algemene artikelen over deskundigen in het Wetboek van Strafvordering. Ook zal de Aanwijzing 

technisch onderzoek/deskundigenonderzoek worden beschreven, waarbij ook een kanttekening zal 

worden gemaakt. 

 

De derde deelvraag luidt: 

 

Zijn er in de wet- en regelgeving beletselen te vinden voor het gebruik van Snelle DNA-identificatie bij 

het opsporingsonderzoek of voor de bewijsvoering in strafzaken, en zo ja: zijn er mogelijkheden om 

deze beletselen weg te nemen? 

 

Deze deelvraag zal worden beantwoord in het vierde hoofdstuk. Beschreven zal worden of er in de 

wet- en regelgeving beletselen te vinden zijn voor de inzet van Snelle DNA-identificatie bij het 

opsporingsonderzoek of voor de bewijsvoering in strafzaken. Indien dit het geval is, zullen mogelijke 

manieren om deze beletselen weg te nemen worden beschreven. Ook zal hierbij worden ingegaan op 

een aantal waarborgen die van belang zijn bij de inzet van Snelle DNA-identificatie. 

 

De scriptie zal worden afgesloten met een conclusie. In deze conclusie zal het antwoord op de 

deelvragen worden samengevat.  

 

1.3 Methodologie en structuur 

De centrale vraag in deze scriptie is of een nieuwe onderzoekstechniek zich laat inpassen binnen de 

huidige wet- en regelgeving. De belangrijkste manier om hier achter te komen is het bestuderen van de 

huidige wet- en regelgeving. Ook is het van belang om eerst wat dieper in te gaan op de nieuwe 

onderzoekstechniek zelf om zo duidelijk te kunnen maken wat er precies in de praktijk zou veranderen 

met de nieuwe techniek. Hiervoor is literatuur vereist die niet per se juridisch van aard hoeft te zijn. 

Nadat beschreven is wat er zou veranderen met de nieuwe onderzoekstechniek kan een koppeling 

worden gemaakt met de wet. Gekeken zal worden hoe het DNA-onderzoek nu verloopt en hoe het 

DNA-onderzoek zou kunnen veranderen indien gebruik zou worden gemaakt van Snelle DNA-

identificatie. Vervolgens zal duidelijk worden of er zich problemen kunnen voordoen. De vraag die 

hierbij gesteld kan worden is of er bepaalde onderzoekshandelingen zijn die volgens de huidige wet- 

en regelgeving per se door een deskundige dienen te worden uitgevoerd en die dat niet zullen worden 

bij de inzet van Snelle DNA-identificatie. Indien blijkt dat dit zich voor kan doen, moet hiervoor een 

oplossing bedacht worden. Deze is misschien in wetenschappelijke literatuur te vinden, maar kan ook 

in overleg met mensen uit de praktijk worden bedacht. Hierdoor is het van belang naast bestudering 

van literatuur ook interviews te houden met mensen die in de praktijk te maken hebben met DNA-

onderzoek. Hierbij kan het zowel gaan om mensen die zich regelmatig op een PD bevinden, als 

mensen die de resultaten van het onderzoek achteraf moeten beoordelen, zoals rechters. Zij kunnen in 

een oplossing die op papier logisch lijkt (praktische) problemen zien en het is van belang hier al oog 

voor te hebben bij dit scriptieonderzoek. Dit zodat niet direct na het verschijnen van deze scriptie 

problemen naar voren komen, waardoor mogelijk aangedragen oplossingen meteen onbruikbaar 

blijken te zijn. Het doel van deze interviews is niet om een representatief beeld te krijgen van de 

mening van bijvoorbeeld de forensisch onderzoeker of de rechter over Snelle DNA-identificatie. Het 

gaat vooral om het krijgen van inzichten van mensen uit de strafrechtspraktijk voor eventuele 
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problemen die zich kunnen voordoen bij de inzet van Snelle DNA-identificatie. Dit scriptieonderzoek 

is door deze interviews niet alleen een literatuuronderzoek, maar ook enigszins een praktijkonderzoek. 

 

Ter afbakening is bij dit scriptieonderzoek gekozen voor een focus op de rol van de deskundige bij 

DNA-onderzoek. Deze afbakening betekent dat niet alle vragen die relevant zijn in het kader van het 

in gebruik nemen van Snelle DNA-identificatie zullen worden beantwoord in deze scriptie. Op de fase 

die voorafgaat aan het in gebruik nemen van Snelle DNA-identificatie, zal bijvoorbeeld niet worden 

ingegaan. Om Snelle DNA-identificatie te kunnen gebruiken dient er op basis van artikel 15 van het 

Besluit DNA-onderzoek in strafzaken toegang te zijn tot de DNA-databank. Voor deze scriptie wordt 

er van uitgegaan dat deze toegang er is, omdat er anders geen resultaat zal zijn uit de Snelle DNA-

identificatie en in dat geval de vraag wat er met het resultaat van de Snelle DNA-identificatie kan 

worden gedaan niet beantwoord kan worden.
2
  

 

1.4 De bredere context 

Al enige tijd wordt er onderzoek verricht naar de forensische kant van mobiele DNA-technieken in het 

kader van het promotieonderzoek „Opsporen met het lab op zak‟. De hoofdvraag uit deze scriptie 

vloeit min of meer voort uit dit promotieonderzoek. Deze scriptie kan hier echter wel los van worden 

gezien. De centrale vraag in deze scriptie levert hopelijk bruikbare resultaten op om te kunnen 

beoordelen of mobiele DNA-technieken onder de huidige wet- en regelgeving ingezet kunnen worden. 

Dit scriptieresultaat zal ook bruikbaar zijn in het kader van het promotieonderzoek. Voor het lezen van 

deze scriptie is het echter geenszins vereist iets af te weten van dit promotieonderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Overigens valt op te merken dat artikel 15 van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken er niet zonder meer aan in de weg staat dat na het 

uitvoeren van de Snelle DNA-identificatie gegevens vanuit de DNA-databank worden verstrekt door de beheerder ervan.  
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Hoofdstuk 2 

DE PROCEDURE OP DE PLAATS DELICT 

 

Het verrichten van onderzoek op een PD dient zorgvuldig te gebeuren. Er is namelijk maar één kans 

om het goed te doen.
3
 Het lastige hierbij is dat geen enkele PD hetzelfde is. In dit hoofdstuk wordt in 

grote lijnen een beeld gegeven van de procedure die op een PD gevolgd kan worden. Na de 

beschrijving hiervan zal worden gekeken hoe deze procedure zou kunnen veranderen indien er Snelle 

DNA-identificatie op de PD zou plaatsvinden. Het doel van dit hoofdstuk is het beantwoorden van de 

eerste deelvraag: 

 

Hoe verloopt het onderzoek op de plaats delict en waarvoor zou in de toekomst de “Snelle DNA-

identificatie” gebruikt kunnen worden door forensisch onderzoekers? 

 

Deze vraag zal worden beantwoord door ten eerste een korte beschrijving te geven van wat PD-

onderzoek precies inhoudt. Vervolgens zal een schets worden gegeven van de verschillende 

categorieën plaatsen delict die kunnen worden onderscheiden. Per categorie zal hierbij worden 

beschreven hoe grondig de PD wordt onderzocht. Hierna zal worden ingegaan op het werkproces op 

de PD. Vervolgens wordt het sporenonderzoek behandeld en zal worden beschreven hoe het 

sporenonderzoek zou kunnen veranderen door het inzetten van Snelle DNA-identificatie. Het 

hoofdstuk zal worden afgesloten met een conclusie. 

 

2.1 Plaats delict-onderzoek  

Voordat ingegaan kan worden op de procedure op de PD is het van belang eerst te weten wat PD-

onderzoek in het algemeen inhoudt. Bij een PD gaat het om een plaats waar mogelijk een misdrijf 

heeft plaatsgevonden of een plaats waar de mogelijke dader sporen heeft achtergelaten. Eén misdrijf 

kan hierdoor meerdere plaatsen delict hebben, meerdere misdrijven hoeven echter niet meerdere 

plaatsen delict te hebben. Het doel van het onderzoeken van een PD is waarheidsvinding. Door te 

kijken naar technische- en tactische aanwijzingen wordt geprobeerd achter de waarheid te komen.
4
 

Gekeken wordt, onder andere door het verrichten van sporenonderzoek, of er aanwijzingen te vinden 

zijn waarmee de toedracht van het gebeurde kan worden vastgesteld.
5
 Zorgvuldig te werk gaan is 

hierbij van groot belang. De keuze om met een bepaalde onderzoekstechniek achter de waarheid te 

proberen te komen kan ervoor zorgen dat een andere techniek niet meer gebruikt kan worden. Hoe te 

werk kan worden gegaan, met betrekking tot het sporenonderzoek, is vaak afhankelijk van de 

beschikbare capaciteit van forensisch onderzoekers. Om deze capaciteit zo goed mogelijk te verdelen 

worden de verschillende typen plaatsen delict ingedeeld in verschillende categorieën. Deze zullen in 

de volgende paragraaf worden beschreven. 

 

2.2 Verschillende categorieën plaatsen delict 

Er bestaat niet één vast type PD. Er wordt, voor de mate waarin sporenonderzoek wordt verricht, 

grofweg een onderscheid gemaakt tussen vijf categorieën plaatsen delict: plaatsen delict waarbij het 

forensische onderzoeksteam (verder: team-FO) geen onderzoek verricht, de Standaard-PD, de 

Maatwerk-PD, de Maatwerk-plus-PD en de Calamiteiten-PD.
6
 De indeling in een bepaald type PD is 

grotendeels van belang voor de inzet van forensisch onderzoekers. De capaciteit om onderzoek te doen 

is niet onbeperkt, dus er moeten keuzes worden gemaakt over hoe uitvoerig een PD kan worden 

                                                           
3 Roos 2010, p. 490. 
4 Van Amelsvoort & Groenendal 2013, p. 15. 
5 Van Amelsvoort & Groenendal 2013, p. 91. 
6 Van Amelsvoort & Groenendal 2013, p. 69-71. 
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onderzocht.
7
 Bij een PD waar het team-FO geen onderzoek verricht zal de opsporingsambtenaar die ter 

plaatse is zelf sporen moeten veiligstellen. Dit veiligstellen beperkt zich meestal tot het vastleggen van 

het sporenbeeld en het zoeken en veiligstellen van DNA- en vingersporen. In de volgende vier 

subparagrafen zullen de vier andere categorieën worden besproken. 

 

2.2.1 De standaard-plaats delict 

Een PD is in de meeste gevallen een standaard-PD, indien er sprake is geweest van veelvoorkomende 

criminaliteit. De persoonlijke integriteit van het slachtoffer is bij dit type PD niet in het geding 

geweest. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een inbraak waarbij de bewoners niet thuis 

waren. Bij het onderzoek dat op de standaard-PD wordt uitgevoerd, voert een forensisch onderzoeker 

beperkt onderzoek uit. Dit beperkte onderzoek richt zich in de meeste gevallen op DNA-sporen en 

dactyloscopische sporen.
8
 Ook wordt er, in mindere mate, naar zogenaamde werktuigsporen gekeken. 

Dit zijn schoen-, kras-, indruk-, en vormsporen.
9
 

 

2.2.2 De Maatwerk-plaats delict 

Een PD valt meestal in de categorie Maatwerk-PD, indien er sprake is geweest van een zwaarder delict 

of een delict met een complex sporenbeeld. De persoonlijke integriteit van het slachtoffer is bij dit 

type misdrijven wel in het geding geweest. Hierbij kan gedacht worden aan een zware mishandeling of 

een zedendelict. Het PD-onderzoek gaat, indien er sprake is dit type PD, een stuk verder dan bij het 

standaard PD-onderzoek. Bij de Maatwerk-PD worden alle mogelijke onderzoekstechnieken ingezet.
10

 

 

2.2.3 De Maatwerk-plus-plaats delict 

Bij de Maatwerk-plus-PD gaat het om een PD waar bijvoorbeeld een levensdelict heeft 

plaatsgevonden. Hierbij kan de lichamelijke integriteit van het slachtoffer in het geding zijn geweest, 

er kan sprake zijn van een groot maatschappelijk risico of er is een complex FO noodzakelijk. Op dit 

type PD wordt gezocht naar alle sporen en worden deze sporen veiliggesteld door het team-FO. Een 

bijzonderheid bij dit type PD is dat er ondersteuning kan worden gevraagd van het Landelijk 

Forensisch Service Center of het NFI. Het onderzoek vindt hierbij plaats onder supervisie van de 

forensisch officier van justitie. 
11

 

 

2.2.4 De Calamiteiten-plaats delict 

Een PD wordt een Calamiteiten-PD, indien de persoonlijke integriteit van een of meerdere personen in 

het geding is geraakt, de maatschappelijke impact groot is, er meer dan één team-FO noodzakelijk is 

of er specialistische kennis is vereist. Het kan hierbij gaan om een ramp, een nucleair incident, een 

terroristische aanslag of een zaak met een politiek hoog afbreukrisico. Vaak is er hierbij een Staf 

Grootschalig Bijzonder Optreden en hierbij voert het Landelijk Team Forensische Opsporing vaak 

samen met het team-FO van de Regionale Eenheid het PD-onderzoek uit.
12

  

 

Kort samengevat is de inschaling van een PD in een bepaalde categorie vaak van belang voor de inzet 

van onderzoeksmethoden. Verder is het van belang voor de vraag wie wordt ingeschakeld om 

ondersteuning te bieden. Voor het “perfecte” PD-onderzoek is voldoende tijd en kwaliteit nodig van 

de onderzoekers. De politie heeft de capaciteit niet om dit op elke PD te doen. De inschaling van een 

                                                           
7 Met “onderzocht” wordt bedoeld het verrichten van sporenonderzoek. 
8 Bij dactyloscopische sporen gaat het om vingersporen. 
9 Van Amelsvoort & Groenendal 2013, p. 70. Waarbij het per regio kan verschillen wat wordt veiliggesteld. Werktuigsporen worden niet in  

elke regio veiliggesteld, DNA- en dactyloscopische sporen daarentegen wel altijd. 
10 Van Amelsvoort & Groenendal 2013, p. 70. 
11 Van Amelsvoort & Groenendal 2013, p. 70-71. Een TGO (verder: Team Grootschalige Opsporing) valt ook onder dit type PD. Hierbij is 

vooral de maatschappelijke impact van belang. 
12 Van Amelsvoort & Groenendal 2013, p. 71. 
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PD in één van de bovenstaande categorieën zorgt ervoor dat de beschikbare capaciteit zo goed 

mogelijk wordt verdeeld.
13

 

 

2.3 Het werkproces op de plaats delict 

Nadat globaal is beschreven welke categorieën plaatsen delict er kunnen worden onderscheiden zal nu 

het werkproces op de PD worden beschreven.  

 

Het werkproces op de PD ziet er schematisch als volgt uit: 

 

 

Het onderzoeken van een PD kent, zoals in bovenstaand schema te zien valt, vijf fasen. Ten eerste is er  

hierbij een oriëntatiefase. Hierbij stelt de onderzoeker, in principe een forensisch onderzoeker, op 

basis van de relevante informatie een hypothese op over wat er gebeurd kan zijn. Het wat en hoe staan 

hierbij centraal. Vervolgens wordt het PD-onderzoek nauwkeurig voorbereid. De forensisch 

onderzoeker stelt hierbij een werkplan op. Het belangrijkste in deze fase is dat de forensisch 

onderzoeker moet bedenken wat prioriteit heeft en welke onderzoeksmethoden hij wil gaan gebruiken. 

De volgende stap is het daadwerkelijk uitvoeren van het werkplan. Hierbij staat het veiligstellen van 

sporen voorop. In paragraaf 2.4 zal hierop worden ingegaan. Tijdens het uitvoeren van het werkplan 

bekijkt de forensisch onderzoeker steeds of de hypothese, die hij eerder heeft geformuleerd, nog juist 

is. Vervolgens rond de forensisch onderzoeker het onderzoek af. Tot slot legt hij zijn bevindingen vast 

in een proces-verbaal.
14

 Roos vindt dat het onderzoek op een PD uit vier fasen bestaat: oriëntatie, 

planning, uitvoering en afronding. Hij beschouwt het vastleggen van het resultaat van het PD-

onderzoek hierbij niet als een aparte fase.
15

 

 

2.4 Sporen en de procedure 

Bij de aankomst op een PD zal er altijd een zekere spanning zijn tussen het tactische belang en het 

belang van sporen. Uit tactisch oogpunt wil de onderzoeker soms zo snel mogelijk informatie over 

bijvoorbeeld het slachtoffer. Hierbij kan worden gedacht aan informatie over zijn identiteit of 

informatie over de personen met wie hij omgaat. Om hier achter te komen zal de onderzoeker de PD 

meteen willen betreden om te zoeken naar bijvoorbeeld zijn legitimatie. Dit verdraagt zich echter vaak 

niet met het belang dat gediend is met het niet verstoren van sporen op de PD. Elke verstoring van een 

spoor kan namelijk funest zijn voor het verdere opsporingsonderzoek.
16

 Hierdoor is het opstellen en 

uitvoeren van een nauwkeurig opgesteld werkplan cruciaal. Sporen kunnen een grote bewijskracht 

hebben. Dit geldt voornamelijk voor sporen die een directe relatie hebben met de donor, zoals bloed- 

of DNA-sporen.
17

 Het beschadigen, contamineren of onbruikbaar maken van deze sporen moet dus, 

voor zover mogelijk, worden voorkomen. Wat verder van belang is bij sporen, is dat er regelmatig een 

keuze zal moeten worden gemaakt tussen bepaalde onderzoeken. Het ene onderzoek kan namelijk 

destructief zijn voor het andere. Op een PD zal een forensisch onderzoeker een groot aantal sporen 

veilig willen stellen. Niet al deze sporen zal hij echter laten onderzoeken, ook hierbij is de capaciteit 

niet onbeperkt en zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Indien een forensisch onderzoeker wil dat 

                                                           
13 Van Amelsvoort, Groenendal & Van Manen 2004, p. 82-83. 
14 Van Amelsvoort & Groenendal 2013, p. 72-73. 
15 Roos 2010, p. 490. 
16 Roos 2010, p. 490-491. 
17 Van Amelsvoort, Groenendal & Van Manen 2004, p. 91-92. 

Oriëntatiefase 

Werkplan 
opstellen, 

voorbereiden 
PD-onderzoek 

Uitvoeren 
werkplan 

Afronden  

PD-onderzoek 

Vastleggen 
resultaat PD-

onderzoek 



8 
 

er DNA-onderzoek wordt verricht op een bepaald spoor, zal de officier van justitie (verder: OvJ) of de 

rechter-commissaris (verder: r-c) hiervoor toestemming dienen te verlenen.
18

 De forensisch 

onderzoeker dient de aangetroffen sporen, die zich eventueel kunnen bevinden op voorwerpen die in 

beslag kunnen worden genomen, in een verpakking te stoppen en hij dient deze verpakking te voorzien 

van een identiteitszegel.
19

 Hiervan maakt hij melding in het proces-verbaal. Vervolgens dient de 

forensisch onderzoeker de verpakking te voorzien van een sluitzegel. Het voorwerp of de sporen 

moeten vervolgens zo spoedig mogelijk te worden bezorgd bij het Nederlands Forensisch Instituut 

(verder: NFI).
20

 De OvJ of de r-c benoemt vervolgens een deskundige om het DNA-onderzoek te 

verrichten.
21

 In principe wordt het onderzoek verricht in het NFI, tenzij de OvJ of de r-c anders heeft 

bepaald. Vervolgens wordt een termijn gesteld waarbinnen het DNA-onderzoek uitgevoerd dient te 

zijn.
22

 Na het uitvoeren van het DNA-onderzoek stelt de deskundige een verslag op met hierin de 

resultaten van het DNA-onderzoek. Dit verslag bevat onder andere de methode waarmee het 

onderzoek is verricht en de resultaten en conclusies van het onderzoek. 
23

 Op de procedure bij het 

DNA-onderzoek zal in hoofdstuk 3 verder worden ingegaan. De resultaten van het DNA-onderzoek 

zijn meestal niet snel beschikbaar. De OvJ kan wel een spoedverzoek indienen om de resultaten sneller 

te ontvangen.
24

 In de praktijk stellen de politie, het Openbaar Ministerie (verder: OM) en het NFI elk 

jaar een “service level agreement” op waarin afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de 

levertijden van diensten van het NFI.
25

  

 

2.5 Verschil procedure NFI en Snelle DNA-identificatie 

Door verschillende technische innovaties zal het onderzoek op de PD in de toekomst anders kunnen 

worden verricht dan nu het geval is. Dit geldt vooral voor het omgaan met aangetroffen sporen. Op dit 

moment verloopt de, niet-spoed, procedure met aangetroffen DNA-sporen samengevat als volgt. Nadat 

er een spoor is aangetroffen op de PD neemt de forensisch onderzoeker hier een monster van en dit 

monster wordt vervolgens opgestuurd naar een geaccrediteerd laboratorium, meestal het NFI.
26

 

Vervolgens doorloopt het DNA-spoor in het laboratorium een groot aantal stappen. De stappen kunnen 

verschillen per spoor, maar in grote lijnen verloopt de procedure als volgt. Ten eerste moet daar het 

DNA worden blootgelegd. Vervolgens moet worden bepaald hoeveel DNA is aangetroffen en wat de 

concentratie hiervan is. Hierna moet het monster verdund worden. Waarna er uit een zeer kleine 

hoeveelheid DNA een gedeelte, simpel gezegd, vermeerderd kan worden tot er genoeg van is om het 

te analyseren. Dit proces wordt PCR genoemd, in het Nederlands vertaald als een polymerase-

kettingreactie. De volgende stap is het detecteren en profileren van het DNA. Hierna kan er een 

vergelijking worden gemaakt met een referentiemonster of de DNA-databank en kan er een rapport 

worden geschreven over de resultaten die hieruit komen.
27

 Het eerste deel, het gedeelte van het 

blootleggen tot en met het profileren van het DNA, kan in theorie binnen een tijdsduur van zes tot 

negen uur. Het vergelijken van profielen en het opstellen van het rapport kost echter meer tijd. De duur 

van het DNA-onderzoek heeft ook te maken met de capaciteit die beschikbaar is bij het laboratorium. 

Het NFI onderzoekt jaarlijks heel veel sporen en niet elk spoor dat binnenkomt kan hierdoor direct 

worden onderzocht. Op de website van het NFI valt te lezen welke termijnen worden gehanteerd voor 

welke typen sporen. Er valt bijvoorbeeld te lezen dat bij een diefstal waar bloed is aangetroffen het 

                                                           
18 Artikel 151a, eerste lid, Sv voor de OvJ en artikel 195a, eerste lid, Sv voor de r-c. 
19 Artikel 5, eerste lid, van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken. 
20 Artikel 5, derde lid, van het Besluit DNA onderzoek in Strafzaken 
21 Artikel 151a, tweede lid, Sv voor de OvJ en artikel 195a, tweede lid, Sv voor de r-c.  
22 Artikel 9, eerste lid, van het Besluit DNA onderzoek in Strafzaken. 
23Artikel 10, tweede lid, onder c en d, van het Besluit DNA onderzoek in Strafzaken. 
24 De termijn wordt dan 7 of 2 dagen. DNA-express <mijnnfi.nl/pdc/biologisch/dna-haar-vingersporen-bloed/dna-express.html> (laatst 

geraadpleegd 15 november 2013). 
25 NFI Forensisch onderzoek <www.nederlandsforensischinstituut.nl/forensisch_onderzoek/> (laatst geraadpleegd 15 november 2013). 
26 Indien er toestemming is van de r-c of de OvJ. Lang niet alle monsters worden ingestuurd. 
27 Mapes 2012, p. 7. 



9 
 

onderzoek veertien dagen zal duren. Indien er vooronderzoek door de politie is verricht, wordt deze 

termijn negentien dagen en indien er vooronderzoek is verricht door het NFI, wordt de termijn 

zesentwintig dagen.
28

 Ook zijn er een aantal onderzoeken, bijvoorbeeld DNA-onderzoek 

oogkleurbepaling, waarbij voor de termijn overleg dient te worden gepleegd met de FO-desk.
29

 

 

Indien er gebruik zou worden gemaakt van een mobiele DNA-techniek, zoals Snelle DNA-

identificatie, kan dit proces mogelijk aanzienlijk versneld worden. Bij Snelle DNA-identificatie wordt 

er gebruik gemaakt van een apparaat dat op de PD vergelijking kan maken tussen het aangetroffen 

spoor, dat mogelijk DNA bevat, en het profiel van een persoon die zich in de DNA-databank 

bevindt.
30

 Het apparaat geeft na het uitvoeren van deze vergelijking aan of er sprake is van een 

match.
31

 Hierbij zit er tussen de stap monstervoorbereiding en het schrijven van een rapport over de 

resultaten, maar één stap, namelijk het gebruiken van het mobiele DNA-systeem.
32

 Dit kan mogelijk in 

anderhalf uur, hetgeen een aanzienlijk kortere tijd is dan het eerder beschreven DNA-onderzoek bij het 

NFI.
33

 Het NFI wordt echter niet overbodig: zij blijft in ieder geval altijd belangrijk voor 

ingewikkeldere sporen. Het zou kunnen dat er door deze verandering in de toekomst andere keuzes 

gemaakt gaan worden door forensisch onderzoekers op de PD, maar dit zal de praktijk moeten 

uitwijzen.  

 

2.6 Deelconclusie hoofdstuk 2 

De vraag die centraal stond in dit hoofdstuk was: 

 

Hoe verloopt het onderzoek op de plaats delict en waarvoor zou in de toekomst de “Snelle DNA- 

identificatie” gebruikt kunnen worden door forensisch onderzoekers? 

 

Het doel van het onderzoeken van een PD is waarheidsvinding. Plaatsen delict worden in 

verschillende categorieën ingedeeld om de capaciteit aan forensisch onderzoekers zo goed mogelijk te 

verdelen. Er vallen vijf categorieën plaatsen delict te onderscheiden: de PD waar geen onderzoek 

wordt verricht door forensisch onderzoekers, de standaard-PD, de Maatwerk-PD, de Maatwerk-plus-

PD en de Calamiteiten-PD. Op elke PD valt het onderzoek in grote lijnen uiteen in vijf fasen: de 

oriëntatiefase, de fase van het opstellen van het werkplan en het voorbereiden van het PD-onderzoek, 

de fase van het uitvoeren van het werkplan, de fase van het afronden van het PD-onderzoek en de fase 

waarin het resultaat van het PD-onderzoek wordt vastgelegd. Indien forensisch onderzoekers tijdens 

het PD-onderzoek sporen hebben aangetroffen die zij willen laten onderzoeken, hebben zij hiervoor 

toestemming nodig van de OvJ of de r-c. Indien zij toestemming krijgen om de sporen te laten 

onderzoeken, dienen zij de sporen op te sturen naar het NFI. Binnen het NFI doorlopen de sporen een 

vrij uitgebreide en tijdrovende procedure. Indien er gebruik zou worden gemaakt van Snelle DNA-

identificatie kan het DNA-onderzoek al op de PD plaatsvinden. In dat geval zit er tussen de stap 

monstervoorbereiding en het schrijven van het rapport over de resultaten van het DNA-onderzoek 

maar één stap, namelijk het gebruiken van het apparaat voor Snelle DNA-identificatie. 

                                                           
28 Het gaat in het eerste geval om het DNA-onderzoek sporenbatch HVC met code HBS003 <mijnnfi.nl/pdc/biologisch/dna-haar-

vingersporen-bloed/dna-onderzoek-sporenbatch-hvc.html>. In het tweede geval gaat het om DNA-basis met vooronderzoek door de politie 

met code HBS004 <mijnnfi.nl/pdc/biologisch/dna-haar-vingersporen-bloed/dna-basis-met-vooronderzoek-door-de-politie.html>. In het derde 

geval gaat het om DNA-onderzoek met vooronderzoek door het NFI met code HBS007 <mijnnfi.nl/pdc/biologisch/dna-haar-vingersporen-
bloed/dna-onderzoek-met-vooronderzoek-door-het-nfi.html> (allen laatst geraadpleegd 15 november 2013). 
29 DNA-onderzoek: oogkleurbepaling met code HBS217<mijnnfi.nl/pdc/biologisch/dna-haar-vingersporen-bloed/dna-onderzoek-

oogkleurbepaling.html> (laatst geraadpleegd 15 november 2013). 
30 Het apparaat heeft ongeveer de grootte van een computer. 
31 De kans op een match wordt overigens elk jaar groter, omdat er steeds meer personen worden opgenomen in de databank. In 2012 zijn er 

meer dan 27.000 nieuwe personen toegevoegd aan de DNA-databank. Het totaal stond eind 2012 hiermee op 157.864. Bron: NFI, DNA 
jaarverslag 2012, p. 10. 
32 Mapes 2012, p. 8. 
33 Doorbraak in de opsporing 2012, p. 19. 
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Hoofdstuk 3 

WET- EN REGELGEVING BIJ DNA-ONDERZOEK 

 

In hoofdstuk 2 stond de procedure op de PD centraal. Beschreven is hoe die procedure in grote lijnen 

verloopt en op welke manier hierbij DNA-sporen kunnen worden veiliggesteld. In dit hoofdstuk staat 

de fase die hierop kan volgen centraal: het onderzoeken van de veiliggestelde DNA-sporen.
34

 Hierbij 

gaat het om het zoeken naar overeenkomsten tussen het aangetroffen DNA-spoor en een profiel in de 

DNA-databank. Bij DNA-onderzoek is een aantal personen en instanties betrokken met ieder hun 

eigen bevoegdheden. Deze bevoegdheden zijn te vinden in de wet- en regelgeving die betrekking heeft 

op DNA-onderzoek. In dit hoofdstuk zal worden beschreven welke wet- en regelgeving hierbij 

relevant is. Dit zal gebeuren ter beantwoording van de tweede deelvraag: 

 

Welke wet- en regelgeving speelt een rol bij DNA-onderzoek en welke onderzoekshandelingen dienen 

op basis hiervan te worden verricht door een deskundige? 

 

Ter beantwoording van deze deelvraag zal eerst worden ingegaan op de specifieke voorschriften in het 

Wetboek van Strafvordering omtrent het laten verrichten van DNA-onderzoek. Vervolgens zal worden 

ingegaan op de, in het Wetboek van Strafvordering genoemde, deskundige en de in 2010 ingevoerde 

Wet deskundige in strafzaken. Deze wetgeving is van recentere datum dan de specifieke voorschriften 

in het Wetboek van Strafvordering over DNA-onderzoek en de vraag is in hoeverre deze wetgeving 

nieuwe of aanvullende eisen stelt aan de specifieke voorschriften die betrekking hebben op DNA-

onderzoek. Hierna zal worden ingegaan op de vraag of het ook mogelijk is om specialistisch 

onderzoek te laten verrichten buiten de in 2010 ingevoerde wetgeving om. Centraal hierbij staat de 

Aanwijzing technisch onderzoek/deskundigenonderzoek (verder: Aanwijzing). Bij deze Aanwijzing 

zal ook een kanttekening worden gemaakt. Tot slot zal nog worden aangegeven wat de consequenties 

zijn van de Wet deskundige in strafzaken voor DNA-onderzoek in strafzaken.
35

 

 

3.1 Het Wetboek van Strafvordering en DNA-onderzoek 

In deze paragraaf zullen de bepalingen die betrekking hebben op DNA-onderzoek uit het Wetboek van 

Strafvordering en het hierop gebaseerde Besluit DNA-onderzoek in strafzaken (verder: Besluit) 

worden beschreven. Eerst zal hierbij worden ingegaan op de definitie van DNA-onderzoek in het 

Wetboek van Strafvordering en vervolgens zal worden ingegaan op de bevoegdheden van de OvJ en 

de r-c bij DNA-onderzoek. 

 

3.1.1 Definitie DNA-onderzoek in het Wetboek van Strafvordering 

Artikel 138a van het Wetboek van Strafvordering (verder: Sv) geeft een definitie van DNA-onderzoek. 

Deze definitie is sinds zijn invoering meerdere malen gewijzigd om ook andere typen van DNA-

onderzoek onder de definitie te brengen. Dit is op 1 april 2012 voor de laatste keer gebeurd. Voor die 

tijd werden er onder artikel 138a Sv slechts twee typen onderzoek getypeerd als DNA-onderzoek: ten 

eerste het standaard DNA-onderzoek, waarbij twee DNA-profielen met elkaar worden vergeleken en 

ten tweede het onderzoek dat is gericht op het vaststellen van uiterlijk waarneembare 

persoonskenmerken van de onbekende verdachte. Op 1 april 2012 zijn hier door de definitiewijziging 

het verwantschapsonderzoek en het onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van 

                                                           
34 Kan volgen, omdat er met de meeste veiliggestelde sporen niets wordt gedaan. Op de PD is het van belang alle sporen die relevant zouden 

kunnen zijn veilig te stellen, maar later moeten er keuzes worden gemaakt over welke sporen wel, en welke sporen niet, onderzocht zullen 
worden. 
35 Wat in dit hoofdstuk niet zal worden beschreven is de wet- en regelgeving die in het kader van deze scriptie niet relevant is, zoals de Wet 

DNA-onderzoek bij veroordeelden en het Besluit DNA-onderzoek vaderschap. 
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het onbekende slachtoffer bijgekomen.
36

 Het zijn de OvJ en de r-c die deze typen DNA-onderzoek 

onder bepaalde omstandigheden kunnen gelasten. Op de bevoegdheden van beide zal hierna worden 

ingegaan.  

 

3.1.2 Bevoegdheden van de officier van justitie en de rechter-commissaris bij DNA-onderzoek 

In de artikelen 151a tot en met 151i Sv worden de bevoegdheden van de OvJ bij DNA-onderzoek 

gegeven. Bij de r-c gebeurt dit in de artikelen 195a tot en met 195g Sv. Zowel de OvJ als de r-c kan, 

op grond van artikel 151, eerste lid, Sv en artikel 195a, eerste lid, Sv, ambtshalve of op verzoek van de 

verdediging, in het belang van het onderzoek, DNA-onderzoek dat gericht is op het vergelijken van 

DNA-profielen, laten verrichten. 
37

 Ook de hulpofficier van justitie heeft bij bepaalde misdrijven, die 

bij algemene maatregel van bestuur (verder: AMvB) kunnen worden aangewezen, op grond van artikel 

151a, derde lid, Sv, deze bevoegdheid.
38

 De verdachte kan hiervoor worden verzocht DNA-materiaal 

af te staan. In bepaalde gevallen is de verdachte verplicht hieraan mee te werken. Op grond van artikel 

151b, eerste lid, Sv en 195d, eerste lid, Sv, is dit het geval indien de verdachte verdacht wordt van een 

misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, Sv tegen wie ernstige bezwaren bestaan.
39

 Om het 

DNA-onderzoek te laten verrichten dient de OvJ op basis van artikel 151a, tweede lid, Sv en de r-c op 

basis van artikel 195a, tweede lid, Sv een deskundige te benoemen. Deze deskundige dient verbonden 

te zijn aan één van de bij AMvB aan te wijzen laboratoria.
40

 Na het verrichten van het onderzoek dient 

de deskundige verslag uit te brengen aan de OvJ, respectievelijk de r-c. De OvJ of de r-c dient de 

onderzochte persoon of, indien dit een ander is dan de verdachte, de verdachte, zo spoedig mogelijk 

schriftelijk op de hoogte te stellen van de uitslag van het DNA-onderzoek. Hierbij geldt wel dat het 

belang van het onderzoek deze kennisgeving moet toelaten.
41

 Een verdachte hoeft niet direct op de 

hoogte te worden gesteld als dit bijvoorbeeld de aanhouding van medeverdachten onmogelijk kan 

maken.
42

 Indien er onvoldoende DNA-materiaal is om een tegenonderzoek te kunnen laten verrichten, 

dienen de OvJ en de r-c, als er slechts één verdachte bekend is, deze verdachte de mogelijkheid te 

bieden een deskundige aan te wijzen om het DNA-onderzoek uit te voeren. Deze deskundige dient 

verbonden te zijn aan één van de bij AMvB aangewezen laboratoria.
43

  Indien er na het DNA-

onderzoek wel voldoende celmateriaal over is voor een tegenonderzoek, en de verdachte dus niet de 

mogelijkheid heeft gehad een deskundige aan te wijzen, kan de verdachte binnen veertien dagen, nadat 

hem de uitslag van het DNA-onderzoek is medegedeeld, de OvJ of de r-c verzoeken een andere 

deskundige, verbonden aan één van de bij AMvB aan te wijzen laboratoria, te benoemen om een 

tegenonderzoek te verrichten.
44

 Bij bevestiging van het resultaat van het eerder verrichte onderzoek 

dient de verdachte een gedeelte van de kosten van het tegenonderzoek te betalen.
45

 

 

DNA-profielen mogen bewaard blijven, maar aan het verwerken van DNA-profielen zijn wel 

beperkingen gesteld.
46

 DNA-profielen mogen namelijk alleen worden verwerkt voor het voorkomen, 

                                                           
36 Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr.3 (MvT). 
37  De r-c kan het ook op vordering van de OvJ doen. 
38 Het Besluit wijst hiervoor artikel 310 en 311, eerste lid, onderdelen 1˚,4˚ en 5˚ van het Wetboek van Strafrecht aan. 
39 De misdrijven in artikel 67, eerste lid, Sv zijn de gevallen waarbij voorlopige hechtenis is toegelaten. Het gaat hierbij kort gezegd om 

misdrijven waarop een wettelijke gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld of een aantal specifiek in dit artikel vermelde misdrijven. 
40 Het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken wijst in beginsel het NFI hiervoor aan, zie hiervoor artikel 1 lid 1 onder h Besluit. Dit is alleen 

anders indien het NFI onvoldoende capaciteit heeft of de OvJ of de r-c uitdrukkelijk heeft bepaald dat het in een ander laboratorium dient te 
gebeuren. Dit dient dan wel een geaccrediteerd laboratorium te zijn, aldus artikel 7, eerste en tweede lid, van het Besluit. 
41 Artikel 151a, vijfde lid, Sv voor de OvJ en artikel 195a, vierde lid, Sv voor de r-c. 
42 Tekst & Commentaar Strafvordering bij artikel 151a Sv, zie punt 10 onder C. 
43 Artikel 151a, vierde lid, Sv voor de OvJ en artikel 195a, derde lid, Sv voor de r-c. 
44 Artikel 151a, zesde lid, Sv voor de OvJ en artikel 195b, eerste lid, Sv voor de r-c.  
45 Artikel 151a, zevende lid, Sv voor de OvJ en artikel 195b, tweede lid, Sv voor de r-c. Het bedrag dat verdachte dient te betalen bij 
bevestiging van het eerdere onderzoek is bij AMvB vastgesteld. 
46 Wel gelden er maximale bewaartermijnen die kunnen verschillen per delict. Bron: NFI Bewaartermijnen 

<dnadatabank.forensischinstituut.nl/dna_databanken/dna_databank_strafzaken/bewaartermijnen/> (laatst geraadpleegd 15 november 2013). 
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opsporen, vervolgen en berechten van strafbare feiten of het vaststellen van de identiteit van een lijk.
47

 

De artikelen 227 tot en met 236 Sv zijn bij DNA-onderzoek van overeenkomstige toepassing, voor 

zover daar in de zojuist beschreven bepalingen niet van is afgeweken.
48

 In de artikelen 227 tot en met 

236 Sv gaat het, onder andere, over de mogelijkheid voor de r-c om aanvullend onderzoek te bevelen 

en de mogelijkheid voor de deskundige om verheldering van de opdracht te vragen aan de r-c.
49

 Indien 

de deskundige op grond van artikel 232 Sv wordt gehoord, blijft het recht op tegenonderzoek, waarbij 

de OvJ een deskundige benoemd, buiten toepassing.
50

 Indien er sprake is van een situatie als 

beschreven in artikel 228 Sv, vierde lid, Sv, kort gezegd een andere deskundige die aanwijzingen en 

opmerkingen geeft bij het onderzoek van de aangewezen deskundige, kan de verdachte de r-c niet 

meer verzoeken een deskundige te benoemen om tegenonderzoek te verrichten.
51

 Tot slot bepalen 

artikel 151a, elfde lid, Sv en artikel 195a, zesde lid, Sv dat er bij AMvB nadere regels omtrent de 

uitvoering van de artikelen 151a en 195a Sv worden gegeven.
52

 Deze nadere regels omtrent de 

uitvoering geeft het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken. In dit Besluit wordt de deskundige 

veelvuldig genoemd als de bevoegde persoon om bepaalde handelingen te verrichten in het kader van 

het DNA-onderzoek. In onderstaand schema zijn de relevante artikelen van dit Besluit weergegeven. 

 

Besluit DNA-onderzoek in Strafzaken 

ARTIKEL TEKST 

9 Lid 1: De deskundige verricht het DNA-onderzoek binnen de termijn die de officier van 

justitie, de hulpofficier van justitie onderscheidenlijk de rechter-commissaris die de 

opdracht tot het verrichten van het DNA-onderzoek heeft gegeven, heeft gesteld. De 

termijn wordt na overleg met het instituut vastgesteld. 

Lid 2: De deskundige verricht het DNA-onderzoek volgens een van de methoden die zijn 

goedgekeurd bij het verlenen van de accreditatie aan het laboratorium waaraan hij is 

verbonden. 

10  Lid 1: De deskundige stelt een verslag op van de resultaten van het DNA-onderzoek en 

ondertekent het verslag. 

Lid 3: De deskundige doet uiterlijk een week na dagtekening van het verslag: 

a. het verslag toekomen aan de officier van justitie, de hulpofficier van justitie 

onderscheidenlijk de rechter-commissaris, 

b. een afschrift van het verslag toekomen aan het instituut, alsmede het DNA-profiel dat 

uit het DNA-onderzoek is verkregen, en 

c. een afschrift van het verslag toekomen aan de opsporingsambtenaar die betrokken is bij 

het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk vooronderzoek in het kader waarvan het 

DNA-onderzoek is verricht waarover de deskundige het verslag heeft opgesteld, met dien 

verstande dat dit afschrift geen DNA-profiel bevat. 

Lid 4: Indien de deskundige het verslag, bedoeld in het derde lid, aan de hulpofficier van 

justitie doet toekomen, doet hij het tevens toekomen aan de officier van justitie. 

11 Lid1: De deskundige zendt zo spoedig mogelijk na het verrichten van het DNA-

onderzoek het overgebleven celmateriaal in een verpakking die is voorzien van een 

sluitzegel, naar het instituut, tenzij hij is verbonden aan het laboratorium van het instituut. 

 

                                                           
47 Artikel 151a lid, achtste lid, Sv voor de OvJ en artikel 195a, vijfde lid, Sv voor de r-c. 
48Artikel 151a, negende lid, Sv voor de OvJ en artikel 195c Sv voor de r-c. Bij de „zojuist beschreven bepalingen‟ gaat het om: de eerste acht 

leden van artikel 151a Sv en de artikelen 195a en 195b Sv.  
49 Artikel 228, derde lid, Sv en artikel 229, eerste lid, Sv. 
50 Artikel 151a, tiende lid, Sv. 
51 Artikel 195b, derde lid, Sv. 
52 Overigens is er ook nog een hierop gebaseerde nog gedetailleerdere ministeriële regeling, de Regeling DNA-onderzoek in Strafzaken. In 

deze regeling wordt bijvoorbeeld in de artikelen 3 en 4 bepaald met wat voor type handschoenen bloed en haarwortels dienen te worden 

afgenomen. 
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Op de, in deze artikelen genoemde, deskundige zal in paragraaf 3.2 worden ingegaan. In deze 

paragraaf zullen nu de overige artikelen, die te maken hebben met DNA-onderzoek, uit het Wetboek 

van Strafvordering nog kort worden besproken.  

 

De overige artikelen over DNA-onderzoek uit het Wetboek van Strafvordering zijn minder relevant in 

het kader van deze scriptie. Het gaat hierbij om twee typen DNA-onderzoek die in paragraaf 3.1.1 al 

beschreven zijn: het DNA-onderzoek naar het vaststellen van uiterlijk waarneembare 

persoonskenmerken van de onbekende verdachte of het onbekende slachtoffer en het DNA-onderzoek 

naar het vaststellen van verwantschap. Zowel de OvJ als de r-c heeft de bevoegdheid deze 

onderzoeken te gelasten, hetgeen voor de OvJ staat in de artikelen 151d en 151da Sv en voor de r-c in 

de artikelen 195f en 195g Sv. Tot slot heeft de OvJ in het kader van de mogelijke besmetting met 

ernstige ziekten nog enkele bevoegdheden die staan beschreven in artikel 151e Sv. 

 

Uit de beschrijving van de bevoegdheden van de OvJ en de r-c bij DNA-onderzoek blijkt dat de 

deskundige een centrale rol speelt bij het uitvoeren van DNA-onderzoek. In 2010 is er nieuwe 

wetgeving gekomen die betrekking heeft op deze deskundige. In de volgende paragraaf zal op die 

wetgeving worden ingegaan.  

 

3.2 De deskundige en de Wet deskundige in strafzaken 

Tot 1 januari 2010 was er in het Wetboek van Strafvordering weinig geregeld over de deskundige. 

Datgene wat geregeld was zag voornamelijk op het gerechtelijk vooronderzoek. Er waren alleen vaste 

gerechtelijke deskundigen. 
53

 De Wet deskundige in strafzaken heeft hierbij voor verandering gezorgd. 

Deze wet staat in deze paragraaf centraal. Er zal in deze paragraaf eerst worden ingegaan op de 

deskundige in het algemeen en de vraag waarom er in strafzaken behoefte kan zijn aan een 

deskundige. Vervolgens zal worden ingegaan op de Wet deskundige in strafzaken en met name op de 

vraag welke gevolgen de invoering van deze wet heeft gehad voor DNA-onderzoek. 

 

3.2.1 De deskundige 

In strafzaken heeft de rechter, die zelf meestal alleen jurist is, soms behoefte aan het oordeel van een 

deskundige voor de bewijsvoering of oplegging van een bepaalde straf.
54

 Er zijn grofweg twee soorten 

deskundigen: gedragsdeskundigen en bewijsdeskundigen.
55

 Bij een onderzoek van een 

gedragsdeskundige kan het bijvoorbeeld gaan om een oordeel over de toerekeningsvatbaarheid van de 

verdachte tijdens het plegen van het delict. Bij een onderzoek van een bewijsdeskundige kan het 

bijvoorbeeld gaan om een onderzoek naar DNA-sporen en de vraag of bepaalde sporen afkomstig 

kunnen zijn van een bepaalde verdachte. Voor het oordeel over deze vragen kan de rechter de hulp 

inroepen van een deskundige en in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld het geven van het bevel om de 

verdachte over te brengen naar een psychiatrisch ziekenhuis, is de rechter hiertoe verplicht.
56

 De 

rechter kan een deskundige inschakelen en deze deskundige een bepaalde onderzoeksopdracht geven. 

De conclusie die de deskundige trekt na het uitvoeren van de onderzoeksopdracht kan de rechter 

helpen bij de waarheidsvinding. Dit wil echter niet zeggen dat de deskundige hiermee op de stoel van 

de rechter gaat zitten. De inschakeling van een deskundige kan alleen zorgen voor een betere kwaliteit 

van besluitvorming. Het kan er namelijk voor zorgen dat de beslissing van de rechter beter 

onderbouwd wordt.
57

 Voordat de deskundige echt kan bijdragen aan de kwaliteit van de 

besluitvorming is het echter wel van belang eerst vast te stellen dat men te maken heeft met een 

                                                           
53 Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr.3, p. 2 (MvT). 
54 Corstens 2011, p. 134.  
55 Handboek Strafzaken §25.1. 
56 Artikel 197, eerste lid, Sv. 
57 Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr.3, p. 5 (MvT). 
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betrouwbare en bekwame deskundige. Om dit beter te kunnen inschatten is in 2010 de Wet deskundige 

in strafzaken ingevoerd. Deze wet zal in de volgende subparagraaf worden besproken. 

 

3.2.2 De Wet deskundige in strafzaken 

Op 1 januari 2010 is de Wet deskundige in strafzaken in werking getreden. Het doel van deze wet is: 

verbetering van de regeling van de deskundige, een versterking van de positie van de verdediging en 

het versterken van de positie van de r-c.
58

 Om dit te bereiken staan drie punten centraal: 

o Een eigen regeling voor de deskundige met hierin zijn rechten en plichten; 

o Deskundigenonderzoek op verzoek van de verdediging; 

o Versterking van de positie van de r-c. 

Op deze drie punten zal nu worden ingegaan, waarbij het grootste gedeelte gaat over de eigen regeling 

voor de deskundige. Dit, omdat dit onderdeel van de Wet deskundige in strafzaken de meeste 

gevolgen heeft gehad voor DNA-onderzoek. Bij alle drie de punten worden de relevante artikelen 

beschreven en zal er worden gekeken of die artikelen iets veranderd hebben voor DNA-onderzoek. Dit 

omdat DNA-onderzoek de, in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk beschreven, op DNA toegespitste 

regeling kent. Deze op DNA toegespitste regeling, van de artikelen 151a tot en met 151i Sv en de 

artikelen 195a tot en met 195g Sv, gaat voor op de algemene deskundigenbepalingen. Indien iets niet 

is geregeld in de specifieke DNA-bepalingen, kunnen de algemene deskundigenbepalingen hier een 

aanvulling op geven.
59

 

 

Ten eerste zal nu worden ingegaan op de eigen regeling voor de deskundige met hierin zijn rechten en 

plichten. 

 

3.2.2.1 Een eigen regeling voor de deskundige 

Artikel 51i, eerste lid, Sv geldt ook voor DNA-onderzoek en regelt de benoeming van deskundigen. 

Deskundigen worden op basis van dit artikel bij wet benoemd. Zij krijgen hierbij een opdracht tot het 

geven van informatie of het doen van onderzoek op een bepaald terrein. Op dit terrein dienen zij 

specifieke of bijzondere kennis te bezitten. Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat bij de benoeming 

de opdracht en de tijdsduur waarin de opdracht moet zijn voltooid worden vermeld. Bij DNA-

onderzoek is in artikel 9, eerste lid, van het Besluit bepaald dat er overleg dient te worden gepleegd 

met het NFI over de tijdsduur waarin het onderzoek moet te worden verricht. Artikel 51i, derde lid, 

Sv, bepaalt dat de deskundige wordt opgedragen naar waarheid, volledig en naar beste inzicht verslag 

uit te brengen. Dit geldt eveneens voor deskundigen bij DNA-onderzoek. Het verslag dat de 

deskundige op basis hiervan dient uit te brengen is het antwoord op de gegeven onderzoeksopdracht. 

Volgens Keulen en Knigge is dit antwoord tweeledig: enerzijds gaat het om een verslag van 

bevindingen en anderzijds gaat het om een oordeel een mening of een conclusie die gebaseerd is op de 

bijzondere kennis van de deskundige.
60

 In dit tweede element ligt het onderscheid met een 

getuigenverklaring: deze mag namelijk geen oordeel, mening of conclusie bevatten. In artikel 51i, 

vierde lid, Sv wordt bepaald dat bij AMvB nadere regels kunnen worden gesteld ten aanzien van de 

kwalificaties waarover deskundigen moeten beschikken en hoe deze deskundigheid in de overige 

gevallen kan worden getoetst of bepaald. Deze AMvB is het Besluit register deskundige in strafzaken 

en deze zal in de volgende subparagraaf over het NRGD aan de orde komen. Artikel 51j, eerste lid, Sv 

bepaalt dat een ieder die tot deskundige benoemd is verplicht is de door de rechter opgedragen 

diensten te bewijzen. Hierbij kan de rechter soms op basis van het tweede lid van dit artikel 

geheimhouding opleggen. Ook kan de deskundige zich, op grond van het derde lid van dit artikel, 

                                                           
58 Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr.3, p. 1 (MvT). 
59 De zogenaamde lex specialis regel, zie onder andere Corstens 2011, p. 135. 
60 Keulen en Knigge 2010, p. 501. 
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soms beroepen op het verschoningsrecht. De deskundige ontvangt uit rijks kas een bij wet bepaalde 

vergoeding, op grond van artikel 51j, vierde lid, Sv. Dit artikel geldt ook voor DNA-onderzoek. Bij 

DNA-onderzoek is, zoals al eerder beschreven, wel geregeld dat de verdachte een deel van deze 

vergoeding dient te betalen, indien een door hem verzocht tegenonderzoek het eerder gedane 

onderzoek bevestigt.
61

 Artikel 51k Sv is de meest vernieuwende bepaling van Titel IIIC van het 

Wetboek van Strafvordering. Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat er een landelijk openbaar register 

van gerechtelijk deskundigen is. Hiervoor is het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen 

(verder: NRGD), opgericht. Op deze instantie en op de vraag in hoeverre het NRGD voor DNA-

onderzoek relevant is, zal in de volgende subparagraaf worden ingegaan. Artikel 51k, tweede lid, Sv 

bepaalt dat er ook een niet-geregistreerde deskundige benoemd kan worden voor het verrichten van 

onderzoek. Dit geldt echter alleen voor de r-c op basis van de artikelen 176 en 227 Sv. Bij DNA-

onderzoek is de r-c echter nooit geheel vrij in zijn benoeming. Bij DNA-onderzoek kan namelijk 

alleen een deskundige worden benoemd die is verbonden aan één van de bij AMvB aangewezen 

laboratoria.
62

 In het verslag dat de deskundige uitbrengt geeft hij, op grond van artikel 51l, eerste lid, 

Sv, aan welke methode hij heeft toegepast, in welke mate deze methode en de resultaten hiervan 

betrouwbaar kunnen worden geacht en welke bekwaamheid hij heeft bij het toepassen van deze 

methode. Dit geldt ook bij DNA-onderzoek, maar hierbij is wel van belang dat er bij DNA-onderzoek 

bij de accreditatie van een laboratorium al wordt bekeken welke methoden gebruikt mogen worden bij 

het onderzoek.
63

 Artikel 51l, tweede lid, Sv bepaalt dat de deskundige het verslag in beginsel 

schriftelijk uitbrengt. Dit staat voor DNA-onderzoek ook in het Besluit.
64

 De deskundige dient verder 

te verklaren het verslag naar waarheid, volledig en naar beste inzicht te hebben opgesteld.
65

 Dit geldt 

ook bij DNA-onderzoek. Hij dient het verslag te baseren op zijn wetenschap en kennis. Verder kan de 

deskundige worden gehoord door de rechter, waarbij de bepalingen van de artikelen 211 tot en met 

213 Sv van toepassing zijn.
66

 Deze bepalingen gaan, onder andere, over het verhoor van de deskundige 

en zijn plicht om te verschijnen. Deze bepalingen zijn ook van toepassing bij DNA-onderzoek. 

 

3.2.2.1.1 Het NRGD 

In subparagraaf 3.2.2.1 is beschreven dat in artikel 51k, eerste lid, Sv is bepaald dat er een openbaar 

register van gerechtelijk deskundigen moet zijn en dat het NRGD hiervoor is opgericht. In deze 

subparagraaf zal worden ingegaan op deze instantie. 

 

Het NRGD omschrijft zijn eigen rol als volgt: 

 

Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vergroot het vertrouwen in de 

Nederlandse rechtspraak door het waarborgen van een constante hoge kwaliteit van forensisch 

deskundigen.
67

 

 

Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk geweest voor de totstandkoming van het NRGD.
68

 Het 

NRGD is het eerste deskundigenregister in Nederland met een wettelijke basis.
69

 Er is een besluit, het 

Besluit register deskundige in strafzaken, dat regelt hoe het NRGD wordt beheerd. In dit besluit wordt 

onder andere bepaald wat de taken zijn van het onafhankelijk College gerechtelijk deskundigen 

                                                           
61 Artikel 151a, zevende lid, Sv en artikel 195b, tweede lid, Sv. 
62 Artikel 151a, tweede lid, Sv en artikel 195a, tweede lid, Sv. 
63 Artikel 9, tweede lid, van het Besluit. 
64 Artikel 10, eerste lid, van het Besluit. 
65 Artikel 51l, derde lid, Sv. 
66 Artikel 51m Sv. 
67 Voorpagina Brochure NRGD 05-07-2012, te vinden op: <www.nrgd.nl/download.aspx> (laatst geraadpleegd 15 november 2013). 
68 In 2010 heeft dit Ministerie een naamswijziging gehad en heeft het de naam Ministerie van Veiligheid en Justitie gekregen. 
69 Het al langer bestaande Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) is een private rechtspersoon. Zie hiervoor onder andere: 

NRGD Andere deskundigenregisters <www.nrgd.nl/nrgd/speelveld/andereregisters/index.aspx> (laatst geraadpleegd 15 november 2013). 
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(verder: College). Dit College staat aan het hoofd van het NRGD.
70

 Het NRGD wordt aangevuld aan 

de hand van een groeimodel. In eerste instantie is er begonnen met een beperkt aantal 

deskundigheidsgebieden, bijvoorbeeld DNA-analyse en -interpretatie, handschriftonderzoek en 

forensische psychologie. Inmiddels zijn hier meerdere deskundigheidsgebieden aan toegevoegd en het 

is de bedoeling dat het in de toekomst zo doorgaat.
71

 Om forensische deskundigheid te bevorderen 

hanteert het NRGD bij deze deskundigheidsgebieden kwaliteitsnormen. Het NRGD bepaalt hiervoor 

bij elk deskundigengebied normen wat betreft vereiste kennis, ervaring en beroepsattitude waaraan 

iemand die als deskundige in het register opgenomen wil worden moet voldoen. Deze normen zijn vrij 

streng. Dat iemand over een bepaald diploma beschikt wil zeker niet zeggen dat iemand ook als 

deskundige opgenomen zal worden in het NRGD. Het College bepaalt uiteindelijk wie er opgenomen 

zal worden. In het Besluit register deskundige in strafzaken staat beschreven naar welke punten zij 

hierbij kijken. Zo moet de persoon die ingeschreven wil worden in het NRGD, volgens artikel 12, 

tweede lid, van het Besluit register deskundige in strafzaken, onder andere voldoende kennis en 

ervaring in het betreffende rechtsgebied hebben en moet hij voldoende bekend zijn met de positie en 

rol van de deskundige op dit gebied (sub b). Verder moet hij een onderzoeksplan op kunnen stellen 

(sub d), moet hij gemotiveerd, controleerbaar en begrijpelijk het antwoord op de onderzoeksvraag 

kunnen rapporteren (sub g) en moet hij onafhankelijk, onpartijdig, zorgvuldig, vakbekwaam en integer 

zijn werkzaamheden als deskundige kunnen verrichten (sub i). Indien een persoon aan al deze 

voorwaarden voldoet en hij als deskundige wordt opgenomen in het NRGD, geldt deze registratie voor 

vier jaar. Hierna moet de deskundige kunnen aantonen dat hij zijn vaardigheden, kennis en 

beroepsattitude heeft bijgehouden.
72

  De opname als deskundige in het NRGD kan worden gezien als 

een soort eerste algemene beoordeling. Dat iemand is opgenomen in het register betekent niet dat de 

resultaten van zijn onderzoek of zijn bekwaamheid op een bepaald gebied niet meer betwist kunnen 

worden.
73

   

 

3.2.2.1.2  Het NRGD en DNA-onderzoek 

In deze subparagraaf zal eerst kort worden beschreven wat het onderzoeksgebied DNA-analyse en  

-interpretatie van het NRGD inhoudt. Vervolgens zal worden ingegaan op de gevolgen van de 

oprichting van het NRGD voor de benoeming van deskundigen door de OvJ en de r-c bij DNA-

onderzoek. 

 

Het NRGD heeft, zoals hierboven al is genoemd, DNA-analyse en -interpretatie als een van zijn 

onderzoeksgebieden. Een bijzonderheid hierbij is wel dat er grenzen zijn gesteld aan welke 

deskundigen bij DNA-onderzoek kunnen worden opgenomen in het NRGD. Er is namelijk vastgesteld 

dat voor een bepaald type vragen aanvullende expertise en ervaring vereist is en dit type vragen valt 

hierdoor buiten het NRGD. Het NRGD stelt vooralsnog deskundigheid op deze gebieden niet vast.
74

 

Het gaat hierbij om een specifiek type vragen bij verwantschapsonderzoek, uiterlijk waarneembare 

persoonskenmerkenonderzoek, mitochondriaal DNA-onderzoek
 
en rapporteren op activiteitenniveau.

75
 

Bij dit laatste type, rapporteren op activiteitenniveau, gaat het bijvoorbeeld om de vraag: hoe is het 

biologische materiaal achtergelaten op de PD?
76

 Voor onder andere deze vraag kan geen gebruik 

worden gemaakt van het NRGD.  

                                                           
70 NRGD Historie <www.nrgd.nl/nrgd/Historie/index.aspx>(laatst geraadpleegd 15 november 2013). 
71 NRGD Voor wie <www.nrgd.nl/zoekdeskundige/voorwie/index.aspx>(laatst geraadpleegd 15 november 2013). 
72 NRGD De deskundigen <www.nrgd.nl/zoekdeskundige/Deskundige/>(laatst geraadpleegd 15 november 2013). 
73 Corstens 2011, p. 137. 
74 Dit kan te maken hebben met het punt dat zij nog geen procedures hebben om bekwaamheid op deze gebieden vast te stellen. 
75 Mitochondriaal DNA-onderzoek is onderzoek naar de vraag of personen in de vrouwelijke lijn aan elkaar verwant zijn. Bron: 
<dnadatabank.forensischinstituut.nl/wet_en_regelgeving/forensisch_dna_verwantschapsonderzoek/>.(laatst geraadpleegd 15 november 

2013). 
76 Nederlands Register Gerechtelijk deskundigen 2013, p. 4. 
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Bij DNA-onderzoek geldt de op DNA toegespitste regeling. Van oudsher is het bij DNA-onderzoek zo 

dat dit alleen verricht mag worden door een deskundige die verbonden is aan één van de bij AMvB 

aan te wijzen laboratoria.
77

 De invoering van de Wet deskundige in strafzaken heeft hier geen 

wijzigingen in aangebracht.
78

 De OvJ en r-c kunnen een deskundige benoemen die staat ingeschreven 

bij het NRGD, mits deze deskundige ook is verbonden aan één van de bij AMvB aan te wijzen 

laboratoria. In de specifieke DNA-bepalingen wordt dus afgeweken van de Wet deskundige in 

strafzaken op dit punt. 

 

Na het bespreken van het eerste punt van de Wet deskundige in strafzaken, een eigen regeling voor de 

deskundige met het bijbehorende NRGD, zal nu nog kort worden ingegaan op de twee andere punten 

die centraal staan in de Wet deskundige in strafzaken: versterking van de positie van de verdediging en 

versterking van de positie van de r-c. 

 

3.2.2.2 Versterking van de positie van de verdediging  

Een ander doel van de Wet deskundige in strafzaken is het versterken van de positie van de 

verdediging. Dit versterken van de positie van de verdediging is onder andere gebeurd door de 

invoering van artikel 150a Sv. Artikel 150a, eerste lid, Sv bepaalt dat de OvJ de verdachte schriftelijk 

op de hoogte dient te brengen van de aan de deskundige verleende opdracht en de tijd en plaats van het 

onderzoek, tenzij het belang van het onderzoek zich hiertegen verzet. Dit geldt ook bij DNA-

onderzoek. De verdediging kan, doordat zij op de hoogte is van het onderzoek, een verzoek doen tot 

aanvullend onderzoek of zij kan aanwijzingen geven bij het onderzoek dat de OvJ laat uitvoeren. Bij 

DNA-onderzoek kan de verdachte, indien hij de enige bekende verdachte is, ook een soort aanwijzing 

geven, doordat hij een deskundige mag aanwijzen indien er onvoldoende materiaal is voor een 

tegenonderzoek.
79

 De OvJ dient de verdachte, op grond van artikel 150a, tweede lid, Sv, op de hoogte 

te stellen van de uitslag van het onderzoek. Bij DNA-onderzoek is dit geregeld in artikel 151a, vijfde 

lid, Sv. De uitslag dient bij DNA-onderzoek zo spoedig mogelijk te worden medegedeeld aan de 

onderzochte persoon. In bepaalde gevallen verzet het belang van het onderzoek zich tegen het doen 

van mededelingen over de uitslag van het onderzoek aan de verdachte en wordt de uitslag pas 

medegedeeld indien dit niet meer het geval is. De verdachte kan vervolgens op grond van artikel 150a, 

derde lid, Sv binnen twee weken een verzoek tot tegenonderzoek indienen bij de OvJ. De verdachte 

kan hierbij aangeven wie dit tegenonderzoek zou moeten uitvoeren. De OvJ bepaalt hierbij of de 

verdediging een tegenonderzoek krijgt. De verdediging mag verzoeken om een tegenonderzoek, maar 

het is geen recht om het te krijgen. Bij DNA-onderzoek geldt artikel 151a, zesde lid, Sv. De verdachte 

kan op basis hiervan binnen veertien dagen om tegenonderzoek verzoeken. De termijn bij DNA-

onderzoek is hiermee hetzelfde als die bij het reguliere deskundigenonderzoek.
80

  Het verzoek wordt 

bij DNA-onderzoek ingewilligd indien er voldoende celmateriaal beschikbaar is. De in deze paragraaf 

beschreven versterking van de positie van de verdediging vindt echter alleen plaats indien er sprake is 

van deskundigenonderzoek. Bij technisch onderzoek ligt dit anders. Op het onderscheid tussen 

technisch onderzoek en deskundigenonderzoek zal in paragraaf 3.3 worden ingegaan. 

 

3.2.2.3  Versterken van de positie van de rechter-commissaris  

Artikel 150b Sv bepaalt wat de verdachte kan doen indien de OvJ weigert aan een van zijn verzoeken, 

die hij op grond van artikel 150a Sv heeft gedaan, te voldoen. De verdachte kan in dat geval namelijk 

                                                           
77Kamerstukken II 1991/92, 22 447, nr.3, p. 8 (MvT). 
78 De artikelen 151a, tweede lid, en 195a, tweede lid, Sv gelden hier. 
79 Artikel 151a, vierde lid, Sv. 
80 Wel is de terminologie iets anders: bij DNA-onderzoek staat er veertien dagen en bij het reguliere deskundigenonderzoek staat er twee 

weken. 
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op grond van artikel 150b, tweede lid, Sv de r-c verzoeken alsnog tot benoeming van een deskundige 

of uitbreiding van het onderzoek over te gaan. Op grond van het derde lid van dit artikel dient de r-c zo 

spoedig mogelijk op dit verzoek te beslissen. Dit wordt in de Wet deskundige in strafzaken de 

versterking van de positie van de r-c genoemd. De r-c kan verzoeken tot benoeming van een 

deskundige aan een soort van herbeoordeling onderwerpen. Echter vond de wetgever een aparte 

benaming voor dit beroep of een uitgebreide procedure hierbij niet nodig.
81

 Het DNA-onderzoek heeft 

een speciale regeling hiervoor. De r-c voert hierbij geen herbeoordeling uit. De verdachte kan zowel 

de OvJ als de r-c verzoeken een deskundige te benoemen, voor zowel gewoon onderzoek als 

tegenonderzoek. De r-c is hierbij niet een soort tweede instantie.
82

  

 

Zoals uit deze paragraaf blijkt zijn er de nodige veranderingen doorgevoerd met de invoering van de 

Wet deskundige in strafzaken. Niet al deze veranderingen hebben echter gevolgen gehad voor DNA-

onderzoek. De vraag is of de Wet deskundige in strafzaken voor elk type onderzoek, dat geen 

specifieke toegespitste regeling, zoals DNA-onderzoek, heeft, geldt. Het antwoord hierop is nee. De 

wetgever heeft een onderscheid willen maken tussen technisch onderzoek en deskundigenonderzoek. 

Op het verschil tussen deze twee typen onderzoek zal in de volgende paragraaf worden ingegaan. 

 

3.3 Technisch onderzoek en deskundigenonderzoek 

In het Wetboek van Strafvordering wordt in artikel 150, tweede lid, Sv onderscheid gemaakt tussen 

twee typen onderzoek: deskundigenonderzoek en technisch onderzoek. De OvJ kan op basis van 

artikel 150, eerste lid, Sv een deskundige, die geregistreerd staat bij het NRGD, benoemen in het 

belang van het onderzoek. Uit artikel 150, tweede lid, Sv blijkt dat de hulpofficier van justitie in 

sommige gevallen ook een deskundige kan benoemen. Hij kan dit echter alleen indien het technisch 

onderzoek betreft, bij of krachtens een AMvB kunnen nadere regels kunnen worden opgesteld over de 

aard van dit onderzoek. Deze AMvB is er echter niet gekomen, er is een aanwijzing van het College 

van procureurs-generaal (verder College van P-G) gekomen: de Aanwijzing technisch 

onderzoek/deskundigenonderzoek (verder: Aanwijzing).
83

 

 

In deze paragraaf zal eerst deze Aanwijzing worden besproken. Vervolgens zal worden ingegaan op 

een kanttekening die gemaakt kan worden bij deze Aanwijzing. 

 

3.3.1 De Aanwijzing technisch onderzoek/deskundigenonderzoek 

De Aanwijzing van het College van P-G is in werking getreden op 1 juni 2013. In deze Aanwijzing is 

ten eerste aangegeven dat van de bevoegdheid van artikel 150, tweede lid, Sv, voor de hulpofficier 

(voorlopig) geen gebruik wordt gemaakt. De hulpofficier van justitie kan dus voorlopig geen 

deskundigen benoemen bij technisch onderzoek. Verder wordt aangegeven dat het onderscheid tussen 

technisch onderzoek en deskundigenonderzoek bepalend is voor de vraag of de verdediging in kennis 

moet worden gesteld van de onderzoeksopdracht.
84

 De verdediging dient bij deskundigenonderzoek 

wel op de hoogte te worden gebracht van de onderzoeksopdracht en bij technisch onderzoek niet.  

 

Volgens de Aanwijzing verloopt het bepalen of iets technisch onderzoek of deskundigenonderzoek is 

via twee lijnen: 

o De fase van het opsporingsonderzoek; 

o Het onderzoeksgebied. 

                                                           
81 Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr. 3, p. 26. 
82 Op grond van artikel 151a, eerste lid Sv en artikel 195a, eerste lid, Sv. 
83 Gebaseerd op artikel 130, vierde lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie. 
84 Het in kennis stellen van artikel 150a, eerste lid, Sv.  
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Bij de fase van het opsporingsonderzoek is de fase die aan de analyse en interpretatie van het spoor 

voorafgaat geen deskundigenonderzoek. Dit is ook niet het geval als bijvoorbeeld het NFI bijstand 

verleend aan dit onderzoek. Bij de Aanwijzing is een lijst gevoegd, waarop in de eerste bijlage een 

niet-limitatieve opsomming wordt gegeven van onderzoeken die behoren tot de voorfase van het 

opsporingsonderzoek. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het beoordelen van het slachtoffer op de PD of 

de registratie van bloedspoorpatronen. Indien er wel al sprake is van analyse en interpretatie van het 

sporenmateriaal, moet gekeken worden of het gaat om standaardmatig en reproduceerbaar onderzoek. 

Een limitatieve lijst van dit type onderzoek wordt gegeven in de tweede bijlage bij de Aanwijzing. Het 

gaat hierbij bijvoorbeeld om een snelle screening naar drugs en geneesmiddelen in bloed of de 

gewichtsbepaling van drugs. Is hiervan sprake, dan is er sprake van technisch onderzoek, ongeacht 

door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. Als hier geen sprake van is, kan het onderzoeksgebied toch 

nog vallen onder een onderzoeksgebied dat valt onder technisch onderzoek. Hiervoor moet worden 

gekeken of er sprake is van een van de onderzoeksgebieden in de derde bijlage bij de Aanwijzing. Het 

gaat hierbij bijvoorbeeld om bloedsporenonderzoek of dactyloscopie. Als het onder een van die 

onderzoeksgebieden valt, kan de politie het onderzoek uitvoeren en is het dus technisch onderzoek. 

Als de politie het onderzoek niet zelf uitvoert, is het echter wel deskundigenonderzoek. Het is ook 

deskundigenonderzoek als het niet valt onder een van de onderzoeksgebieden genoemd in de derde 

bijlage bij de Aanwijzing. Los van de fase van het onderzoek is er geen sprake van 

deskundigenonderzoek als onderzoek wordt uitgevoerd dat is opgenomen op de lijst bij de derde 

bijlage bij de Aanwijzing, bijvoorbeeld het eerder genoemde dactyloscopie, én het onderzoek wordt 

verricht door de opsporingsinstantie. Er is geen sprake van technisch onderzoek indien het onderzoek 

niet wordt verricht door de opsporingsinstantie, het onderzoeksgebied niet op de lijst van de derde 

bijlage staat, het onderzoek analyse of beoordeling van de bevindingen van technisch 

opsporingsonderzoek inhoudt en niet wordt verricht door de opsporingsinstantie of het onderzoek een 

contra-onderzoek is en het niet wordt verricht door de opsporingsinstantie. 

 

Voor een helder overzicht van dit stappenplan zie bijlage 1 bij deze scriptie. 

 

De regeling lijkt vrij helder: bepaald onderzoek wordt aangewezen als technisch onderzoek en hierbij 

geldt de Wet deskundige in strafzaken niet. Toch vallen er kanttekeningen te maken bij deze 

Aanwijzing. In de volgende paragraaf zal de belangrijkste kanttekening voor DNA-onderzoek worden 

beschreven. 

 

3.3.2 Kanttekening bij de Aanwijzing technisch onderzoek/deskundigenonderzoek 

Bij de Aanwijzing technisch onderzoek/deskundigenonderzoek vallen enkele kritische punten te 

benoemen. In deze paragraaf zal één van deze punten worden beschreven. Andere punten van kritiek, 

waaronder het verschil in de rechten van de verdediging bij beide typen onderzoek, zal in deze scriptie 

buiten beschouwing worden gelaten, omdat dit voor een onderzoek naar Snelle DNA-identificatie niet 

relevant is.
85

 

 

Ter inleiding van de kanttekening zal eerst een voorbeeld worden gegeven. 

 

3.3.2.1  Voorbeeld: DNA-onderzoek versus dactyloscopie 

DNA-onderzoek en vingersporenonderzoek zijn beide een methode om een persoon te kunnen 

identificeren. Beide hebben een databank waarin sporen verzameld worden. Bij DNA is dit de DNA-

                                                           
85 Zie hiervoor bijvoorbeeld: Van der Kruijs, „Deskundigen in het vooronderzoek‟, Strafblad 2008-3, p. 217-223. 
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databank, bij vingersporen is dit de nationale vinger- en handpalmafdrukkenbank HAVANK.
86

 Bij 

beide typen onderzoeken kan het NFI worden ingeschakeld. Bij DNA gebeurt dit meestal, bij 

dactyloscopie gebeurt dit alleen indien er sprake is van een spoor met minder overeenkomsten, kort 

gezegd een minder duidelijk spoor.
87

 Het verschil tussen DNA-onderzoek en dactyloscopie is echter 

dat dactyloscopie op de lijst met onderzoeksgebieden die behoren tot het domein van de 

opsporingsinstantie staat en dat DNA-onderzoek hier niet op staat.
88

 Dactyloscopie is hierdoor op 

grond van de Aanwijzing technisch onderzoek. DNA-onderzoek is op grond van de Aanwijzing 

deskundigenonderzoek. Dit heeft grote gevolgen, namelijk dat dactyloscopie hierdoor verricht mag 

worden door de opsporingsinstantie zelf. Verder hoeft de uitvoerder van het dactyloscopisch 

onderzoek geen deskundige te zijn.
89

 De eisen die het NRGD stelt aan deskundigen met betrekking tot 

de vereiste kennis, ervaring en beroepsattitude blijven hierdoor buiten toepassing. In de memorie van 

toelichting bij de Wet deskundige in strafzaken wordt alleen genoemd dat gestreefd wordt naar een 

betere protocollering bij het technische onderzoek, maar dat staat los van de Wet deskundige in 

strafzaken.
90

 Bij DNA-onderzoek ligt dit anders. Hierbij zijn de bepalingen over 

deskundigenonderzoek, indien er in de specifieke DNA-bepalingen niet van wordt afgeweken, van 

toepassing. Het is de vraag waarom er aan twee onderzoeksmethoden, die beide identificatie als doel 

hebben, zulke verschillende eisen lijken worden gesteld. Verder is het de vraag of de Aanwijzing 

hierbij wel het onderscheid maakt tussen beide typen onderzoek. 

  

3.3.2.2 Kanttekening: bij Aanwijzing geregeld 

Blijkens de wetsgeschiedenis onderkent de minister dat een scherp onderscheid tussen technisch 

onderzoek en deskundigenonderzoek niet te trekken valt.
91

 De vraag die hierbij gesteld kan worden is 

of het dan verstandig is geweest om het te laten lijken alsof de Aanwijzing van het College van P-G
 
dit 

onderscheid maakt. Artikel 51i, eerste lid, Sv geeft aan dat er van deskundigenonderzoek sprake is 

zodra er voor dat onderzoek specifieke of bijzondere kennis is vereist. De Aanwijzing lijkt, zoals is 

beschreven, niet de vraag of er specifieke of bijzondere kennis vereist is bepalend te vinden voor de 

vraag of iets deskundigenonderzoek of technisch onderzoek is. De Aanwijzing lijkt meer te kijken naar 

de mogelijkheden die de opsporingsinstanties hebben om het onderzoek zelf uit te voeren. Het 

Wetboek van Strafvordering en de Aanwijzing lijken hiermee een verschillend criterium te hanteren 

voor de vraag of iets technisch onderzoek of deskundigenonderzoek is en het is de vraag of dit 

wenselijk is. Het is namelijk zo dat de wet zelf, en niet een aanwijzing, het onderscheid maakt tussen 

technisch onderzoek en deskundigenonderzoek.
92

 Het is hierdoor de vraag wat precies de betekenis is 

van de Aanwijzing. 

 

Bij DNA-onderzoek lijkt dit in eerste instantie een minder grote rol te spelen dan bij andere typen 

onderzoek. DNA-onderzoek mag namelijk nooit worden verricht door de opsporingsinstantie zelf door 

de artikelen 151a, tweede lid, Sv en 195a, tweede lid Sv. Toch gaat door de Aanwijzing ook hierbij de 

                                                           
86 Vingersporenindividualisatie, waarbij ook wordt ingegaan op HAVANK:  
<www.forensischinstituut.nl/forensisch_onderzoek/onderzoeksgebieden_a-z/vingersporenindividualisatie.aspx>(laatst geraadpleegd 15 

november 2013). 
87 Het gaat te ver hier uitgebreid op in te gaan. Het komt er kort gezegd op neer dat het NFI sporen kan onderzoeken waarbij er minder dan 

12 overeenkomsten zijn. NFI Vingersporenindividualisatie  <www.forensischinstituut.nl/forensisch_onderzoek/onderzoeksgebieden_a-

z/vingersporenindividualisatie.aspx>(laatst geraadpleegd 15 november 2013). Dit type spoor met minder overeenkomsten zal hier buiten 
toepassing blijven, in dit voorbeeld gaat het om onderzoek bij een “normaal” vingerspoor dat in ieder geval behoort tot technisch onderzoek. 
88 Aanwijzing technisch onderzoek / deskundigenonderzoek (2009A018), dactyloscopie staat hierbij onder punt 9 van de  derde bijlage. 
89 Indien het onderzoek wordt verricht door de opsporingsinstantie zelf kan het zelfs geen geregistreerde deskundige zijn die het onderzoek 
verricht. Een bij een NRGD geregistreerde deskundige dient namelijk onafhankelijk te zijn. Een opsporingsambtenaar valt onder het gezag 

van de OvJ en is dus niet onafhankelijk. Bron: Corstens 2011, p. 282. 
90 Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr.3, p. 11. 
91 Zie Corstens 2011, p. 280-281. 
92 Dit omdat wet hierbij de hogere regeling is. Een hogere regeling gaat voor op een lagere regeling en dus ook op een aanwijzing, omdat dit 

een lagere regeling dan de wet is. Van der Pot 2006, p. 684. 
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vraag spelen of aan alle aspecten van DNA-onderzoek wel de eis zou moeten worden gesteld dat het 

dient te worden verricht door een deskundige. Ook hierbij kan sprake zijn van sterk gestandaardiseerde 

onderzoekshandelingen, soms zelfs verricht door een robot, waarvoor misschien wel enige 

specialistische kennis nodig is, maar waarvoor misschien niet de inschakeling van een deskundige per 

se noodzakelijk is.
93

  Voor dit type onderzoek heeft de opsporingsinstantie misschien wel 

mogelijkheden om het zelf uit te voeren. Ook is er hiervoor misschien niet per definitie specifieke of 

bijzondere kennis vereist. Op deze kwestie zal in het volgende hoofdstuk verder worden gegaan. 

 

3.4 De verhouding tussen de Wet deskundige in strafzaken en DNA-onderzoek in strafzaken 

In deze paragraaf zal worden beschreven wat de consequenties zijn van de Wet deskundige in 

strafzaken voor DNA-onderzoek in strafzaken. In dit hoofdstuk is de verhouding tussen de specifieke 

DNA-wetgeving en de Wet deskundige in strafzaken al een aantal keer de orde geweest, maar in deze 

paragraaf zal deze verhouding nog eens expliciet worden beschreven. 

 

DNA-onderzoek kent de, in paragraaf 3.1 beschreven, specifieke op DNA toegespitste bepalingen. De 

artikelen 151a tot en met 151i Sv en 195a tot en met 195g Sv regelen gedetailleerd wie DNA-

onderzoek kan gelasten en door wie dit onderzoek dient te worden uitgevoerd. Op basis van artikel 

151a, tweede lid, Sv en artikel 195a, tweede lid, Sv, kunnen de OvJ en de r-c in bepaalde gevallen een 

deskundige benoemen om het DNA-onderzoek te verrichten. Deze deskundige dient op grond van 

deze artikelen een deskundige te zijn die is verbonden aan een bij AMvB aangewezen laboratorium, 

bijvoorbeeld het NFI. De Wet deskundige in strafzaken heeft hierin geen verandering gebracht. In de 

memorie van toelichting bij de Wet deskundige in strafzaken staat nergens dat de wetgever heeft 

beoogd hier verandering in te brengen.
94

 Wel zou het voor de duidelijkheid beter zijn geweest indien 

er expliciet in de memorie van toelichting was aangegeven dat de DNA-bepalingen voorgaan op de 

algemene deskundigenbepalingen. Ondanks dat dit niet is gebeurd, kan er op basis van de lex-specialis 

regel vanuit worden gegaan dat de specifieke DNA-bepalingen, indien zij afwijken van de algemene 

deskundigenbepalingen, voorgaan op de algemene deskundigenbepalingen. Er verandert hierdoor bij 

de benoeming van deskundigen bij DNA-onderzoek niets. De OvJ hoeft, bij DNA-onderzoek, niet 

verplicht een deskundige te benoemen die geregistreerd is bij het NRGD. Wel is de OvJ verplicht een 

deskundige te benoemen die verbonden is aan een bij AMvB aangewezen laboratorium. Hetzelfde 

geldt voor de r-c. De vraag is of het wenselijk is dat er verschil zit tussen de benoeming van 

deskundigen bij DNA-onderzoek en de benoeming van deskundigen bij overig deskundigenonderzoek, 

maar het zou kunnen dat deze kwestie in de praktijk niet van belang is. Alle deskundigen die 

verbonden zijn aan een bij AMvB aangewezen laboratorium staan misschien ook wel ingeschreven bij 

het NRGD. Het streven zal hier in ieder geval op gericht zijn, mede doordat het NRGD ook DNA-

onderzoek als een van zijn deskundigheidsgebieden heeft. Het maakt in dat geval niet uit of de OvJ of 

de r-c een deskundige benoemd die is verbonden aan een bij AMvB aangewezen laboratorium of een 

deskundige die geregistreerd staat bij het NGRD. Het enige verschil met het algemeen 

deskundigenonderzoek is dat de r-c bij DNA-onderzoek, in tegenstelling tot het algemene 

deskundigenonderzoek, nooit vrij is in wie hij benoemd.
95

 De deskundige dient hoe dan ook 

verbonden te zijn aan een bij AMvB aangewezen laboratorium.  

 

De Wet deskundige in strafzaken heeft slechts gevolgen voor DNA-onderzoek indien de Wet 

deskundige in strafzaken iets regelt dat de specifieke DNA-bepalingen niet regelen. Bij een aantal 

                                                           
93 Corstens 2011, p. 282. 
94 Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr.3.  
95 Dat de r-c bij algemeen deskundigenonderzoek ook voor een niet-geregistreerde deskundige kan kiezen blijkt uit de artikelen 176 en 227 

Sv. 
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bepalingen uit Titel IIIC van het Wetboek van Strafvordering is dit het geval. Het gaat hier om enkele 

bepalingen die in paragraaf 3.2.2.1 van dit hoofdstuk al aan de orde zijn geweest, zoals het feit dat de 

deskundige wordt opgedragen naar waarheid, volledig en naar beste inzicht verslag uit te brengen en 

dat de deskundige geheimhouding kan worden opgelegd.
96

  

 

De andere punten die centraal staan in de Wet deskundige in strafzaken, versterking van de positie van 

de verdediging en versterking van de positie van de r-c, voegen weinig toe aan de specifieke DNA-

regeling. Ook het onderscheid tussen technisch onderzoek en deskundigenonderzoek speelt geen rol, 

DNA-onderzoek is volgens het Wetboek van Strafvordering altijd deskundigenonderzoek. Hier kan de 

Aanwijzing van het College van P-G niets aan veranderen. Ook al zou DNA-onderzoek in de 

Aanwijzing worden opgenomen als technisch onderzoek, zal dit geen gevolgen hebben. De 

Aanwijzing bepaalt niet wat deskundigenonderzoek is en wat niet, dit doet het Wetboek van 

Strafvordering zelf. 

 

3.5 Deelconclusie hoofdstuk 3 

De vraag die centraal stond in dit hoofdstuk was: 

 

Welke wet- en regelgeving speelt een rol bij DNA-onderzoek en welke onderzoekshandelingen dienen 

op basis hiervan te worden verricht door een deskundige? 

 

Samengevat spelen, specifiek bij DNA-onderzoek, de artikelen 138a Sv, 151a tot en met 151i Sv en 

195a tot en met 195g Sv en het hierop gebaseerde Besluit DNA-onderzoek in Strafzaken een centrale 

rol. Artikel 138a Sv geeft een definitie van DNA-onderzoek en in de artikelen 151a tot en met 151i Sv 

en 195a tot en met 195g Sv worden de bevoegdheden van de OvJ en de r-c bij DNA-onderzoek 

gegeven. Zowel de OvJ als de r-c kan op basis van deze artikelen een deskundige benoemen om het 

DNA-onderzoek te verrichten. Deze deskundige dient verbonden te zijn aan het NFI of een ander bij 

AMvB aangewezen laboratorium. De verdachte kan zowel de OvJ als de r-c verzoeken om 

tegenonderzoek. Dit tegenonderzoek dient ook door een deskundige te worden uitgevoerd die 

verbonden is aan bij AMvB aangewezen laboratorium. Het Besluit regelt hoe de benoemde 

deskundige het DNA-onderzoek dient uit te voeren. De deskundige dient, op basis van dit Besluit, het 

DNA-onderzoek binnen de gegeven termijn te verrichten en moet het DNA-onderzoek verrichten 

volgens goedgekeurde methoden. Verder dient hij een verslag op te stellen met hierin de resultaten van 

het DNA-onderzoek en dit verslag moet hij aan een aantal personen en instanties sturen. Tot slot dient 

de deskundige, indien hij niet verbonden is aan het NFI, het overgebleven celmateriaal hiernaar toe te 

zenden. 

 

Los van de specifieke bepalingen over DNA-onderzoek zijn er in 2010 algemene bepalingen over 

deskundigenonderzoek ingevoerd met de Wet deskundige in strafzaken. Deze algemene bepalingen 

gelden ook voor DNA-onderzoek, tenzij hier specifiek van wordt afgeweken in de DNA-bepalingen. 

Met name Titel IIIC van het Wetboek van Strafvordering is hierbij van belang. In artikel 51k, eerste 

lid, Sv van deze titel wordt bepaald dat er een landelijk openbaar register van deskundigen is. Dit 

register is het NRGD. Dit NRGD zorgt voor de bevordering van forensische deskundigheid. Hiervoor 

heeft zij op bepaalde deskundigheidsgebieden, waaronder DNA-interpretatie en -analyse, bepaalde 

kwaliteitsnormen ontwikkeld waaraan een deskundige die geregistreerd wil staan in het register moet 

voldoen. De OvJ is voor het verrichten van deskundigenonderzoek sinds de Wet deskundige in 

strafzaken gebonden aan de deskundigen die in dit register zijn opgenomen. De r-c is dit niet, maar 

                                                           
96 Artikel 51i, derde lid, Sv en artikel 51j, tweede lid, Sv. 
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mag bij DNA-onderzoek, net als de OvJ, alleen een deskundige benoemen die is verbonden aan één 

van de bij AMvB aangewezen laboratoria, zoals het NFI. 

 

Verder is er met de Wet deskundige in strafzaken beoogd een onderscheid te maken tussen twee typen 

onderzoek, waarbij dat onderscheid onder andere bepalend is voor enkele rechten van de verdediging. 

Deze twee typen onderzoek zijn technisch onderzoek en deskundigenonderzoek. De wetgever heeft bij 

de invoering van de Wet deskundige in strafzaken niet alle typen van onderzoek onder de 

deskundigenwetgeving willen brengen en heeft hiertoe bepaald dat bij AMvB voorschriften hierover 

worden gegeven. De invulling hiervan is gedaan door het College van P-G, niet in een AMvB, maar in 

een aanwijzing, namelijk de Aanwijzing technisch onderzoek/deskundigenonderzoek. Deze 

aanwijzing wijst enkele onderzoeksgebieden aan als technisch onderzoek. Het gaat hierbij 

voornamelijk om onderzoek dat verricht wordt door een opsporingsinstantie op bepaalde 

onderzoeksgebieden, bijvoorbeeld dactyloscopie. 

 

Bij de Aanwijzing kunnen kanttekeningen worden gemaakt waarvan er één met name relevant is in het 

kader van DNA-onderzoek. De Aanwijzing en het Wetboek van Strafvordering lijken verschillende 

criteria te hanteren voor de vraag of iets deskundigenonderzoek is of niet. Hierbij gaat het Wetboek 

van Strafvordering voor op de Aanwijzing en is het hierdoor de vraag wat de betekenis is van de 

Aanwijzing. Verder roept het onderscheid de vraag op of er bij sterk gestandaardiseerd onderzoek, dat 

geen technisch onderzoek is, wel altijd aan alle vereisten van de Wet deskundige in strafzaken zou 

moeten worden voldaan. Dit punt zal in het volgende hoofdstuk aan de orde komen.  
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Hoofdstuk 4 

SNELLE DNA-IDENTIFICATIE: OPSPORING EN BEWIJSVOERING 

 

In hoofdstuk 2 is ingegaan op de procedure op de PD. Beschreven is hoe de procedure op de PD in 

grote lijnen verloopt en hoe hierbij in de toekomst gebruik zou kunnen worden gemaakt van Snelle 

DNA-identificatie. In hoofdstuk 3 is ingegaan op de wet- en regelgeving bij DNA-onderzoek. 

Beschreven is wie het DNA-onderzoek kan gelasten en door wie dit onderzoek dient te worden 

uitgevoerd. In dit hoofdstuk zal een koppeling worden gemaakt tussen het onderwerp van hoofdstuk 2 

en het onderwerp van hoofdstuk 3. Ingegaan zal worden op de vraag of Snelle DNA-identificatie 

onder de huidige wet- en regelgeving gebruikt mag worden voor het opsporingsonderzoek en voor de 

bewijsvoering in strafzaken. Indien blijkt dat Snelle DNA-identificatie onder de huidige wet- en 

regelgeving niet voor de opsporing of bewijsvoering mag worden gebruikt, zal worden beschreven 

welke onderdelen van de wet- en regelgeving een beletsel vormen en op welke manieren dit probleem 

mogelijk kan worden opgelost. Dit zal gebeuren ter beantwoording van de derde deelvraag: 

 

Zijn er in de wet- en regelgeving beletselen te vinden voor het gebruik van Snelle DNA-identificatie bij 

het opsporingsonderzoek of voor de bewijsvoering in strafzaken, en zo ja: zijn er mogelijkheden om 

deze beletselen weg te nemen? 

 

Voor de beantwoording van deze deelvraag zal ten eerste kort worden ingegaan op de vraag wat, de in 

hoofdstuk 2 beschreven, Snelle DNA-identificatie precies inhoudt. Hierna zal worden beschreven of er 

voor de inzet van Snelle DNA-identificatie een specifieke wettelijke grondslag is vereist. Vervolgens 

zal worden ingegaan op de vraag hoe de uitslag van de Snelle DNA-identificatie onder de huidige wet- 

en regelgeving kan worden gebruikt voor het opsporingsonderzoek en de bewijsvoering in strafzaken. 

Hierna zal duidelijk zijn of er beletselen zijn voor de inzet van Snelle DNA-identificatie. Indien deze 

beletselen er zijn zullen mogelijke oplossingen om deze beletselen weg te nemen worden beschreven. 

Bij deze mogelijke oplossingen zal, in dat geval ook, worden ingegaan op enkele belangrijke 

waarborgen hierbij.  

 

Nog een enkele opmerking vooraf. In het kader van deze deelvraag zijn zes diepte-interviews 

gehouden met mensen uit de strafrechtsketen. Het gaat hierbij om een interview met: een forensisch 

expert A (verder: forensisch expert), een forensisch onderzoeker, een OvJ, een strafrechtadvocaat, een 

rechter en een forensisch adviseur van de politie. Deze interviews hadden niet als doel het krijgen van 

een bepaald beeld van hoe bijvoorbeeld strafrechtadvocaten denken over het gebruik van Snelle DNA-

identificatie.
97

 De interviews hadden voornamelijk als doel het bedenken van oplossingen bij 

mogelijke problemen die zich kunnen voordoen bij de inzet van Snelle DNA-identificatie bij het 

opsporingsonderzoek of voor de bewijsvoering in strafzaken. Ook gaven deze interviews inzicht in de 

vraag of het wenselijk is om gebruik te gaan maken van Snelle DNA-identificatie. Waar van belang 

zijn de meningen van de geïnterviewde personen verwerkt in dit hoofdstuk. De uitgewerkte interviews 

zijn als bijlage bij deze scriptie gevoegd.
98

 

 

4.1 Snelle DNA-identificatie 

In het eerste en tweede hoofdstuk van deze scriptie is uitgelegd wat Snelle DNA-identificatie precies 

is. In deze paragraaf zal hier, ter herhaling, kort op worden teruggekomen, zodat hierna gekeken kan 

worden welke problemen zich kunnen voordoen bij het gebruiken van Snelle DNA-identificatie voor 

het opsporingsonderzoek en de bewijsvoering in strafzaken. 

                                                           
97 Dat is natuurlijk ook niet mogelijk op basis van zes interviews. 
98 Zie hiervoor Bijlage 2 tot en met 7 bij deze scriptie. 
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Snelle DNA-identificatie is een mobiele DNA-techniek. Deze techniek kan er in de toekomst voor 

gaan zorgen dat het mogelijk wordt om al op de PD een koppeling te maken tussen een aangetroffen 

spoor, dat mogelijk DNA bevat, en een profiel van een persoon die zich bevindt in de DNA-databank. 

Forensisch onderzoekers kunnen hierbij bemonsteringen in het apparaat, waarmee de snelle DNA-

identificatie kan worden uitgevoerd, stoppen en het apparaat geeft vervolgens aan of er een match is 

met iemand in de DNA-databank of niet. 
99

 Het apparaat geeft hierbij geen piekenprofiel weer.  

 

De vraag die gesteld kan worden is of er een specifieke wettelijke basis vereist is voor Snelle DNA-

identificatie. Op die vraag zal in de volgende paragraaf worden ingegaan. 

 

4.2 Opsporing zonder specifieke wettelijke grondslag 

Voor opsporingsactiviteiten ten behoeve van de strafvordering is een wettelijke grondslag vereist. Het 

strafvorderlijke legaliteitsbeginsel stelt namelijk dat strafvordering alleen plaats heeft op de wijze bij 

de wet voorzien.
100

. Het Wetboek van Strafvordering geeft bij veel opsporingsactiviteiten aan hoe ver 

de overheid mag gaan bij het maken van inbreuken op de rechten en vrijheden van burgers. 
101

 Niet 

elke opsporingsactiviteit hoeft echter gebaseerd te worden op een specifieke opsporingsbevoegdheid 

uit het Wetboek van Strafvordering. Sommige opsporingsactiviteiten kunnen worden gebaseerd op een 

meer algemene opsporingsbevoegdheid. In deze paragraaf zal op deze kwestie worden ingegaan, 

waarbij de vraag centraal staat of er voor Snelle DNA-identificatie een specifieke wettelijke grondslag 

is vereist. Ter beantwoording van deze vraag zal eerst worden ingegaan op de vraag wat opsporing 

precies is. 

 

4.2.1 Opsporing 

Opsporing is volgens artikel 132a Sv: het onderzoek in verband met strafbare feiten onder gezag van 

de OvJ met als doel het nemen van strafvorderlijke beslissingen. Opsporing is in alle gevallen 

onderdeel van het voorbereidend onderzoek van artikel 132 Sv, dit is het onderzoek hetwelk aan de 

behandeling ter terechtzitting voorafgaat. In het tweede boek, eerste titel, van het Wetboek van 

Strafvordering wordt ingegaan op het opsporingsonderzoek. In deze titel wordt mede bepaald wie met 

de opsporing belast zijn, dit zijn onder andere de officieren van justitie en bepaalde ambtenaren van de 

politie.
102

 De ambtenaren van de politie die zijn belast met opsporing worden genoemd in artikel 2, 

onder a en in sommige gevallen ook c en d, van de Politiewet 2012.
103

 Uit artikel 2, onder a, van de 

Politiewet blijkt dat hieronder onder andere ambtenaren van de politie die zijn aangesteld voor de 

uitvoering van een politietaak vallen. Uit artikel 3 van de Politiewet 2013 blijkt wat de taak van de 

politie is. Dit is het: in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de 

geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen 

van hulp aan hen die deze behoeven. De politie mag voor de daadwerkelijke handhaving van de 

rechtsorde opsporingsactiviteiten verrichten. Zij doet dit in het strafrecht onder leiding van de OvJ en 

zij dient hierbij te handelen in overeenstemming met de geldende rechtsregels.
104

  

 

In de volgende subparagraaf zal worden ingegaan op de algemene en specifieke bevoegdheden die de 

ambtenaren van de politie hebben bij de handhaving van de rechtsorde.  

 

                                                           
99 Een apparaat dat hiervoor is ontwikkeld is de RapidHit 2000. Bron: Mapes 2012, p. 11. 
100 Artikel 1 Sv. 
101 Corstens 2011, p. 264. 
102 Artikel 141, onder a en b, Sv. 
103 Voor lid c en d moeten zij zijn aangesteld voor de uitvoering van een politietaak, aldus artikel 141, onder b, Sv. 
104 Dat in overeenstemming met de geldende rechtsregels dient te worden gehandeld blijkt al uit artikel 1 Sv.  
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4.2.2 Opsporing: algemene en specifieke bevoegdheden 

In het kader van het opsporingsonderzoek kan door de politie, zoals al eerder is genoemd, in bepaalde 

gevallen gebruik worden gemaakt van de specifieke opsporingsbevoegdheden uit het Wetboek van 

Strafvordering. Dit hoeft echter niet altijd, soms is een algemene wettelijke bevoegdheid voldoende.
105

 

De politie kan zich in het kader van de uitoefening van opsporingsbevoegdheden in bepaalde gevallen 

beroepen op zijn algemene taakstelling, zoals beschreven in artikel 141, onder b, artikel 142 Sv en 

artikel 3 van de Politiewet 2012.
106

 De vraag die hierbij gesteld kan worden is wanneer deze algemene 

taakstelling van de politie voldoende legitimatie biedt voor opsporingsactiviteiten en wanneer een 

meer specifieke opsporingsbevoegdheid is vereist. In de memorie van toelichting bij de wetgeving met 

betrekking tot de bijzondere opsporingsbevoegdheden wordt één ding vooropgesteld: 

opsporingshandelingen die geen inbreuk op enig grondrecht maken, mogen worden gebaseerd op 

artikel 2 van de Politiewet 1993, nu artikel 3 van de Politiewet 2012, en de artikelen 141 en 142 Sv.
107

  

De vraag die vervolgens gesteld kan worden is of opsporingshandelingen die wel inbreuk maken op 

enig grondrecht daardoor niet kunnen worden gebaseerd op deze artikelen. De Hoge Raad heeft hier 

enigszins verduidelijking in gegeven. De Hoge Raad stelt hierbij voorop dat de algemene taakstelling 

van opsporingsambtenaren in beginsel geen legitimatie biedt voor het plegen van inbreuken op rechten 

en vrijheden van burgers.
108

 Wel heeft de Hoge Raad in 1995 in het Zwolsman-arrest bepaald dat 

artikel 2 van de Politiewet 1993, nu artikel 3 van de Politiewet 2012, kort gezegd voldoende grondslag 

biedt voor beperkte inbreuken op de persoonlijke levenssfeer.
109

 Hetzelfde geldt volgens de 

jurisprudentie voor de artikelen 141 en 142 Sv.
110

 Bij de vraag of er sprake is van een beperkte inbreuk 

op de persoonlijke levenssfeer kijkt de Hoge Raad naar de omstandigheden van het geval, waarbij de 

duur, de intensiteit, de plaats, het doel en de wijze waarop de opsporing heeft plaatsgevonden een 

belangrijke plaats innemen.
111

 Proportionaliteit is hierbij van belang. De Hoge Raad kijkt hierbij onder 

andere naar de vraag welk strafbaar feit er mogelijk is gepleegd en dus welke verdenking er is.
112

 Bij 

inbreuken op de persoonlijke levenssfeer kijkt de Hoge Raad, in het geval van bijzondere 

opsporingsbevoegdheden, regelmatig ook naar de vraag of de gebruikte methode geschikt is om een 

min of meer volledig beeld te krijgen van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van de 

betrokkene. Is dit het geval dan kan de opsporingsmethode niet worden gebaseerd op de algemene 

taakomschrijving, maar is een specifieke wettelijke grondslag vereist.
113

 

 

In de volgende subparagraaf zal worden beschreven of er een specifieke wettelijke grondslag is vereist 

voor de inzet van Snelle DNA-identificatie. 

 

 

                                                           
105 Wel moet er een wettelijke bevoegdheid zijn op grond van het legaliteitsbeginsel van artikel 1 Sv. 
106 In artikel 142 Sv wordt beschreven wie als buitengewoon opsporingsambtenaar belast is met de opsporing van strafbare feiten. 
107 Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr.3, p. 13.  
108 Zie Corstens 2011, p. 19, waarin verwezen wordt naar HR 9 oktober 2009, ECLI: NL: HR:2009: BJ1254 (overigens verwijst Corstens 

naar het LJN-nummer, dit nummer is hier voor de duidelijkheid omgezet naar het ECLI-nummer). 
109 HR 19 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZD0328, r.o. 6.4.5. Zie ook Corstens 2011, p.19. Wel ging het in dit arrest om proactief 
optreden, het leek hierna het geval dat artikel 2 van de Politiewet 1993 beperkte inbreuken voorafgaand aan de echte opsporing legitimeerde 

en dat artikel 141 Sv dit deed voor beperkte inbreuken indien de opsporing al was aangevangen. Op 1 februari 2007 is reactief opsporen ook 

onder het opsporingsbegrip van in het Wetboek van Strafvordering komen te vallen en hierdoor lijkt artikel 2 van de Politiewet 1993, nu 

artikel 3 van de Politiewet 2012, sindsdien ook beperkte inbreuken op de persoonlijke levenssfeer toe te staan indien de opsporing al is 

aangevangen,  Aldus de noot van Borgers bij NJ 2009, 225. 
110 Zie hiervoor onder andere HR 10 april 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0970 r.o. 3.6. 
111 Zie onder andere HR 21 maart 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5254,  r.o. 3.5, zie voor een recentere zaak HR 13 november 2012, 

ECLI:NL:HR:2012:BW9338, r.o. 2.5.4. 
112 HR 12 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7804, r.o. 3.4. 
113 Zo bepaalde de Hoge Raad in HR 20 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BF5603. r.o. 3.2 en r.o. 3.3 (Warmtebeeldkijker-arrest) dat de 

opvatting dat elk gebruik van de warmtebeeldkijker waarbij de zich in de woning van verdachte bevindende warmtebron wordt gemeten een 
zodanige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van verdachte, dat artikel 2 van de Politiewet 1993 hiervoor geen grondslag kan 

bieden als onjuist. Het Hof had hierbij genoemd dat geen min of meer volledig beeld van de verdachte was verkregen. Ook in HR 13 

november 2011, ECLI:NL:HR:2012:BW9338 r.o. 2.6.2, speelde dit een rol. 
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4.2.3  Snelle DNA-identificatie zonder wettelijke grondslag 

Snelle DNA-identificatie valt onder het opsporingsbegrip van artikel 132a Sv. Het is onderzoek in 

verband met strafbare feiten, onder gezag van de OvJ, met als doel het nemen van strafvorderlijke 

beslissingen. Het gevolg hiervan is dat er een wettelijke grondslag voor de inzet van Snelle DNA-

identificatie is vereist.
114

 In deze paragraaf zal worden beschreven of dit een specifieke wettelijke 

grondslag dient te zijn 

4.2.3.1 De wettelijke grondslag voor Snelle DNA-identificatie 

Er is geen specifieke wettelijke grondslag te vinden voor Snelle DNA-identificatie, ook is er geen 

specifieke bepaling te vinden die het gebruik van Snelle DNA-identificatie in het opsporingsonderzoek 

expliciet verbiedt. Weliswaar zijn er de, in hoofdstuk 3 beschreven, gedetailleerde bepalingen over 

DNA-onderzoek, maar naar deze bepalingen dient voornamelijk te worden gekeken bij de vraag of het 

resultaat van de Snelle DNA-identificatie voor de bewijsvoering kan worden gebruikt. Op dit punt en 

op de vraag of deze bepalingen exclusief van aard zijn, zal in het kader van de bewijsvoering in 

paragraaf 4.4.1.1 worden ingegaan. Deze bepalingen verbieden in ieder geval niet het gebruik van 

Snelle DNA-identificatie bij het opsporingsonderzoek. De vraag die vervolgens dient te worden 

beantwoord, is of de algemene bevoegdheden die opsporingsambtenaren op grond van de artikelen 

141 en 142 Sv en artikel 3 van de Politiewet 2012 hebben voldoende legitimatie biedt voor de inzet 

van Snelle DNA-identificatie bij het opsporingsonderzoek. Indien dit niet het geval is, en er dus een 

specifieke wettelijke grondslag is vereist voor Snelle DNA-identificatie, mag Snelle DNA-identificatie 

niet worden gebruikt, omdat de specifieke wettelijke grondslag voor Snelle DNA-identificatie 

ontbreekt. Op deze kwestie zal in de volgende subparagraaf worden ingegaan. 

 

4.2.3.2 Snelle DNA-identificatie gebaseerd op de algemene opsporingsbevoegdheid 

Ter beantwoording van de vraag of de algemene opsporingsbevoegdheid van opsporingsambtenaren 

voldoende is voor de inzet van Snelle DNA-identificatie dient ten eerste te worden gekeken in 

hoeverre Snelle DNA-identificatie een inbreuk maakt op de grondrechten van een persoon. Indien er 

geen inbreuk wordt gemaakt op de grondrechten van een persoon, is de algemene taakstelling namelijk 

zonder meer voldoende.
115

 Er kan bij Snelle DNA-identificatie worden gesteld dat er in ieder geval 

enige inbreuk kan worden gemaakt op een grondrecht, namelijk op de eerbiediging en bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer, van een persoon.
116

 De inbreuk die wordt gemaakt op dit recht is dat 

er op een PD een koppeling wordt gemaakt met de DNA-databank. Dit is een databank waarin 

persoonsgegevens, in ieder geval de naam, van een persoon kunnen staan. Hierdoor is de algemene 

taakstelling van opsporingsambtenaren niet zonder meer voldoende. Nu is het de vraag of dit 

opsporingsmiddel een meer dan beperkte inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. Hiervoor moet 

worden gekeken naar de omstandigheden van het geval, waarbij de duur, de intensiteit, de plaats en de 

wijze waarop de opsporing heeft plaatsgevonden dienen te worden bekeken. 
117

 Ook de 

proportionaliteit is hierbij van belang, net als de vraag of er een min of meer een volledig beeld wordt 

verkregen van de bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van de betrokkene.
118

 Indien naar deze 

punten wordt gekeken bij het gebruik van Snelle DNA-identificatie, kan het volgende worden 

                                                           
114 Op grond van het legaliteitsbeginsel van artikel 1 Sv. 
115 Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr.3, p. 13. In deze memorie van toelichting gaat het weliswaar om bijzondere 

opsporingsbevoegdheden, maar uit dit onderdeel van de tekst blijkt niet dat dit alleen bij bijzondere opsporingsbevoegdheden geldt. Er kan er 

hierdoor vanuit worden gegaan dat dit een algemene regel is.  
116 Artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en Artikel 10 van de Grondwet. 
117 Aldus het eerder genoemde HR 21 maart 2000,  ECLI:NL:HR:2000:AA5254, RO 3.5. 
118 HR 12 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7804, r.o. 3.4. en onder andere HR 13 november 2011, ECLI:NL:HR:2012:BW9338 r.o. 
2.6.2. Hierbij valt nog op te merken dat het bij het laatste arrest ging om bijzondere opsporingsbevoegdheden. Daar is in het geval van Snelle 

DNA-identificatie geen sprake van, maar toch is het hierin gehanteerde criterium bruikbaar voor de vraag of Snelle DNA-identificatie een 

meer dan beperkte inbreuk op de levenssfeer maakt van de betrokkene. 
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vastgesteld. De uitslag die uit het apparaat voor Snelle DNA-identificatie komt laat geen piekenprofiel 

zien. Het enige dat de persoon die het materiaal invoert te zien krijgt is of er een match is met een 

persoon in de DNA-databank en zo ja, met wie dit is. Hierbij kan de vraag worden gesteld in hoeverre 

dit echt een verregaande inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer van die persoon. Er zijn andere 

manieren waarop een naam van een persoon in beeld kan komen bij het opsporingsonderzoek, waarbij 

er ook niet gezegd kan worden dat het een echt verregaande inbreuk vormt op de rechten van die 

persoon. Een vergelijking zou kunnen worden gemaakt met een getuigenverklaring. Indien een getuige 

een persoon, die volgens hem betrokken is bij het strafbare feit, noemt zal het opsporingsonderzoek 

zich, indien de verklaring enigszins aannemelijk is, toch ook in ieder geval voor even gaan richten op 

deze persoon.
119

 Zo kan men Snelle DNA-identificatie ook zien. Een match met een persoon betekent 

dat het opsporingsonderzoek zich mogelijk zal richten op deze persoon. Het enkele feit dat er een 

match is, betekent niet direct dat deze persoon zal worden aangehouden.
120

 Snelle DNA-identificatie 

zal qua duur, intensiteit en plaats waarschijnlijk niet snel een verregaande inbreuk op de rechten van 

een persoon opleveren. Het is namelijk een eenmalige, kortdurende activiteit. Kijkend naar de 

proportionaliteit en de omstandigheden van het geval, zal er per zaak de afweging moeten worden 

gemaakt of Snelle DNA-identificatie, onder andere kijkend naar de aard van de mogelijk gepleegde 

feiten, in dat geval in verhouding staat tot het middel. Dit aspect zal niet snel problematisch zijn. 

Indien bij een mogelijk gepleegd strafbaar feit een regulier DNA-onderzoek mag worden uitgevoerd, 

zal hetzelfde kunnen gelden voor Snelle DNA-identificatie. Verder kan nog worden gekeken naar de 

vraag of een min of meer een volledig beeld wordt verkregen van bepaalde aspecten van iemands 

leven. Bij Snelle DNA-identificatie kan er, net als bij regulier DNA-onderzoek, enkel een naam 

worden verkregen van iemand die mogelijk aanwezig is geweest op de PD. Een naam zal nooit een 

min of meer volledig beeld geven van de bepaalde aspecten van iemands leven. Het kan hooguit de 

indicatie geven dat een persoon op die plaats is geweest. Hetzelfde wat eigenlijk het geval is bij een 

regulier DNA-onderzoek.  

 

In de volgende subparagraaf zal de conclusie die op basis hiervan getrokken kan worden aan de orde 

komen. 

 

4.2.4 Conclusie wettelijke grondslag Snelle DNA-identificatie en aanbevelingen 

Op grond van de vorige paragraaf kan worden geconcludeerd dat voor de inzet van Snelle DNA- 

identificatie geen specifieke wettelijke grondslag is vereist. Snelle DNA-identificatie kan worden 

gebaseerd op de algemene opsporingsbevoegdheid die opsporingsambtenaren op grond van de 

artikelen 141 en 142 Sv en artikel 3 van de Politiewet 2012 hebben. Per geval zal er bij de inzet van 

Snelle DNA-identificatie wel dienen te worden gekeken naar de omstandigheden van het geval, 

waarbij de duur, intensiteit, de plaats en de wijze waarop de opsporing, door middel van Snelle DNA-

identificatie, heeft plaatsgevonden moeten worden bekeken. 
121

 Hierbij zijn ook de proportionaliteit en 

de vraag of een min of meer volledig beeld wordt verkregen van de bepaalde aspecten van het 

persoonlijk leven van de betrokkene van belang.
122

 Geconcludeerd kan worden dat Snelle DNA-

identificatie geen min of meer volledig beeld kan opleveren van de bepaalde aspecten van het 

persoonlijk leven van betrokkene. De omstandigheden van het geval zullen niet snel problematisch 

                                                           
119 De geïnterviewde rechter kwam met deze vergelijking, zie Bijlage 6 vraag 14, tweede deel. 
120 Zie onder andere het interview met de rechter, Bijlage 6, vraag 4: de aanwezigheid van DNA bewijst op zichzelf natuurlijk niets. 
121 Aldus het eerder genoemde HR 21 maart 2000,  ECLI:NL:HR:2000:AA5254, RO 3.5. 
122 HR 12 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7804, r.o. 3.4. en onder andere HR 13 november 2011, ECLI:NL:HR:2012:BW9338 r.o. 
2.6.6. Hierbij valt nog op te merken dat het bij het laatste arrest ging om bijzondere opsporingsbevoegdheden. Daar is in het geval van Snelle 

DNA-identificatie geen sprake van, maar toch is het hierin gehanteerde criterium bruikbaar voor de vraag of er een min of meer beperkte 

inbreuk is gemaakt op het grondrecht van een persoon. 
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zijn bij de inzet van Snelle DNA-identificatie. Wel zijn bij de inzet van Snelle DNA-identificatie een 

aantal waarborgen van belang. Deze waarborgen zullen in paragraaf 4.7 aan de orde komen. 

 

Los van de conclusie dat er geen beletsel is te vinden in de huidige wet- en regelgeving voor de inzet 

van Snelle DNA-identificatie zonder specifieke wettelijke grondslag, valt wel op te merken dat het 

voor alle betrokkenen in de toekomst beter zou zijn als er wel een specifieke wettelijke grondslag zou 

komen. Uit de gehouden interviews blijkt dat de politie huiverig is voor de inzet van Snelle DNA-

identificatie en andere mobiele opsporingstechnieken zonder specifieke wettelijke basis en deze angst 

valt gemakkelijker weg te nemen met een specifieke juridische basis voor de inzet van Snelle DNA-

identificatie.
123

 Het valt hierdoor aan te bevelen dat er een specifieke wettelijke regeling komt voor 

Snelle DNA-identificatie. 

 

Nu is vastgesteld dat er voor de inzet van Snelle DNA-identificatie geen specifieke wettelijke basis 

vereist is, is het de vraag wat er vervolgens gedaan kan worden met het resultaat dat uit de Snelle 

DNA-identificatie komt. Hier zal in paragraaf 4.3 en paragraaf 4.4 op worden ingegaan. 

 

4.3 Snelle DNA-identificatie en de uitslag: startinformatie 

Opsporingsambtenaren dienen van opgespoorde strafbare feiten of van hetgeen door hen tot opsporing 

is verricht of bevonden ten spoedigste een proces-verbaal op te maken. 
124

 Niet alles waar een proces-

verbaal van wordt opgemaakt hoeft echter als wettelijk bewijsmiddel in een latere strafzaak te worden 

gebruikt. Sommige informatie dient meer als startinformatie om het opsporingsonderzoek richting te 

geven. Snelle DNA-identificatie kan worden ingezet met twee, overigens niet geheel van elkaar te 

scheiden, doelen, namelijk ten eerste met het doel het enkel verkrijgen van startinformatie om het 

onderzoek richting te geven en ten tweede met het doel het verkrijgen van bewijsmateriaal voor een 

latere strafzaak.
125

 Op dit eerste doel, het verkrijgen van startinformatie, zal in deze paragraaf worden 

ingegaan. Het tweede doel, het verkrijgen van bewijsmateriaal, zal in paragraaf 4.4 aan de orde 

komen. 

 

4.3.1 Snelle DNA-identificatie gebruiken voor startinformatie 

In een aantal van de gehouden interviews kwam het naar voren dat het beter is om het resultaat van de 

Snelle DNA-identificatie alleen te gebruiken als een start- of opsporingsinformatie.
126

 Het resultaat, er 

is wel of geen match met een persoon in de DNA-databank, dient in dat geval als een soort 

sturingsinformatie, waarmee het opsporingsonderzoek mogelijk richting kan worden gegeven. Indien 

men later de eventuele DNA-match voor de bewijsvoering in een strafzaak wil gebruiken, dient nog 

het reguliere DNA-onderzoek te worden verricht.
127

 Bij het latere reguliere DNA-onderzoek hoeft de 

deskundige, zoals de geïnterviewde rechter aangaf, niet eens te weten dat er Snelle DNA-identificatie 

is verricht.
128

 De Snelle DNA-identificatie kan, volgens de geïnterviewde forensisch onderzoeker en 

                                                           
123 Bij nieuwe opsporingsmethoden valt al snel het woord onrechtmatig verkregen bewijs. Ook is er binnen de politie een onderzoek geweest 

naar de vraag of een ander apparaat, dat geen koppeling maakt met de DNA-databank, maar alleen kijkt naar een aantal markers, gebruikt 
mag worden bij het opsporingsonderzoek. De conclusie bij dit onderzoek was dat dit niet mag op basis van de huidige wetgeving. Bron:  F. 

Versluijs, Advies betreffende het gebruik van de methode ParaDNA, 2013. 
124 Artikel 152, eerste lid, Sv. 
125 Ondanks het feit dat er niet in alle gevallen wordt beoogd bewijsmateriaal te vergaren kan dit overigens wel gevolgen hebben voor de 

informatie die eruit voortvloeit. 
126 Dit bleek sterk uit de interviews met de forensisch onderzoeker, zie Bijlage 3 onder andere vraag 21, en de rechter, zie Bijlage 6 onder 

andere vraag 12. Ook waren er nog verdergaande standpunten. Zo vond de geïnterviewde forensisch expert dat bij het noemen van de naam 

altijd een deskundige betrokken zou moeten worden, dus ook in het opsporingsonderzoek, zie hiervoor Bijlage 2 vraag 18, tweede deel. De 
strafrechtadvocaat vond dat Snelle DNA niet zou moeten worden gebruikt op een PD, maar ook hij zag wel dat het wel gebruiken van Snelle 

DNA-identificatie hele positieve tactische kanten heeft, zie Bijlage 5, vraag 14 en 15. 
127 Zie hiervoor hoofdstuk 3, hierbij gaat het kort gezegd om het onderzoek door een deskundige verbonden aan een bij AMvB aangewezen 
laboratorium, zoals beschreven in artikel 151a, tweede lid, Sv en artikel 195a, tweede lid, Sv. 
128 De geïnterviewde rechter gaf aan dat de deskundige later niet moet weten dat er een match is geweest, omdat dit een vervalsend element 

kan zijn in zijn onderzoek, zie hiervoor Bijlage 6, vraag 15. 
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de geïnterviewde rechter, worden gezien als een presumptieve test.
129

 In dat geval is de uitslag van de 

Snelle DNA-identificatie een voorlopige uitslag, de bevestiging dient later plaats te vinden door 

middel van een regulier DNA-onderzoek. In deze paragraaf zal worden beschreven hoe dit 

vormgegeven zou kunnen worden. Ter verduidelijking zal hierbij een vergelijking worden gemaakt 

met de ademanalyse. Dit, omdat de procedure van de ademanalyse een procedure is die ook erg 

geschikt lijkt voor Snelle DNA-identificatie, indien men de uitslag van de Snelle DNA-identificatie 

alleen als startinformatie wil gebruiken.  

  

4.3.1.1 De ademanalyse 

Artikel 8, tweede lid, onder a, van de Wegenverkeerswet (verder: WVW) bepaalt dat het een ieder 

verboden is een voertuig te besturen indien het alcoholgehalte van zijn adem boven de 220 microgram 

alcohol per liter uitgeademde lucht uitkomt. 
130

 Om vast te stellen of iemand een hoger alcoholgehalte 

in zijn adem heeft dan toegestaan, is in artikel 160, vijfde lid, WVW een verplichting opgenomen voor 

bestuurders van voertuigen om mee te werken aan een voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht. 

Dit wordt door het College van P-G de ademtest genoemd.
131

 Indien uit deze ademtest blijkt dat de 

bestuurder een te hoog alcoholgehalte in zijn adem heeft, is die bestuurder verplicht de bevelen van de 

opsporingsambtenaren, die zijn gedaan ter bescherming van bij het verkeer betrokken belangen, op te 

volgen.
132

 Eén van die bevelen kan zijn het verlenen van medewerking aan een onderzoek als bedoeld 

in artikel 8, tweede lid, onderdeel a, WVW.
133

 Dit onderzoek wordt door het College van P-G de 

ademanalyse genoemd.
134

 Indien blijkt dat het alcoholgehalte in de adem bij deze test boven de 220 

microgram per liter uitgeademde lucht uitkomt, is er sprake van een strafbaar feit, namelijk rijden 

onder invloed.
135

 De uitslag van de eerste test, de ademtest, wordt in dit geval niet gebruikt als 

bewijsmiddel voor het rijden onder invloed. Het geeft een indicatie dat de bestuurder mogelijk een te 

hoog alcoholgehalte in zijn adem heeft. Het resultaat hiervan geeft aan dat het verstandig is een 

ademanalyse uit te voeren bij de bestuurder. Het resultaat van de ademanalyse kan vervolgens gebruikt 

worden om te bewijzen dat de bestuurder echt een te hoog alcoholgehalte in zijn adem heeft. 

 

De procedure bij de ademanalyse is tweeledig. In eerste instantie is er een indicatieve test en in tweede 

instantie is er het onderzoek dat ter bewijs wordt gebruikt voor het strafbare feit, rijden onder invloed. 

In de volgende subparagraaf zal worden beschreven op hoe Snelle DNA-identificatie op deze manier 

gebruikt zou kunnen worden. 

 

4.3.1.2 Snelle DNA-identificatie als indicatieve test 

Snelle DNA-identificatie kan, zoals in paragraaf 4.2 is beschreven, worden ingezet zonder specifieke 

wettelijke basis. Men kan ervoor kiezen Snelle DNA-identificatie te gebruiken op een manier die 

vergelijkbaar is met de, in paragraaf 4.3.1.1 beschreven, ademtest. In dit geval wordt een aangetroffen 

spoor, dat mogelijk DNA bevat, in het apparaat voor Snelle DNA-identificatie gestopt. Het apparaat 

geeft vervolgens aan of er wel of geen match is met iemand in de DNA-databank. Van deze uitslag, er 

is wel of geen match met iemand in de DNA-databank, wordt vervolgens een proces-verbaal 

opgemaakt.
136

 Dit proces-verbaal kan als wettig bewijsmiddel worden gebruikt in een latere strafzaak, 

                                                           
129 Bijlage 3 vraag 22 en Bijlage 6, vraag 12. Hierbij gaf de geïnterviewde OvJ overigens aan dat het wel gek zou zijn als er verschil zou 
zitten in de uitslagen bij beide onderzoeken, zie hiervoor Bijlage 4, vraag 19. De geïnterviewde forensisch adviseur vroeg zich af of het 

apparaat hier niet te goed voor is, zie Bijlage 7, vraag 15, zesde deel. 
130 Waarbij er voor beginnende bestuurders op grond van artikel 8, derde lid, WVW strengere regels gelden. 
131 Zie hiervoor de Aanwijzing rijden onder invloed (2011A005) van het College van P-G. 
132 Artikel 160, zevende lid, WVW. 
133 Artikel 163, eerste lid, WVW. 
134 Zie hiervoor wederom de Aanwijzing rijden onder invloed (2011A005) van het College van P-G. 
135 Artikel 8, tweede lid, WVW. 
136 Artikel 152, eerste lid, Sv. 
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maar dit hoeft niet.
137

 Voor de bewijsvoering, wordt namelijk, indien er een match is met iemand in de 

DNA-databank nog het reguliere DNA-onderzoek uitgevoerd. De uitslag hiervan kan worden gebruikt 

als wettig bewijsmiddel in de latere strafzaak. Het eerste onderzoek, de Snelle DNA-identificatie, dient 

hierbij als een indicatieve test. Indien er uit deze eerste test geen match komt, kan ervoor gekozen 

worden later geen regulier DNA-onderzoek meer te verrichten. Uit de Snelle DNA-identificatie kan 

hiermee, net als bij de ademtest, worden opgemaakt of het verstandig is om een nader onderzoek te 

verrichten. 
138

 

 

De uitslag van de Snelle DNA-identificatie dient hierbij geen vergaande gevolgen te hebben voor het 

opsporingsonderzoek. Net zoals het feit dat de ademtest bij rijden onder invloed alleen tot gevolg heeft 

dat degene waarbij het alcoholgehalte bij de ademtest te hoog blijkt te zijn bevelen van de 

opsporingsambtenaar dient op te volgen, en hij dus niet bijvoorbeeld gelijk wordt aangehouden, dient 

de match bij Snelle DNA-identificatie ook geen onomkeerbare gevolgen te hebben. Het latere DNA-

onderzoek geeft namelijk pas echt aan of het DNA, van een persoon die is opgenomen in de DNA-

databank, is aangetroffen op de PD.  

 

In de volgende subparagraaf zal kort worden ingegaan op een relevant verschil tussen de ademtest en 

Snelle DNA-identificatie. Hierbij zal ook een aanbeveling worden gedaan. 

 

4.3.1.3 Verschil ademtest en Snelle DNA-identificatie 

Er valt een relevant verschil te benoemen tussen de ademtest en Snelle DNA-identificatie. De 

procedure bij de ademtest is namelijk gedetailleerd geregeld in wet- en regelgeving. Het Wetboek van 

Strafvordering regelt, zoals in paragraaf 4.3.1.1 beschreven is, bij wie de ademtest mag worden 

uitgevoerd. Verder is er een besluit, het Besluit alcoholonderzoeken dat gedetailleerd regelt welk 

apparaat voor de voorlopige ademtest mag worden gebruikt.
139

 Ook is er een aanwijzing, de 

Aanwijzing rijden onder invloed van het College van P-G, die ingaat op de ademtest. Bij Snelle DNA-

identificatie ontbreekt dit alles. Hierbij is er gedetailleerd geregeld hoe het latere DNA-onderzoek 

dient te verlopen, maar is er niets geregeld over de procedure die hieraan vooraf kan gaan. Het 

verdient aanbeveling om, indien Snelle DNA-identificatie als indicatieve test gebruikt gaat worden, dit 

ook op te nemen in de relevante wet- en regelgeving. Dit is echter geen noodzakelijke voorwaarde 

voor het gebruiken van Snelle DNA-identificatie als indicatieve test. Zolang de procedure bij Snelle 

DNA-identificatie niet wordt opgenomen in wetgeving, is in ieder geval de waarborg genoemd in 

paragraaf 4.7.2 van belang. 

 

Indien men de uitslag van de Snelle DNA-identificatie niet slechts als indicatieve informatie, maar als 

bewijsmiddel in een strafzaak wil gaan gebruiken is het de vraag of dit mogelijk is onder de huidige 

wet- en regelgeving. Dit zal in de volgende paragraaf aan de orde komen. 

 

4.4 Snelle DNA-identificatie en de uitslag: bewijsvoering 

In de gehouden interviews gaven verschillende personen uit de strafrechtsketen beargumenteerd aan 

dat zij liever zouden zien dat Snelle DNA-identificatie enkel als indicatieve test gebruikt gaat worden 

en niet voor de bewijsvoering in de latere strafzaak. Argumenten die hiervoor gegeven werden zijn 

onder andere dat er teveel vraagtekens aan de methode van Snelle DNA-identificatie kleven om het 

voor de bewijsvoering te gebruiken en het feit dat de rechter meer zal willen weten dan enkel of er al 

                                                           
137 Een proces-verbaal kan op grond van onder andere artikel 339, eerste lid, onder 5, Sv wel dienen als wettig bewijsmiddel. 
138 Bij deze optie wordt het kostenaspect  buiten beschouwing gelaten. Het kostenaspect is echter wel van belang bij de vraag of het 
verstandig is om Snelle DNA-identificatie slechts als indicatieve test in te zetten. Dit aspect kwam aan de orde in het interview met de 

forensisch adviseur, Bijlage 7, vraag 27, tweede en derde deel. 
139 Zie artikel 2 van het Besluit alcoholonderzoeken. 
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dan niet een match is, hij wil de bewijswaarde in kunnen schatten van het DNA-onderzoek.
140

 Het zou 

kunnen zijn dat deze argumenten inderdaad het gebruik van de uitslag van Snelle DNA-identificatie 

voor de bewijsvoering moeten tegenhouden, maar het kan ook zo zijn dat er, zoals de geïnterviewde 

forensisch adviseur aangaf, sprake is van koudwatervrees.
141

 In deze paragraaf zal worden beschreven 

of het, los van de wenselijkheid, onder de huidige wet- en regelgeving mogelijk is om de uitslag van 

de Snelle DNA-identificatie te gebruiken voor de bewijsvoering strafzaken. Hierbij gaat het om de 

vraag of Snelle DNA-identificatie een resultaat kan opleveren dat rechtmatig is verkregen. 

 

4.4.1 Snelle DNA-identificatie en DNA-wetgeving 

In hoofdstuk 3 is ingegaan op de wet- en regelgeving bij DNA-onderzoek. In deze paragraaf zal 

worden beschreven of deze wet- en regelgeving van toepassing is bij Snelle DNA-identificatie en zo 

ja, of de uitslag van Snelle DNA-identificatie kan worden gebruikt voor de bewijsvoering onder deze 

wet- en regelgeving. 

 

4.4.1.1   Snelle DNA-identificatie en het Wetboek van Strafvordering  

Snelle DNA-identificatie kan geschaard worden onder de definitie van DNA-onderzoek van het 

Wetboek van Strafvordering in artikel 138a Sv. Het is namelijk onderzoek van celmateriaal dat gericht 

is op het vergelijken van DNA-profielen. De vraag die gesteld kan worden is of de bepalingen over 

DNA-onderzoek, die in hoofdstuk 3 uitgebreid aan de orde zijn gekomen, exclusief van aard zijn. Uit 

de wet valt niet met zekerheid op te maken dat dit het geval is. Wel valt uit de wetsgeschiedenis op te 

maken dat de wetgever het noodzakelijk heeft gevonden om DNA-onderzoek ten behoeve van de 

strafvordering met de nodige waarborgen te omkleden.
142

 Deze waarborgen zijn terug te vinden in de 

gedetailleerde bepalingen over DNA-onderzoek in het Wetboek van Strafvordering. Het lijkt niet 

waarschijnlijk dat de wetgever enerzijds gedetailleerd heeft geregeld hoe het DNA-onderzoek verricht 

dient te worden en anderzijds DNA-onderzoek dat niet voldoet aan deze gedetailleerde regeling ook 

heeft willen toestaan. Er kan hierdoor vanuit worden gegaan dat DNA-onderzoek alleen als DNA-

onderzoek voor de bewijsvoering in strafzaken heeft te gelden, indien het is verricht op de wijze zoals 

door de wetgever is voorgeschreven. Mocht de DNA-wetgeving niet exclusief van aard zijn, dient 

gekeken te worden naar de vraag of Snelle DNA-identificatie technisch onderzoek of 

deskundigenonderzoek is, om zo te bepalen of bijvoorbeeld de artikelen die zijn ingevoerd met de Wet 

deskundige in strafzaken van toepassing zijn bij Snelle DNA-identificatie.
143

 Deze kwestie zal hier 

verder niet worden behandeld, omdat het aannemelijk is dat de DNA-wetgeving exclusief van aard is. 

De OvJ of de r-c is hierdoor indien hij DNA-onderzoek wil laten verrichten, of dit nu door middel van 

Snelle DNA-identificatie is of niet, gebonden aan de bepalingen uit het Wetboek van Strafvordering 

over DNA-onderzoek indien hij het DNA-onderzoek voor de bewijsvoering wil gebruiken.
· 
Bij DNA-

onderzoek gaat het dan voornamelijk om de artikelen 151a tot en met 151i Sv en de artikelen 195a tot 

en met 195g Sv, waarbij bij Snelle DNA-identificatie voornamelijk de bepalingen die betrekking 

hebben op de OvJ, de artikelen 151a tot en met 151i Sv, van belang zijn. Dit, omdat de OvJ leider van 

het opsporingsonderzoek is en hij het gezag heeft over de forensisch onderzoekers die op de PD 

werkzaam zijn. Op grond van die artikelen heeft de OvJ de bevoegdheid om, in het belang van het 

onderzoek, DNA-onderzoek, dat is gericht op het vergelijken van profielen, te laten verrichten.
144

 

Indien forensisch onderzoekers op de PD gebruik willen maken van Snelle DNA-identificatie, dienen 

                                                           
140 Zie het interview met de strafrechtadvocaat, Bijlage 5, vraag 15 voor het eerste argument en  zie het interview met de rechter, Bijlage 6, 
vraag 12, voor het tweede argument. 
141 Bijlage 7, vraag 12. 
142 Kamerstukken II 1991/92, 22 447 nr.3, p. 5-6. 
143 Zie paragraaf 4.6.1 voor antwoord op de vraag of onderzoek door middel van Snelle DNA-identificatie technisch onderzoek zou kunnen 

zijn. 
144 Artikel 151a, eerste lid, Sv. 
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zij contact op te nemen met de OvJ en deze OvJ kan vervolgens het DNA-onderzoek laten verrichten. 

De vraag die bij Snelle DNA-identificatie beantwoord dient te worden is of de OvJ het DNA-

onderzoek door middel van Snelle DNA-identificatie mag laten verrichten. Dit is, kijkend naar de 

DNA-wetgeving, niet het geval. In de volgende subparagrafen zal worden beschreven welke beletselen 

er hierbij zijn voor de inzet van Snelle DNA-identificatie. 

 

4.4.1.2    Beletselen voor de inzet van Snelle DNA-identificatie 

Er zijn in de wet- en regelgeving twee beletselen te vinden voor de inzet van Snelle DNA-identificatie. 

Deze beletselen zullen in de volgende subparagrafen aan de orde komen. 

 

4.4.1.2.1 Beletsel 1: deskundige verbonden aan laboratorium 

In artikel 151a, tweede lid, Sv treedt het eerste beletsel op de voorgrond. De OvJ dient namelijk, op 

grond van dit artikel, een deskundige, die verbonden is aan één van de bij AMvB aan te wijzen 

laboratoria, te benoemen en hij dient deze deskundige opdracht te geven het DNA-onderzoek te 

verrichten. Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven stelt het Wetboek van Strafvordering bij DNA-

onderzoek niet verplicht dat het gaat om een deskundige die geregistreerd is bij het NRGD. Wel moet 

het gaan om een deskundige die, indien er in de specifieke bepalingen over DNA-onderzoek niet van 

is afgeweken, dient te voldoen aan een aantal kwaliteitseisen die zijn ingevoerd met de Wet 

deskundige in strafzaken. Zo staan er in Titel IIIC van het Wetboek van Strafvordering enkele 

voorwaarden genoemd waar de deskundige aan dient te voldoen. Ook blijkt uit de memorie van 

toelichting bij de Wet deskundige in strafzaken, waarin DNA-onderzoek ook wordt genoemd, dat de 

wetgever het in het algemeen bij deskundigenonderzoek belangrijk vindt dat de deskundige een 

onafhankelijke derde is.
145

 Deze onafhankelijke derde, de deskundige, dient vervolgens verbonden te 

zijn aan één van de bij AMvB aangewezen laboratoria. Op het gebied van DNA-onderzoek zijn dit een 

aantal laboratoria, waarvan de belangrijkste het NFI is.
146

 Het problematische aspect aan deze eis uit 

artikel 151a, tweede lid, Sv is dat Snelle DNA-identificatie in beginsel kan worden verricht door 

forensisch onderzoekers op de PD. Snelle DNA-identificatie hoeft hierdoor niet per definitie verricht 

te worden door een deskundige die verbonden is aan bijvoorbeeld het NFI. Het is, zonder te kijken 

naar capaciteit en haalbaarheid, in theorie mogelijk dat er altijd een deskundige op de PD aanwezig is 

en dat deze deskundige het DNA-materiaal invoert in het apparaat en dat deze deskundige over de 

uitslag vervolgens een rapport schrijft. De vraag is echter of dit de bedoeling is bij het inzetten van 

Snelle DNA-identificatie. Het doel hiervan is namelijk dat forensisch onderzoekers met het apparaat al 

op de PD een koppeling kunnen maken tussen een aangetroffen spoor en een persoon in de DNA-

databank. De deskundige hoeft hier in de praktijk niet per definitie bij betrokken te worden. Indien het 

apparaat wordt gebruikt zoals de bedoeling is, wordt het DNA-onderzoek op de PD niet verricht door 

een deskundige. Aan de eis uit artikel 151a, tweede lid, Sv is hiermee niet voldaan. Snelle DNA-

identificatie voldoet op dit punt niet aan de eisen die het Wetboek van Strafvordering stelt aan DNA-

onderzoek.  

 

4.4.1.2.2 Beletsel 2: volgens goedgekeurde methoden 

Los van het eerste beletsel, is er nog een tweede beletsel dat problematisch is bij de inzet van Snelle 

DNA-identificatie. Artikel 151a, elfde lid, bepaalt namelijk dat er bij AMvB nadere regels worden 

gegeven over de uitvoering van artikel 151a Sv. In hoofdstuk 3 is al aan de orde gekomen dat dit is 

gebeurd door middel van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken. Dit Besluit bepaalt gedetailleerd 

welke onderzoekshandelingen verricht dienen te worden door een deskundige. In artikel 9, tweede lid, 

                                                           
145 Kamerstukken II 2006/07, 31 116, nr.3, p. 8. (MvT). Deze eis komt ook naar voren in artikel 12, tweede lid, onder i, van het Besluit 

register deskundige in strafzaken. 
146 Het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken noemt bij het instituut ook het NFI, artikel 1 lid 1 onder h. 
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van dit Besluit is bepaald dat het DNA-onderzoek verricht dient te worden volgens een van de 

methoden die zijn goedgekeurd bij het verlenen van de accreditatie aan het laboratorium waaraan de 

deskundige is verbonden. Los van het feit dat bij Snelle DNA-identificatie niet per definitie een 

deskundige betrokken hoeft te zijn, moet de methode voor DNA-onderzoek dus ook aan voorwaarden 

voldoen. Die methode moet zijn goedgekeurd bij de verlening van de accreditatie aan een 

laboratorium. De Raad voor de Accreditatie speelt hierbij een centrale rol.
147

 Snelle DNA-identificatie 

is een nieuwe methode en deze methode kan hierdoor niet zijn goedgekeurd bij het verlenen van de 

accreditatie aan, bijvoorbeeld, het NFI. Aan de eis, dat het DNA-onderzoek dient te worden verricht 

door middel van methoden die zijn goedgekeurd bij het verlenen van de accreditatie, is hiermee niet 

voldaan.  

 

De zojuist genoemde punten: een deskundige verbonden aan een bij AMvB aangewezen laboratorium 

dient het DNA-onderzoek te verrichten en DNA-onderzoek dient te worden verricht volgens methoden 

die zijn goedgekeurd bij het verlenen van de accreditatie, vormen, indien er vanuit wordt gegaan dat 

de DNA-wetgeving exclusief van aard is, beletselen bij het gebruik van de uitslag van Snelle DNA-

identificatie voor de bewijsvoering in strafzaken. In de volgende paragraaf zal hier kort op worden 

ingegaan, waarbij ook zal worden beschreven wat de gevolgen kunnen zijn indien Snelle DNA-

identificatie in zijn huidige vorm wel wordt gebruikt voor de bewijsvoering. 

 

4.4.2  Conclusie Snelle DNA-identificatie en bewijsvoering plus mogelijke gevolgen 

In deze paragraaf zal kort worden weergegeven wat geconcludeerd kan worden op basis van de vorige 

subparagrafen. Ook zal worden ingegaan op de vraag wat er gebeurt indien Snelle DNA-identificatie 

in strijd met de wettelijke regeling toch wordt gebruikt voor de bewijsvoering. 

 

4.4.2.1  Conclusie Snelle DNA-identificatie en bewijsvoering 

Indien Snelle DNA-identificatie wordt ingezet op de manier zoals beschreven staat in paragraaf 4.1, 

forensisch onderzoekers stoppen bemonsteringen in het apparaat voor Snelle DNA-identificatie en het 

apparaat geeft vervolgens aan of er een match is of niet, kan de uitslag van Snelle DNA-identificatie, 

doordat er aan twee belangrijke voorwaarden voor DNA-onderzoek uit het Wetboek van 

Strafvordering niet is voldaan, niet worden gebruikt voor de bewijsvoering in strafzaken. Indien het 

resultaat van Snelle DNA-identificatie wel wordt gebruikt voor het bewijs in strafzaken, is er mogelijk 

sprake van een vormverzuim, waaraan de strafrechter een gevolg kan verbinden. In de volgende 

subparagrafen zullen twee mogelijke gevolgen hiervan geschetst worden. 

 

4.4.2.2  Gevolgen gebruik Snelle DNA-identificatie voor bewijsvoering 

De rechter kan in een strafzaak gevolgen verbinden aan vormverzuimen die hebben plaatsgevonden in 

het voorbereidend onderzoek. Er is een algemeen artikel over verzuim in het voorbereidend 

onderzoek, artikel 359a, Sv en er is jurisprudentie van de Hoge Raad over verzuimen bij de 

ademanalyse, de zogenaamde strikte waarborgen-rechtspraak. Beide kunnen in het kader van Snelle 

DNA-identificatie relevant zijn en beide zullen in de volgende subparagrafen worden beschreven. 

 

4.4.2.2.1 Artikel 359a Wetboek van Strafvordering 

Artikel 359a Sv geeft de rechter de mogelijkheid gevolgen te verbinden aan onherstelbare 

vormverzuimen. Het verzuim moet hierbij geen betrekking hebben op de toepassing van 

vrijheidsbenemende dwangmiddelen en de rechtsgevolgen van het verzuim mogen niet uit de wet 

                                                           
147 Informatie over deze instantie is onder andere te vinden op de website van deze instantie. <www.rva.nl/home/>. 
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blijken.
148

 Bij verzuimen zal de rechter hierbij rekening houden met het belang dat het geschonden 

voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat hierdoor wordt veroorzaakt.
149

 Concreet 

betekent dit dat de rechter geen gevolgen zal verbinden aan vormverzuimen die geen belang van de 

verdachte raken. 
150

 Indien het er sprake is van een verzuim waaraan de rechter een rechtsgevolg kan 

verbinden, is dit een discretionaire bevoegdheid van de rechter, hij hoeft dit niet te doen.
151

 Doet hij dit 

wel, kan hij de op te leggen straf verlagen, de resultaten van het onderzoek uitsluiten voor het bewijs 

of het OM niet ontvankelijk verklaren. 
152

 In het Afvoerpijp-arrest heeft de Hoge Raad aangegeven 

wanneer welk gevolg aan de orde zal zijn.
153

  

 

De vraag is wat mogelijk kan gebeuren indien het resultaat van Snelle DNA-identificatie wordt 

gebruikt voor de bewijsvoering in een strafzaak. Snelle DNA-identificatie vindt plaats in het 

voorbereidend onderzoek en er is sprake van een verzuim van vormen, namelijk de vormen die het 

Wetboek van Strafvordering stelt aan DNA-onderzoek. De regeling rondom DNA-onderzoek had bij 

zijn invoering twee doelen: het voorkomen van misbruik, DNA-onderzoek kan informatie over 

erfelijke eigenschappen geven, die niet bij bijvoorbeeld commerciële instellingen terecht moet komen, 

en het zorgen voor betrouwbaar onderzoek.
154

 Het is de vraag of de achterliggende gedachten bij dit 

wetsvoorstel en deze belangen op dit moment nog onverkort gelden, maar het punt is dat het voor de 

verdachte van belang is dat het DNA-onderzoek zorgvuldig door middel van de wettelijk vastgelegde 

procedure geschiedt, omdat de uitslag voor hem vele gevolgen kan hebben.
155

 Het verzuim in de 

vormen bij DNA-onderzoek raakt hiermee dus een belang dat de verdachte heeft. Hierbij moet wel de 

kanttekening worden geplaatst dat de verdachte alleen in zijn belang kan worden geschaad, indien zijn 

naam naar voren komt bij de Snelle DNA-identificatie. Indien dit niet het geval is, en er bijvoorbeeld 

een DNA-match is met het slachtoffer, kan er geen rechtsgevolg aan het verzuim verbonden worden. 

Tot slot dient nog te worden gekeken of het verzuim onherstelbaar is. Indien het resultaat alleen als 

indicatieve test wordt gebruikt, is het duidelijk, het verzuim is niet onherstelbaar, want voor het 

gebruiken van de uitslag van het DNA-onderzoek voor de bewijsvoering kan het reguliere DNA-

traject worden doorlopen.
156

 Indien het resultaat van Snelle DNA-identificatie wordt gebruikt voor de 

bewijsvoering, is dit verzuim in beginsel ook niet onherstelbaar. Het reguliere DNA-traject kan in veel 

gevallen, namelijk indien er voldoende DNA-materiaal over is, nog worden gevolgd. Wel is er nog een 

ander punt dat er mogelijk voor problemen kan zorgen bij de inzet van Snelle DNA-identificatie in het 

voorbereidend onderzoek. Het verzuim van vormen bij het DNA-onderzoek, kan er namelijk voor 

hebben gezorgd dat er op basis van die uitslag bewijsmiddelen zijn vergaard. Deze bewijsmiddelen 

kunnen worden gezien als een vrucht van het verzuim, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de vruchten 

bijvoorbeeld van het bewijs worden uitgesloten. Zo kan het verzuim alsnog gevolgen hebben voor het 

hele onderzoek. Wel dient er hiervoor een sterk causaal verband te zijn tussen het verzuim en de 

verkrijging van de latere vruchten.
157

 

 

                                                           
148 Aldus artikel 359a, eerste lid, eerste volzin, Sv en HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533 r.o. 3.6.1-3.6.5 (Afvoerpijp-arrest). 
148 Kamerstukken II 1991/92, 22 447 nr.3, p. 5-6. 
149 Aldus artikel 359a, tweede lid, Sv. 
150 De zogenaamde Schutznorm, Corstens 2011, p. 730-731. 
151 Dit blijkt uit het word kan in artikel 359a, eerste lid, Sv. 
152 Artikel 359a Sv.  
153 HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533 r.o. 3.6.1-3.6.5 (Afvoerpijp-arrest). 
154 Kamerstukken II 1991/92, 22 447 nr.3, p. 5-6. 
155 Dat DNA-onderzoek veranderd is met de jaren kwam naar voren in het interview met de forensisch onderzoeker, zie Bijlage 3 vraag 15, 

hij gaf hierbij aan dat het idee dat altijd een deskundige nodig is misschien een beetje van oudere tijden is. Ook kwam het aan de orde in het 

interview met de rechter, zie Bijlage 6, vraag 10.  Hierbij ging het erom dat veel DNA-onderzoek inmiddels automatisch, bijna zonder 
menselijke hand, kan worden uitgevoerd. 
156 Mits er voldoende materiaal over is natuurlijk.  
157 Corstens 2011, p. 735-736. 
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Los van het feit dat de rechter de mogelijk rechtsgevolgen van artikel 359a Sv kan toepassen is er nog 

een ander gevolg denkbaar. Dit gevolg verbindt de Hoge Raad aan verzuimen bij de ademanalyse. Dit 

gevolg zal in de volgende subparagraaf aan de orde komen. 

 

4.4.2.2.2 Strikte waarborgen-rechtspraak 

De rechter kan een van de rechtsgevolgen van artikel 359a Sv verbinden aan verzuimen, maar hij kiest 

er in sommige gevallen voor dit artikel buiten toepassing te laten. Dit gebeurt regelmatig bij 

verzuimen die betrekking hebben op de ademanalyse. Op deze jurisprudentie zal in deze paragraaf 

worden ingegaan. 

 

In het kader van de ademanalyse zijn er een aantal strikte waarborgen opgenomen in de wet. Deze 

waarborgen zijn onder andere vervat in enkele bepalingen die in paragraaf 4.3.1.1 aan de orde zijn 

gekomen. Deze waarborgen moeten volgens de Hoge Raad zijn nageleefd bij het uitvoeren van de 

ademanalyse.
158

 Volgens de Hoge Raad is er pas sprake van een onderzoek, de ademanalyse als 

bedoeld in de Wegenverkeerswet, indien de waarborgen zijn nageleefd waarmee de wetgever dat 

onderzoek heeft omringd. Indien de waarborgen niet zijn nageleefd, leidt dat ertoe dat het onderzoek 

niet voor het bewijs mag worden gebezigd. Artikel 359a Sv is bij dit type verzuimen niet van 

toepassing.
159

 Wel dient er bij een verzuim te worden gekeken of het verzuim er aan in de weg staat 

dat het beoogde doel wordt bereikt. Indien het doel van de regeling wel wordt bereikt, hoeft het 

verzuim niet per definitie te betekenen dat het onderzoek niet voor het bewijs mag worden gebezigd.
160

 

 

DNA-onderzoek kan op sommige punten worden vergeleken met onderzoek aan uitgeademde lucht. 

DNA-onderzoek is net als onderzoek aan uitgeademde lucht aan strikte waarborgen onderworpen. De 

Hoge Raad zou ook in het geval van DNA-onderzoek kunnen oordelen dat iets alleen als DNA-

onderzoek geldt indien aan de strikte waarborgen van DNA-onderzoek is voldaan. Snelle DNA-

identificatie voldoet hier niet aan en indien de Hoge Raad de strikte waarborgen-jurisprudentie ook 

hierbij toe zou passen, zou dit kunnen betekenen dat de uitslag van de Snelle DNA-identificatie wordt 

uitgesloten voor de bewijsvoering. Dit kan gebeuren indien de met de DNA-wetgeving beoogde 

doelen niet worden bereikt, indien het DNA-onderzoek door middel van Snelle DNA-identificatie 

wordt uitgevoerd.  

 

4.4.2.2.3 Conclusie mogelijke gevolgen gebruik Snelle DNA-identificatie voor de bewijsvoering 

Op grond van de vorige twee subparagrafen kan geconcludeerd worden dat er, los van de vraag of 

artikel 359a Sv wel of niet zal worden toegepast, een risico bestaat dat de uitslag van de Snelle DNA-

identificatie niet voor het bewijs mag worden gebruikt. Mocht artikel 359a Sv van toepassing worden 

geacht, kunnen er zelfs nog verdergaande gevolgen aan het gebruik van Snelle DNA-identificatie 

worden verbonden. Het is hierdoor niet verstandig het resultaat van de Snelle DNA-identificatie op dit 

moment voor de bewijsvoering te gebruiken.  

 

Hierdoor blijven er drie opties over. Ten eerste de uitslag van Snelle DNA-identificatie niet gebruiken 

voor de bewijsvoering. Ten tweede Snelle DNA-identificatie aanpassen aan de huidige DNA wet- en 

regelgeving en ten derde proberen te zorgen voor een aanpassing van de wetgeving, zodat de uitslag 

van de Snelle DNA-identificatie wel in zijn huidige vorm gebruikt kan worden voor de bewijsvoering. 

De eerste optie, de uitslag van Snelle DNA-identificatie niet gebruiken voor de bewijsvoering, zal hier 

                                                           
158 HR 20 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC9904, r.o. 6.3. 
159 HR 29 november 2011,  ECLI:NL:HR:2011:BS1721, r.o. 2.3. 
160 HR 2 oktober 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7952 r.o. 3.7. 
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buiten beschouwing worden gelaten.
161

 In paragraaf 4.5 zal worden ingegaan op de tweede optie, 

gekeken zal worden of en zo ja hoe, Snelle DNA-identificatie aangepast kan worden aan de huidige 

DNA wet- en regelgeving. Op het derde punt, proberen te zorgen voor een aanpassing van de 

wetgeving, zal in paragraaf 4.6 worden ingegaan. Beschreven zal worden of en zo ja, hoe de wet- en 

regelgeving aangepast zou kunnen worden aan Snelle DNA-identificatie. 

 

4.5 Snelle DNA-identificatie inpassen in de huidige wet- en regelgeving 

Indien Snelle DNA-identificatie wordt aangepast aan de huidige DNA wet- en regelgeving kan de 

uitslag van Snelle DNA-identificatie worden gebruikt voor de bewijsvoering in strafzaken. Dit heeft 

twee grote voordelen. Ten eerste zorgt men er op deze manier voor dat Snelle DNA-identificatie past 

binnen de kaders die de wetgever aangegeven heeft belangrijk te vinden bij DNA-onderzoek. Het 

tweede voordeel is gelegen in de snelheid. Voor het in gebruik nemen van Snelle DNA-identificatie en 

het gebruik van de uitslag hiervan voor de bewijsvoering hoeft niet het hele wetgevingstraject 

doorlopen te worden.
162

  

 

De vraag is hoe men Snelle DNA-identificatie zou kunnen inpassen in de huidige wet- en regelgeving. 

Om Snelle DNA-identificatie te kunnen inzetten zullen twee punten bij Snelle DNA-identificatie 

moeten veranderen: er dient een deskundige, verbonden aan een bij AMvB aangewezen laboratorium, 

betrokken te worden bij Snelle DNA-identificatie en de methode van Snelle DNA-identificatie dient te 

worden goedgekeurd bij de verlening van accreditatie aan een laboratorium. In de volgende 

subparagrafen zal gekeken worden hoe beide punten kunnen worden toegepast bij de inzet Snelle 

DNA-identificatie. De veranderingen bij Snelle DNA-identificatie zijn in de interviews voorgelegd 

aan mensen uit de strafrechtsketen. Ondanks het feit dat zij lang niet allemaal vonden dat de uitslag 

van de Snelle DNA-identificatie voor het bewijs dient te worden gebruikt, onder andere op grond van 

de redenen genoemd in paragraaf 4.3.1, wilden zij wel reageren op de mogelijke oplossingen om 

Snelle DNA-identificatie te laten passen binnen de huidige wet- en regelgeving. Bij de oplossingen 

zullen de reacties die zij hebben gegeven worden weergegeven. 

4.5.1 Deskundige betrekken bij Snelle DNA-identificatie 

Een deskundige, verbonden een bij AMvB aangewezen laboratorium, dient benoemd te worden om 

het DNA-onderzoek te verrichten, aldus artikel 151a, tweede lid, en artikel 195a, tweede lid, Sv. Dit 

betekent dat, indien men Snelle DNA-identificatie zou willen inzetten, men er een deskundige bij dient 

te betrekken, die is verbonden aan bijvoorbeeld het NFI. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. 

Ten eerste kan het verplicht worden om een deskundige naar de PD te laten komen indien men gebruik 

wil maken van Snelle DNA-identificatie. Ten tweede kan een forensisch onderzoeker op de PD het 

materiaal in het apparaat voeren, waarna het resultaat dat uit de Snelle DNA-identificatie komt via een 

beveiligde verbinding naar een deskundige gestuurd kan worden, zodat de deskundige hier vervolgens 

een rapport over kan schrijven. Het DNA-onderzoek wordt op deze manier onder de hoede van de 

deskundige uitgevoerd. Ten derde kunnen er forensisch onderzoekers worden benoemd als 

deskundige. Zij dienen dan verbonden te zijn aan bijvoorbeeld het NFI en mogen dan het DNA-

onderzoek zelf verrichten. Op elk van deze opties zal nu worden ingegaan, waarbij mogelijke 

problemen zullen worden genoemd.  

 

4.5.1.1 Deskundige aanwezig op de PD 

Bij de eerste optie, er dient een deskundige aanwezig te zijn op de PD indien Snelle DNA-identificatie 

wordt gebruikt, treedt het eerste nadeel al snel op de voorgrond, namelijk capaciteit. Er zijn per dag 

                                                           
161 Dit is namelijk een beslissing die van meer afhankelijk is dan alleen de juridische mogelijkheden. 
162 Als de wetgever al bereid zou zijn tot een aanpassing van de wetgeving natuurlijk. 
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een ontelbaar aantal plaatsen delict en er zijn een zeer beperkt aantal deskundigen. Indien men altijd 

een deskundige aanwezig wil laten zijn op een PD indien Snelle DNA-identificatie wordt gebruikt, 

moeten er ofwel meer deskundigen worden benoemd (zie hiervoor ook punt 4.5.1.3) ofwel moet 

Snelle DNA-identificatie, volgens onder andere de geïnterviewde OvJ, alleen worden gereserveerd 

voor de echt zeer belangrijke zaken.
163

 Het NFI is los hiervan alleen op kantoortijden en dus niet ‟s 

avonds, ‟s nachts en in het weekend geopend.
164

 Er zijn ook, en misschien wel juist, veel plaatsen 

delict buiten kantoortijden en de deskundigen zouden bij deze oplossing ook buiten kantoortijden 

moeten gaan werken. Het is de vraag of deskundigen wel bereid zijn andere tijden te gaan werken. 

Ook is het de vraag of zij bereid zouden zijn naar de PD te komen. Het is, zoals de geïnterviewde 

forensisch adviseur aangaf, makkelijker om iemand naar de PD te halen die men zelf als politie in 

dienst heeft.
165

 Een tweede nadeel, dit nadeel kwam naar voren in het interview met de forensisch 

onderzoeker, heeft te maken met de kosten. De deskundige is een dure kracht en hij moet alleen naar 

de PD komen, zodat de Snelle DNA-identificatie dan volgens de eisen die het Wetboek van 

Strafvordering stelt wordt verricht. De deskundige stelt het spoor niet veilig, hij is er puur en alleen 

voor de koppeling met de DNA-databank en het latere schrijven van een rapport hierover.
166

 Hij staat 

er alleen om het materiaal in het apparaat te voeren, waarna hij na het zien van het resultaat weer weg 

kan. 
167

  

 

4.5.1.2 Het resultaat van Snelle DNA-identificatie doorsturen naar deskundige 

Bij de tweede optie blijft de deskundige gewoon in het laboratorium waar hij werkzaam is en krijgt hij 

de uitslag van de Snelle DNA-identificatie via een beveiligde verbinding doorgestuurd, zodat hij 

ernaar kan kijken.
168

 De vraag die hierbij gelijk naar voren komt is of een deskundige iets zal willen 

zeggen over een DNA-onderzoek dat op afstand heeft plaatsgevonden. Ook is het de vraag wat er 

precies doorgestuurd kan worden naar de deskundige, het apparaat geeft namelijk geen piekenprofiel 

weer, het apparaat geeft alleen aan of er een match is met een persoon in de DNA-databank of niet. 

Het lijkt onwaarschijnlijk dat een deskundige iets zou willen zeggen en een rapport zou willen 

opstellen over iets waar hij met zijn deskundigheid helemaal niet betrokken bij is geweest De 

deskundige laat hiermee, volgens de geïnterviewde OvJ, namelijk een heel deel van zijn 

deskundigheid los.
169

 De geïnterviewde strafrechtadvocaat gaf aan dat de deskundige waarschijnlijk 

ook wel betrokken zou willen zijn bij het DNA-materiaal van het object afhalen.
170

 Het is echter de 

vraag of dit het geval is, omdat dit nu in sommige gevallen ook al in het vooronderzoekslaboratorium 

bij de politie wordt gedaan. Wel kan geconcludeerd worden dat de deskundige hoogstwaarschijnlijk 

niets over de uitslag zal willen zeggen indien hij geen piekenprofiel te zien krijgt. Indien hij wel een 

piekenprofiel doorgestuurd krijgt, die de forensisch onderzoeker dan niet te zien krijgt, zal hij 

waarschijnlijk de vergelijking nog handmatig willen controleren voordat hij er iets over wil zeggen.
171

 

Dit heeft onvermijdelijk tijdsverlies tot gevolg. Ook hierbij heeft men weer te maken met de beperkte 

openingstijden van het NFI, ‟s avonds, ‟s nachts of in het weekend iets doorsturen heeft tot gevolg dat 

tot de volgende werkdag dient te worden gewacht voordat de deskundige er iets over zal kunnen 

                                                           
163 Zie hiervoor Bijlage 4, vraag 15, tweede deel. 
164 Dit kwam in de interviews naar voren en is onder andere ook te vinden op <almanak.overheid.nl/13251/VenJ/Directoraat-

Generaal_Rechtspleging_en_Rechtshandhaving/Nederlands_Forensisch_Instituut/>. Waarbij vermeld staat dat zij buiten reguliere werktijden 
beschikbaar zijn op een ander telefoonnummer en dat dit geldt tussen 17.00 en 9.00.  
165 Zie hiervoor Bijlage 7, vraag 17, vijfde deel. 
166 Bijlage 3 vraag 20. 
167 De forensisch expert gaf in het interview aan dat deze optie haar alleen maar onhandig lijkt, zie Bijlage 2 vraag 16. 
168 In het interview met de forensisch expert, Bijlage 2 vraag 21,  werd aangegeven dat de kwaliteitsborging er vooral in moet zitten dat de 

deskundige verantwoordelijk blijft voor de match. Of hij daarbij fysiek aanwezig moet zijn is weer een ander verhaal. 
169 Bijlage 4, vraag 21, tweede deel. 
170 Bijlage 5, vraag 26, tweede deel. 
171 De optie dat de deskundige wel een piekenprofiel te zien krijgt en forensisch onderzoekers niet, zal waarschijnlijk mogelijk worden. 
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zeggen.
172

 Verder is het de vraag hoeveel van dit soort uitslagen per tijdsperiode doorgestuurd zouden 

kunnen worden aan een deskundige. De deskundige heeft ook zijn reguliere werkzaamheden ernaast 

en er zal dus een maximum zijn wat hij bijvoorbeeld per maand aan zal kunnen.
173

  

 

Ook deze oplossing kent dus een flink aantal nadelen. Het voordeel hiervan is dat men een deskundige 

bij het DNA-onderzoek kan betrekken zonder dat hij aanwezig hoeft te zijn op de PD en dit zal qua 

kosten en capaciteit een hoop schelen. Indien een deskundige bereid zou zijn een rapport te schrijven 

over de uitslag van de Snelle DNA-identificatie, en hij dus niet per se bij het voortraject betrokken wil 

zijn, kan dit een oplossing zijn.  

 

4.5.1.3 Forensisch onderzoekers benoemen als deskundige 

Het DNA-onderzoek dient te worden verricht door een deskundige, verbonden aan een van de bij 

AMvB aan te wijzen laboratoria.
174

 Indien het mogelijk zou zijn om enkele forensisch onderzoekers op 

te leiden en te benoemen als deskundige en zij vervolgens verbonden raken aan bijvoorbeeld het NFI, 

kunnen zij het DNA-onderzoek verrichten door middel van Snelle DNA-identificatie en wordt op dit 

punt voldaan aan het wettelijk vereiste. Bij deze oplossing is er allereerst een juridisch probleem. Een 

deskundige dient onafhankelijk te zijn, een forensisch onderzoeker is dit niet, hij valt namelijk onder 

het gezag van de OvJ.
175

 Indien dit juridisch beletsel er niet zou zijn, is het ook nog de vraag of 

forensisch onderzoekers de rol van deskundige wel zouden willen overnemen. In het interview met de 

forensisch expert kwam naar voren dat de politie die rol helemaal niet over wil nemen.
176

 Voor de 

politie kan Snelle DNA-identificatie waarschijnlijk heel handig zijn, maar het is de vraag of de prijs 

hiervan niet te hoog wordt als zij hiervoor zelf aan alle eisen moeten gaan voldoen die worden gesteld 

aan deskundigen. Los hiervan zit men ook met het kostenaspect. Het kost veel geld om forensisch 

onderzoekers als deskundige te gaan opleiden. De vraag hierbij is ook hoeveel forensisch 

onderzoekers men als deskundige zou moeten opleiden. In het interview met een forensisch expert 

kwam naar voren dat er volgens haar niet genoeg werk zal zijn voor deze deskundige.
177

 De vraag of 

er voldoende werk zal zijn voor deze deskundige zal afhankelijk zijn van de vraag bij welk type 

delicten men Snelle DNA-identificatie zal willen en kunnen inzetten. Los van dit punt kan men Snelle 

DNA-identificatie op deze manier niet op korte termijn inzetten, want de forensisch onderzoekers 

moeten eerst opgeleid zijn tot deskundige.  

Kortom: juridisch gezien mag het niet en het is los hiervan niet duidelijk of de politie de rol van de 

deskundige wel zou willen overnemen. Ook kost het veel tijd voordat forensisch onderzoeker als 

deskundige opgeleid zullen zijn. Snelle DNA-identificatie kan men op deze manier niet op korte 

termijn inzetten. Deze optie valt af. 

Geconcludeerd kan worden dat, indien men een deskundige wil betrekken bij de Snelle DNA-

identificatie, de tweede oplossing, zoals beschreven in punt 4.5.1.2, de meest realistische is, maar ook 

aan deze oplossing kleven haken en ogen. Mocht de tweede oplossing worden doorgevoerd, komt men 

terecht bij het tweede punt dat een probleem vormt bij de inzet van Snelle DNA-identificatie: het 

DNA-onderzoek dient te worden verricht volgens de methoden die zijn goedgekeurd bij het verlenen 

                                                           
172 Het NFI misschien wel of misschien niet bereid zijn tijden aan te passen hiervoor, maar dit valt nog af te wachten.  Wel valt op te merken 
dat er in de gehouden interviews kritiek was op deze beperkte openingstijden.  Zie hiervoor onder andere het interview met de forensisch 

onderzoeker, Bijlage 3 vraag 18 en het interview met de  forensisch adviseur, zie Bijlage 7, vraag 24. 
173 Het probleem dat de deskundige geen honderden aanvragen per dag of nacht aankan, kwam in het interview met de OvJ naar voren, zie 
hiervoor  Bijlage 3, vraag 21.Geïnterviewde  personen die het doorsturen via beveiligde verbinding een goed idee vonden waren bijvoorbeeld  

de forensisch expert, zie Bijlage 2 vraag 17, tweede deel, de OvJ, zie hiervoor Bijlage 4, vraag 21. 
174 Wederom artikel 151a, tweede lid en artikel 195a, tweede lid, Sv. 
175 Corstens 2011, p. 282. 
176 Bijlage 2, vraag 27. 
177 Zie hiervoor Bijlage 2, vraag 28. 
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van de accreditatie.
178

 Op mogelijke oplossingen voor dit punt zal in de volgende paragraaf worden 

ingegaan.  

4.5.2 Methoden die zijn goedgekeurd bij het verlenen van de accreditatie 

Artikel 9, tweede lid, van het Besluit bepaalt dat de deskundige het DNA-onderzoek dient te verrichten 

volgens methoden die zijn goedgekeurd bij het verlenen van de accreditatie. Een laboratorium kan 

door de Raad voor Accreditatie worden geaccrediteerd, zij kijken hierbij onder andere naar het 

managementsysteem en de technische competenties van een laboratorium. 
179

 Het gaat voor een 

juridisch onderzoek naar de mogelijkheden voor het inzetten van Snelle DNA-identificatie bij de 

opsporing en bewijsvoering te ver om te bekijken wat precies die technische eisen zijn en of die eisen 

ook kunnen gelden voor een mobiele DNA-techniek in plaats van een laboratorium als het NFI. Het 

punt blijft dat het apparaat voor Snelle DNA-identificatie aan bepaalde voorwaarden zal moeten 

voldoen. Het is de vraag of de methode van Snelle DNA-identificatie goedgekeurd kan worden bij het 

verlenen van de accreditatie aan een laboratorium.
180

 Mocht dit het geval zijn, is het een optie om een 

accreditatie te verkrijgen voor DNA-onderzoek door middel van Snelle DNA-identificatie.
181

  

Na het bekijken van de voorwaarden waaronder Snelle DNA-identificatie ingezet kan worden onder de 

huidige wet- en regelgeving kan geconcludeerd worden dat er twee dingen dienen te gebeuren. Ten 

eerste dient de uitslag van de Snelle DNA-identificatie via bijvoorbeeld een beveiligde verbinding 

doorgestuurd te worden naar een deskundige, waarna de deskundige hier een rapportage over kan 

schrijven. Het onderzoek wordt hierdoor als het ware uitgevoerd onder de hoede van de deskundige. 

Ten tweede dient de methode, de Snelle DNA-identificatie, een methode te worden die is goedgekeurd 

bij het verlenen van de accreditatie aan een laboratorium. Hiervoor moet bij de Raad voor de 

Accreditatie worden gevraagd wat precies de voorwaarden zijn voor accreditatie en moet gezorgd 

worden dat het apparaat voor Snelle DNA-identificatie aan deze voorwaarden voldoet. Mocht dit niet 

haalbaar of wenselijk zijn, is er nog een andere, meer tijdrovende, mogelijkheid, namelijk ervoor 

proberen te zorgen dat de wet- en regelgeving zo wordt aangepast dat Snelle DNA-identificatie wel 

binnen de wet- en regelgeving past en het resultaat dus wel voor de bewijsvoering kan worden 

gebruikt. Hier zal in de volgende paragraaf op in worden gegaan. 

 

4.6 De wet- en regelgeving aanpassen voor Snelle DNA-identificatie 

Indien men Snelle DNA-identificatie zou willen inzetten zoals is bedoeld, door middel van een 

forensisch onderzoeker die op de PD het materiaal in het apparaat stopt, waarna het apparaat aangeeft 

of er een match is met iemand in de DNA-databank of niet, is aanpassing van de wet- en regelgeving 

geboden. In deze paragraaf zal eerst worden ingegaan op de vraag of onderzoek door middel van 

Snelle DNA-identificatie technisch onderzoek zou kunnen worden. Vervolgens zal worden ingegaan 

op een andere aanpassing van de wet- en regelgeving die doorgevoerd zou kunnen worden om de 

uitslag van Snelle DNA-identificatie voor de bewijsvoering in strafzaken te mogen gebruiken. De in 

deze paragraaf beschreven aanpassingen zijn, net als de aanpassingen die genoemd zijn in de vorige 

paragraaf, voorgelegd aan mensen uit de strafrechtsketen. Wederom wordt hierbij benadrukt dat 

sommige van hen de uitslag van de Snelle DNA-identificatie niet willen gebruiken voor de 

                                                           
178 Artikel 9, tweede lid, van het Besluit. 
179 Bron: Raad voor Accreditatie, Standpunten, Accreditatie en/of certificatie van laboratoria 
<www.rva.nl/resources/AMGATE_10218_1_TICH_R99541243178088/AMGATE_10218_0_TICH_R281393815978> (laatst geraadpleegd 

15 november 2013). Ook bemoeit Europa zich met dit punt, zo is er het Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad van 30 november 2009 over 

de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten. Bron: 
<ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=198343>(laatst geraadpleegd 15 november 2013). Het gaat in het kader van 

deze scriptie te ver om precies in te gaan op de status van dit besluit,  het punt dat hierbij vooral belangrijk is, is dat men niet alleen met 

nationale regelgeving te maken heeft bij de accreditatie van laboratoria en onderzoeksmethoden.  
180 De validatie van het apparaat voor Snelle DNA-identificatie zal hoogstwaarschijnlijk wel op korte termijn worden afgerond. 
181 Volgens de geïnterviewde  forensisch expert, Bijlage 2  vraag 20, voldoet men aan deze voorwaarde als men het apparaat laat 

accrediteren. Uit dit antwoord blijkt niet dat dit een onmogelijke opgave zal zijn, maar dit moet verder worden uitgezocht.  
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bewijsvoering. Toch hebben deze mensen gereageerd op de aanpassing die mogelijk kan worden 

doorgevoerd in het Wetboek van Strafvordering. Zij hebben onder andere meegedacht over mogelijke 

waarborgen die in ieder geval van belang zijn bij de inzet van Snelle DNA-identificatie voor de 

bewijsvoering. 

 

4.6.1 Snelle DNA-identificatie wordt technisch onderzoek 

In deze paragraaf zal worden beschreven of het mogelijk is dat Snelle DNA-identificatie technisch 

onderzoek wordt. Indien Snelle DNA-identificatie technisch onderzoek wordt, is geen deskundige 

meer vereist voor de uitvoering van het onderzoek. De vraag is of Snelle DNA-identificatie kan 

worden geclassificeerd als technisch onderzoek. Op deze vraag zal in deze subparagraaf worden 

ingegaan. Om te kijken of dit mogelijk is, zal eerst worden gekeken naar de voorwaarden voor 

technisch onderzoek en vervolgens naar de mogelijkheid om Snelle DNA-identificatie technisch 

onderzoek te maken. 

 

4.6.1.1  De voorwaarden voor technisch onderzoek 

De wetgever heeft met de invoering van de Wet deskundige in strafzaken voorzien in een onderscheid 

tussen deskundigenonderzoek en technisch onderzoek. De wetgever heeft hierbij niet zelf aangegeven 

wat technisch onderzoek is en wat deskundigenonderzoek is. Het College van P-G heeft dit wel 

gedaan in de Aanwijzing technisch onderzoek/deskundigenonderzoek.
 
In hoofdstuk 3 is uitgebreid 

ingegaan op het onderscheid tussen technisch onderzoek en deskundigenonderzoek en de hierbij van 

belang zijnde Aanwijzing. In paragraaf 3.3.2.2 is geconstateerd dat er spanning zit tussen deze 

Aanwijzing en het Wetboek van Strafvordering. Artikel 51i, eerste lid, Sv geeft namelijk aan dat er 

van deskundigenonderzoek sprake is zodra er voor dat onderzoek specifieke of bijzondere kennis is 

vereist. De Aanwijzing lijkt dit niet als criterium te hanteren voor de vraag of iets 

deskundigenonderzoek is. De Aanwijzing lijkt namelijk meer te kijken naar de mogelijkheden die de 

opsporingsinstanties hebben om het onderzoek zelf uit te voeren. Dit is een meer praktische 

benadering. Kijkend naar deze twee punten: is er specifieke of bijzondere kennis vereist voor het 

onderzoek en zijn er mogelijkheden voor de opsporingsinstantie om het onderzoek zelf uit te voeren, 

kan worden geconcludeerd dat er op dit punt geen beletselen zijn om Snelle DNA-identificatie te 

classificeren als technisch onderzoek. Er is niet heel specifieke of bijzondere kennis vereist voor de 

invoer van het materiaal in het apparaat en het aflezen van de uitslag. Verder heeft de 

opsporingsinstantie mogelijkheden om het onderzoek zelf uit laten voeren, forensisch onderzoekers 

kunnen dit namelijk doen. De vraag is of het iets zou veranderen om Snelle DNA-identificatie op de 

lijst bij de Aanwijzing te zetten. Hier zal in de volgende subparagraaf op worden ingegaan. 

 

4.6.1.2  Snelle DNA-identificatie als technisch onderzoek classificeren  

Indien er geen specifieke regeling in het Wetboek van Strafvordering zou zijn voor DNA-onderzoek, 

zou Snelle DNA-identificatie technisch onderzoek kunnen zijn. Het voldoet namelijk niet per definitie 

aan de voorwaarden die het Wetboek van Strafvordering stelt aan deskundigenonderzoek. Het is geen 

onderzoek waarvoor specifieke of bijzondere kennis is vereist. Dit zou kunnen betekenen dat Snelle 

DNA-identificatie technisch onderzoek kan zijn. In dat geval zou er voor Snelle DNA-identificatie 

geen deskundige meer vereist zijn. Het is hierbij niet van belang of Snelle DNA-identificatie op de 

lijst bij de Aanwijzing van het College van P-G komt te staan. Het Wetboek van Strafvordering zou in 

dat geval bepalen dat Snelle DNA-identificatie geen deskundigenonderzoek is en dus technisch 

onderzoek zou kunnen zijn. Het Wetboek van Strafvordering gaat namelijk voor op deze Aanwijzing 

en als Snelle DNA-identificatie volgens dit wetboek geen deskundigenonderzoek is, is dit geen 
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deskundigenonderzoek.
182

 Het punt is echter dat Snelle DNA-identificatie DNA-onderzoek is volgens 

artikel 138a Sv. De specifieke regels gaan bij DNA-onderzoek voor op de algemene 

deskundigenbepalingen.
183

 Snelle DNA-identificatie is op grond van de algemene bepalingen over 

deskundigenonderzoek niet per definitie deskundigenonderzoek, maar volgens de specifieke 

bepalingen over DNA-onderzoek is DNA-onderzoek altijd deskundigenonderzoek en dit geldt dus ook 

voor Snelle DNA-identificatie. Snelle DNA-identificatie kan hierdoor, ondanks dat het aan de 

voorwaarden voor technisch onderzoek voldoet, geen technisch onderzoek zijn, omdat de artikelen 

over DNA-onderzoek in het Wetboek van Strafvordering dit tegenhouden. Zij bepalen dat DNA-

onderzoek deskundigenonderzoek is. 

 

Snelle DNA-identificatie kan geen technisch onderzoek worden, ook niet door opname van Snelle 

DNA-identificatie op de lijst bij de Aanwijzing, door de DNA-wetgeving. Er is echter een andere, 

verdergaande, aanpassing in de wetgeving te bedenken. Deze zal in de volgende subparagraaf worden 

beschreven. 

 

4.6.2  Een soepelere regeling voor Snelle DNA-identificatie
184

 

Zonder te diep op DNA-onderzoek en al zijn facetten in te gaan, kan wel gesteld worden dat DNA-

onderzoek heel divers van aard kan zijn. Er kunnen hierbij grofweg twee typen DNA-onderzoek 

worden onderscheiden. DNA-onderzoek dat enigszins eenvoudig van aard is en DNA-onderzoek dat  

ingewikkelder is. Eenvoudiger DNA-onderzoek is hierbij onderzoek waarbij er sprake is van een 

enkelvoudig profiel. Bij ingewikkelder onderzoek gaat het om DNA-onderzoek bij onvolledige DNA-

profielen, onderzoek bij DNA-mengprofielen en DNA-onderzoek bij minimale biologische sporen.
185

 

Voor al deze typen DNA-onderzoek geldt de DNA-wetgeving in het Wetboek van Strafvordering. 

DNA-onderzoek dient altijd te worden verricht door een deskundige verbonden aan een geaccrediteerd 

laboratorium en ook zijn er andere eisen, die in hoofdstuk 3 uitgebreid aan de orde zijn geweest, waar 

dit onderzoek aan moet voldoen. De vraag is of dit terecht is. Onderzoek dat sterk gestandaardiseerd 

kan zijn wordt hiermee gelijk gesteld aan ingewikkeld onderzoek. Voor beide typen onderzoek zal wel 

enige gespecialiseerde kennis vereist zijn, maar het is de vraag of dit voor beide typen onderzoek 

evenveel is. Men zou zich kunnen voorstellen dat er voor sterk gestandaardiseerd onderzoek een 

afzonderlijk regime zou kunnen komen, in de vorm van een enigszins soepelere regeling.
186

  

 

Er zou bijvoorbeeld een regeling kunnen komen, waarbij er bij het onderzoek niet meer per definitie 

een deskundige betrokken hoeft te worden.
187

 Deze enigszins soepelere regeling zou dan kunnen 

gelden bij Snelle DNA-identificatie. Snelle DNA-identificatie wordt hierdoor niet helemaal technisch 

onderzoek, het wordt een variant van DNA-onderzoek waaraan minder eisen worden gesteld. Er moet 

hiervoor een uitsluiting komen van Snelle DNA-identificatie in artikel 151a en 195a Sv. Het tweede 

lid van beide artikelen moet namelijk niet meer gelden voor Snelle DNA-identificatie. Er zou in plaats 

daarvan een nieuw artikel kunnen komen, met hierin de vereisten waar Snelle DNA-identificatie aan 

moet voldoen. Om te weten of er sprake is van gestandaardiseerd DNA-onderzoek door middel van 

Snelle DNA-identificatie is het verder van belang dat men aan een spoor moet kunnen zien of het 

waarschijnlijk een enkelvoudig spoor, geschikt voor Snelle DNA-identificatie, zal zijn of niet. De 

geïnterviewde forensisch onderzoeker gaf aan dat men dit nooit van tevoren kan zien, maar de 

                                                           
182 Aldus de lex specialis regel. 
183 Wederom de lex specialis regel. 
184 In Corstens 2011 wordt op pagina 282 ingegaan op de invoering van een uitgeklede regeling voor bepaalde typen onderzoek, die meer 

technisch van aard zijn. In deze paragraaf wordt iets vergelijkbaars beschreven, alleen gaat het hier om een variant van onderzoek die tussen 

deskundigenonderzoek en technisch onderzoek instaat. 
185 Zie hierover onder andere Meulenbroek 2009, p. 181-208. 
186 Corstens 2011, p. 282. 
187 Maar waarbij dit natuurlijk altijd mogelijk blijft, indien de forensisch onderzoeker twijfels heeft ergens over. 
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geïnterviewde forensisch adviseur gaf aan dat men dit bij bepaalde typen sporen, bijvoorbeeld 

bloedsporen, soms wel in kan schatten.
188

 Hoe het ook zij, het aparte regime zou kunnen gelden en 

men zou het apparaat voor Snelle DNA-identificatie kunnen laten bepalen of iets een enkelvoudig 

profiel is of niet. Men kan in principe het apparaat voor Snelle DNA-identificatie deze schifting laten 

doen. Er zouden dan drie uitslagen mogelijk zijn: er is een match met iemand in de DNA-databank, er 

is geen match met iemand in de DNA-databank of het apparaat kan het onderzoek niet verrichten, 

omdat er geen sprake is van een enkelvoudig profiel. Snelle DNA-identificatie is in dat geval altijd 

gestandaardiseerd onderzoek. De uitvoerder van het onderzoek, de forensisch onderzoeker, kan hierbij 

geen invloed uitoefenen op het resultaat en hij hoeft niet zelf te interpreteren.
189

  Bij dit type DNA-

onderzoek zou de nieuwe regeling in het Wetboek van Strafvordering minder eisen moeten gaan 

stellen aan wie het onderzoek verricht, maar dit kan aangevuld worden met andere waarborgen. Dit 

omdat, zoals de geïnterviewde OvJ aangaf, de OvJ op zitting wil staan met een resultaat waar niemand 

zijn vraagtekens bij kan zetten.
190

 Door middel van de waarborgen wordt laten zien dat de uitvoerder 

van de Snelle DNA-identificatie het onderzoek serieus neemt.
191

 

 

 In de volgende paragraaf zullen een aantal suggesties worden gedaan voor deze waarborgen. Deze 

waarborgen zijn bij het gebruik van Snelle DNA-identificatie altijd van belang, ongeacht of men 

Snelle DNA-identificatie wil gebruiken voor de opsporing of voor de bewijsvoering. Indien men een 

soepelere regeling zou willen invoeren in het Wetboek van Strafvordering, kunnen deze waarborgen 

het gebrek aan de gedetailleerde DNA-wetgeving bij Snelle DNA-identificatie enigszins compenseren. 

 

4.7 Waarborgen bij de inzet van Snelle DNA-identificatie 

In deze paragraaf zal worden beschreven welke waarborgen van belang zijn bij de inzet van Snelle 

DNA-identificatie. Deze waarborgen gelden zowel bij de inzet van Snelle DNA-identificatie als 

indicatieve test, als bij het gebruik van de uitslag van de Snelle DNA-identificatie voor de 

bewijsvoering in strafzaken. 

 

4.7.1 De rol van de officier van justitie 

De OvJ dient bij de inzet van Snelle DNA-identificatie de bevoegde autoriteit te zijn om het DNA-

onderzoek door middel van Snelle DNA-identificatie te gelasten. De OvJ is als jurist bij uitstek 

geschikt om te bepalen wanneer Snelle DNA-identificatie ingezet dient te worden. De OvJ is degene 

die op de zitting de inzet van Snelle DNA-identificatie zal moeten verdedigen. Indien Snelle DNA-

identificatie alleen voor de opsporing wordt gebruikt, dient de OvJ in te schatten of het in dat 

specifieke geval, kijkend naar de omstandigheden, gerechtvaardigd is om Snelle DNA-identificatie in 

te zetten. In het geval van de Snelle DNA-identificatie voor de bewijsvoering, in combinatie met de 

enigszins uitgeklede regeling, dient de OvJ door het Wetboek van Strafvordering te worden 

aangewezen als bevoegde autoriteit om de Snelle DNA-identificatie te kunnen gelasten. 

 

4.7.2 Een regeling met waarborgen voor het apparaat 

De uitkomst uit het apparaat voor Snelle DNA-identificatie dient betrouwbaar te zijn. In het geval van 

het gebruiken van Snelle DNA-identificatie voor het opsporingsonderzoek, zal een beperkte inbreuk 

op de grondrechten van de verdachte minder snel geoorloofd zijn indien achteraf blijkt dat het apparaat 

geen betrouwbare uitslag heeft gegeven. De uitslag van de Snelle DNA-identificatie kan, ook indien 

het enkel voor het opsporingsonderzoek wordt gebruikt, grote gevolgen hebben voor de verdachte. De 

                                                           
188 Bijlage 3, vraag 23 en Bijlage 7, vraag 19. 
189 Invloed kan hij natuurlijk hebben indien er gecontamineerd wordt, maar het risico op contaminatie lijkt niet groter te worden als het enige 
wat de forensisch onderzoeker anders dan normaal doet is dat hij het materiaal in het apparaat in plaats van in een buisje stopt. 
190 Zie hiervoor Bijlage 4 vraag 10 en 11. 
191 Dit punt kwam aan de orde in het interview met de forensisch expert, Bijlage 2, vraag 25. 
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verdachte kan namelijk mede door de uitslag van de Snelle DNA-identificatie in voorlopige hechtenis 

worden genomen. De deugdelijkheid van het onderzoek moet daarom worden gewaarborgd. Hetzelfde 

geldt voor justitie, een te grote foutmarge in het apparaat kan ervoor zorgen dat er onvoldoende 

ernstige bezwaren overblijven om een verdachte vast te houden en dit kan gevolgen hebben voor het 

verdere onderzoek.
192

 Bij het gebruiken van de uitslag van Snelle DNA-identificatie voor de 

bewijsvoering geldt dit ook zeer zeker. Het feit dat de gedetailleerde DNA-wetgeving niet van 

toepassing is bij het gebruik van Snelle DNA-identificatie, kan enigszins gecompenseerd worden door 

het opstellen van een regeling met hierin de voorwaarden waar het apparaat voor Snelle DNA-

identificatie aan zal moeten voldoen. Deze regeling kan ook gelden indien Snelle DNA-identificatie 

alleen voor de opsporing wordt gebruikt. Hierbij kan worden gedacht aan een regeling met hierin 

technische specificaties, de opname van een maximale foutmarge en instructies over het schoonmaken 

van het apparaat om contaminatie binnen het apparaat te voorkomen. De geïnterviewde 

strafrechtadvocaat gaf aan dat het laboratorium voor DNA-onderzoek aan strenge richtlijnen dient te 

voldoen met betrekking tot onder andere het schoonhouden van apparatuur. Dit soort richtlijnen 

kunnen bij Snelle DNA-identificatie ook gaan gelden.
193

 Deze richtlijnen kunnen bijvoorbeeld worden 

opgenomen in een ministeriële regeling, vergelijkbaar met de Regeling DNA-onderzoek in strafzaken 

of de Regeling ademanalyse.
194

 Bijzonder aan deze laatste regeling, de Regeling ademanalyse, is dat 

hier in artikel 9a een plicht tot geheimhouding gegeven wordt voor een ieder die betrokken is bij de 

uitvoering van de regeling. Zo een bepaling lijkt, mede doordat men bij Snelle DNA-identificatie te 

maken kan hebben met persoonsgegevens, ook wenselijk om op te nemen in een regeling voor Snelle 

DNA-identificatie. Het voordeel van het vastleggen van bepaalde details in een ministeriële regeling 

boven het vastleggen van waarborgen in een wet in formele zin, is dat een ministeriële regeling 

makkelijker kan worden aangepast aan eventuele toekomstige ontwikkelingen en dit lijkt wenselijk in 

het kader van een nieuwe methode van DNA-onderzoek. Het moet goed geregeld worden, maar het 

moet niet zo rigide geregeld worden dat het in de praktijk niet werkbaar is.
195

 Er moet bij de 

vaststelling van deze regeling goed naar de praktijk worden gekeken. Er dient, aldus de forensisch 

onderzoeker, niet alleen beleidsmatig naar de inzet van Snelle DNA-identificatie gekeken te worden, 

er dient gekeken te worden hoe het optimaal in de praktijk ingezet kan worden.
196

  

 

4.7.3 Aanvullende opleiding forensisch onderzoekers 

In het interview met de forensisch expert werd aangegeven dat het een goed idee zou zijn om iemand 

tussen de forensisch onderzoeker en het apparaat voor Snelle DNA-identificatie te zetten. Dit om te 

voorkomen dat een forensisch onderzoeker het apparaat niet vaak genoeg gebruikt en er zo fouten mee 

maakt. 
197

 Dit lijkt, mede doordat forensisch onderzoekers geen invloed hebben op de uitkomst van de 

Snelle DNA-identificatie, niet noodzakelijk. Wel moet het apparaat gebruikt worden door iemand die 

er goed van doordrongen is wat er allemaal fout kan gaan, aldus de geïnterviewde rechter.
198

 Om zeker 

te weten dat er goed met het apparaat wordt omgegaan kan het worden aanbevolen dat forensisch 

onderzoekers, met name in het begin van het gebruik van het apparaat voor Snelle DNA-identificatie, 

extra geschoold worden in het omgaan met het apparaat.
199

 Eventueel kan hierbij gedacht worden aan 

een extra cursus binnen een geaccrediteerd laboratorium, bijvoorbeeld het NFI. Niet alleen laten 

forensisch onderzoekers hiermee aan de rechterlijke macht en aan onderzoekslaboratoria zien dat zij 

                                                           
192 Aldus de geïnterviewde rechter, Bijlage 6, vraag 17. 
193 Zie hiervoor Bijlage 5, vraag 12. 
194 Een ministeriële regeling is een regeling die logischerwijs wordt gemaakt door de minister. Zie voor een uitgebreidere uitleg hierover 
onder andere: Van der Pot 2006, p. 673-680. 
195 Dit punt werd ook aangegeven door de geïnterviewde forensisch expert, Bijlage 2 vraag 20.  
196 Zie bijlage 3, vraag 26, tweede deel. 
197 Zie bijlage 2, onder andere vraag 13 en 14. 
198 Zie Bijlage 6, vraag 13. 
199 De geïnterviewde OvJ gaf hierbij aan dat ze moeten zijn opgeleid om om te gaan met het apparaat, Bijlage 4, vraag 12.  
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het onderzoek serieus nemen, ook worden zij zelf op deze manier zekerder in het gebruik van het 

apparaat.
200

 Er kan ervoor gekozen worden om niet alle forensisch onderzoekers extra te scholen. 

Zoals de geïnterviewde forensisch adviseur aangaf: sommige forensisch onderzoekers hebben 

neventaken op specifieke gebieden, bijvoorbeeld brandonderzoek of onderzoek aan auto‟s. Men zou 

sommige forensisch onderzoekers als neventaak DNA-onderzoek kunnen geven.
201

 Afhankelijk van 

hoeveel er gebruik wordt gemaakt van Snelle DNA-identificatie binnen een bepaalde regio, dient 

bepaald te worden hoeveel van deze extra geschoolde forensisch onderzoekers er zouden moeten 

komen. Indien er na verloop van tijd veel gebruik blijkt te worden gemaakt van Snelle DNA-

identificatie, kan de aanvullende cursus natuurlijk in de gewone opleiding van forensisch onderzoekers 

worden opgenomen, waardoor deze aanvullende opleiding overbodig wordt.
202

 Met deze aanvullende 

opleiding is het niet de bedoeling forensisch onderzoekers op het niveau van een deskundige te 

brengen, het gaat puur om het extra wijzen op hoe om dient te worden gegaan met het apparaat en het 

krijgen van informatie over de mogelijke risico‟s hierbij. De forensisch onderzoekers worden, aldus de 

geïnterviewde strafrechtadvocaat, enigszins opgeschaald hierdoor. Zij worden door de aanvullende 

cursus deskundig op het gebied van het materiaal invoeren. Zij worden dit niet op het niveau van 

interpretatie van profielen, want dit hoeven zij niet te doen.
203

 Er kan in de in paragraaf 4.7.2 

genoemde regeling worden opgenomen dat alleen forensisch onderzoekers die deze cursus hebben 

gevolgd het apparaat voor Snelle DNA-identificatie mogen bedienen.
204

 

 

4.7.4 Een tegenonderzoek moet mogelijk blijven 

Het recht op tegenonderzoek is een essentieel recht voor de verdediging. Indien er te weinig materiaal 

overblijft om een tegenonderzoek te kunnen verrichten, is het waarschijnlijk verstandig om het 

apparaat voor Snelle DNA-identificatie niet te gebruiken. Dit geldt ook indien men het apparaat alleen 

zou willen gebruiken voor de opsporing. Zelfs indien er een regeling komt met hierin de waarborgen 

voor het apparaat, zoals beschreven in paragraaf 4.7.2, blijft het belangrijk om tegenonderzoek, of een 

regulier DNA-onderzoek, niet onmogelijk te maken. Een verdachte moet niet slechter af zijn bij het 

gebruik van Snelle DNA-identificatie, dan dat hij zou zijn indien er een regulier DNA-onderzoek zou 

zijn uitgevoerd. Indien er bij een regulier DNA-onderzoek te weinig materiaal over is voor een 

tegenonderzoek, dient de OvJ of de r-c de verdachte in bepaalde gevallen in de gelegenheid te stellen 

om een deskundige aan te wijzen.
205

 Dit recht dient te verdachte niet te worden ontnomen door het 

gebruik van Snelle DNA-identificatie. 
206

 Dit recht van de verdachte kan bij Snelle DNA-identificatie 

niet op een andere manier worden ingebouwd. De verdachte zal namelijk meestal nog niet in beeld zijn 

indien Snelle DNA-identificatie wordt ingezet. 

 

4.7.5 Goed vastleggen van de situatie op de plaats delict 

De rechter en de verdediging dienen achteraf op zitting goed zicht te hebben op de procedure zoals die 

is verlopen bij het inzetten van Snelle DNA-identificatie bij het onderzoek. Onafhankelijk van de 

vraag of men het resultaat voor de bewijsvoering wil gaan gebruiken, moet het voor de verdediging en 

                                                           
200 Het feit dat men hiermee aan een geaccrediteerd laboratorium laat zien dat men het serieus neemt kwam naar voren in het interview met 

de forensisch expert , zie hiervoor Bijlage 2, vraag 25. 
201 Zie hiervoor Bijlage 7, vraag 25, eerste deel. 
202 Bij het Lectoraat Forensisch Onderzoek van de Politieacademie wordt al aangegeven dat zij zich ook richten op nieuwe technologische 

ontwikkelingen in de opsporing en ze zouden zich in de toekomst dan ook kunnen gaan richten op Snelle DNA-identificatie bij de opsporing. 
Bron: <www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Lectoraten/LectoraatForensischOnderzoek/Pages/LectoraatForensischOnderzoek.aspx> 

(laatst geraadpleegd 15 november 2013). 
203 Zie hiervoor Bijlage 5, vraag 26. 
204 Vergelijkbaar met artikel 7 van het Besluit alcoholonderzoeken. 
205 Dit blijkt uit artikel 151a, vierde lid, Sv en artikel 195a, derde lid, Sv. 
206 Ondanks dat de geïnterviewde rechter in zijn interview aangaf,  zie Bijlage 6, vraag 18, dat het niet zo vaak voorkomt dat er onvoldoende 
celmateriaal is voor een tegenonderzoek, is het toch belangrijk dit goed vast te leggen. Hetzelfde werd genoemd door de geïnterviewde 

forensisch onderzoeker, zie hiervoor Bijlage 3, vraag  11. Ook de strafrechtadvocaat gaf aan dit een belangrijke waarborg te vinden, zie 

hiervoor Bijlage 5, vraag 19, eerste deel. 
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de rechtbank achteraf duidelijk zijn waarom is gekozen voor de inzet van Snelle DNA-identificatie. 

Ook dient duidelijk te zijn welke sporen zijn ingevoerd en waar die sporen zijn aangetroffen op de 

PD.
207

 De afweging die de OvJ heeft gemaakt kan eventueel ook op de zitting worden toegelicht, maar 

de overwegingen van forensisch onderzoekers dienen in een proces-verbaal te worden opgenomen, zij 

zullen in verreweg de meeste gevallen niet op zitting aanwezig zijn. Ook al zijn forensisch 

onderzoekers, indien de waarborg genoemd in paragraaf 4.7.1 wordt toegepast, niet de bevoegde 

autoriteit om te bepalen of Snelle DNA-identificatie wordt ingezet, zij zullen toch in de meeste 

gevallen zelf de OvJ hebben benaderd met de vraag of zij Snelle DNA-identificatie mochten 

toepassen. De rechter en de verdediging dienen op grond hiervan achteraf te kunnen reconstrueren wat 

er precies gebeurd is op de PD, zodat zij bij eventuele onregelmatigheden hier hun vraagtekens bij 

kunnen zetten. De rechter gaf in het interview aan dat het van belang is dat de PD volledig beschreven 

wordt en dat er goede foto‟s zijn van de plaats waar het spoor is aangetroffen.
208

  

 

Indien deze vijf waarborgen worden ingebouwd, de OvJ is de bevoegde autoriteit om Snelle DNA-

identificatie te gelasten, er komt een regeling met hierin waarborgen voor het apparaat voor Snelle 

DNA-identificatie, forensisch onderzoekers krijgen een aanvullende opleiding, het recht op 

tegenonderzoek wordt de verdachte niet ontnomen en de situatie op de PD wordt goed vastgelegd, is 

er geen beletsel voor het gebruik van Snelle DNA voor het opsporingsonderzoek en de bewijsvoering 

in strafzaken. Bij het gebruiken van de uitslag van Snelle DNA-identificatie voor de bewijsvoering 

dienen deze waarborgen in combinatie met een aanpassing in de wetgeving of de aanpassing van 

Snelle DNA-identificatie aan de DNA-wetgeving te worden gehanteerd.  

 

Zie voor een schematische weergave van de conclusie van dit hoofdstuk Bijlage 8. 

 

4.8 Deelconclusie hoofdstuk 4 

De deelvraag die centraal stond in dit hoofdstuk was: 

 

Zijn er in de wet- en regelgeving beletselen te vinden voor het gebruik van Snelle DNA-identificatie bij 

het opsporingsonderzoek of voor de bewijsvoering in strafzaken, en zo ja: zijn er mogelijkheden om 

deze beletselen weg te nemen? 

 

Ter beantwoording van deze deelvraag is eerst kort ingegaan op de definitie van Snelle DNA-

identificatie: Snelle DNA-identificatie kan er in de toekomst voor gaan zorgen dat het mogelijk wordt 

op de PD een koppeling te maken tussen het aangetroffen spoor, dat mogelijk DNA bevat, en het 

profiel van een persoon die zich bevindt in de DNA-databank. 

 

Vervolgens is ingegaan op de vraag of Snelle DNA-identificatie zonder specifieke wettelijke 

grondslag mag worden ingezet. Hierbij is geconcludeerd dat Snelle DNA-identificatie in beginsel kan 

worden gebaseerd op de artikelen 141 en 142 Sv en artikel 3 van de Politiewet 2012. Dit, omdat Snelle 

DNA-identificatie slechts een beperkte inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van personen. 

Per geval moet wel worden gekeken of het in de specifieke omstandigheden geoorloofd is om Snelle 

DNA-identificatie in te zetten. Hierbij dient gekeken te worden naar de duur, intensiteit, de plaats, het 

doel en de wijze waarop het middel is ingezet. Ook dient hierbij gekeken te worden naar de 

proportionaliteit en de vraag of het mogelijk is om met het middel, de Snelle DNA-identificatie, een 

                                                           
207 Dit is voor opsporingsambtenaren natuurlijk al verplicht op grond van de verbaliseringsplicht van artikel 152 Sv, maar in het interview 
met de strafrechtadvocaat, zie hiervoor Bijlage 5, onder andere vraag 4, kwam naar voren dat dit volgens hem in praktijk onvoldoende 

gebeurt, hierdoor wordt het hier extra benadrukt. 
208 Zie hiervoor Bijlage 6, vraag 13. 
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min of meer volledig beeld te krijgen van het persoonlijke leven van de betrokkene. Deze aspecten 

zullen echter in de meeste gevallen geen problemen opleveren bij de inzet van Snelle DNA-

identificatie. Los van het feit dat het mogelijk is om Snelle DNA-identificatie in te zetten bij het 

opsporingsonderzoek is wel opgemerkt dat het voor alle betrokkenen beter zou zijn indien er wel een 

specifieke wettelijke grondslag zou komen voor de inzet van Snelle DNA-identificatie. 

 

Hierna is beschreven wat er met de uitslag van de Snelle DNA-identificatie gedaan kan worden. Ten 

eerste kan deze uitslag gebruikt worden als een indicatief onderzoek, om het opsporingsonderzoek 

richting te geven. Achteraf dient, in dat geval, nog een regulier DNA-onderzoek te worden uitgevoerd. 

Ten tweede kan de uitslag gebruikt worden voor de bewijsvoering in strafzaken. Dit kan echter niet 

zonder meer. Bij het gebruiken van de uitslag van de Snelle DNA-identificatie voor de bewijsvoering 

zijn de artikelen die betrekking hebben op DNA-onderzoek van toepassing en Snelle DNA-

identificatie voldoet in de huidige vorm niet aan twee vereisten die hierin worden gesteld. Dit zijn het 

vereiste dat een deskundige, verbonden aan een bij AMvB aangewezen laboratorium, het DNA-

onderzoek dient te verrichten en vereiste dat DNA-onderzoek dient te worden verricht volgens een 

methode die is goedgekeurd bij het verlenen van de accreditatie aan een laboratorium. Ervan uit 

gaande dat de regeling over DNA-onderzoek in het Wetboek van Strafvordering exclusief van aard is, 

is het niet verstandig om Snelle DNA-identificatie in zijn huidige vorm te gebruiken, indien men de 

uitslag wil gebruiken voor de bewijsvoering in strafzaken. Dit, omdat het wel gebruiken van de uitslag 

ernstige gevolgen kan hebben voor de strafzaak. Zo kan de uitslag van de Snelle DNA-identificatie, 

onder andere, worden uitgesloten van het bewijs. 

 

Om de uitslag van de Snelle DNA-identificatie wel te kunnen gebruiken voor de bewijsvoering zijn 

twee oplossingen te bedenken: Snelle DNA-identificatie inpassen in de huidige wetgeving of proberen 

te zorgen voor een aanpassing van de wetgeving. Snelle DNA-identificatie inpassen in de huidige 

wetgeving kan door middel van twee veranderingen bij Snelle DNA-identificatie, namelijk het 

betrekken van een deskundige, verbonden aan een bij AMvB aangewezen laboratorium, bij de Snelle 

DNA-identificatie en het zorgen dat de methode van Snelle DNA-identificatie wordt goedgekeurd bij 

het verlenen van de accreditatie aan een laboratorium. Indien dit niet gewenst is, is het proberen te 

zorgen voor een aanpassing van de wetgeving de beste mogelijkheid. Snelle DNA-identificatie kan 

geen technisch onderzoek worden, de gedetailleerde DNA-wetgeving houdt dit tegen. Hierdoor is een 

andere aanpassing geboden. Deze andere aanpassing kan zijn het invoeren van een soepelere regeling 

voor Snelle DNA-identificatie. Het onderzoek bij Snelle DNA-identificatie is sterk gestandaardiseerd 

en de invoerder van het materiaal, de forensisch onderzoeker, heeft geen invloed op de uitkomst. Dit 

lijkt hierdoor een goede oplossing.  

 

Ongeacht de vraag of men Snelle DNA-identificatie alleen als indicatieve test of ook voor de 

bewijsvoering wil gaan gebruiken zijn vijf waarborgen van belang. Ten eerste dient de OvJ de 

autoriteit te zijn die bepaalt of Snelle DNA-identificatie wordt ingezet. Ten tweede dient er een 

regeling te komen met hierin de waarborgen waar het apparaat voor Snelle DNA-identificatie aan 

moet voldoen. Ten derde dienen forensisch onderzoekers een extra bijscholing te krijgen in de omgang 

met het apparaat. Ten vierde moet een tegenonderzoek, of een regulier onderzoek, te allen tijde 

mogelijk blijven. Tot slot dient er een goede verslaglegging te zijn van hoe de procedure op de PD is 

verlopen. 
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Hoofdstuk 5 

CONCLUSIE  & AANBEVELINGEN 

 

In deze scriptie is antwoord gegeven op de hoofdvraag: 

 

In hoeverre vormt het wettelijk vereiste dat een deskundige het DNA-onderzoek dient te verrichten een 

beletsel voor het inzetten van mobiele DNA-technieken, in het bijzonder Snelle DNA-identificatie, en 

het gebruikmaken van de resultaten van die technieken ten behoeve van strafzaken? 

 

Deze hoofdvraag is opgesplitst in drie deelvragen die elk in een afzonderlijk hoofdstuk zijn 

beantwoord. In deze conclusie zal het antwoord op de deelvragen samengevat worden weergegeven. 

Verder zullen een aantal aanbevelingen worden gedaan. 

 

5.1 Conclusie deelvraag 1 

De eerste deelvraag luidt als volgt: 

 

Hoe verloopt het onderzoek op de plaats delict en waarvoor zou in de toekomst de “Snelle DNA-

identificatie” gebruikt kunnen worden door forensisch onderzoekers? 

 

In het tweede hoofdstuk is antwoord gegeven op deze deelvraag. In deze paragraaf zal het antwoord 

hierop worden samengevat. Eerst zal hiervoor worden ingegaan op de procedure op de PD zoals die nu 

verloopt. Hierbij zal ook worden ingegaan op de vraag wat er gebeurt met aangetroffen DNA-sporen. 

Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe de procedure zou veranderen indien er gebruik zou worden 

gemaakt van Snelle DNA-identificatie. 

 

5.1.1 De procedure op de plaats delict en het DNA-onderzoek  

Een PD is een plaats waar mogelijk een strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Het doel van het 

onderzoeken van een PD is waarheidsvinding. Bij een PD dient eerst te worden bepaald van welke 

categorie PD sprake is. De indeling in een bepaalde categorie bepaalt grotendeels de inzet van 

forensisch onderzoekers en de procedure die gevolgd moet worden. Er zijn vijf categorieën plaatsen 

delict te onderscheiden: de PD waar het team-FO geen onderzoek verricht, de Standaard-PD, de 

Maatwerk-PD, de Maatwerk-plus-PD en de Calamiteiten-PD. Op elk van deze plaatsen delict valt het 

PD-onderzoek uiteen in vijf fasen: de oriëntatiefase, de voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase, de 

afrondingsfase en de fase van het vastleggen van het resultaat van het PD-onderzoek in een proces-

verbaal. Forensisch onderzoekers kunnen tijdens dit PD-onderzoek sporen veiligstellen. Deze sporen 

kunnen zij vervolgens, met toestemming van de r-c of de OvJ, laten onderzoeken in een bij AMvB 

aangewezen laboratorium. Zij dienen de veiliggestelde sporen hiervoor in een verpakking te stoppen 

en deze met een sluitzegel naar een geaccrediteerd laboratorium, bijvoorbeeld het NFI, te sturen. De r-

c of de OvJ benoemt vervolgens een deskundige om het DNA-onderzoek te verrichten. Deze 

deskundige, die in de meeste gevallen verbonden zal zijn aan het NFI, voert vervolgens het DNA-

onderzoek uit. Dit DNA-onderzoek bestaat uit een groot aantal onderzoekshandelingen. Het zal in de 

meeste gevallen, namelijk indien er geen spoedverzoek is ingediend, een flink aantal dagen duren 

voordat het DNA-onderzoek is uitgevoerd. Na het uitvoeren van het DNA-onderzoek stelt de 

deskundige een rapport op met hierin de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. 

  

5.1.2 Verandering van de procedure door Snelle DNA-identificatie 

Door technische innovaties kan het onderzoek op de PD in de toekomst anders worden verricht dan nu 

het geval is. Dit geldt voornamelijk voor het omgaan met de aangetroffen sporen. Indien er gebruik 
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zou worden gemaakt van een mobiele DNA-techniek, bijvoorbeeld Snelle DNA-identificatie, kan op 

de PD al een koppeling worden gemaakt tussen een aangetroffen spoor, dat mogelijk DNA bevat, en 

een persoon die zich bevindt in de DNA-databank. Hierbij zit er tussen de stap monstervoorbereiding 

en het schrijven van het rapport over de resultaten van het DNA-onderzoek maar één stap, namelijk 

het gebruiken van het apparaat voor Snelle DNA-identificatie 

 

5.2 Conclusie deelvraag 2 

De tweede deelvraag luidt als volgt: 

 

Welke wet- en regelgeving speelt een rol bij DNA-onderzoek en welke onderzoekshandelingen dienen 

op basis hiervan te worden verricht door een deskundige? 

 

Deze deelvraag stond centraal in het derde hoofdstuk van deze scriptie. In deze paragraaf zal het 

antwoord op deze deelvraag worden samengevat. Hierbij zal eerst worden weergegeven welke wet- en 

regelgeving een rol speelt bij DNA-onderzoek. Vervolgens zal worden ingegaan op de Wet 

deskundige in strafzaken. 

 

5.2.1 DNA wet- en regelgeving  

De artikelen 138a Sv, 151a tot en met 151i Sv en 195a tot en met 195g Sv en het hierop gebaseerde 

Besluit DNA-onderzoek in strafzaken spelen bij DNA-onderzoek een centrale rol. Artikel 138a Sv 

geeft een definitie van DNA-onderzoek en in de artikelen 151a tot en met 151i Sv en 195a tot en met 

195g Sv worden de bevoegdheden van de OvJ en de r-c bij DNA-onderzoek gegeven. De OvJ en de r-

c kunnen op basis van deze artikelen een deskundige benoemen om het DNA-onderzoek te verrichten. 

Deze deskundige dient verbonden te zijn aan een bij AMvB aangewezen laboratorium. Het Besluit 

regelt hoe het DNA-onderzoek dient te worden uitgevoerd. De deskundige dient, op basis van dit 

Besluit, het DNA-onderzoek binnen de gegeven termijn te verrichten en moet het onderzoek 

verrichten volgens goedgekeurde methoden. Verder dient de deskundige een verslag op te stellen met 

hierin de resultaten van het DNA-onderzoek en dit verslag moet de deskundige vervolgens aan een 

aantal personen en instanties te sturen. Tot slot dient de deskundige, indien hij niet verbonden is aan 

het NFI, het overgebleven celmateriaal hiernaar toe te zenden. 

 

5.2.1 De Wet deskundige in strafzaken 

Los van de specifieke bepalingen over DNA-onderzoek zijn er in 2010 algemene bepalingen over 

deskundigenonderzoek ingevoerd met de Wet deskundige in strafzaken. Deze algemene bepalingen 

gelden ook voor DNA-onderzoek tenzij hier specifiek van wordt afgeweken in de DNA-bepalingen. In 

de Wet deskundige in strafzaken is bepaald dat er een landelijk openbaar register van gerechtelijk 

deskundigen moet zijn. Dit register is het NRGD geworden. De OvJ mag op bepaalde 

onderzoeksgebieden alleen een deskundige benoemen om onderzoek te verrichten, indien deze 

deskundige is opgenomen in dit register. Bij DNA-onderzoek geldt de regeling die er van oudsher is. 

DNA-onderzoek dient te worden verricht door een deskundige verbonden aan een bij AMvB 

aangewezen laboratorium. Deze deskundige hoeft niet per definitie ingeschreven te staan bij het 

NRGD. Een andere verandering met de invoering van de Wet deskundigen in strafzaken is het 

onderscheid tussen deskundigenonderzoek en technisch onderzoek. Dit onderscheid is voor DNA-

onderzoek niet relevant, omdat DNA-onderzoek volgens het Wetboek van Strafvordering altijd 

deskundigenonderzoek is. Wel roept het onderscheid tussen technisch onderzoek en 

deskundigenonderzoek de vraag op of DNA-onderzoek soms ook niet sterk gestandaardiseerd 

onderzoek is, dat vergelijkbaar zou kunnen zijn met technisch onderzoek.  
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5.3  Conclusie deelvraag 3 

De derde deelvraag luidt als volgt: 

 

Zijn er in de wet- en regelgeving beletselen te vinden voor het gebruik van Snelle DNA-identificatie bij 

het opsporingsonderzoek of voor de bewijsvoering in strafzaken, en zo ja: zijn er mogelijkheden om 

deze beletselen weg te nemen? 

 

In het vierde hoofdstuk is antwoord gegeven op deze deelvraag. In deze paragraaf zal het antwoord 

hierop worden samengevat. Hierbij zal kort worden ingegaan op de vraag of er een specifieke 

wettelijke basis is vereist voor Snelle DNA-identificatie en of er in de wet- en regelgeving beletselen 

te vinden zijn voor het inzetten van Snelle DNA-identificatie bij het opsporingsonderzoek en de 

bewijsvoering in strafzaken.  

 

5.3.1 Snelle DNA-identificatie zonder specifieke wettelijke grondslag 

Snelle DNA-identificatie kan in beginsel worden ingezet zonder specifieke wettelijke grondslag. Deze 

mobiele DNA-techniek kan namelijk worden gebaseerd op de artikelen 141 en 142 Sv en artikel 3 van 

de Politiewet 2012. Dit, omdat Snelle DNA-identificatie slechts een beperkte inbreuk maakt op de 

persoonlijke levenssfeer van personen. Wel dient te worden gekeken naar de omstandigheden van het 

geval, waarbij de duur, intensiteit, de plaats, het doel en de wijze waarop het middel is ingezet van 

belang zijn. Ook dient hierbij gekeken te worden naar de proportionaliteit. Hierbij kan geconcludeerd 

worden dat Snelle DNA-identificatie geen min of meer volledig beeld kan opleveren van het 

persoonlijk leven van de betrokkene. Dit zorgt ervoor dat Snelle DNA-identificatie kan worden 

ingezet zonder specifieke wettelijke grondslag. 

 

5.3.2 Snelle DNA-identificatie gebruiken voor opsporing en bewijsvoering 

De uitslag van de Snelle DNA-identificatie kan op twee, niet geheel van elkaar te onderscheiden, 

manieren worden ingezet. Ten eerste slechts voor startinformatie, waarmee het onderzoek richting 

gegeven kan worden. Snelle DNA-identificatie kan in dat geval worden vergeleken met de 

ademanalyse. Eerst vindt er een indicatieve test plaats door middel van de Snelle DNA-identificatie. 

Deze indicatieve test kan later bevestigd worden door een regulier DNA-onderzoek. De uitslag van dit 

reguliere DNA-onderzoek dient vervolgens als mogelijk bewijsmiddel in een latere strafzaak. Ten 

tweede kan de uitslag worden gebruikt voor de bewijsvoering. Dit kan echter niet zonder meer. Er van 

uitgaande dat de DNA-wetgeving exclusief van aard is, is deze van toepassing bij Snelle DNA-

identificatie. Snelle DNA-identificatie voldoet op twee punten niet aan de eisen die de DNA-

wetgeving stelt aan DNA-onderzoek. Snelle DNA-identificatie wordt namelijk niet verricht door een 

deskundige verbonden aan een bij AMvB aangewezen laboratorium en het onderzoek wordt niet 

verricht volgens methoden die zijn goedgekeurd bij het verlenen van de accreditatie aan een 

laboratorium. Hierdoor is het niet verstandig Snelle DNA-identificatie in zijn huidige vorm te 

gebruiken voor de bewijsvoering. Indien de uitslag van Snelle DNA-identificatie wel voor de 

bewijsvoering wordt gebruikt kan dit, onder andere, bewijsuitsluiting tot gevolg hebben. 

 

Er zijn mogelijkheden om Snelle DNA-identificatie wel te kunnen gebruiken voor de bewijsvoering. 

Zo kan Snelle DNA-identificatie worden aangepast aan de huidige wet- en regelgeving of kan 

geprobeerd worden te zorgen voor een aanpassing van de wetgeving. Snelle DNA-identificatie 

inpassen in de huidige wetgeving kan door middel van veranderingen bij Snelle DNA-identificatie, 

namelijk het betrekken van een deskundige, verbonden aan een bij AMvB aangewezen laboratorium, 

bij de Snelle DNA-identificatie en het laten accrediteren van de methode van Snelle DNA-

identificatie. Indien dit niet gewenst is, is het proberen te zorgen voor een aanpassing van de 
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wetgeving een andere mogelijkheid. Snelle DNA-identificatie kan geen technisch onderzoek worden, 

de gedetailleerde DNA-wetgeving houdt dit tegen. Hierdoor is een andere aanpassing geboden. Deze 

andere aanpassing kan zijn het invoeren van een soepelere regeling, waarbij de deskundige niet meer 

per definitie vereist is, voor Snelle DNA-identificatie. Het onderzoek bij Snelle DNA-identificatie is 

sterk gestandaardiseerd en de invoerder van het materiaal, de forensisch onderzoeker, heeft geen 

invloed op de uitkomst. Dit lijkt hierdoor een goede oplossing.  

 

5.3.3 Waarborgen bij de inzet van Snelle DNA-identificatie 

Ongeacht de vraag of men Snelle DNA-identificatie alleen voor de opsporing of ook voor de 

bewijsvoering wil gaan gebruiken zijn vijf waarborgen van belang. Ten eerste dient de OvJ de 

autoriteit te zijn die bepaalt of Snelle DNA-identificatie wordt ingezet. Ten tweede dient er een 

regeling te komen met hierin de waarborgen waar het apparaat voor Snelle DNA-identificatie aan 

moet voldoen. Daarnaast dienen forensisch onderzoekers bijscholing te krijgen in de omgang met het 

apparaat voor Snelle DNA-identificatie. Ten vierde moet een tegenonderzoek, of een regulier 

onderzoek, te allen tijde mogelijk blijven. Tot slot dient er een goede verslaglegging te zijn van hoe de 

procedure op de PD is verlopen. 

5.4 Conclusie hoofdvraag 

De hoofdvraag, die in de inleiding van deze conclusie ook aan de orde kwam, luidt: 

 

In hoeverre vormt het wettelijk vereiste dat een deskundige het DNA-onderzoek dient te verrichten een 

beletsel voor het inzetten van mobiele DNA-technieken, in het bijzonder Snelle DNA-identificatie, en 

het gebruikmaken van de resultaten van die technieken ten behoeve van strafzaken? 

 

Op grond van bovenstaande deelconclusies kan worden gesteld dat het antwoord op de hoofdvraag 

heel kort weergegeven, als volgt is: Snelle DNA-identificatie kan zonder specifieke wettelijke 

grondslag worden ingezet. Het vereiste dat de deskundige het DNA-onderzoek dient te verrichten 

vormt hiervoor geen beletsel. Dit wordt echter anders indien men de uitslag van de Snelle DNA-

identificatie wil gebruiken voor de bewijsvoering in strafzaken. In dat geval vormt het wettelijk 

vereiste dat een deskundige het DNA-onderzoek dient te verrichten een beletsel voor de inzet van 

Snelle DNA-identificatie. Dit beletsel kan echter worden weggenomen met de in hoofdstuk 4 

genoemde oplossingen. 

 

5.5 Aanbevelingen 

Op grond van hetgeen in deze scriptie is geconcludeerd zijn er nog drie aanbevelingen te doen. 

 

I. Ten eerste verdient het, ondanks dat Snelle DNA-identificatie zonder specifieke wettelijk 

grondslag mag worden ingezet bij het opsporingsonderzoek, aanbeveling dat Snelle DNA-

identificatie in de toekomst een specifieke juridische basis krijgt. Dit, zodat het voor alle 

betrokkenen duidelijk is hoe Snelle DNA-identificatie mag worden ingezet. 

II. Ten tweede verdient het aanbeveling dat wordt uitgezocht in hoeverre Snelle DNA-

identificatie een methode is die zou kunnen worden opgenomen in de accreditatie van een bij 

AMvB aangewezen laboratorium. 

III. Ten derde verdient het aanbeveling dat, indien voor de optie wordt gekozen dat Snelle DNA-

identificatie slechts ter indicatie wordt gebruikt en niet voor de bewijsvoering, een onderzoek 

gedaan zal worden naar de kosten die dit met zich mee zal brengen. Er wordt in die situatie 

namelijk dubbel DNA-onderzoek verricht. Er moet gekeken worden of de kosten hiervan in 

dit geval opwegen tegen de baten. 
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BIJLAGE 1: BESLISSCHEMA TECHNISCH ONDERZOEK/DESKUNDIGENONDERZOEK 

 

BRON (Letterlijk overgenomen uit): Aanwijzing Technisch onderzoek/Deskundigenonderzoek 

(2009A018), Staatscourant 2009, nr. 18632.  

 

In het schema wordt verwezen naar bijlage 1 tot en met 3 bij de Aanwijzing technisch 

onderzoek/deskundigenonderzoek. 

Het gaat hierbij om de volgende bijlagen. Bron eveneens: Aanwijzing Technisch 

onderzoek/Deskundigenonderzoek (2009A018), Staatscourant 2009, nr. 18 632. 

Bijlage 1. : onderzoeken die behoren tot de voorfase in het opsporingsonderzoek 

 Beoordeling van het slachtoffer op de PD 

 Forensische 

berging/exhumatie/archeologische schouw 

 Forensische opgraving 

 Röntgenonderzoek op de PD 

 Ondersteuning met Geografisch 

Informatiesysteem (GIS) en Total Station 

 Veiligstellen van lichaamsmateriaal op locatie 

 Uitgebreid onderzoek aan patiënt 

 Forensisch geneeskundig consult volwassenen 

 Forensisch geneeskundig consult kind 

 Forensisch-technische ondersteuning bij 

sporenonderzoek 

 Registratie van bloedspoorpatronen 

 Forensisch-technisch consult 

 Zichtbaar maken van vingerspoor 

 Veiligstellen van niet-humane biologische 

sporen en/of indicatie van 

onderzoeksmogelijkheden 

 PD-assistentie bij productie van (synthetische) 

drugs 

 PD-assistentie bij schietincidenten 

 Consult wapens en munitie 

 PD-assistentie bij explosies en 

       explosieven 

 Consult explosies en explosieven 

 PD-assistentie bij brand en brandschade 

 Consult brandtechnisch onderzoek 

 Veiligstellen sporen voor Fibre Plastic Fusion 

(FPF) 
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 Veiligstellen van vezelsporen 

 Consult kras- indruk- en vormsporen 

 Registratie van knopen en/of bindingen 

 Consult technisch-materiaalkundig onderzoek 

 PD-assistentie bij milieudelicten 

 Consult afvalstoffen en milieu(incidenten) 

 iRMA-advies 

 Reconstructie van documenten 

 Doordruk schrift zichtbaar maken 

 Consult verkeersongevallenonderzoek 

 Kort vooronderzoek beeld, biometrie en 

visualisaties 

 Kort vooronderzoek spraak en audio 

 Herstel van gewiste en/of beschadigde 

videobestanden 

 Verstaanbaarheids- en/of beeldverbetering 

 Vervolgonderzoek 

verstaanbaarheidsverbetering 

 PD-assistentie bij digitaal onderzoek 

 Ontcijferen van versleutelde gegevens 

 Kort vooronderzoek aan digitale sporen 

 Kort onderzoek digitale technologie 

 Onderzoek aan harde schijven of USB-sticks 

 Onderzoek aan mobiele telefoons 

 Onderzoek aan elektronische apparatuur 

 Cybercrime consultancy

 Bijlage 2. : lijst van gedocumenteerd/geprotocolleerd onderzoek 

 Snelle screening naar drugs en 

geneesmiddelen in bloed 

 Alcohol, drugs, genees- en 

bestrijdingsmiddelen in bloed/urine (geen 8 

WVW overtredingen) 

 Alcohol in lichaamsmateriaal (geen 8 WVW-

overtredingen) 

 Vluchtige stoffen in lichaamsmateriaal 

 Koolmonoxide in bloed 

 Uitbreiding naar drugs en geneesmiddelen in 

het verkeer 

 Vaststellen van soorten planten, dieren of 

micro-organismen 

 Onderzoek aan flora, fauna en micro-

organismen 

 Identificatie van drugs en -precursoren 

 Gehaltebepaling van veelvoorkomende drugs 

 Gewichtsbepaling van drugs 

 Munitietypering 

 Toetsing aan de WWM 

 Onderzoek schiethanden en/of schietmouwen 

 Onderzoek naar traanverwekkende stoffen 

 Onderzoek intacte fabrieksmatig 

geproduceerde explosieve constructies 

 Identificatie van intacte vermoedelijke 

explosieve stof 

 Toetsing van vuurwerk 

 Identificatie van mogelijke grondstoffen voor 

explosieven 

 Brandonderzoek vluchtige stoffen 

 Merkherkennend autoverfonderzoek 

 Onderzoek aan verf, lijm en kunststof 

 Merkherkennend onderzoek aan venster van 

een autolamp 

 Indicatief chemisch onderzoek van onbekende 

stoffen 

 Identificatie van (onbekende)stoffen, 

producten en materialen 

 Identificatie van bouwstoffen 

 Identificatie van afvalstoffen 

 Identificatie van vermoedelijke afvalstoffen en 

-producten 

 Lengtemeting aan personen in (video)beelden 

 Snelheidsbepaling van voertuigen in 

(video)beelden

Bijlage 3. : lijst van onderzoeksgebieden zoals opgenomen in de bijlage van de Aanwijzing TO/DO 

1. Accountancy 

2. Antropologie 

3. Archeologie 

4. Ballistiek 

5. Beeldmateriaal 

6. Biometrie 

7. Bloedsporen 

8. Brand 

9. Dactyloscopie 

10. DNA 

11. Documenten 

12. Driedimensionale visualisering 

13. Engineering 

14. Entomologie 

15. Explosieven 

16. Geologie 

17. Gezichtsreconstructie 

18. Geur 

19. Haren 

20. Informatie-technologie 

21. Kras-, indruk- en vormsporen 

22. Lichaam(svocht) 

23. Materiesporen 

24. Oorafdruk 

25. Schotresten 

26. Spraak- en audio 

27. Sprekeridentificatie 

28. Statistiek 

29. Tafonomie 

30. Toxicologie 

31. Verdovende middelen 

32. Verkeersongevallen 

33. Voertuigen 

34. Wapens en munitie 

35. Wildlife forensics 

36. Zoölogie 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukII/1/Artikel8/geldigheidsdatum_09-01-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukII/1/Artikel8/geldigheidsdatum_09-01-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukII/1/Artikel8/geldigheidsdatum_09-01-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008804/geldigheidsdatum_09-01-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0026774/geldigheidsdatum_09-01-2013#Bijlage
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BIJLAGE 2 INTERVIEW FORENSISCH EXPERT A 

 

INTERVIEW 1 

FUNCTIE GEINTERVIEWDE:   Forensisch expert A (toekomst: Operationeel specialist A) 

     (Noemt zichzelf Forensisch wetenschapper) 

NAAM GEINTERVIEWDE:  Mevrouw Wijbenga 

DATUM EN TIJD:   3 september 2013 10.00 

 

Onderstaande tekst is een zo letterlijk mogelijke weergave van het interview. De tekst is naar de geïnterviewde 

gestuurd en eventuele op -of aanmerkingen die gemaakt zijn naar aanleiding daarvan, zijn verwerkt in de 

onderstaande tekst. 

 

1 Wat is precies de naam van uw functie? 

In de huidige benaming ben ik Forensisch Expert A, in de toekomst wordt dit Operationeel Specialist A. Dat 

zegt niks, maar dat zijn de officiële benamingen. Op mijn visitekaartje zet ik altijd Forensisch wetenschapper.  

 

2 Kunt u eens kort beschrijven wat u precies doet? 

Een deel van de tijd verricht ik forensisch vooronderzoek in Utrecht. Er zijn drie locaties in Nederland waar dit 

gedaan wordt: Utrecht, Zwolle en Amsterdam. Forensisch vooronderzoek houdt in dat we goederen en 

bemonsteringen binnenkrijgen die collega‟s al hebben veiliggesteld op de PD en waarbij de vraag wordt gesteld: 

wie heeft het gebruikt, wie heeft het aangeraakt, van wie is het bloed of zit er bloed op? Dat zijn de vier 

hoofdvragen die wij in het algemeen krijgen. Die goederen kunnen van alles zijn: handschoenen, petjes, 

bivakmutsen die bij overvallen achterblijven et cetera. Het vooronderzoek in Utrecht wordt gedaan voor 

Midden-Nederland, de Eenheid Rotterdam en de Landelijke Eenheid. 

 

3 U noemt nu voornamelijk goederen waar onderzoek op wordt verricht, wat voor 

onderzoek doet u bij bijvoorbeeld bloedsporen die niet op een goed zitten? 

Bij bemonstering hiervan kan uit twee trajecten bij het NFI worden gekozen. Eén hiervan loopt eerst 

via ons en dit traject is meestal iets korter. Wij geven bij onderzoek ook een tussentijdse rapportage en dat kan 

soms een voordeel zijn. Indien wij een bloedspoor binnenkrijgen, is het enige wat wij doen bevestigen dat het 

bloed is en het in een buisje stoppen. Ze krijgen het vervolgens terug of we sturen het door naar het NFI. Dat is 

meer een technische handeling dan deskundigheid. Dat is de afspraak die wij met het NFI hebben gemaakt: alles 

wat wij aanleveren moet al in die buizen zitten, voorzien van de juiste stickers en formulieren. Bij het NFI 

hoeven ze in dat geval dat voorwerk niet meer te doen.  

 

4 Maar u kunt niet een soort koppeling met de DNA-databank maken? 

Nee. Twee keer per week hebben we transport naar het NFI en daar wordt dan binnen een sneller traject in 

veertien tot achttien dagen een DNA-rapportage opgemaakt. 

 

5 Vanwege de snelheid kan dus eigenlijk gekozen worden voor dit voortraject?  

Het heeft ook deels met iets anders te maken. Er zijn twee producten op het NFI, de HBS004 waarbij 

vooronderzoek op locatie bij de politie plaatsvindt en HBS007 en dat is het rechtstreeks insturen naar het NFI. 

Na vijfentwintig dagen krijg je dan een DNA-rapportage. Het voordeel hiervan is dat je ineens alles instuurt bij 

het NFI, het nadeel is dat het vijfentwintig dagen duurt voordat je je item terug hebt. Bij een verhoor kan je dat 

dan dus niet gebruiken. Bij vooronderzoek krijg je binnen twee tot zeven dagen je item terug en kun je dit dus 

wel gebruiken bij het verhoor. Vervolgens moet je hierna nog negentien dagen wachten op een eindrapportage, 

in plaats van vijfentwintig dagen als het naar het NFI wordt gestuurd. 

 

6 Wie bepaalt eigenlijk of eerst dit voortraject wordt doorlopen? 

De aanvrager van het onderzoek. 

 

7 Doet u ook een soort voorselectie? (Bijvoorbeeld aangeven dit lijkt mij wel of geen goed spoor om 

te laten onderzoeken). 

Als het nodig is. Indien er bijvoorbeeld achttien sporen zijn en er maar twaalf opgestuurd mogen worden, kan 

die vraag er ook bij gesteld worden. Wij kunnen in dat geval aangeven welk spoor het meest kansrijk is. Het 

onderzoek kan ook stoppen als wij zeggen dat op een item geen bloed zit. Bij ingewikkeld onderzoek, 

bijvoorbeeld haren vastgeplakt aan tape, zullen wij overleggen en het volledig doorsturen naar het NFI. Wij 

doen eigenlijk alleen maar enkelvoudig onderzoek. Wel doen we ook vingersporenonderzoek als dit nodig is. 

Hierbij kunnen we wel een hit op een naam krijgen door middel van HAVANK. Dan kun je een onderzoeksteam 
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heel snel voeden met informatie. Sneller dan dat je dat soort informatie van een lab zou krijgen dat heel veel 

zaken heeft en niet direct de ruimte heeft om dit te doen. 

 

8 Hoort u de uitslag van het DNA-onderzoek op een spoor waarbij u vooronderzoek heeft verricht? 

Nee, wij krijgen geen terugkoppeling, die krijgt de aanvrager. Alleen van onze eigen regio krijgen wij een 

sporencoördinatierapport. Soms horen we het ook van een collega. Het is wel jammer dat wij de uitslag niet 

krijgen. We zouden graag een kopie van de rapporten ontvangen. 

 

9 Heeft u wel eens contact met een deskundige van het NFI, bijvoorbeeld over sporen? 

Ja, wij hebben een keer per maand in ieder geval contact met vooronderzoek daar, omdat wij op dezelfde manier 

werken. We zijn ook daar opgeleid. Indien iets niet per se in een standaardprocedure past, overleggen wij ofwel 

met een vooronderzoeker of als het over DNA-onderzoek zelf gaat, met de deskundige. Bijvoorbeeld met de 

vraag of bij een bepaald spoor beter een andere techniek ingezet kan worden of de vraag of iets wel binnen ons 

expertise valt en of het niet door moet naar de deskundige. 

 

10 Denkt u dat bij DNA-onderzoek altijd een deskundige nodig is? Of is er ook onderzoek dat hier 

uitgevoerd zou kunnen worden? 

Bij met name de HVC-zaken, de woning en bedrijfsinbraken, waarbij wij bijvoorbeeld petjes en gereedschap 

verzamelen zou het handig zijn als wij hier al een DNA-analyse zouden kunnen doen, al zou het alleen maar om 

de vraag gaan: zit er DNA in een spoor. Het maken van een profiel is vaak nog niet eens het meest interessante, 

maar het kunnen selecteren, zit er DNA in en is dat bruikbaar, zou voor ons al een hele belangrijke stap zijn, 

want wij krijgen veel meer zaken binnen dan we kunnen aanbieden bij het NFI. Een selectie daarvoor zou heel 

handig zijn. Bij een grote moordzaak zou het ook handig zijn om gelijk te kunnen zien welke sporen niet van het 

slachtoffer zijn. Nu wordt vooral gekeken naar toetsingscriteria, bijvoorbeeld de kansrijkheid van een spoor, 

maar dat is eigenlijk ook een wilde gok. We gaan er bijvoorbeeld vanuit dat gereedschap weinig oplevert, terwijl 

we de afgelopen maand al drie hits hebben gehad bij sporen op gereedschap. Nu moet er ook per zaak worden 

ingestuurd, terwijl wij het liever per bepaalde hoeveelheid sporen zouden doen. 

 

11 Nu we het toch hebben over het sneller hebben van duidelijkheid over sporen wil ik de koppeling 

maken met Snelle DNA-identificatie. Bent u hiermee bekend? 

Ja (voor de duidelijkheid legt de interviewer nog even de definitie uit waar van wordt uitgegaan in het 

onderzoek). 

 

12 Wat is uw mening over Snelle DNA-identificatie, ziet u het als een positieve ontwikkeling? 

Er zijn veel zaken waarin niet eens het vergelijken met de databank al heel belangrijk is, maar wel al het 

vergelijken van het DNA van het slachtoffer met aangetroffen sporen op de PD. Ook een spoor door de 

eliminatiedatabank kunnen halen zou handig zijn, hiermee kan worden uitgesloten dat het om een collega gaat. 

Bij bloedsporen geloven we vaak wel dat we er iets mee kunnen. Het gevaar met dit soort dingen is dat mensen 

ermee aan de haal gaan, terwijl het natuurlijk een indicatieve test is. De vraag is hoe betrouwbaar de uitslag van 

het apparaat is. Hoe betrouwbaar is de techniek? Is het iets dat iedereen kan, maar wordt het daardoor minder 

betrouwbaar of is het iets dat iemand met een laboratoriumopleiding zou moeten doen onder hele specifieke 

omstandigheden, waardoor de uitslag dan weer betrouwbaarder wordt. 

 

Bij de mogelijke oplossingen, wil ik het zo graag nog even met u hebben over de betrouwbaarheid. Eerst 

ben ik nog benieuwd naar de volgende vraag: 

 

13 Indien het apparaat gebruikt zou gaan worden dan kunnen bij bepaalde typen sporen mogelijk 

ook uw werkzaamheden veranderen, hoe denkt u hierover? 

Dan zullen wij het lab op de locatie hebben. Wij zullen dan een mobiel lab op een grotere PD hebben. Ik denk 

niet dat het reëel is het apparaat te gaan gebruiken bij woning- en bedrijfsinbraken. Tenzij iedereen zo‟n 

apparaatje in zijn auto krijgt, maar dat zal het niet zijn. Je zou het gecontroleerd moeten doen. De uitslag is heel 

mooi en die kan ook wel heel erg betrouwbaar zijn, alleen de vraag is hoe je bij het spoor komt. Is het wel een 

daderspoor? Het lezen van de PD moet erg goed gebeuren. Daarom moet je er eigenlijk altijd wel iemand tussen 

zetten die een bepaalde waarde toekent aan de match die je dan uiteindelijk hebt. 

 

14 Denkt u dat een forensisch onderzoeker de bemonsteringen dus niet in het apparaat zal kunnen 

zetten? 

Ik zou het liefst daar een laborant tussen zetten. Als je dingen niet vaak genoeg doet, kun je er gewoon de mist 

mee ingaan en dingen concluderen die niet waar zijn. Als je iemand er tussen hebt die de techniek snapt, maar 

ook het stukje PD-onderzoek wel meekrijgt door de informatie van de technisch rechercheur, heb je altijd een 
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stukje feedback en tegenspraak. Je moet niet klakkeloos achter één spoor aanrennen en vervolgens bij een hit 

gelijk iemand aanhouden en denken dat je klaar bent. Het gevaar voor een tunnelvisie is er anders. Aan de 

andere kant zijn we daar misschien wel te panisch in, veel forensisch onderzoekers zijn prima in staat die open 

blik te houden. De selectie van de sporen die je in zo‟n apparaat stopt gebeurt al op basis van bepaalde 

hypothesen. Het zal met name in het tactische interessant zijn, wat gaan zij ermee doen? Voor ons houdt het dan 

natuurlijk op nadat er een naam bekend is. 

 

U heeft het erover dat er eigenlijk iemand tussen moet zitten. Op dit moment is dat natuurlijk ook al zo, 

het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat een deskundige verbonden aan een bij AMvB aangewezen 

laboratorium het DNA-onderzoek dient te verrichten. 

De wet is daar heel onduidelijk in: de wet zegt „het vergelijken van profielen‟, maar het maken van profielen 

valt daar vooralsnog niet onder als je de wet ruim leest. Je zou daar uiteindelijk via jurisprudentie duidelijkheid 

over moeten krijgen. Een profiel genereren zou dus wel mogen met het apparaat waarmee de Snelle DNA-

identificatie verricht wordt. Er is ook een apparaat, ParaDNA, die alleen markers aangeeft, zodat je wel een 

selectie kunt maken, maar niets kunt zeggen over identiteit of wat dan ook. Als voorselectie denk ik dat een 

aantal dingen al wel kunnen. Indien je Snelle DNA-identificatie op de PD zou willen gebruiken, zie ik er geen 

probleem in om de data via een bepaalde verbinding naar de deskundige te sturen. Laat die er maar naar kijken. 

Wel moet het nauwkeurig worden gedaan, het kan niet zomaar met een tafeltje aan de kant van de weg. Die 

nauwkeurigheid wil je aan een laborant overlaten. De onderzoeker is daar ook helemaal niet mee bezig, die wil 

verder met zijn PD-onderzoek. Daar zit ook een stukje efficiëntie in. 

 

15 U noemt nu zelf al een oplossing voor het mogelijk inzetten van Snelle DNA-identificatie, 

namelijk de gegevens via een beveiligde verbinding doorsturen naar een deskundige. Ik heb zelf ook een 

aantal oplossingen bedacht of uit andere interviews gehaald die ik aan u voor wil leggen. Wilt u hier eens 

op reageren? 

Ja. 

 

16 Er moet altijd een deskundige aanwezig zijn op de PD (los van capaciteit). 

Die deskundige moet dan toegang hebben tot de databank. Die databank staat niet online, maar is in Den Haag. 

Dus heeft dat geen toegevoegde waarde. Je kunt beter een digitaal systeem hebben om de profielen te submitten 

en dat de deskundige hier vervolgens mee aan de slag gaat en dat hoeft natuurlijk niet op locatie te zijn. Het 

aanwezig zijn lijkt mij alleen maar onhandig. 

 

17 De tweede oplossing komt eigenlijk overeen met wat u net zei: op de PD dient contact te worden 

gehouden met de deskundige.  

Er is angst voor het zien van de profielen, vooral met betrekking tot privacy. Vroeger werden soms profielen 

neergezet in het rapport, nu niet meer meestal. Mag je als forensisch onderzoeker de profielen wel zien? Creëert 

dit niet een soort vooringenomenheid? Daarom dient het vergelijken altijd bij een deskundige te blijven. Dit 

betekent echter niet dat de deskundige niet binnen de forensisch onderzoekers kan zitten. Alleen dien je dit dan 

te accrediteren. Maar de vraag is of dit meerwaarde heeft als hij normaal gewoon in Den Haag zit en daar dat 

doet en er een directe verbinding is. Dan gaat het om een kwestie van minuten waarin je even niks hoort. 

 

Het is wel zo dat degene die het apparaat gebruikt geen pieken krijgt te zien. Er komt alleen een oordeel 

uit of er een match is of niet. Verder is het zo dat als je er een deskundige tussen zet dat het dan zo zou 

moeten zijn dat deskundigen een soort piketdienst zouden moeten gaan draaien om daarnaar te gaan 

kijken. 

Dat is er nu voor een deel al wel. Als het de behoefte is van forensisch onderzoekers, kan het NFI daar volgens 

mij prima aan voldoen. Enkelvoudige profielen kan je al automatisch laten vergelijken, dat gebeurt nu al op het 

NFI. De nummers worden nu al automatisch onder de pieken gehangen. Een mensenhand corrigeert of kijkt het 

alleen na. Bij een enkelvoudig profiel, waar verder niets geks mee aan de hand is, is het gewoon een kwestie van 

een Excelsheet met nummers en die moet je vergelijken met de andere nummers. Dit kan volledig 

geautomatiseerd. Bij niet-enkelvoudig profielen zal je er altijd een menselijke hand tussen moeten zetten om te 

corrigeren en waar nodig aan te vullen. Dit blijft. 

 

18 Volgens mij is het de bedoeling dat bij Snelle DNA-identificatie het apparaat alleen bij 

enkelvoudige profielen aan kan geven of er een match is of niet. Ingewikkeldere profielen moeten dan 

alsnog naar een deskundige. Denkt u dat er bij die enkelvoudige sporen ook nog een koppeling moet 

worden gemaakt met de deskundige? 

Nee, je zou wel altijd daarna een volledig DNA-traject moeten runnen. Net als nu bij een zes-uurs traject. De 

uitslag moet daarvoor wel heel betrouwbaar zijn. Bij een match met het slachtoffer hoeft er geen deskundige 
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tussen te zitten. Indien iemand ineens verdachte wordt, mede door de uitslag, wordt het anders. Dan moet je 

voorzichtig zijn. In dat geval zou binnen een paar uur een deskundige definitief akkoord moeten geven.  

 

Indien je er een deskundige bijhaalt, gaat het onderzoek natuurlijk langer duren en ga je dichter tegen de 

zes-uurs termijn aanzitten die er nu al is. 

Dat is wel grappig, alles moet maar snel. Terwijl dit in de praktijk meevalt. Bij het OM is dat bijvoorbeeld een 

druppel op de hete plaat, zelfs bij grote delicten, maakt twee of vier uur niets uit. Van veertien dagen naar twee 

dagen is voor ons al heel snel. Met name is dit belangrijk omdat je je PD-onderzoek dan ook anders inricht. Nu 

werk je twee dagen in een woning, je verzamelt twee dagen sporen, sommige hiervan gaan de spoedprocedure 

in, maar na twee dagen wordt de woning weer vrijgegeven of verzegeld en je kunt niet meer terug. Als je binnen 

een dag, of vier tot zes uur de uitslag hebt, kun je opnieuw die woning in om sporen te verzamelen of anders 

naar je PD te kijken. Die informatie is heel belangrijk. De informatie van de naam, daar zou ik altijd de 

deskundige tussen willen hebben. Het betekent namelijk nogal wat om iemand mogelijk als verdachte aan te 

gaan merken. De wetgever is er niet voor niets zo voorzichtig in. Het is lastige materie. Technieken worden 

steeds belangrijker. Bij lastige sporen is het niet eenvoudig. 

 

19 Stel het zou ingezet worden bij een inbraak, in dat geval kan snelheid toch juist heel belangrijk 

zijn, de mogelijke dader kan nog op straat rondlopen? 

Dat valt in de praktijk erg tegen. Je kunt aan de voorkant wel heel snel zijn, maar in de rest van de keten moet 

het dan ook goed worden opgelost. Als wij elke dag zo snel gaan aanhouden, kan het OM dat niet aan. Waarom 

wil je aan het begin zoveel sneller als dat uiteindelijk geen tijdswinst betekent en het ons eigenlijk paniek 

oplevert. Mijns inziens is er met name nood bij sturing en selectie. Het is geweldig als we namen kunnen 

krijgen, maar dat hoeft niet zo snel. Dat mag best binnen zes uur. Of de volgende ochtend. Dat is vele malen 

sneller dan nu. Het lab werkt van negen tot vijf doordeweeks, een stuk sneller zou al veel helpen. De kwaliteit 

en de waarde van dingen moet niet verloren gaan door snelheid. Bij inbraken is het nu vooral relevant of er 

DNA inzit en of het bruikbaar is. Vooral kostenbesparing en efficiëntie zijn belangrijk. Wij mogen maar een 

bepaald aantal sporen insturen. 

 

20 Even terug naar de oplossingen. Zou het volgens u nuttig zijn als er een speciale regeling zou 

komen met waarborgen voor het apparaat? Zou dat schelen qua betrouwbaarheid? 

Het probleem met wetgeving is dat het al zo vastgelegd is, zoals de NFI-sluitzegel, dat het ook echt niet meer 

anders kan, ook al is dat misschien praktischer. Ik zou het niet in wetgeving willen doen, wel in een Aanwijzing. 

In iets dat makkelijker te wijzigen is. Techniek verandert snel. Of in algemenere termen, het apparaat moet 

geaccrediteerd, gecertificeerd worden of het moet elk jaar geauditeerd worden. Of het moet ISO-gecertificeerd 

zijn. Je ziet nu al problemen met de deskundige en de DNA-wetgeving. Ben je niet verbonden aan een 

geaccrediteerd laboratorium dan betekent dit nog niet dat je slecht werk levert. Het mag alleen niet van de wet. 

Het moet niet zo gedetailleerd worden dat het zo rigide wordt dat je er niets meer mee kan. 

 

21 En als de huidige regels over DNA-onderzoek alleen zouden gaan gelden voor minder kansrijke 

sporen, zou dat een oplossing zijn? 

Dat zou deels een oplossing zijn. Ik zou liever hebben dat de huidige wetgeving wordt aangepast. Zo ook de 

definitie van DNA-onderzoek. De wet loopt soms voor op de techniek en soms is het andersom. Je moet het 

goed omschrijven. De kwaliteitsborging moet hem vooral zitten in dat de deskundige wel verantwoordelijk moet 

blijven voor de match. Of hij er dan fysiek naast staat is weer een ander verhaal. 

 

22 Maar zou een deskundige verantwoordelijkheid willen nemen voor iets waar hij zelf zo weinig bij 

betrokken is geweest? 

De manier waarop de deskundige betrokken is, zou kunnen veranderen. Als degene die het materiaal in het 

apparaat stopt geen invloed heeft op de uitkomst, is het natuurlijk wel redelijk betrouwbaar. De deskundige 

heeft nu al geen invloed op het veiligstellen van sporen of over de conclusie van mij dat iets bloed is. Zij nemen 

hier ook geen verantwoordelijkheid voor. De matching is over het algemeen verdraaid lastig. Dat moet je bij een 

deskundige laten door zijn opleiding en ervaring. Ik kan ook wel profielen matchen, dat heb ik in mijn opleiding 

gehad, maar dat doe ik liever niet. Tenzij een apparaat dat doet. Maar waarom zullen we dat niet gewoon 

overlaten aan een deskundige. 

 

23 Zijn er op dit moment eigenlijk voldoende deskundigen? 

Er zijn er op zich aardig wat. In totaal iets van acht bij de trajecten die wij doen. Je zou misschien wel een soort 

subverdeling kunnen maken, volgens mij gebeurt dat nu ook al, dat een laborant de match uit het systeem haalt 

en ze vergelijkt. De deskundige krijgt uiteindelijk de match en zegt of hij het vindt kloppen of niet. 
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24 Dat voortraject zou je dan dus eigenlijk ook wel naar de PD kunnen trekken en het daar laten 

doen? 

In het benoemen van het profiel zit de deskundigheid. Als je die benoeming meegeeft aan de deskundige die er 

uiteindelijk iets over moet zeggen, kan het wel. Verilabs doet dit nu bijvoorbeeld ook al. Dat kan nu al, zij 

werken volgens protocollen waarvan iemand heeft gezegd dat het een hoogwaardig niveau van werken is, dan 

komt er dus uit wat je verwacht dat eruit komt, maar als je dat naar de PD trekt dan zou dat ineens niet kunnen. 

 

Bij het NFI dienen ze te werken volgens procedures die zijn goedgekeurd bij het verlenen van de 

accreditatie en Snelle DNA-identificatie zal geen procedure zijn die is goedgekeurd bij de verlening van 

de accreditatie. 

Inderdaad, maar als je het apparaat geaccrediteerd laat worden, voldoe je daar dus wel aan als de deskundige 

dan iets over het resultaat zegt. Waar je tijd in bespaart is het sturen van het monster naar het NFI. Wat zonde is, 

is dat een deskundige ook iets moet zeggen als er geen DNA inzit. Dan schrijft hij een blanco rapport. Als je 

hiervoor een indicatieve test zou kunnen doen op de PD, zou dit al helpen. 

 

25 Stel je zou aan de persoon die het materiaal in het apparaat zou stoppen meer eisen stellen, 

bijvoorbeeld qua opleiding, zou dat helpen? 

Dat zou mijn voorkeur hebben. Daarmee laat je aan een geaccrediteerd laboratorium zien dat wij het serieus 

nemen. Het kan zelfs iemand zijn die bij dit lab is opgeleid. Het is ook heel interessant om te kijken naar het 

buitenland. Waarom kunnen in sommige landen (Engeland, VS) dit soort apparaten wel gebruikt worden en hier 

niet. Daar wordt het soms al wel gebruikt voor selectie, daar zit wel minder „gevaar‟ in, daar komt geen persoon 

naar voren. Bij vuurwapens zijn sporen vaak niet kansrijk en dat weet je dan gelijk. 

 

26 Hoe weet u dat sporen bij vuurwapens vaak niet kansrijk zijn, u krijgt toch geen terugkoppeling 

van het NFI? 

In 2008 is hier een dossierstudie naar gedaan en daardoor weten we het. Het is zonde om veel onderzoek te doen 

dat niet zinvol is, alleen weten we het niet. 

 

27 Zou het een optie zijn om enkele laboratoriummedewerkers of forensisch onderzoekers te 

benoemen als deskundige?  

Wij als politie willen absoluut niet de rol van de deskundige gaan overnemen. We willen geen mini-NFI hebben 

hier. We hebben de inrichting ook niet qua medewerkers. Wat we wel willen is snelheid creëren in het 

onderzoek op bepaalde portable manieren. Dus dat je dingen draagbaar maakt en dus toegankelijk op een PD in 

de vorm van een mobiel lab. Die apparaten komen zo‟n beetje op de markt. We hebben daar altijd die 

deskundige voor nodig. Het kan op een goede manier digitaal, zonder dat de deskundige daarbij fysiek aanwezig 

hoeft te zijn. De politie heeft absoluut niet de ambitie zelf DNA-profielen te gaan maken, maar het helpt wel als 

dat kan bijdragen aan een stukje snelheid, waardoor je alleen maar profielen hoeft te submitten. Idealiter bieden 

we drie typen producten aan in zaken bij het NFI: de gehele sporendrager, bemonsterde sporen, waarbij 

mogelijk al is gekeken of het een bruikbaar profiel oplevert, en volledige profielen. Bij een heel lastig spoor bij 

een TGO willen we er zelf niet aan gaan klooien. Dan willen we het gewoon opsturen naar het NFI. Er kan wel 

een verschuiving van taakaccenten komen: niet meer alle goederen worden aangeleverd en er komt meer digitale 

data. De middenmoot, we hebben wel een bemonstering, maar jullie moeten nog het hele onderzoek doen, krijgt 

hierdoor misschien meer ruimte. Wat meer flexibiliteit willen we daar idealiter. Misschien zijn ze dan wel bang 

dat we alles zelf gaan doen, maar nu bepalen we ook al of we iets bemonsteren of het hele item opsturen. 

Daarom zit de kwaliteit in de selectie van een laborant die wat meer ervaring heeft. Of een vooronderzoeker op 

locatie die weet wat de afbreukrisico‟s zijn. Bij hetzelfde spoor, bijvoorbeeld een sigarettenpeuk, gebeurt het 

DNA-onderzoek in een gewone zaak automatisch en in een TGO met de hand. Terwijl het technisch gezien 

hetzelfde is. De huidige constructie voorziet niet echt in maatwerk. Het NFI doet nu eigenlijk teveel zelf, terwijl 

wij dit ook zouden kunnen en ook de verantwoordelijkheid ervoor zouden willen nemen. Het is handig altijd 

feedback te kunnen vragen aan een deskundige. Er is nu een samenwerking FSO, waarbij forensisch 

deskundigen van het NFI en mensen vanuit de politie samen in één ruimte zitten, of hebben gezeten alweer. 

Daar zit wel de kennis om kritisch te toetsen of ergens een deskundige voor nodig is. Een laborant ertussen bij 

Snelle DNA-identificatie is een goed idee. 

 

28 En die koppeling met de deskundige blijft dus altijd zolang je te maken hebt met de DNA-

databank? 

Zij hebben die kennis. Wij kunnen ook zelf een deskundige opleiden, maar daar is niet voldoende werk voor. 
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Maar een deskundige moet ook onafhankelijk zijn en u werkt onder leiding van de OvJ. 

Een deskundige krijgt wel de opdracht van de OvJ met een hele specifieke vraagstelling.  Ik denk dat dat wel 

meevalt, binnen de politie kunnen we dat ook wel. Wel zijn we soms misschien meer gekleurd door de 

achtergrondinformatie van de PD, maar dat mag ik niet hopen. De deskundige blijft, maar zijn rol kan en moet 

anders ingezet gaan worden ook door bezuinigingen. We moeten efficiënter met onze sporen omgaan. Dat kan 

alleen door een goede voorselectie te maken, zonder te gokken. 
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BIJLAGE 3 INTERVIEW FORENSISCH ONDERZOEKER 

 

INTERVIEW 2 

FUNCTIE GEINTERVIEWDE:   Forensisch onderzoeker 

NAAM GEINTERVIEWDE:  De heer de Bruïne 

DATUM EN TIJD:   5 september 2013 11.00 

 

Onderstaande tekst is een zo letterlijk mogelijke weergave van het interview. De tekst is naar de geïnterviewde 

gestuurd en eventuele op -of aanmerkingen die gemaakt zijn naar aanleiding daarvan, zijn verwerkt in de 

onderstaande tekst. 

 

1 Kunt u eens kort beschrijven wat een forensisch onderzoeker precies doet? 

Dat is tweeledig: aan de ene kant stellen wij sporen veilig ten bate van de waarheidsvinding, aan de andere kant 

(en die kant is eigenlijk minder bekend) interpreteren wij de sporen. Je kunt indien je een lichaam aantreft het 

hele lichaam af gaan poetsen om maar elk schilfertje van een mogelijke dader mee te krijgen, maar je kunt ook 

heel gericht gaan kijken, wat zijn logische plekken waar iemand is vastgepakt, dus kijken naar wat er te zien 

valt. Juist de interpretatie is eigenlijk het grootste gedeelte van het werk. Sporen weghalen is niet zo moeilijk, je 

kunt iedereen leren poederen. 

 

2 Stel u komt aan op een PD, wat is dan in grote lijnen de procedure die daar gevolgd wordt? 

Dat is heel erg verschillend, het ligt heel erg aan het soort zaak. We hanteren in grote lijnen het 4-fasenmodel. Je 

gaat op elke PD wel ongeveer op dezelfde manier van start. Waar we sowieso altijd mee beginnen is 

fotografisch vastleggen, want dan verander je niets aan het sporenbeeld. Vooral eerst eens goed rondkijken is 

ook belangrijk. Zien is niet altijd zien, je kunt wel kijken, maar dat betekent niet per definitie dat je dingen ziet. 

Dat maakt het vak ook tot een ontzettend ervaringsvak. Een echt ervaren rechercheur ziet waarschijnlijk nog 

honderd keer meer dan ik. 

 

3 Is het dan niet lastig om geen tunnelvisie te krijgen als je bijvoorbeeld in een moordzaak al het 

idee hebt dat de partner de dader geweest zal zijn? 

Dat heeft er ook mee te maken hoe je je onderzoek aanvangt en het is lastig daar een balans in te vinden. Aan de 

ene kant wil je wel een beetje geïnformeerd worden over wat zich op een bepaalde plaats heeft afgespeeld, maar 

aan de andere kant wil je niet dusdanig geïnformeerd worden dat het ook echt jouw oordeel gaat beïnvloeden, 

want het is wel de bedoeling dat je objectief onderzoek doet. Dat moet je voor jezelf in de gaten houden, er zijn 

niet echt vaste lijnen in te trekken. Als iemand zegt dat het op een bepaalde manier is gegaan moet je dat zelf in 

twijfel kunnen trekken en dat is binnen onze afdeling wel sterk aanwezig. 

 

4 U probeert dus vooral ook sporen veilig te stellen? 

Ja, en dan ook echt de sporen die kunnen helpen bijdragen aan het ophelderen van het misdrijf. Je ziet daar nu 

wel een beetje twee lijnen in komen. De ene insteek is: je gaat de ruimte in en poedert alles, en dat heeft 

natuurlijk niks meer met interpretatie te maken, je trekt dan alle sporen uit de ruimte weg. De andere is meer het 

oude technisch rechercheren, daarbij is vooral interpretatie belangrijk, je neemt dingen mee die jou gaan helpen 

een zaak op te lossen, zonder alle rotzooi die er omheen zit. Het is nog niet duidelijk welke van deze twee 

kanten het gaat winnen. 

 

Vaak wordt een woning na een paar dagen weer vrijgegeven, als je dan niet alles hebt veilig gesteld dan 

kan het ook niet meer. 
Dat is inderdaad weer zo‟n hele fijne lijn: neem je echt alles mee of leid je je personeel zo op dat ze wel een 

deskundig oordeel kunnen vellen over wat relevant is en wat niet. Dingen kunnen ook maar zo niet relevant zijn 

en als jij kan onderbouwen dat iets niet relevant is dan is het ook goed. Achteraf weet iedereen altijd hoe het 

beter had gekund, maar vooraf is dat lastiger in te schatten. 

 

Achteraf moet je natuurlijk keuzes gaan maken over welke sporen je wel of niet in gaat sturen. 

Dat wordt ook met de dag lastiger. Het NFI heeft een bepaalde capaciteit, valt het daar niet binnen dan houdt het 

een beetje op. 

 

5 Bent u een bekend met wat het NFI verder met die sporen doet? 

Het NFI heeft sowieso heel veel onderzoeksgebieden. Wij zijn veel generalistischer, wij weten van alles een 

beetje. Het ligt heel erg aan het vakgebied wat het NFI ermee doet. Wij sturen natuurlijk veel sporen in voor 

DNA-onderzoek. Hoe de procedure daarmee precies verloopt dat weten wij niet. 
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6 Horen jullie de uitslag van het DNA-onderzoek? 

Ja, alle rapportages worden altijd naar de OvJ verzonden en meestal ook naar de aanvrager en dat zijn wij. 

 

7 Hebben jullie op een PD veel contact met een OvJ, of maken jullie vooral eigen keuzes daar? 

Nee, dat doen we meestal wel zelf. Het ligt wel sterk aan het soort zaak. Bij de kapitale delicten, waar TGO-

onderzoeken van worden gemaakt, zit er meestal al vanaf het begin tactische leiding bij. Ook zit er dan 

forensische leiding van ons bij. Dan is de OvJ er meer bij betrokken en kan hij ook meer sturen. Op zich zijn wij 

natuurlijk de deskundige op een PD. De meeste officieren van justitie gaan er ook wel vanuit dat wij ons werk 

zo goed mogelijk doen. En terecht ook. 

 

8 Stel jullie sturen sporen naar het NFI, hoelang duurt het meestal voordat jullie het resultaat 

hiervan horen? 

Bij een gemiddeld DNA-onderzoek duurt het al bijna een maand. Je hebt wel spoedprocedures, maar wat je hier 

op jaarbasis voor mag inzetten is heel erg gelimiteerd. Op zich is dat wel erg zonde, want je hebt bij elke zaak 

het opsporingsproces en het proces van bewijslast vergaren en dit staat eigenlijk een beetje naast elkaar. Het kan 

in heel veel zaken heel belangrijk zijn om meteen al in het begin met het opsporen te beginnen. Bijvoorbeeld bij 

een gijzeling wil je snel weten wie er daar geweest is en wie het heeft gedaan. Het kan daarbij gaan om 

mensenlevens redden en als je dan een maand moet gaan wachten op een DNA-uitslag dan schiet het natuurlijk 

niet op. Daar valt nog heel erg veel winst in te behalen. Wij zijn voornamelijk nog erg bezig in het vergaren van 

bewijs en nog niet zo heel erg in het opsporingsproces. 

 

9 Bent u bekend met Snelle DNA-identificatie? 

Ja. (voor de duidelijkheid legt de interviewer nog even de definitie uit waar van wordt uitgegaan in het 

onderzoek). 

 

10 Denkt u dat het nuttig zou zijn als je op de PD gebruik zou kunnen maken van Snelle DNA-

identificatie? 

Ja, ik ben daar heel erg een voorstander van. Het heeft wel twee kanten, want het kan er natuurlijk ook voor 

zorgen dat je meteen al in het begin de hele verkeerde richting wordt opgestuurd. Maar, wat ik net ook zei, die 

opsporingsfase kan wel al zo ontzettend belangrijk zijn. Stel dat iemand bij een gijzeling water heeft gedronken 

uit de kraan met zijn mond, dan kun je daar gelijk een swapje overheen halen en dat in het apparaat stoppen en 

dan kun je gelijk al de uitslag krijgen. Dat zou natuurlijk een gigantische kracht kunnen zijn. 

 

11  Zouden jullie er bezwaar tegen hebben om zelf dat materiaal in het apparaat te stoppen, want ik 

hoorde bijvoorbeeld van iemand van het vooronderzoekslaboratorium van de politie in Utrecht dat zij 

vond dat je er beter iemand tussen kunt zetten om dat te doen? 

Nee, dat vind ik onzin. Als je weet waarmee je werkt en weet hoe je het moet gebruiken dan zie ik niet in 

waarom je daar nog iets tussen zou moeten zetten. Dit geldt zeker als het apparaat makkelijk in gebruik is. Het is 

wel belangrijk dat je nog wel moet kunnen reproduceren, als de advocaat later vraagt waar het spoor is gebleven 

en het is weg, zit daar natuurlijk wel een gevaar in. Het genereren van het profiel en het koppelen met de 

databank zijn natuurlijk ook nog wel twee losse dingen. Het apparaat voor het snel genereren van een profiel 

bestaat ook al wel, hier kan binnen zes uur een profiel uitrollen. 

 

12 Die persoon van het vooronderzoekslaboratorium van de politie in Utrecht zei dat ze de 

koppeling met de databank nog niet eens het belangrijkste vindt, zij vindt het belangrijker om te kunnen 

zien of een spoor bruikbaar is, hoe denkt u hierover? 

Dat is zeker een goed punt. Stel dat van alles dat wij insturen twintig procent, of zelfs nog meer, niet bruikbaar 

is dan helpt een eerste schifting zeker. Je kunt dan alleen nog sporen naar een deskundige sturen, waarvan jij 

weet dat er in ieder geval wat uitkomt. Dat is efficiënter gebruikmaken van je capaciteit. 

 

13 Maar u bent wel meer een voorstander van dat er ook een koppeling gemaakt wordt met de 

DNA-databank? 

In dat opsporingsproces wel, voor ons zou dat eigenlijk het belangrijkste zijn. Dan kunnen we in de 

opsporingsfase al heel erg gaan sturen. Voor mij is het dus wel erg belangrijk dat die koppeling er al gelijk is. 

 

14 Scheelt het volgens u veel of het dan anderhalf uur of zes uur duurt voordat u de uitslag weet? 

Ja, zeker met gijzelingszaken. De eerste 24 of 36 uur hierbij zijn zo essentieel. Maar ook met moord- en 

doodslagzaken is het erg belangrijk. De eerste paar uren zijn dé gouden uren bij de tactiek. Misschien zou dat 

voor ons ook wel moeten gaan gelden. 
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Die persoon van het vooronderzoekslaboratorium van de politie in Utrecht zei eigenlijk het 

tegenovergestelde, volgens haar maakt anderhalf uur of zes uur helemaal niet zoveel uit. Dit, omdat het 

proces in de eerste fase wel heel snel kan gaan, maar dat vanaf het moment dat de zaak bij de OvJ komt 

de snelheid er toch uitgaat. 

Zij kijkt waarschijnlijk puur naar het bewijslast vergaren. Zolang je een verdachte vast hebt zitten, en dat duurt 

negentig dagen, maken die zestig dagen niet meer zoveel uit, maar juist bij de fase om bij een verdachte te 

komen, de opsporingsfase, daar kun je gigantisch op gaan scoren. Daar zie ik het grootste pluspunt in. Ook bij 

bijvoorbeeld gewapende overvallen kan het belangrijk zijn. Dit zijn vaak geen mensen die het één keer doen. 

Zodra je een indicatie hebt dat hij het binnen een week nog wel een keer kan gaan doen, moet je toch dingen 

gaan verzinnen om te zorgen dat je die opsporingsfase veel effectiever kan gebruiken. Zodat jij ervoor kan 

zorgen dat je hem voor het einde van die week al van straat hebt getrokken. 

 

15 Heeft u zelf het gevoel dat bij DNA-onderzoek altijd een deskundige nodig is? 

Misschien is het idee dat er altijd een deskundige nodig is een beetje overlevering van oudere tijden. Vroeger 

was er een spoor ter grootte van vijf eurocent nodig voor DNA-onderzoek en dan was het logisch dat er iemand 

met heel veel deskundigheid moet zitten, maar aangezien andere methoden het werk op sommige punten ook 

makkelijker gemaakt hebben zou je misschien ook er vanaf moeten stappen dat er altijd een deskundige nodig is 

voor DNA-onderzoek. 

 

16 Hoe denkt u over het aspect van privacy, mocht Snelle DNA-identificatie, mogelijk worden op de 

PD dan gaan natuurlijk wel mensen op de PD zich inlaten met persoonsgegevens in een toch wel hectische 

situatie? 

Dat is een keuze die je moet maken, hoever wil je gaan? Het hele privacy gebeuren kan soms wel een beetje 

krom zijn. Ik zal een voorbeeld schetsen. Het inzetten van een observatieteam een week lang is een vrij grote 

inbreuk op de privacy, terwijl een keertje in iemands woning kijken wordt gezien als een veel grotere schending 

van de privacy, terwijl dat één actie is. De vraag is dan, wat is nou een grotere inbreuk op je privacy? Je kunt de 

vergelijking trekken met Snelle DNA-identificatie, wat is een grotere inbreuk, iemand een week lang volgen of 

toegang hebben tot persoonsgegevens op een PD. Bij iemand laten volgen is er sprake van een bijzondere 

opsporingsbevoegdheid, misschien moeten methodes als Snelle DNA-identificatie ook gaan vallen onder de 

bijzondere opsporingsbevoegdheden. Veel mensen maken zich druk om privacy, maar meestal hebben ze totaal 

geen verstand van DNA. Uit het DNA wat wij gebruiken kunnen niet eens ziektes et cetera worden afgeleid, wij 

gebruiken alleen maar junk-DNA, dat codeert helemaal niet voor ziektes.  

 

17 Hoe kan het dan dat bij de politie nog steeds niet iedereen is opgenomen in de databank (intern)? 

Die snappen ook nog steeds niet allemaal waar ze precies mee werken. Die denken ook dat een 

verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld hier ziektes et cetera uit zou kunnen halen. Vooral oudere collega‟s zijn 

er vaak fel op tegen. 

 

Er zitten nu wel steeds meer mensen in de DNA-databank. Natuurlijk komt lang niet iedereen er in, maar 

de kans op een match wordt wel elk jaar groter. 

Dat maakt het ook weer lastiger. De detectiegrens gaat steeds meer naar beneden, dus je vindt al meer en als je 

dan ook nog een databank hebt die elk jaar groeit, krijg je straks bij elk onderzoek dat je misschien wel tien 

verdachten op de PD weet te brengen die daar toevallig een keer langs zijn gelopen. Dat moet je dan wel 

allemaal weer gaan uitzoeken, je kunt niet zomaar zeggen dat iets onwaarschijnlijk is. Je hebt dat ook wel eens 

met contaminatie, als er ineens DNA van iemand die aan de andere kant van het land woont op jouw PD wordt 

aangetroffen. In dat geval moet je toch uitzoeken hoe dit kan. Daar gaat dan weer heel erg veel capaciteit 

inzitten. 

 

18  Als je op de PD een apparaat voor Snelle DNA-identificatie zou gebruiken dan moet je wel heel 

erg goed bedenken welk spoor je daar in zou willen zetten. Denkt u dat forensisch onderzoekers dat wel 

objectief genoeg zouden kunnen? 

Dan kom je weer terug op de eerder genoemde splitsing. Als wij alleen nog maar gaan investeren op dat wij 

mensen boven een zaak gaan zetten die wat hoger geschoold zijn en het personeel op de PD steeds meer gaan 

zien als aapjes die even een muur gaan kwasten, heeft het gebruik van zo‟n apparaat niet zo heel erg veel zin. Ga 

je investeren in de kwaliteit van je PD-werkers en leid je die op zodat zij een goed oordeel kunnen gaan vellen 

over wat relevant is en wat niet, kan het een ontzettende meerwaarde hebben. Zeker in die opsporingsfase. 

 

Het NFI is nog steeds een bedrijf dat kantooruren open is, terwijl hun grootste ketenpartner, de politie, 24/7 in 

bedrijf is, dus misschien kunnen ze daar ook een soort piket gaan draaien, de apparatuur moet daar ook dag en 

nacht aan gaan staan. 



 

65 
 

 

19 Snelle DNA-identificatie mag op dit moment volgens de wet niet. Zou u eens willen reageren op 

mogelijke oplossingen om te zorgen dat het wel mag? 

Ja. 

 

20 Je zou bijvoorbeeld een deskundige op de PD erbij kunnen zetten, zodat voldaan wordt aan de eis 

van het Wetboek van Strafvordering dat een deskundige het DNA-onderzoek dient te verrichten. Wat 

denkt u hiervan? 

Dat is dan alleen maar voor het stukje van het verwerken van het DNA-spoor, want hij hoeft hem niet veilig te 

stellen, dat mag ik zelf. De deskundige is een hele dure kracht natuurlijk. Of je zou iedereen deskundige moeten 

maken, maar dat kan natuurlijk ook niet. Of jij een profiel uit een bloedspat kan halen heeft niks te maken met 

of jij ook kan bemonsteren. 

 

21 U zou zelf geen moeite hebben met de bemonsteringen in het apparaat stoppen? Stel dat iemand 

mede wordt aangehouden op basis van het resultaat van de Snelle DNA-identificatie en het blijkt toch niet 

te kloppen, dan heb je het zelf gedaan en niet de deskundige. 

Dat heb je met elk onderzoek. Of het resultaat er nou binnen een uurtje is of binnen dertig dagen, er kan nog 

steeds dezelfde persoon uitkomen. Dus dat staat daar los van. Ik denk dat je het gewoon heel erg in tweeën moet 

gaan trekken, dat je de opsporingsfase los moet gaan zien van de bewijslastfase. Misschien moet je het ook wel 

zo doen dat als je het middel inzet, het resultaat hiervan ook niet voor het bewijs mag worden gebruikt. Het mag 

dan wel in de opsporingsfase worden gebruikt om bijvoorbeeld over te gaan tot aanhouding, maar daarna wordt 

gewoon het normale DNA-traject doorlopen en volgt er een normale uitslag voor het bewijs. Als je het alleen 

daarvoor houdt, moeten er wel meer mogelijkheden zijn. 

 

22 Wat je ook nog zou kunnen doen is dat het apparaat een soort koppeling zou kunnen maken 

zodat die snel het resultaat van de Snelle DNA-identificatie door zou kunnen sturen naar een deskundige. 

Wat denkt u hiervan? 

Dat is dan een beetje waar de dan heen moeten. Dat het een soort presumptieve test wordt. Net zoals Tetrabase, 

de test waarmee je kunt aantonen of iets bloed is of niet. Dit zijn twee spulletjes en bij een vlekje dat je 

bemonsterd hebt doe je de inhoud van beide flesjes erbij en dan kleurt het blauw als het bloed is. Het kan ook 

testen op schimmels et cetera. Als het niet kleurt weten we in ieder geval zeker dat het geen bloed is. Als je het 

een beetje zo zou gaan beschouwen. Je beschouwt het eerste DNA- testje gewoon als een presumptieve test. Als 

er wat uitkomt, hebben we genoeg om hem aan te houden, maar het resultaat van die test gebruiken we nog niet 

in de rechtszaak zelf. Daarvoor doorlopen we dan nog het normale DNA-traject. Misschien is dat nog wel een 

optie. 

 

23 Nog een oplossing zou kunnen zijn om de gedetailleerde DNA-regeling uit het Wetboek van 

Strafvordering in de toekomst alleen te laten gelden voor minder kansrijke sporen. Wat vindt u daarvan? 

Dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Als ik een bloedvlekje bemonster dan kan daar best een mengprofiel 

uitkomen, dat kan ik niet van tevoren zien. Je weet nooit van tevoren wat je instuurt. Er kunnen ook nog wel 

eens huidcellen in een bloedbemonstering zitten. 

 

Je kunt, zoals ik al zei, Snelle DNA-identificatie het beste alleen hanteren in de opsporingsfase en het dan zien 

als een presumptieve test. Puur om sturingsinformatie te verkrijgen. Ik denk dat ik dat de beste oplossing zou 

vinden. 

 

Maar die sturingsinformatie kan wel vergaande gevolgen hebben, bijvoorbeeld dat je iemand gaat 

aanhouden. 

Daar is het ons natuurlijk ook om te doen. Om wat sneller na een incident dat te kunnen doen. Als het iemand 

uit het buitenland is, kan degene alweer ver weg zijn als ik de PD op wandel. 

 

Maar stel je gaat hem gelijk aanhouden en het blijkt hem niet te zijn, dan heb je natuurlijk ook een 

probleem. 

Ja, maar dat heb je altijd. Er zit sowieso altijd een foutmarge en het is de vraag waar je hem neer gaat leggen. 

 

 

 

24 Zou het helpen om veel eisen en waarborgen te stellen aan het apparaat? 

Nee, ik zou hem dan eerder onder bijzondere opsporingsbevoegdheden wat hoger willen wegzetten. Dit, zodat 

het een middel is wat je niet zomaar inzet. Niet dat je bij elke inbraak dat apparaat naar voren schuift, echt alleen 
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in zaken dat er echt noodzaak is om zo snel mogelijk sturingsinformatie te krijgen, bijvoorbeeld gewapende 

overvallen met heel veel geweld of zedenzaken, waarin sprake is van een type dader die meerdere keren kan 

gaan toeslaan, en bij moord en doodslagzaken. Bij kapitale delicten. 

 

25 Hoe zit dat dan bij inbraken, daar gaan jullie meestal in de nacht niet heen dacht ik? 

Wij hebben hier een apart team voor. Zij hebben een iets kortere opleiding gedaan dan wij. Zij richten zich op 

de veelvoorkomende criminaliteit. Maar dat team wordt straks weggehaald. Dat gaan wij straks weer zelf doen. 

 

26 Kan Snelle DNA-identificatie niet juist ook heel belangrijk zijn bij inbraken. De dader kan nog 

op straat rondlopen? 

Natuurlijk. Het zou in elke zaak prachtig zijn. Maar er aan denkend dat het toch wel heel erg sturend zal zijn, 

moet je het naar mijn idee alleen inzetten bij delicten waarbij je het meeste belang hebt om iemand van straat af 

te halen. Een inbreker is heel vervelend voor mensen, maar het is even wat anders dan een serieverkrachter. Het 

moet volgens mij niet makkelijk en snel inzetbaar zijn. 

 

En de resultaten uit het apparaat moeten natuurlijk ook betrouwbaar zijn. Daarom zou je ook kunnen 

zeggen van, nu worden er veel eisen gesteld aan wie het DNA-onderzoek mag verrichten en waar het moet 

worden uitgevoerd, in de toekomst kan het handig zijn om dan een regeling te hebben met waarborgen 

voor het apparaat. Zou dit toegevoegde waarde hebben? 

Ja, absoluut. Maar dit wordt ook weer lastig. Er denken veel mensen over na die geen verstand hebben van PD-

onderzoek, zij kijken heel beleidsmatig. Zij kijken niet hoe iets optimaal in de praktijk ingezet zou kunnen 

worden.  
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BIJLAGE 4 INTERVIEW OFFICIER VAN JUSTITIE 

 

INTERVIEW 3 

FUNCTIE GEINTERVIEWDE:   Officier van justitie 

NAAM GEINTERVIEWDE:  Mevrouw van Kooij 

DATUM EN TIJD:   8 september 2013 14.30  

 

Onderstaande tekst is een zo letterlijk mogelijke weergave van het interview. De tekst is naar de geïnterviewde 

gestuurd en eventuele op -of aanmerkingen die gemaakt zijn naar aanleiding daarvan, zijn verwerkt in de 

onderstaande tekst. 

 

1 Kunt u eens kort beschrijven waar uw dagelijkse werkzaamheden uit bestaan? 

Dat zijn verschillende dingen. Ons werk is wat dat betreft wel heel divers. Je geeft leiding aan 

opsporingsonderzoeken, daar ben je het grootste gedeelte van de tijd mee bezig. Verder hebben wij een team dat 

zich specifiek met overvallen bezighoudt en daar geef ik leiding aan. Een heel groot gedeelte van de tijd ben ik 

bezig met overleggen over zaken die al spelen. We kijken wat voor onderzoek er nog meer verricht kan worden. 

Er zijn natuurlijk bepaalde onderzoeken waar je als OvJ toestemming voor moet geven. Ook beoordeel ik of er 

al voldoende is om iemand als verdachte aan te merken en aan te houden. Dit hangt een beetje van het stadium 

waarin de overval zit af. Verder heb je zittingen, je wordt gewoon ingepland op enkelvoudige zittingen. Deze 

zaken worden meestal al compleet aangeleverd. Zittingen van de meervoudige kamer die ik doe zijn grotendeels 

overvalzaken. Verder hebben wij altijd een OvJ die spoedtelefoontjes afhandelt. Dat heet de opvang en dat doe 

ik ook. Dan gaat het bijvoorbeeld om toestemming voor aanhouding buiten heterdaad en kijken of lichamen 

kunnen worden vrijgegeven bij niet-natuurlijk overlijden. Wat wij nu ook nog hebben is het ZSM-project. Sinds 

circa een jaar zit ook altijd iemand van het OM op het politiebureau en daar worden zoveel mogelijk zaken 

meteen afgedaan. Daar heb je een overzicht van alle verdachten die worden aangehouden en dan ga je kijken of 

het personen zijn die voorgeleid moeten worden of dat het personen zijn die makkelijk even de schade aan het 

slachtoffer kunnen betalen. Daar zit iemand van de Reclassering, Raad van de Kinderbescherming, politie en 

schadebemiddeling bij.  

 

2 Gaat u wel eens naar een PD om zelf mee te kijken? 

Dat is alleen gebruikelijk bij de echt grote onderzoeken, de TGO-onderzoeken. We hebben een pool met 

officieren van justitie die dat soort onderzoeken doen en daar zit ik ook in. Als je gebeld wordt voor zo‟n zaak 

dan ga je wel echt naar de PD. Bij alles wat daar onder zit gaan wij er eigenlijk nooit heen, tenzij er ook een 

doorzoeking is. Als het dan je eigen zaak is, is het toch wel handig om erbij te zijn, samen met de r-c. Eigenlijk 

kom ik voornamelijk bij moordonderzoeken op een PD. Als er in dit soort zaken een verdachte wordt 

aangehouden is het ook handig om een beeld te hebben van hoe alles er daar uit zag. Je weet dan of het een erg 

bloedbad was, hoe groot het huis was et cetera. Dat spreekt dan altijd meer dan alleen foto‟s. 

 

3 Houdt u contact met forensisch onderzoekers die op de PD onderzoek verrichten? 

Bij een gemiddelde overval doen zij dat gewoon zelf, dus onderhouden zij geen contact met ons. Er is altijd wel 

een officier van dienst van de politie. Dat zijn hulpofficieren die recherchetaken doen, zij hebben ook piketten 

en zij worden er dan bijberoepen. Die hebben wat meer zicht erop, zij bevinden zich vaak ook op de PD zelf. De 

Forensische Opsporing is wel vrij zelfstandig werkend, het is natuurlijk hun specialisme. Zij kijken vanuit hun 

expertise wat er allemaal voor sporen zijn en zij stellen ze veilig en leggen het allemaal vast en dat krijg je dan 

achteraf te zien. Een aantal jaar geleden ben ik bij een moordzaak ter plaatse gegaan en ik heb mij daar door de 

Forensische Opsporing voor laten lichten, maar het blijft hun vakgebied. Ik ga niet vragen of ze een bepaalde 

huls wel hebben gezien. 

 

4 Overleggen zij wel welke sporen zij in zullen sturen naar bijvoorbeeld het NFI? 

Ja, dat moet altijd. Hier hebben ze toestemming voor nodig. In echt grote zaken heb je soms een FIT (Forensisch 

Intake)-gesprek. Soms hebben ze gewoon honderd sporen veiliggesteld en het NFI is niet heel blij als je dat 

allemaal gaat insturen. Dus dan moet je echt een selectie gaan maken. Je gaat bij zo‟n gesprek echt om de tafel 

zitten met elkaar. Je kijkt dan wat er allemaal is en bekijkt dan met zijn allen wat er al ingestuurd gaat worden. 

 

5 Komen de forensisch onderzoekers dan meer met ideeën en gaan jullie hierin mee of gaat het 

meer andersom? 

Zij komen wel vaak met voorstellen. Als het logisch voorkomt dan doe je dat. Vaak als je wat verder in een 

onderzoek bent, heb je vaak tactisch veel meer zicht er op, dus dan kan je wat meer sturen. Bij zaken die lastig 

opgelost kunnen worden geef je soms aan dat je nog op zoek bent naar een bepaalde link bijvoorbeeld tussen de 

verdachte en de PD en dan vraag je of zij nog iets hebben. Dan heb je wat meer sturingsinformatie.  
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6 Stel bepaalde sporen worden opgestuurd naar het NFI, hoelang duurt het dan meestal 

voordat jullie het rapport ontvangen? 

Dat hangt af van het onderzoek. Het kan met spoed. We hadden hier in Haarlem twee heel gewelddadige 

overvallen op oudere mensen en sporen die daarbij waren veiliggesteld konden toen met toestemming van de 

forensisch officier de spoedprocedure in. Toen hadden we binnen twee dagen de uitslag. Gewoonlijk bij de 

normale procedure gaan er vaak wel dertig werkdagen overheen.  

 

7 Heeft u dan tussendoor wel eens contact met de deskundige die met het DNA-onderzoek bezig is? 

Of is het meer dat de sporen worden ingestuurd, je hoort een maand niets, en daarna komt het rapport? 

Dat tweede is het meer. Wij hebben meestal ook meer contact met de tussenpersonen, de forensisch 

rechercheurs of de mensen van FSO, het soort van voorportaal van het NFI, dat is eigenlijk onze contactpersoon. 

Bepaalde onderzoeken duren gewoon een tijdje, zeker met bepaalde typen sporen. En dat moet dan gewoon 

goed worden geanalyseerd, ik weet niet precies wat ze daar allemaal mee doen. Het duurt gewoon vier weken 

voordat het onderzoek klaar is, dan kun je na twee weken wel gaan bellen maar dan weten ze nog niks, dus dat 

doe je eigenlijk nooit. Het enige wat je wel eens probeert is kijken of een zaak in aanmerking komt voor meer 

spoed en dan moet je het afwachten. 

 

8 Een maand kan natuurlijk best wel lang zijn, zou het handig zijn om die resultaten sneller te 

kunnen hebben? 

Ja. 

 

9 Bedoelt u dat bijvoorbeeld vijftien dagen al een hoop zou schelen? 

Ja, in het strafrecht zit je natuurlijk altijd aan termijnen vast. Even terugkomend op die overvalzaak. De met 

spoed ingestuurde sporen hierbij bleken geen DNA te bevatten dus hier schoten we niks mee op. Wel werd een 

verdachte aangehouden. Deze moest natuurlijk binnen drie dagen naar de r-c en dat wordt vaak nog wel gered, 

zolang je voldoende ernstige bezwaren tegen iemand hebt. Dan gaat hij na twee weken naar de Raadkamer. Dat 

haal je vaak ook nog wel. Maar als degene dan dertig dagen krijgt, moet je daarna wel echt wat erbij hebben en 

een versnelde DNA-procedure zou dan precies in die tijd vallen. Tussen de eerste dertig dagen van de 

gevangenhouding in. Dus dat zou enorm veel schelen. Die dertig dagen haal je heel vaak niet. DNA-uitslagen 

heb je vaak niet binnen die termijn terug. Bij die overvalzaak hebben we wel wat tegen de verdachte, maar als 

we ook een DNA-link zouden hebben, kunnen we hem moeiteloos vasthouden. Het zou heel erg fijn zijn als dat 

wat sneller zou kunnen. 

 

10 Er zijn bepaalde sporen, bijvoorbeeld DNA-onderzoek bij bepaalde bloedsporen, die eigenlijk 

helemaal geen ingewikkeld onderzoek nodig hebben. Op het NFI wordt ook wel eens gebruik gemaakt 

van robots. Heeft u zelf het idee dat ook bij minder ingewikkelde DNA-onderzoeken altijd een deskundige 

betrokken zou moeten zijn? 

Ik vind het heel lastig om hier als leek iets over te zeggen. Het moet gewoon kloppen. Uiteindelijk moeten wij 

op zitting staan met een resultaat waar niemand zijn vraagtekens bij kan zetten. Ik heb er onvoldoende zicht op 

of het resultaat bij een robot exact dezelfde kwaliteit, of misschien wel meer kwaliteit zelfs, mensen kunnen ook 

fouten maken, kan leveren. Als zij dezelfde kwaliteit kunnen leveren en het is een beproefde methode, hoeft het 

wat mij betreft niet per se een deskundige te zijn. Je moet alleen wel zeker weten dat het klopt. 

 

11 Dus vooral die betrouwbaarheid is belangrijk? 

Ja, je moet een methode hebben waar op zitting niemand iets van kan vinden. Je moet klakkeloos erop af kunnen 

gaan. 

 

Ik wil nu de koppeling maken met Snelle DNA-identificatie.  

(voor de duidelijkheid legt de interviewer nog even de definitie uit waar van wordt uitgegaan in het onderzoek). 

 

12 Stel het resultaat dat uit Snelle DNA-identificatie naar voren komt zou betrouwbaar zijn, ziet u 

er bezwaren in dat forensisch onderzoekers het apparaat zouden gaan gebruiken op de PD? 

Nee, als je forensisch onderzoekers zodanig opleidt dat zij op een goede manier met het apparaat om kunnen 

gaan op zich niet. 

 

13 Hoe denkt u hierbij over de privacy. In een hectische situatie gaan forensisch onderzoekers te 

maken krijgen met persoonsgegevens. Vindt u dat geen risico? 

Nee, de privacy niet zozeer. Zij hebben sowieso, dan misschien niet op de PD, maar wel op andere plekken hun 

eigen systemen met gegevens die ook heel erg privacygevoelig zijn. De forensisch onderzoekers kunnen 
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natuurlijk ook zelf vingerafdrukken onderzoeken. Zij hebben hele databases vol met gegevens van mensen. Wat 

ik wel meer als gevaar zie is dat je juist op die hectiek op een PD op moet passen dat je je niet door de verkeerde 

dingen laat leiden. Nu heb je natuurlijk dat er van alles wordt veiliggesteld en daarna gaan ze kijken wat er 

allemaal is en dan wordt er per spoor gekeken of het een daderspoor zou kunnen zijn of niet. Als je dit in de 

hectiek gaat bepalen, kan het zo zijn dat je keuzes gaat maken die je, indien je er langer over na zou hebben 

gedacht, niet gemaakt zou hebben. Je kunt je dan bijvoorbeeld gaan richten op een bepaald persoon die gewoon 

een toevallige passant is geweest en dit zou dan misschien niet gebeurd zijn indien je langer na had gedacht. Dat 

zie ik meer als risico, mits iemand natuurlijk gewoon goed met zo‟n apparaat om kan gaan. 

 

14 Op dit moment mag Snelle DNA-identificatie niet door de wetgeving (onder andere door artikel 

151a lid 2 Sv). Heeft u misschien een idee hoe Snelle DNA-identificatie wel zou kunnen passen binnen de 

wetgeving? 

Je hebt op dit moment al teams van het NFI die in bepaalde zaken sowieso al naar de PD komen. De forensische 

onderzoekers kunnen in sommige zaken al hulp inroepen van dit team. Dit is wel altijd een beetje lastig, want de 

forensisch onderzoekers geven hiermee eigenlijk aan dat het hun boven de pet gaat. Dus dat gebeurt niet al te 

vaak. Dat zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn. Dan maak je het wel beperkt tot echt de grote zaken. Er 

komen dan dus mensen van het NFI met dat apparaat mee. Of je zou mensen van het FO moeten opleiden dat zij 

ook in die categorie deskundige vallen. 

 

Daarbij zit je wel met het punt dat forensisch onderzoekers niet onafhankelijk zijn. 

 

15 Ik heb zelf, uit de literatuur of uit interviews met andere personen uit de strafrechtsketen, ook 

wat oplossingen gehaald, zou u hier eens op willen reageren? 

Ja. 

 

Er moet altijd een deskundige aanwezig zijn op de PD zodra je het apparaat gebruikt. (Even los van de 

capaciteit, stel dat er genoeg deskundigen zouden zijn). 

Praktisch niet haalbaar. Je zou dat alleen kunnen doen in een hele specifieke categorie zaken. Als je kijkt 

hoeveel plaatsen delict er per dag in Nederland zijn, ga je dat lang niet halen qua deskundigen. Als je kijkt 

hoeveel overvallen er al bij ons in de regio worden gepleegd en dan heb je ook nog inbraken waarbij natuurlijk 

vaak DNA wordt achtergelaten en je hebt los hiervan natuurlijk nog de grote onderzoeken, is dat niet haalbaar. 

Voor alle zaken waarin dat handig zou zijn ga je het nooit redden. Wat je wel zou kunnen doen is het gebruiken 

bij bepaalde delicten, bijvoorbeeld levensdelicten. 

 

16 Bij levensdelicten vindt u het dus meer van belang om snel een mogelijke DNA-match te hebben 

dan bij inbraken? 

Bij inbraken heb je die grote spoed eigenlijk niet. Bij levensdelicten ligt dat natuurlijk anders. Hierbij wil je een 

zaak zo snel mogelijk opgelost hebben. Hetzelfde geldt voor gewelddadige overvallen. 

 

17 Bij inbraken kunnen het natuurlijk veelplegers zijn. De dader kan na zo‟n inbraak nog op straat 

rondlopen. Indien hierbij Snelle DNA-identificatie zou worden ingezet, zou dit eventueel kunnen leiden 

tot snellere aanhoudingen en dus mogelijk het voorkomen van inbraken. Volgens u is het toch wel meer 

van belang bij grotere zaken en minder bij inbraken? 

Praktisch gezien heb je het dan echt over tienduizenden zaken per jaar. Zoveel mensen heb je niet. Als het NFI 

zoveel mensen had dan konden ze beter investeren in de gewone zaken wat sneller afhandelen. Dus dat je meer 

spoedaanvragen in kan sturen dan dat het zinvol is om al deze mensen allemaal naar de PD te gaan sturen. Bij 

inbraken is het ook heel vaak niet duidelijk of er wel DNA is achtergebleven. Heel vaak weet je dat niet en dan 

weet je ook niet of het wel DNA van de verdachte zou kunnen zijn. De vraag is dan wanneer je ze laat komen. 

Altijd of niet. Het kan dan zo zijn dat ze op de PD aankomen en dat er helemaal geen sporen zijn. Je kunt ze ook 

pas inschakelen als er daadwerkelijk iets is aangetroffen. 

 

18 Ik hoorde van iemand van het vooronderzoekslaboratorium van de politie in Utrecht dat het al 

heel veel zou helpen als er een apparaat was dat zou kunnen testen of iets bruikbaar DNA bevat. Volgens 

haar zou dit nog belangrijker zijn dan het uiteindelijk koppelen van het spoor aan de DNA-databank. 

Hoe denkt u hierover? 

Ik denk dat het maar in een heel beperkte categorie zaken handig kan zijn om die koppeling te hebben met de 

databank. Alleen in die gevallen kun je er iets mee. Als je een overduidelijke moordzaak hebt waarbij een 

vechtpartij is geweest en je vindt bloed van het slachtoffer en je vindt bloed op een plek waarvan je denkt dat het 

nooit van het slachtoffer geweest kan zijn, heb je meteen een daderindicatie. Meestal moet je er toch meer 

onderzoek omheen doen, voordat je iemand echt als verdachte kan aanmerken. Ik denk zeker dat er zaken zijn 
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waarin het heel handig kan zijn, maar vaak is het ook al handig om het binnen kortere tijd te weten, daar schiet 

je ook al veel mee op. Ik denk dat de vooronderzoeker er vooral op doelde dat het sporen insturen scheelt die 

geen DNA bevatten. Omdat je vaak een selectie moet maken met wat je wel en niet instuurt, kan je bepaalde 

sporen op die manier meteen schrappen. Ik kan mij voorstellen dat dat ook al heel erg veel zou helpen. 

 

19 Een forensisch onderzoeker zei dat het een idee zou zijn om de uitslag van de Snelle DNA-

identificatie alleen te gebruiken als een soort sturingsinformatie voor de opsporing en niet voor het bewijs 

in de strafzaak, daarvoor wordt dan nog het reguliere DNA-traject doorlopen. Wat vindt u hiervan? 

Het zou een beetje gek zijn als daar twee verschillende uitkomsten uit zouden komen.  

 

Het is meer een soort zekerheid, bevestiging, waarmee wel wordt voldaan aan het wettelijk vereiste dat 

een deskundige verbonden aan een bij AMvB aangewezen laboratorium het DNA-onderzoek dient te 

verrichten. 

Lastig. Sowieso denk ik dat je op moet passen of het wel echt een daderspoor is. Je moet niet klakkeloos iemand 

aan gaan houden omdat zijn DNA op een PD is aangetroffen. In een strafzaak red je het ook niet met alleen een 

DNA-spoor, er moet wel meer zijn. Het zou wel een handige aanwijzing kunnen zijn als je natuurlijk helemaal 

geen idee hebt in welke richting je het moet zoeken. Maar dan nog moet je eromheen gaan rechercheren en moet 

je onderzoeken gaan doen die toch ook weer tijd kosten. 

 

20 Het zou dus leuk zijn als die match er snel is, maar binnen anderhalf uur heb je vaak geen ander 

bewijs verzameld? 

Ik denk dat het aantal zaken, waarin het zo overduidelijk is dat je met een DNA-match en wat onderzoek 

eromheen meteen iemand kan aanhouden, heel weinig zaken zijn. In die zaken zou het heel handig zijn, maar ik 

denk dat dat een heel klein percentage is van de zaken die er spelen. Dan moet het echt al een heel duidelijk 

daderspoor zijn. 

 

21 Even teruggaand naar de oplossingen. Stel in dat aantal zaken dat het wel handig zou zijn, zou je 

het willen gebruiken. Zou het dan een oplossing zijn om het resultaat dat uit het apparaat komt via een 

beveiligde verbinding naar een deskundige te sturen? (Deskundigen zouden dan wel ook een soort 

piketdiensten moeten gaan draaien). 

Als dat zou kunnen zou dat denk ik nog het meest ideaal zijn. Dan heb je namelijk heel snel een uitslag en het 

wordt wel door iemand van het NFI gedaan. Alleen dan is het ook nog een beetje de vraag in wat voor soort 

zaken je het zou gaan gebruiken. Zo iemand van het NFI kan dat ook maar in een paar zaken doen, ook al heeft 

hij piketdienst. Dus er kunnen ook geen honderden aanvragen per nacht die kant opgestuurd worden.  

 

De vraag daarbij is natuurlijk ook wel hoeveel informatie een deskundige zal willen hebben voordat hij 

goedkeuring geeft. Het apparaat geeft heel simpel aan of er een match is of niet, de deskundige zal 

waarschijnlijk wel meer willen zien dan dat. Een forensisch onderzoeker krijgt op de PD niet het 

piekenprofiel te zien, de deskundige zal dit waarschijnlijk wel willen zien voordat hij er iets over wil 

zeggen. 

Over het algemeen wil een deskundige nergens ja of nee op zeggen. Zij geven alleen aan of de kans dat iets wel 

zo is groter is dan de kans dat het niet zo is. Ze geven een waarschijnlijkheidsconclusie. Ik vraag mij af wat zij 

hiervan zullen vinden. Of zij hiermee in zee willen gaan. Zij laten hiermee een heel deel van hun deskundigheid 

los. Ze gaan dan eigenlijk gewoon af op wat zo‟n computer dan aangeeft. 

 

22 Wat ook nog een oplossing zou zijn is die huidige regeling uit het Wetboek van Strafvordering 

over DNA-onderzoek alleen laten gelden voor minder kansrijke sporen, bijvoorbeeld mengprofielen en 

andere ingewikkelde profielen. Je krijgt dan voor kansrijke sporen een soort „light-regeling‟. Denkt u dat 

dit een oplossing zou kunnen zijn? 

Dat hangt er heel erg vanaf hoe nauwkeurig en betrouwbaar de resultaten dan zijn. Stel dat je zo‟n apparaat zou 

hebben en dat het eindeloos getest zou zijn en er zou blijken dat het in het grootste gedeelte, 99,999.. procent 

van de gevallen, gewoon goed is, vraag ik mij af wat het bezwaar is. Dat kan een mens bijna niet evenaren. 

Maar als er een behoorlijke foutmarge inzit of wat dan ook, ligt het anders. Daar is het natuurlijk wel veel te 

belangrijk voor.  

 

23 Op dit moment worden er heel veel eisen gesteld aan het laboratorium waarin het DNA-

onderzoek wordt uitgevoerd en aan de deskundige die het onderzoek verricht. Zou het volgens u helpen 

om een regeling te krijgen voor Snelle DNA-identificatie waarin waarborgen zijn opgenomen waar het 

apparaat aan dient te voldoen? (Met hierin bijvoorbeeld een vermelding van hoe groot de foutmarge 

maximaal mag zijn). 
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Ja, waarom niet. Het belangrijkste is natuurlijk dat je een bepaald onderzoek doet en dat de uitslag daarvan 

gewoon de waarheid is en dat je die uiteindelijk als bewijs in de strafzaak kunt gebruiken. De toekomst is 

natuurlijk sowieso al dat er steeds meer dingen met computers et cetera gaan. Het is eigenlijk net als met een 

ander gebied, alcoholtesten, dat gaat ook allemaal met computers en daar is ook helemaal een regeling voor en 

daar gaan wij ook allemaal op af. Ik denk dat als je een goed systeem zou kunnen bedenken waarbij dat soort 

onderzoeken gewoon heel snel computergestuurd gaan en de betrouwbaarheid is net zo groot of groter dan met 

mensen, zie ik niet zo heel erg veel bezwaar.  

 

24 Zou het ook nog helpen om forensisch onderzoekers in de toekomst beter op te leiden om om te 

gaan met het apparaat? 

Ja, als de wet niet verandert, zullen zij natuurlijk aan bepaalde eisen moeten voldoen. Maar je zit toch met die 

onafhankelijkheid, zoals je net al zei, dus dat wordt dan sowieso al een probleem. Ik denk dat belangrijk is, dat 

degene die het materiaal in het apparaat invoert dat op een goede en betrouwbare manier doet. Als het apparaat 

verder maar betrouwbaar is. Je hebt met heel veel onderzoeken die de Forensische Opsporing doet, dat ze 

moeilijk te meten zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar werktuigsporen, daar zit vaak iemand die dit al jaren doet 

en die ziet al die krasjes en ziet dat het overeen komt. Ik kan er naar kijken maar ik zie dat niet, behalve als hij 

rode kringetjes eromheen zet. Als je aan zo iemand vraagt waar zijn expertise vandaan komt, is het meestal 

gewoon ervaring. Er is op een bepaald moment geen bijscholing, dat is gewoon een kwestie van ervaring. Dat is 

heel moeilijk te toetsen voor een buitenstaander. 

 

25 Ervaring is dus belangrijk, maar zou het volgens u ook handig zijn om iemand, eventueel iemand 

van het vooronderzoekslaboratorium, ertussen te zetten, tussen de forensisch onderzoeker en het 

apparaat voor Snelle DNA-identificatie, om eventuele tunnelvisie te voorkomen? Deze kan misschien iets 

objectiever naar de sporen kijken? 

Dat is nog wel iets wat je met een teamleider en een OvJ op de PD zou kunnen doen. Ik stel mij voor dat als ik 

daar kom en een forensisch onderzoeker legt mij uit wat ze waar gevonden hebben en waarom het mogelijk een 

daderspoor is, dat ik daar zelf ook nog wel wat van kan vinden. In het invoeren kan je natuurlijk niet echt een 

tunnelvisie hebben, want je voert het goed in of niet. 

 

Het gaat meer om de keuze voor de sporen die je in gaat voeren in het apparaat. Er is natuurlijk niet op 

elke PD een OvJ bij om die keuze te maken. 

Afhankelijk van bij wat voor zaken je het apparaat gaat inzetten natuurlijk wel. Bij een beetje grote zaken is het 

OM al heel snel op de hoogte en anders is er een teamleider van de politie bij die erover mee kan denken. Ik 

denk niet dat het veel toegevoegde waarde heeft om iemand van het vooronderzoekslaboratorium er tussen te 

zetten. Zij zijn ook geen specialist op een PD, denk ik, en daar heb je juist mensen van de politie voor nodig die 

dit wel zijn.  

 

Ik zit te denken of dat apparaat niet gewoon een handig hulpmiddel zou kunnen zijn, niet zozeer op de PD, maar 

wel, al staat het op het NFI, om de hele procedure drastisch te versnellen. Nu kan er maar in een beperkt aantal 

gevallen spoed achter gezet worden. Dan is het denk ik handig dat, als ze zo‟n apparaat ontwikkelen, je gewoon 

veel meer sporen daarvoor in aanmerking laat komen. Dan hebben zij bij het NFI ook een apparaat waardoor het 

allemaal veel sneller gaat en kunnen ze waarschijnlijk ook veel meer spoedaanvragen behandelen. Dan zou ik 

hem liever daar neerzetten dan op de PD, zodat je daar veel meer workload aankan. 
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BIJLAGE 5 INTERVIEW STRAFRECHTADVOCAAT 

 

INTERVIEW 4 

FUNCTIE GEINTERVIEWDE:   Advocaat 

NAAM GEINTERVIEWDE:  De heer Acda 

DATUM EN TIJD:   18 september 2013 12.00  

 

Onderstaande tekst is een zo letterlijk mogelijke weergave van het interview. De tekst is naar de geïnterviewde 

gestuurd en eventuele op -of aanmerkingen die gemaakt zijn naar aanleiding daarvan, zijn verwerkt in de 

onderstaande tekst. 

 

1 Kunt u eens kort beschrijven waar uw dagelijkse werkzaamheden uit bestaan? 

Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het bijstaan van cliënten in strafzaken in een diversiteit aan zaken. 

Je hebt simpele zaken met getuigenverklaringen of een bekentenis van de cliënt en dan hoef je het enkel te 

hebben over bijvoorbeeld de strafmaat. Dan begeleid je de cliënt in het traject naar de rechtbank toe en op de 

zitting. Maar ik behandel ook zaken waarin een forensisch component zit, met name vaak DNA-zaken, waarbij 

ik dan probeer om, als er sprake is van een DNA-rapport, zoveel mogelijk achterliggende informatie te krijgen 

om een zo totaal mogelijk beeld te krijgen van het FO en om te kijken, in een zo vroeg mogelijk stadium, wat je 

als verdediging daar nog in kunt sturen. Sturen in de zin van ontlastende gegevens verzamelen voor de cliënt. Er 

zit altijd een spanningsveld tussen het zoeken naar ontlastende gegevens in zo‟n DNA-onderzoek en de wens 

van de cliënt. Je moet cliënten daarin ook begeleiden en het uitleggen, het gaat om hele complexe materie, dus 

je probeert het zo makkelijk mogelijk uit te leggen, maar dat is altijd een hele kunst met DNA. Je begeleidt ze 

ook in de procedure zelf, dus de keuzes maken, strategie bepalen ten aanzien van het wel of niet inzetten van 

contra-expertise of het indienen van aanvullende onderzoeksvragen en dat traject eigenlijk begeleiden, en erop 

toezien dat dat op zo‟n eerlijk mogelijke manier gebeurt, zodat het ook uiteindelijk tot een resultaat leidt dat 

relevant is voor de zaak. Als strafrechtadvocaat kijk je dan naar de verdediging en de cliënt en minder naar wat 

het oplevert voor het OM, in ontlastende zin. Het heeft weinig zin om allerlei onderzoeken te entameren 

waarvan je weet dat het voor jouw cliënt uiteindelijk niet goed is of niet tot een vrijspraak zal leiden. Dat is 

eigenlijk in een nutshell wat ik als advocaat doe. 

 

2 Als u betrokken raakt bij een zaak, u wordt bijvoorbeeld gebeld dat er een verdachte is 

aangehouden, is het onderzoek op de PD dan meestal al afgerond? 

Dat verschilt, dat hangt af van in welk stadium de verdachte door de politie is aangehouden. Er kan sprake zijn 

van dat op een bepaald moment een spoor leidt naar de verdachte, maar de verdachte kan ook al direct bij de 

aanvang van het onderzoek voor de politie al duidelijk zijn. Vaak is het zo dat er wel bepaalde gegevens zijn, 

waarvan je dan als verdediging er niet helemaal zicht op hebt wat die gegevens zijn en hoe concreet ze dan zijn, 

maar dan is er een verdenking en dan kom je bij de cliënt en vaak is het dan in de eerste fase een beetje tasten in 

het duister over wat het verhaal is en wat de reden is dat iemand is aangehouden en wat voor onderzoeken er 

allemaal lopen. Het is eigenlijk je taak als advocaat om in een zo vroeg mogelijk stadium zo veel mogelijk van 

die zwarte vlekken duidelijk te krijgen om te weten waar de verdenking precies uit bestaat en wat de 

tenlastelegging zou kunnen inhouden, maar ook de vraag wat het beweerdelijke bewijs tegen de cliënt zou 

kunnen zijn. Daar probeer je zo snel mogelijk achter te komen. Je hebt heel veel verschillende soorten advocaten 

en ik ben een advocaat die graag in een zo vroeg mogelijk stadium zo actief mogelijk is. Je hebt ook advocaten 

die tegen de cliënt zeggen dat ze afwachten tot de rapporten er zijn en die zien dan op het moment dat het 

allemaal binnendruppelt welke processtrategie gekozen kan worden. Ik wil zelf zo snel mogelijk het hele plaatje 

helder proberen te krijgen, voor zover mogelijk, en ik wil daar op proberen te anticiperen. Om zo eigen 

onderzoekshandelingen, voor zover mogelijk, uit te kunnen zetten. De juridische mogelijkheden zijn ook sinds 

kort met de nieuwe Wet versterking positie r-c eigenlijk verbreed voor de verdediging. Dat is de eerste stap die 

je als advocaat kunt gaan nemen. Je kijkt wat voor zaak er eigenlijk voor je ligt. 

 

3 Komt u als advocaat wel eens op een PD? 

Op het moment dat dat mogelijk is dan doe ik dat. Zo had ik laatst een verkeersongeval met dodelijke afloop, 

waarbij mijn cliënt werd vastgehouden, en hij gaf aan dat er sprake was van een hele onoverzichtelijke situatie. 

Wat ik dan doe is wel direct in de auto stappen om ernaar toe te gaan en te gaan kijken hoe de situatie eruitziet. 

Daar maak ik dan foto‟s van. Dit ook voor mijn eigen indruk ook naderhand. Maar een PD in de zin van in een 

woning zelden. Dat nooit in de beginfase van een onderzoek. Politie en het OM laten je daar als advocaat ook 

eigenlijk niet toe. Men zegt dan al vrij snel dat je dan het hele onderzoek zou frustreren, maar ik kan mij 

situaties indenken waarbij je als advocaat wel degelijk zo vroeg mogelijk bij die PD wil zijn, anders dan 

bijvoorbeeld in de vorm van een reconstructie. Wat dan vaak pas maanden na het delict door de rechtbank of r-c 

wordt gedaan en waarbij je vaak als de verdediging wel een rol hebt, maar vaak ook op afstand. Je zit dan vaak 
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in een observatiebus, dus je krijgt de sfeer van zo‟n PD dan ook maar beperkt mee. Ik kan mij indenken, dat 

zeker ook met de nieuwe wet van de positie van de r-c en de mogelijkheden die ook in artikel 182 Sv worden 

genoemd voor de verdediging om onderzoekshandelingen uit te zetten bij zo‟n r-c, het mogelijk wordt dat wel 

steeds meer te gaan doen. Er zijn steeds meer handvatten om dat wel uit te kunnen zetten. Ik zou het heel graag 

vaak willen. In het verleden kon dat niet altijd, maar ik denk zeker dat ik dat in de toekomst vaker zal gaan 

proberen om op die PD, in een zo vroeg mogelijk stadium, als dat althans relevant is, niet om ramptoerist te 

spelen, aanwezig te zijn. 

 

3 Heeft u op dit moment het gevoel dat u enige invloed heeft op hoe het onderzoek op de PD wordt 

verricht? Kunt u PD-werkers vragen op bepaalde punten te letten? 

Dat is dus maar heel beperkt, omdat je in het begin niet weet waar men precies mee bezig is. Je hebt ook nog 

geen opgave van de deskundigen die daar op de PD bezig zijn. Ik vind het wel bij de rol van advocaat horen, ik 

zie de advocaat in een hele actieve rol ook in het vooronderzoek, om daar wel zoveel mogelijk bij betrokken te 

worden. Maar er zit wel een spanningsveld, je moet het steeds de cliënt uitleggen. Het zal zeker niet de eerste 

keer zijn dat een advocaat bepaalde onderzoekswensen neerlegt en dat daar juist een heel negatief plaatje ten 

opzichte van de cliënt uit naar voren komt. Dan heb je dat als advocaat wel uit te leggen aan je cliënt. Dan heb je 

eigenlijk in negatieve zin bewijs verzameld ten opzichte van je cliënt. Maar goed, ik blijf erbij dat je als 

advocaat moet weten wat er zich op de PD afspeelt met het veiligstellen van forensische sporen en ook de 

keuzes die daarin mogelijk worden gemaakt door de technische recherche of deskundigen van het NFI, 

bijvoorbeeld om een spoor veilig te stellen, waarbij in een later stadium bepaalde forensische onderzoeken niet 

meer door de verdediging kunnen worden ingezet, doordat sporen bijvoorbeeld zijn gecontamineerd of verloren 

zijn gegaan, als gevolg van een eerder gebruikte forensische methode. Ik vind dat de advocaat daarin veel meer 

betrokken moet zijn. Ik had een keer bij een congres, waarbij veel mensen van de recherche aanwezig waren, de 

stelling ingenomen dat de advocaat op de PD aanwezig moet zijn. Ik wilde hiermee forensisch rechercheurs 

laten zien wat voor gedachten er bij de verdediging leven en welke nadelen er voor de verdediging kunnen zijn 

op het moment dat je als advocaat geen enkele invloed hebt op keuzes die op de PD worden gemaakt. Natuurlijk 

zal men bang zijn dat de advocaat het hele onderzoek zal frustreren, maar waar het mij meer om gaat is dat je als 

advocaat in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken raakt, omdat daar keuzes kunnen worden gemaakt die 

uiteindelijk fataal kunnen zijn in een zaak. Dit kan er uiteindelijk ook voor zorgen dat wij de rechtbank geen 

duidelijk beeld kunnen schetsen van de omvang en aard van zo‟n zaak. Ik ben er een voorstander van om de 

advocaat daar een grotere rol in te laten krijgen, ook al is het op afstand, maar wel om die informatie te kunnen 

krijgen. Zo kan ik mij zelfs voorstellen dat, ook al is er nog geen verdachte, er bijvoorbeeld wel een advocaat bij 

de zaak betrokken wordt. Bij sporen kan de keuze voor een bepaald onderzoek ervoor zorgen dat een ander 

onderzoek niet meer uitgevoerd kan worden, dus dan kan iemand als advocaat van een onbekende verdachte hier 

bezwaar tegen maken, omdat het te verstrekkende gevolgen heeft. Ik zou mij zoiets kunnen voorstellen, het staat 

natuurlijk erg ver weg van de dagelijkse praktijk nu. Ik ben er dus voorstander van de advocaat meer 

zeggenschap te geven over het onderzoek op de PD. 

 

4 Nu is het vaak zo dat, in ieder geval in minder belangrijke zaken, de forensisch onderzoekers zelf 

beslissen welke sporen zij veilig stellen en dat daarna met de OvJ de keuze gemaakt wordt welke sporen 

zij in zullen sturen om te laten onderzoeken. Heeft u het idee dat het onderzoek op de PD en het 

veiligstellen van de sporen meestal wel nauwkeurig wordt verricht of vraagt u zich vaak af wat er precies 

is gebeurd op die PD? 

Ik vraag mij zeker af wat er gebeurd is op de PD. Alleen je krijgt daar meestal niet echt goed zicht op. Rechters 

die denken daar vaak ook heel verschillend over. Op het moment dat je het hebt over een onderzoek door middel 

van de LCN-methode, waarbij het gaat om zeer minieme sporen, als je dan weet er is wel een spoor gevonden 

op bronniveau, maar als je dan gaat kijken naar activiteitenniveau wat voor impact het kan hebben, is de manier 

waarop de sporen zijn verzameld, door forensisch, technisch rechercheurs, erg belangrijk. Maar vaak moet je bij 

een rechter het verzoek doen om die rechercheurs te horen of daar een rapport van te krijgen en rechters vragen 

dan vaak wat de aanleiding daartoe is en daarin valt ook nog wel winst te behalen, om rechters steeds meer te 

overtuigen, middels wetenschappelijke publicaties over de mogelijkheden van contaminatie en secondary and 

tertiary transfer om dat toch verder te kunnen onderbouwen en dan het ook kunnen betrekken in die concrete 

situatie. Het punt van het overtuigen van de rechter, ik wil weten wat er vanaf moment nul tot en met het rapport 

is gebeurd met de sporen en hoe daar dus op de PD mee is omgegaan, is heel lastig. Het is lastig om de situatie 

op de PD in het voetlicht te krijgen. Zeker bij zaken waarbij er heel veel FO is gedaan is dat gewoon heel lastig. 

Op zo‟n PD lopen meerdere forensisch rechercheurs rond. De rapportage en de verslaglegging van het 

verzamelen van die sporen vind ik vaak ook te summier. Dat zou al een eerste stap moeten zijn vind ik, dat dat 

duidelijk is. Rechters zouden daar, gezien de gevoeligheid van de methode, en het minieme aantal sporen 

wanneer het bijvoorbeeld gaat om LCN, de verdediging meer de kans moeten geven om die vragen te stellen om 

in ieder geval dat proces te kunnen bewaken. 
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5 Er worden vaak heel veel sporen veiliggesteld. Is het voor u als advocaat wel duidelijk welke 

sporen er zijn veiliggesteld, los van wat er later onderzocht is? 

Dat moet je duidelijk krijgen. Je kunt het niet accepteren als men zegt, er is een spoor gevonden op de kleding. 

Dan wil ik weten waar op de kleding en hoe is dat veiliggesteld en door wie. Is dat dezelfde rechercheur die 

bijvoorbeeld ook ergens anders op de PD iets heeft veiliggesteld en heeft hij hierbij misschien dezelfde 

handschoenen of hetzelfde bemonstermateriaal gebruikt? Ik wil niet zo ver gaan dat er overal een soort Phantom 

of Heilbronn zich voordoet, maar het zijn wel elementen waar je gewoon op moet letten. Het zijn eigenlijk 

checks die je moet uitvoeren. Op het moment dat je die checks niet uitvoert, bestaat er een zwarte vlek en die 

moet je duidelijk krijgen. Die vragen vind ik altijd heel erg belangrijk. Ik wil dus echt minutieus weten hoe zo‟n 

spoor daar is aangetroffen. Dat kan door middel van foto‟s of het stilleggen van die PD en goed beeldmateriaal 

ervan te maken hoe dat heeft plaatsgevonden, want daar kun je een hele hoop informatie uithalen. Dat in 

combinatie met een goede verslaglegging over het veiligstellen van de sporen, creëert een veel duidelijker beeld 

voor de verdediging en dan kun je denk ik als advocaat ook eerder zeggen dat het veiligstellen van de sporen 

volgens de juiste normen is verlopen. Nog een voorbeeld, het aangeven van welke forensische technische 

normen zijn gehanteerd, die FT-normen, daar kon je vroeger via internet aan komen en tegenwoordig niet meer. 

Voor bijlagen moet je als advocaat heel veel werk verzetten om te weten hoe heeft men stapje voor stapje die 

sporen verzameld. Soms is alleen aangeven dat je iets op de rechterbroekspijp hebt aangetroffen niet voldoende. 

Je wilt dan ook weten of men alle normen heeft gehanteerd. Soms is het een open deur, maar er zijn voorbeelden 

bekend waarbij blijkt dat men dat niet heeft gedaan. Dan worden fouten pas in een heel laat stadium bekend. Op 

het moment dat je die gegevens als advocaat veel eerder zou hebben, zou je hier ook veel eerder gebruik van 

kunnen maken. 

 

6 Denkt u dat de OvJ hier minder achteraan zit of heeft die hetzelfde belang? 

Ik denk dat die daar zeker veel minder achteraan zit en ik denk dat dat ook een praktische kant van de zaak is, 

dat een OvJ lijnen uitzet en het dossier als het ware wel samenvoegt, maar voor hem hoeft er niet zo‟n hele 

duidelijke verslaglegging te liggen, omdat rechters dat ook niet van een OvJ echt verlangen. Een OvJ maakt 

waarschijnlijk ook vaak genoeg mee dat een advocaat heel veel verzoeken doet, om bijvoorbeeld rechercheurs te 

horen of om bepaalde onderzoeksmaterialen te krijgen, waarvan de rechtbank zegt dat zij hier het belang niet 

van inzien. De OvJ zal er daarom denk ik ook niet op voortuitlopen en de verdediging daar meer inzicht in 

geven dan dat de OvJ denkt dat de rechter de verdediging zal gunnen. Dat is een hele wisselwerking in dat 

proces. Op het moment dat advocaten daar vaker om gaan vragen en dat meer onderbouwd gaan doen, zal je 

zien dat rechters dat eerder gaan toewijzen, wat ook weer gevolgen heeft voor zo‟n OvJ. Die kan hier dan op 

gaan anticiperen. Dat is een mechanisme dat nog niet echt in werking is getreden en wat op gang moet komen. 

Dat zal toch beginnen bij de advocatuur die daarvoor heel onderbouwd en deugdelijk zo een verzoek zal moeten 

indienen bij de rechtbank en pas dan zal dat doorwerken in het hele strafproces, hoop ik. 

 

7 Als er sporen worden onderzocht, hoort u dan uiteindelijk alleen het resultaat of hoort u ook van 

tevoren welk onderzoek verricht gaat worden? 

Ik vraag daarnaar. Zo is het bijvoorbeeld wel zo dat je daar echt om moet vragen bij de OvJ of de behandelend 

rechercheur. Dat wordt niet direct duidelijk gemaakt in de eerste stukken die je krijgt. Vaak is het zo dat je heel 

gefaseerd stukken binnenkrijgt als advocaat. De eerste stukken die je krijgt zijn de echt stukken die je krijgt bij 

de r-c en dat is een voorgeleidingsdossier. Dan vinden er wel allerlei onderzoeken plaats, maar dat wordt vaak 

ook heel globaal aangegeven, bijvoorbeeld: er wordt nog onderzoek gedaan naar de telefoon. Het is dan niet 

duidelijk of bijvoorbeeld ook naar social networks gekeken gaat worden. Of er wordt gezegd dat er DNA-

onderzoek plaatsvindt, niet hoe of wat en dan moet je daar als advocaat actief vragen over gaan stellen. Ik ben er 

dus voor om daar duidelijkheid over te krijgen. Een advocaat moet daarin actief zijn, hij moet weten welke 

onderzoeken plaatsvinden en kan daar ook echt de OvJ mee confronteren dan. Op het moment dat de OvJ je niet 

informeert dan moet je al vrij snel naar de r-c kunnen stappen om een regiezitting te plannen om te kijken wat er 

allemaal mogelijk is. Doorgaans is het dus niet zo dat die gegevens verstrekt worden door het OM, het hangt af 

van de actieve houding van de advocaat. In de eerste fase is het voor de advocaat nooit meteen duidelijk welke 

deskundige welk onderzoek gaat verrichten en of er nog contra-onderzoek mogelijk is. 

 

8 Spreekt u ooit wel eens een deskundige, bijvoorbeeld van het NFI? 

Dat zit gedragsrechtelijk wat lastig, want het is op het moment dat het OM een deskundige inschakelt niet netjes 

om deze zelf te benaderen. Hetzelfde geldt een beetje voor getuigen die bij de politie zijn gehoord, jij als 

advocaat mag dan ook niet die getuigen benaderen en vragen stellen over die verklaring. Bij een deskundige 

verwacht ik niet dat het OM heel moeilijk zal doen, alleen is het wel gebruikelijk om vragen voor deskundigen 

via de OvJ te spelen. Althans zo doe ik dat altijd. Ik houd er niet van om achter de rug van de OvJ om de 

deskundige te benaderen en hem te vragen waar hij mee bezig is of hem te vragen mij wat stukken toe te sturen, 
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want dan zet ik de OvJ eigenlijk buitenspel en dat is ook niet goed voor de relatie tussen OvJ en advocaat. Een 

goede relatie met een OvJ is vaak wel van belang, je kunt dit ook als advocaat in je voordeel gebruiken. Als ik 

de deskundige wel wil benaderen, vraag ik eerst toestemming aan de OvJ. 

 

9 Treft u wel eens fouten aan in deskundigenrapporten? 

Ja, zeker. Niet alleen ten aanzien van de volledigheid van de verslaglegging, maar ook soms bij interpretatie van 

complexe mengprofielen, die men dan dat te kort door de bocht beschrijft. Je zou dat niet zozeer kunnen zien als 

een fout, maar eerder een te kort door de bocht conclusie of een manco in de verslaglegging. Maar er zijn ook 

situaties waarbij je echt vraagtekens hebt of de deskundige zich niet teveel heeft laten meevoeren door het 

verhaal van het OM of de politie. Een voorbeeld hierbij is de zaak van Marco Kroon. Daarbij bleek de 

deskundige zelf heel veel twijfels te hebben over de betrouwbaarheid van het onderzoek en de resultaten 

hiervan. Alleen het OM wist dat hij hier twijfels over had en pas op zitting, toen de deskundige erover 

ondervraagd werd, werd dit voor de rest van de procespartijen duidelijk. Dat vind ik een fout van een 

deskundige. Een deskundige moet altijd voor zijn eigen integriteit en onafhankelijkheid staan. Hij moet achter 

zijn eigen rapportages staan en hij moet zich nooit laten bewegen om maar naar een bepaald doel te redeneren 

en rapporteren. Soms zien ze echt iets over het hoofd. Als je ze dan aanvullend hierover vragen stelt, wordt dit 

pas duidelijk. Je moet checken of je te maken hebt met een betrouwbare deskundige. Dit doe je door zijn CV op 

te vragen en dit wordt erg weinig gedaan in strafzaken. Er wordt te makkelijk vanuit gegaan dat iemand 

deskundige is, omdat de rechter het zegt. Indien je zelf hebt vastgesteld dat iemand betrouwbaar is en je 

daarvoor voor anker kunt gaan, is het beginsel wel dat je hem dan ook moet vertrouwen in zijn onderzoek. Daar 

zitten allerlei checks bij voor een advocaat. Je kijkt hoezeer je op iemand af kunt gaan. 

 

Niet zo heel lang geleden is het NRGD opgericht, maar uit de wet blijkt niet dat bij DNA-onderzoek moet 

worden gekozen voor een deskundige uit dit register. 

Nee, voor veel NFI-onderzoekers is daar eigenlijk een soort uitsluiting, een bijlage, voor gekomen. Dus die 

worden automatisch al deskundig geacht. Dat laat wel onverlet dat je daar als advocaat vragen over moet stellen. 

Wij hebben wel eens een zaak gehad waarbij onderzoek werd verricht aan een krasspoor, waarbij de ene 

deskundige wat anders zij dan de andere en dat had te maken met een gevolgde cursus bij de verdediging. Om 

dit soort dingen te weten moet je zijn CV opvragen. Je moet ook vragen stellen over de gebruikte methode. Je 

moet dat checken als je er twijfels bij kunt hebben. Die opname in het register betekent niet dat de deskundige 

per se op elk specifiek gebied deskundig is. Hoe vaak heeft die deskundige bijvoorbeeld specifieke 

mengprofielen geïnterpreteerd. Hoe vaak is hij tweede rapporteur geweest. Het wordt soms een beetje battle of 

the experts, maar daar kan het soms net van afhangen in zo‟n zaak.  

 

Het NRGD heeft DNA-onderzoek als één van zijn onderzoeksgebieden, maar hierbij hebben ze bepaalde 

deelgebieden, bijvoorbeeld rapporteren op activiteitenniveau, weer uitgesloten. 

Klopt. Dat is natuurlijk ook een ontwikkeling die vrij lastig is. Hier hebben ze regelmatig overleg over. Ook al 

komt iemand voor in het register, ook al heeft iemand in honderd zaken gerapporteerd als deskundige, je twijfelt 

niet zozeer aan zijn deskundigheid, maar je kunt wel kijken hoe vaak hij met deze specifieke methode precies 

onderzoek heeft gedaan. Hetzelfde geldt voor advocaten, je kunt als advocaat honderd strafzaken behandeld 

hebben, maar je kunt er opeens eentje met cybercrime hebben en dat is dan toch weer een ander specialisme.  

 

10 Nu wil ik graag de koppeling maken met Snelle DNA-identificatie, bent u hiermee bekend? 

Ja. (voor de duidelijkheid legt de interviewer nog even de definitie uit waar van wordt uitgegaan in het 

onderzoek). 

 

11 Denkt u dat het gaan gebruiken van Snelle DNA-identificatie op de PD een positieve 

ontwikkeling is? 

Er zitten wat keerzijdes aan en de keerzijdes voor de verdediging die vind ik eigenlijk wel heel belangrijk. Die 

lab-on-chip methodieken die komen eraan, dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren, alleen waar ik met name mee zit, 

is dat je nu eigenlijk een te summiere verslaglegging hebt van wat er op de PD gebeurt, dus ten eerste zou die 

verslaglegging dan veel duidelijker moeten. Het moet beter gedocumenteerd en gevisualiseerd worden. 

Minutieus zal eerst de hele fase van het FO duidelijk gemaakt moeten worden. Wat eigenlijk mijn grootste 

bezwaar is ten aanzien van dat soort DNA-onderzoek op de PD, is dat ik het een hele belangrijke waarborg vind 

dat bij onderzoek in een laboratorium, de DNA-expert helemaal geen contextinformatie krijgt van de PD of de 

verdachte of het slachtoffer. Natuurlijk hoort hij bijvoorbeeld wel de locatie in een bepaalde voorbespreking, in 

een meeting met de OvJ kan hij hier wel gegevens van krijgen, maar er kan een bepaalde beïnvloeding 

plaatsvinden, ook rechtspsychologisch, dat die deskundige op een bepaalde manier gebiasd wordt indien hij 

meer contextinformatie heeft. Ik vind die waarborg die nu in dat huidige onderzoek zit voor een DNA-

deskundige heel belangrijk. Dus dat hij geen enkel weet heeft of het profiel van de verdachte is en waar het 
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vandaan komt. Natuurlijk als er gewoon een match wordt gerapporteerd, heb je daarin geen interpretatie. Op het 

moment dat je de mogelijkheden gaat uitbreiden, dus een stap verder gaat dan enkel een rood of een groen 

scherm, krijg je dus de situatie dat er op de PD met dat DNA ook een bepaalde vorm van interpretatie komt die 

beïnvloed kan zijn door gegevens op die PD of wetenschap over een verdachte, een slachtoffer et cetera en dat 

vind ik gevaarlijk. Dat vind ik iets dat echt van de PD afgezonderd zou moeten worden om in ieder geval de 

waarborgen in dat FO te behouden, dat er eigenlijk een blind onderzoek plaatsvindt door die DNA-deskundige. 

 

12 Stel het apparaat zou alleen rood en groen zou kunnen aangeven, dus of er komt een „simpele‟ 

match uit of er zou staan „raadpleeg een deskundige‟, zou dat dan verschil maken? 

Dan heb je het meer over een test die heel weinig ruimte laat voor beïnvloeding en interpretatie. Je stopt er wat 

in en er komen twee uitslagen uit, ja of nee. Eigenlijk is er nog een bezwaar bij zo‟n soort methode, namelijk dat 

je wel zeker moet weten dat degene die dat gebruikt op geen enkele wijze zorgt voor contaminatie of dat er op 

geen enkele wijze overdracht kan plaatsvinden. De vraag is of dat op zo‟n PD mogelijk is. Of je zo‟n steriele 

setting kan creëren dat je daar een valide en betrouwbare uitspraak uit kunt krijgen. Ik vraag mij dat af. Ik denk 

dat DNA-laboratoria niet voor niets geaccrediteerd zijn. Zij moeten aan hele strenge richtlijnen voldoen met 

betrekking tot het schoonhouden van apparatuur et cetera. Je kunt het ook bijvoorbeeld vergelijken met 

ademanalyseapparatuur die de politie inzet bij verkeerscontroles. Dan komen soms ook vragen op over hoe het 

apparaat geijkt is en wanneer dat is gebeurd. Hierbij is bijvoorbeeld soms de vraag of er wel een nieuw tuutje op 

het mondstuk is gezet en verder moet er een bepaalde tijdsduur tussen de onderzoeken zitten. Dat kan dus ook 

allemaal een rol gaan spelen bij zo‟n DNA-lab op de PD. Er zullen dus voldoende waarborgen bij moeten zitten, 

er moet geen enkele twijfel over kunnen bestaan, en ik vraag mij echt serieus af of dat, met de gevoeligheid van 

de methode en wat er allemaal mis kan gaan, bijvoorbeeld bij de overdacht van sporen, wel mogelijk is. Er 

komen steeds meer wetenschappelijke publicaties hierover, bijvoorbeeld over overdracht van textiel naar plastic, 

dat er bij een bepaald contact makkelijk overgedragen kan worden. Ik zou dat nu nog te vroeg vinden om die 

methodes in te zetten. Ik denk dat je dat pas echt kunt doen op het moment dat je al die waarborgen van de 

veiligheid en contaminatie en transfer helemaal kunt uitsluiten. Dat zal echt goed geregeld moeten worden en ik 

vraag mij echt af of dat op de PD wel kan plaatsvinden. Of dat op een zorgvuldige manier allemaal gewaarborgd 

kan blijven. 

 

13 Zou het schelen als er iemand naar de PD zou komen om het materiaal in het apparaat te 

stoppen, bijvoorbeeld een deskundige, wat misschien niet heel praktisch is, of iemand van het 

vooronderzoekslaboratorium van de politie? 

Ja, wat je dan eigenlijk zou doen is de lijnen korter maken. Je geeft personen niet meer bevoegdheden of 

mogelijkheden maar je maakt de lijnen van het vervoer van de PD naar het NFI en binnen het NFI zelf korter. 

Dan is er nog een vraag. Bij het NFI zie je iedereen met mondkapjes lopen en witte pakken en er zijn allerlei 

sluizen en luchtdruk, hoe ga je dat op een PD allemaal waarborgen? Het zou kunnen dat je een soort mobiele 

trailer kunt maken die dat allemaal heeft, maar dan gaat het er ook daar om dat je dan heel inzichtelijk moet 

maken hoe dat traject is verlopen van het spoor, bijvoorbeeld een bloedspoor op een kastje, naar hoe dat is 

veiliggesteld. Niet dat iemand bijvoorbeeld met een wattenstaafje door de woning loopt en vervolgens naar de 

trailer loopt en het daar afgeeft. Op het moment dat daar geen duidelijke verslaglegging van is dan kunnen daar 

zaken fout gaan. 

 

14 Ziet u los van de door u zojuist genoemde nadelen ook voordelen in het gebruik van Snelle DNA-

identificatie op de PD? 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat men een verdachte in gedachten heeft, maar dat blijkt dat er een heel ander spoor 

wordt aangetroffen. Dan zou je daar wel direct iets mee moeten doen als politie. De vraag is wel wat voor 

tactische antwoorden daar op worden gegeven op het moment. Wat zegt bijvoorbeeld het matchen of het niet-

matchen nou. Hetzelfde gebeurt nu ook met zaken waarbij men op een gegeven moment wel een match aantreft, 

maar op activiteitenniveau nog niet duidelijk is wat daar nou allemaal gebeurd is. In de ene zaak kan dat meer 

zeggen dan in de andere. Het kan ook zo zijn dat er een verdenking is en dat het DNA matcht en dat je weet dat 

die persoon daar nooit eerder is geweest, omdat we dat al hebben gehoord van de buren of de echtgenoot 

bijvoorbeeld. Die verdenking wordt daardoor zwaarder. Ik kan mij wel voorstellen dat daar ook hele positieve 

tactische kanten aan vast zitten.  

 

Een OvJ zei dat het leuk zou zijn om zo snel (eventueel) een match te hebben, maar dat je meestal op 

korte termijn toch niet meer bewijs hebt, dus dat aanhouden hoe dan ook lastig zou blijven. 

Eén enkel bewijsmiddel is natuurlijk nooit voldoende, maar de rechtspraak van de Hoge Raad hierin kan soms 

ook heel diffuus zijn. Ik denk dat het voor de politie hele belangrijke tactische gegevens kan opleveren. De 

verdachte kan misschien van niks weten en die kan denken dat hij “the perfect crime” heeft gepleegd en dan zit 

de politie al achter hem aan en dat kan wel weer ervoor zorgen dat hij getapt gaat worden of geobserveerd gaat 
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worden. Allerlei andere opsporingsbevoegdheden kunnen dan ingezet worden puur en alleen omdat die 

verdenking er dan wel ligt. Zo wordt dat in de praktijk denk ik wel weer opgelost. 

 

15  Denkt u dat het resultaat uit Snelle DNA-identificatie voor het bewijs kan gelden of is het volgens 

u slechts opsporingsinformatie? 

Ik denk er voor het bewijs misschien teveel vraagtekens aan kleven. Dus dat je dan altijd nog een andere 

rapportage moet hebben van een DNA-deskundige binnen een laboratoriumsetting. Ik denk dat het voor de 

politie vooral heel handig is voor echt de tactische kant om te kijken welke kant ze kunnen opgaan en om te 

kijken welke verdachte ze kunnen insluiten of juist uitsluiten.  

 

16 Ik hoor nu een hoop negatieve kanten van Snelle DNA-identificatie, maar ik ben nu voor mijn 

onderzoek eigenlijk aan het kijken hoe het wel zou kunnen passen binnen de wetgeving. Ik hoor net van u 

al een aantal waarborgen die er, indien het gebruikt zou gaan worden, volgens u sowieso moeten zijn. Stel 

je zou het op dit moment wel willen gaan inzetten, wat zijn voor u absolute minimumwaarborgen die er 

dan zouden moeten gelden? 

Echt de garantie dat er geen enkel vraagteken geplaatst zou kunnen worden bij de uitkomst van dat onderzoek. 

Dat iedere fase precies wordt gedocumenteerd, en wordt gevisualiseerd het liefst, en dat dan ook het gebruik van 

de apparatuur buiten discussie staat. Dat er echt iemand is die helemaal afgezonderd is van de PD, ervan 

uitgaande dat er meer is dan alleen maar groen en rood, en dat daar niks aan interpretatie en beïnvloeding kan 

gebeuren.  

 

17 Stel er zou wel alleen maar rood en groen zijn zou het dan wel een forensisch onderzoeker mogen 

zijn die het materiaal in het apparaat stopt, als hij duidelijk heeft gedocumenteerd hoe hij het spoor heeft 

veiliggesteld? 

De vraag is in hoeverre je dan kunt uitsluiten dat er dan sprake is geweest van contaminatie of transfer. Die 

waarborgen zal je als eerste helemaal moeten uitsluiten en ik ben geen laboratoriumtechnicus, ik weet niet hoe 

je precies zo‟n zelfde laboratoriumsetting mobiel zou kunnen maken en hoe je dat zou kunnen oplossen, maar 

die waarborgen zouden er wel minimaal moeten zijn. 

 

Altijd? 

Ja, want je hebt niets aan zo‟n apparaat dat misschien nog gecontamineerd is door een eerder spoor. Er kunnen 

ook meerdere plaatsen delict zijn, waarbij sporen zijn veiliggesteld en bij contaminatie kan de politie dan gaan 

denken dat er een hit is en de misschien wel onterechte verdachte wordt dan geconfronteerd met allerlei 

opsporingsbevoegdheden en mogelijk voorlopige hechtenis voor langere tijd en dat komt het onderzoek ook niet 

ten goede. Dat is echt een waarborg die minimaal genomen zou moeten worden. 

 

18 Zou het helpen om een aparte regeling of een besluit te krijgen met hierin de waarborgen waar 

het apparaat aan moet voldoen? 

Ja, dat denk ik wel. Er moet veel onderzoek verricht worden naar op welke manieren het apparaat foute 

uitkomsten zou kunnen geven. Er moet ook gekeken gaan worden naar de valse positieven van zo‟n apparaat. 

Wanneer treden die op? Hoe kunnen we het apparaat voor de gek houden? Pas dan weet je waar de manco‟s van 

het apparaat liggen. Dat moet je dus ook gaan gebruiken om de mogelijkheid van feiten juist te kunnen 

uitsluiten. Ik weet niet in hoeverre dat nu gebeurt. Als ik zie wat voor moeite men bij het NFI allemaal moet 

doen om zo‟n laboratorium steriel en clean te houden voor een DNA-onderzoek, en zelfs daar worden dan nog 

soms zelfs fouten gemaakt met betrekking tot verwisseling van sporen, kan dat op een PD dus ook gebeuren en 

misschien wel veel sneller. Dat zijn de doom-scenario‟s waar ik aan denk. 

 

Politie en justitie denken dus eigenlijk heel anders over deze methode, dan u als advocaat. 

Politie wil het voornamelijk tactisch gaan inzetten en de OvJ zal het fijn vinden om in een zo vroeg mogelijk 

stadium enige richting te hebben waar ze naar op zoek moet. Maar voor de advocaat speelt vaak, omdat hij 

helemaal aan het einde daarin pas betrokken wordt en daar dus allemaal geen zicht op heeft, dat dit negatieve 

punten zijn die je toch eigenlijk wel ziet gebeuren. Dat is misschien ook het enthousiasme van al die nieuwe 

ontwikkelingen. Neem nou bijvoorbeeld de LCN-methode, de zaak van Amanda Knox is ook een voorbeeld, 

hoe een heel klein spoor op een andere locatie gevonden kan zijn. Gelukkig was het in de Amanda Knox zaak zo 

dat er goede foto‟s gemaakt waren van de PD en dat de advocaten ook konden aantonen dat het niet klopte. Zo 

zijn er nog andere voorbeelden te noemen. Een goede, ook visuele, verslaglegging is daarbij essentieel. Dat 

soort dingen maken jou als advocaat huiverig voor het zo snel inzetten van nieuwe technieken, die een hele 

grote impact kunnen hebben op de start van zo‟n onderzoek, die mogelijk ook weer van invloed kunnen zijn op 

de rest van de zaak. Bij een ontvoering kan het zijn dat er zo‟n miniem spoor is dat je maar één keer onderzoek 

kan verrichten hierop, indien je dan Snelle DNA-identificatie gebruikt, waarmee er alleen maar ja of nee uit kan 
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komen, kan het betekenen dat je de hele recherchecapaciteit gaat zetten op de persoon waarmee een match is. 

Indien dan later blijkt dat het spoor er op een andere manier is terechtgekomen, kan het zijn dat je de echte 

verdachte, door al je recherchecapaciteit op die andere persoon te hebben gericht, te snel hebt uitgesloten. 

Misschien kan dat ervoor zorgen dat de ontvoerde persoon hierdoor niet wordt gevonden, omdat men bij de 

verkeerde verdachte aan het zoeken is. De verdediging is bij zo‟n miniem spoor dan de mogelijkheid tot contra-

onderzoek ontnomen. Dan heb je misschien wel de vraag of het wel als bewijs kan worden gebruikt. Bij een 

rechter die een match heeft gezien, die misschien niet voor het bewijs wordt meegenomen, valt het niet meer uit 

zijn geheugen te wissen dat er een match is geweest en dat hij die heeft gezien.  

 

19 Stel het zou alleen gebruikt mogen worden als er voldoende materiaal over is voor contra-

onderzoek, maakt dit dan verschil? 

Dat zou ook echt een onderdeel van die waarborgen kunnen zijn. Dat het alleen maar kan worden gedaan als je 

zeker weet dat er voldoende materiaal overblijft om ook een tweede, of meer uitgebreide, test te kunnen doen.  

 

Stel je zou het wel willen gaan invoeren, dan moet je natuurlijk iets met de regel die nu staat in onder 

andere artikel 151a, tweede lid, Sv (een deskundige verbonden aan een bij AMvB aangewezen 

laboratorium dient het DNA-onderzoek te verrichten). Je zou die regel dan toch een beetje los moeten 

gaan laten. 

Ja, en de vraag is of je dat internationaal gezien wel zou mogen doen. Internationaal worden daar ook afspraken 

over gemaakt. Ik denk dat goed FO pas een bewijswaarde krijgt als je zeker weet dat je de valse positieven 

zoveel mogelijk kunt uitsluiten. Dat is een ontzettend belangrijke waarborg in FO en om dat los te laten moet je 

toch wel echt heel goed weten waar je mee bezig bent. 

 

20 Sinds kort is er de Aanwijzing technisch onderzoek/deskundigenonderzoek, waarin onderzoeken 

worden aangewezen die niet hoeven te worden verricht door een deskundige, bijvoorbeeld 

vingersporenonderzoek. Zit er zo‟n groot verschil tussen vingersporenonderzoek en DNA-onderzoek dat 

het één heel veel waarborgen moet hebben en het ander gewoon technisch onderzoek moet zijn? 

Ik vraag mij ook af of het een juiste stap is geweest om het met vingersporen zo te doen. Wat wel speelt is dat 

een vingerspoor een ander soort van forensisch spoor is dan een DNA-spoor. DNA is niet duidelijk 

waarneembaar met het blote oog, daar zit een heel andere, veel gevoeligere, methodiek achter. Daar is ook veel 

meer duidelijkheid ook met betrekking tot welke methoden je kunt toepassen en hoe er ook internationaal over 

wordt gedacht. Ik denk dat je niet direct die vergelijking kunt maken tussen vingersporen en DNA-sporen. Dat 

maakt juist dat DNA-onderzoek enkel in een geaccrediteerde setting kan plaatsvinden. 

 

21 Dus u zou eigenlijk zeggen niet loslaten die regel van onder andere artikel 151a, tweede lid, Sv? 

Nee. 

 

Dat houdt dan eigenlijk het inzetten van het apparaat voor Snelle DNA-identificatie ook wel tegen, dan 

kan het in principe op basis van de wet niet gebruikt worden. 

Je zou wel bijvoorbeeld kunnen zeggen dat het apparaat zelf niet op de PD hoeft te komen, maar je zou kunnen 

zorgen voor een grote vrachtwagentrailer en je zorgt dat daar een box inkomt met het apparaat erin. Deze box 

moet dan helemaal voldoen aan de eisen waaraan ook een geaccrediteerd laboratorium moet voldoen. Maar ik 

denk niet dat justitie dat zo graag zal willen, maar het kan een oplossing te zijn om die waarborgen wel te 

ondervangen. 

 

22 En dan zou je een deskundige in die box moeten hebben? 

Ja, dat zou je kunnen doen. Dan zou je toch iemand daar ook in kunnen zetten die helemaal niets meekrijgt van 

de PD. Deze persoon moet dan als een soort dropping worden meegenomen. Hij weet dan niet wat voor 

materiaal hij aangeleverd krijgt. Nog zal je dan goed duidelijk moeten maken wat er op zo‟n PD gebeurt, maar 

dan heb je in ieder geval een aantal waarborgen wel al ondervangen voor de mogelijkheden van contaminatie en 

interpretatie.  

 

23 Stel dat zou gebeuren, je krijgt een soort trailer met hierin een soort mini-laboratorium, zou het 

dan wel per se een deskundige moeten zijn die het materiaal in het apparaat stopt? 

Het hangt een beetje af van het apparaat zelf. Ik ben geen technicus en ook geen DNA-expert. Ik weet niet of het 

heel gemakkelijk is om te doen. Ik denk dat DNA-experts daar ook met name iets over zouden moeten zeggen, 

dus over de vraag of het mogelijk is dat een forensisch rechercheur dit zou kunnen doen.  
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24 Stel deskundigen zouden zeggen dat het wel kan, zou u er dan bezwaar tegen hebben? 

Dan denk ik dat je, als het echt een afgezonderd persoon is die niets van de PD meekrijgt of niets over de zaak 

weet, dat je die dan wel dat onderzoek kan laten doen. Als daar geen beïnvloeding of fouten kunnen worden 

gemaakt. Uiteindelijk kunnen dezelfde fouten door een deskundige worden gemaakt als door een opgeleid 

forensisch rechercheur, als hij weet hoe hij het moet doen. Dat blijft gewoon menselijk, maar een deskundige zal 

die kaders wel moeten aangeven en deze deskundige zal ook moeten aangeven hoe het apparaat moet worden 

schoongemaakt, dat moet wel allemaal gewaarborgd blijven. 

 

Ik wil nog even kort alle oplossingen langslopen en even kijken of ik op elk punt helder heb wat u ervan 

vindt. 

 

25 Er moet altijd een deskundige aanwezig zijn op de PD. Hierbij vindt u het vooral belangrijk dat 

het apparaat in een gesloten ruimte wordt geplaatst? 

Ja.  

 

26 Forensisch onderzoekers moeten extra opgeleid worden om goed om te kunnen gaan met het 

apparaat. Zou dit volgens u helpen? 

Ja, dat zou helpen op het moment dat dat echt mogelijk is. Dat er verder helemaal geen fouten in kunnen worden 

gemaakt. In de zin dat je daar niet een hele opleiding als DNA-expert voor hoeft te hebben. Fouten kunnen altijd 

worden gemaakt, maar die wil je natuurlijk zoveel mogelijk uitsluiten. De vraag is of je dan het gebruik van het 

apparaat makkelijker moet maken, of dat je de forensisch rechercheurs meer ervaren en deskundig moet maken. 

Als je een forensisch rechercheur tot het niveau laat komen dat hij, net als een DNA-expert, precies weet hoe het 

materiaal verzameld en ingevoerd moet worden en niet de interpretatie laat doen, want dat is dan met het 

apparaat niet nodig, dan ga je eigenlijk de forensisch rechercheurs opschalen in plaats van het apparaat 

makkelijker maken. 

 

De oplossing die bij de politie het beste viel was dat het apparaat via een beveiligde verbinding het 

resultaat doorstuurt naar een deskundige die er dan naar kijkt, maar dat verandert natuurlijk niets aan 

de problemen waar u het net over had, dat er onder andere contaminatie kan hebben plaatsgevonden 

Verder is het de vraag in hoeverre een deskundige over dit resultaat iets zou willen zeggen. 

Ik denk dat het juist voor een deskundige ook gaat om het DNA zelf van het materiaal, bijvoorbeeld een broek, 

afhalen. Dit gebeurt ook met bepaalde methodes en hoeveelheden. Dat is eigenlijk hetzelfde als in de zaak van 

Marco Kroon. De deskundige gaat er vanuit dat de haren op een juiste manier zijn aangeleverd en helemaal aan 

het einde van de rit werd duidelijk dat de verdachte de haren zelf had uitgetrokken. Die waarborgen hiervoor 

zullen er altijd op de ene of de andere manier moeten zijn. 

 

27 Maar bij het veiligstellen van sporen heb je nu ook al veel minder waarborgen, de forensisch 

onderzoekers doen dit nu ook al zelf. Dus die dingen kunnen nu dan toch ook al fout gaan? 

Ja, maar dan ook nog eens het materiaal van bijvoorbeeld het wattenstaafje in het apparaat stoppen en bekijken 

hoe je dat moet doen, hoe doe je het bij oud bloed, dan ga je toch weer wat verder. Dat zijn keuzes die je aan een 

DNA-expert met al zijn ervaring en kennis over wil laten. Hij heeft die kennis. Dus enkel de DNA-deskundige 

de uitkomst laten zien, zal misschien niet werken. Dan zal de deskundige misschien de hele tijd aan de telefoon 

hangen met allerlei vragen en de politie zal dan ook liever hebben dat hij dan gewoon die kant op komt. 

 

28 Nog een oplossing is het invoeren van een soort “light-regeling” voor kansrijke sporen. De 

huidige gedetailleerde regeling zou dan in de toekomst alleen gaan gelden voor minder kansrijke sporen, 

dus mengprofielen et cetera. Hoe denkt u hierover? 

De vraag is of het op het moment dat je het tactisch wil gebruiken zo snel moet dat je direct al een uitslag moet 

hebben. Kan je dan niet beter de sporen, om al die zorgvuldigheid te bewaren, toch naar het NFI sturen? 

Misschien kunnen de lijnen bij het NFI korter worden gemaakt. Misschien kan je daar ook een scheiding maken 

tussen sporen die heel makkelijk kunnen worden onderzocht en sporen die heel complex zijn, waarbij het 

gewoon langer duurt voordat er een rapport ligt. Misschien dat daar dan eerder aan gedacht moet worden. 

 

29 U zou het dus liever meer binnen het NFI willen houden. Een OvJ zei dat het haar wel een idee 

leek om het apparaat voor Snelle DNA-identificatie op het NFI te zetten, maar dan is het natuurlijk geen 

mobiele DNA-techniek meer. Hoe denkt u daarover? 

De DNA-deskundige zal dan zeggen dat hij op het NFI zelf al veel betere apparatuur heeft staan, dus dat hij dan 

liever die apparatuur gebruikt.  
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BIJLAGE 6 INTERVIEW RECHTER 

 

INTERVIEW 5 

FUNCTIE GEINTERVIEWDE:   Rechter (-plaatsvervanger) 

NAAM GEINTERVIEWDE:  De heer Dolman 

DATUM EN TIJD:   24 september 2013 10.00  

 

Onderstaande tekst is een zo letterlijk mogelijke weergave van het interview. De tekst is naar de geïnterviewde 

gestuurd en eventuele op -of aanmerkingen die gemaakt zijn naar aanleiding daarvan, zijn verwerkt in de 

onderstaande tekst. 

 

1 Hoelang bent u al rechter-plaatsvervanger? 

Sinds 2010, dus 3 jaar. 

 

2 Met wat voor type zaken heeft u te maken gehad als rechter-plaatsvervanger? 

Als rechter-plaatsvervanger zit ik altijd als jongste rechter in de meervoudige kamer. Ik werk zowel in Den 

Haag als in Rotterdam. Wij doen alle zaken die te zwaar zijn voor de politierechter. Hierbij heb je een wettelijk 

onderscheid, waarbij gekeken wordt naar de ernst van het feit of de hoogte van de straf die opgelegd kan 

worden, als die te ernstig zijn moeten ze worden aangebracht bij de meervoudige kamer. Wat mij betreft is er 

wel een logistieke beperking en die is dat je als plaatsvervanger voor één dag wordt ingezet. Dat betekent dus 

dat je als plaatsvervanger in de regel niet, tenzij je bijzondere afspraken hebt gemaakt of je gedetacheerd bent 

voor een bepaalde periode, op megazaken zit. Ik doe dan wel een enkele keer een mini-mega. Dat is een zaak 

die één dag beloopt met alle verdachten, maar als dit meer dan één dag wordt, worden daar de vaste rechters op 

gezet, dit is beter te roosteren. 

 

3 Hoe vaak wordt u ingezet als rechter-plaatsvervanger? 

Gemiddeld is dat één keer per maand, 10 of 11 zittingen per jaar in totaal voor beide rechtbanken. Binnen die 

wettelijke en logistieke beperkingen zijn het allemaal verschillende zaken door elkaar heen. Van eenvoudige 

mishandeling tot en met levensdelicten en alles wat daar tussen zit, dus bijvoorbeeld misdrijven tegen de 

persoon, vernielingen, gemeengevaarlijke delicten, zedendelicten van verschillend kaliber, van het maken van 

een foto van een kind onder de douche tot voltooide verkrachting, en levensdelicten, van dood door schuld of 

poging tot doodslag tot en met voltooide levensdelicten. Die laatste, voltooide levensdelicten, heb ik overigens 

nog nooit gedaan. Bij mijn voorlaatste zitting in Den Haag had ik een zaak die ging over poging tot doodslag 

viermaal gepleegd, waarvoor hij acht jaar heeft gekregen. 

 

4 Heeft u veel zaken gehad waarin DNA-onderzoek een rol speelde? 

Ja. Wat mij opvalt, is dat in de opsporingspraktijk inmiddels sprake is van een gewenningseffect. Het kan, dus 

waarom zouden we het ook maar niet doen. Dat zie je niet alleen met DNA, je ziet het ook met andere 

opsporingsmiddelen. Met de Wet BOB is het bijvoorbeeld makkelijker geworden om aan 

communicatiegegevens te komen, we hebben het dan bijvoorbeeld over de printlijsten (wie heeft op welk 

moment door het aanstralen van welke mast contact gelegd met wie en waar bevond die persoon die zich toen). 

Dat is buitengewoon makkelijk, je doet een vordering en je mag het gewoon en dan weet je vaak al een 

heleboel, zoals waar iemand zich op het relevante moment bevond. Dat kan heel nuttig zijn. Ik heb twee 

verdachten van kwalificeerde diefstal, een overval, mede op basis van dergelijke gegevens veroordeeld. Want de 

verdachte kon op het moment van de overval keurig bij die supermarkt gelokaliseerd worden. Dat gebeurt 

standaard, iedereen heeft een mobiele telefoon en een mobiele telefoon is feitelijk gewoon een peilbaken en als 

de vraag rijst waar de verdachte was dan worden de telefoongegevens gevraagd. Dat zie je met DNA ook. Vaak 

wordt een PD standaard bemonsterd, gewoon omdat dat kan. Het listige is natuurlijk dat de aanwezigheid van 

DNA op zichzelf natuurlijk niets bewijst. Als je een biologisch spoor treft en daar krijg je een profiel uit en dat 

profiel matcht met het profiel van de verdachte, heb je niets anders bewezen dan dat het sporenmateriaal, met 

een hoge mate van waarschijnlijkheid, van die donor aanwezig is. Dat heb je bewezen. Niet hoe het er kwam, 

laat staan of die overdracht is geschied bij het begaan van enig strafbaar feit. Van het profiel wordt dan in de 

eerste plaats tactisch gebruik gemaakt, als de verdachte ontkent. Ik heb wel de indruk dat opsporingsambtenaren 

zich daar af en toe een beetje op verkijken, op de bewijswaarde van DNA. Ze weten wel dat DNA kan 

meewerken aan de bewijsvoering en als ze heel snugger zijn hebben ze ook wel door dat DNA 

recherchetactische waarde kan hebben, maar waarin die dan precies gelegen is dat is dan een tweede. 

 

5 Bent u zelf eigenlijk wel eens op een PD geweest? 

Niet als magistraat. Wel als burger. 
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6 Heeft u zelf een globaal beeld van hoe forensisch onderzoekers te werk gaan op een PD? 

Dat hangt er sterk vanaf heb ik de indruk. Wat ik daarvan weet heb ik ofwel van processen-verbaal die ik lees 

als rechter-plaatsvervanger, waarin dus het onderzoek wordt gerelateerd en in mindere mate weet ik dat ook wel 

uit persoonlijke informatie van forensisch onderzoekers of contacten van mij die in het veld bezig zijn. Dus ik 

weet daar wel wat van. Wat je ziet is dat forensisch onderzoekers vaak ter plaatse worden gestuurd in het geval 

van de ernstigere feiten, wanneer er meestal niet, althans niet onmiddellijk een verdachte in beeld is. Dat is het 

gekke, als een verdachte in beeld is, wordt er vaak afgezien van FO. Dat heb ik ook wel eens zien passeren, het 

betrof een vechtpartij in een woning. De buren hadden rumoer gehoord en de politie was gebeld, die ter plaatse 

ging en alle aanwezigen aanhield. Dan wordt er dus geen FO verricht en dat was in dit geval jammer, want op 

het bureau kwam later bij de verhoren uit, dat daarbinnen een vechtpartij was geweest waarin gestoken zou zijn 

met een mes en dat dat mes door één van de aangehouden personen zou zijn gehanteerd. Op het moment dat 

men terugging had de uniformdienst al door de woning heengelopen met alle gevolgen van dien. En dan kun je 

dus niets meer, want dan zijn de sporen niet meer integer. 

 

7 Heeft u het idee dat forensisch onderzoekers, als zij wel onderzoek verrichten, nauwkeurig 

documenteren wat zij hebben gedaan? 

Ja, dat doen ze, is mijn indruk, wel. Het belangrijkste is echter dat voor alle betrokkenen duidelijk is wanneer 

die forensisch onderzoekers er bij geroepen moeten worden. Die forensisch onderzoekers verstaan hun vak wel. 

Ik neem aan dat je bedoelt de forensisch onderzoekers van de politie zelf? 

 

Ja. 

Bij complexe plaatsen delict is het namelijk ook denkbaar dat je de situatie bevriest en een telefoontje met de 

Laan van Ypenburg pleegt, zodat het NFI de PD kan komen onderzoeken. Ik heb geen reden om aan forensisch 

onderzoekers te twijfelen, maar de uniformdienst die in de regel als eerst ter plaatse is moet niet alleen weten, 

wanneer zij forensisch onderzoekers erbij moeten halen, maar ook wat ze in dat geval wel en niet moeten doen. 

Op het moment dat je gealarmeerd wordt en zo‟n koppel in een dienstvoertuig verschijnt ter plaatse en daar ligt 

iemand hevig bloedend te stuiptrekken, is het eerste wat je doet natuurlijk levensreddend optreden. Buiten die 

gevallen, als een PD rustig is en er zijn geen mensen en er gebeurt niets, is er ook geen beletsel om te zeggen: 

we gaan hier nu niets doen en we roepen de collega‟s die er verstand van hebben erbij en die moeten dan maar 

zeggen of er nog wat te vinden valt. Dat gebeurt niet altijd. 

 

8 Als er wel sporen worden veiliggesteld en er wordt DNA-onderzoek hierop verricht, duurt het 

vaak rond de dertig dagen voordat duidelijk is of er match is met iemand in de DNA-databank. Wat vindt 

u van deze termijn?  

Dan is het in veel gevallen mosterd na de maaltijd. Als het dertig dagen duurt, heb je er misschien wat aan voor 

de bewijsvoering, dat hoeft ook nog niet het geval te zijn, maar je hebt er in elk geval niets aan vanuit tactisch 

oogpunt. Je kunt het gegeven in ieder geval niet inbrengen in verhoren. Je kunt de verdachte niet vragen hoe het 

komt dat zijn DNA is aangetroffen op de PD. Dat lijkt mij namelijk een voor de hand liggende vraag en dan 

begint de verdachte vaak wel te praten of niet. De verklaring die hij dan geeft kan dan bijvoorbeeld niet 

aannemelijk zijn en dan kan je er op door rechercheren. Je zou die verklaring vervolgens kunnen toetsen. Als die 

verklaring van de verdachte onwaar blijkt, kun je daarmee terug het verhoor in en je kunt dan opnieuw vragen 

hoe het nou echt is gegaan. Als dat dertig dagen duurt heb je niets. Het DNA is in dat geval geen 

aanknopingspunt voor het opsporingsonderzoek en je kunt daarvan in het verhoor geen gebruik maken. Als dat 

wel zou kunnen zou dat wel prettig zijn ja. 

 

9 Heeft u het idee dat voor DNA-onderzoek altijd een deskundige nodig is? 

Het hangt af van de aard van het DNA-onderzoek. Het klassieke DNA-onderzoek, zoals dat destijds in de wet is 

voorzien, dat is dus de vergelijking van profielen, is in de wet gekomen omdat de wetgever toen bang was dat de 

overheid, justitie, genetisch onderzoek zou gaan verrichten en dus hoogstpersoonlijke gegevens van de 

(mogelijke) donor zou proberen te achterhalen. Dus er is toen gezegd dat dat niet mag. Het enige wat je mag is 

profielen vergelijken. Dat is inmiddels meer dan twintig jaar geleden en dat onderzoek is sindsdien volkomen 

geautomatiseerd. De enige menselijke betrokkenheid hierbij is het opkleven van de labels en vervolgens doet de 

robot of de automaat het vanzelf. Er is wel enig voorbereidend werk nodig om vervuilingen te verwijderen, het 

monster moet gereed worden gemaakt voor verwerking in die robot, maar bijvoorbeeld de amplificatie en het 

vervaardigen van het profiel dat gebeurt automatisch. Dat kun je aan de machinerie overlaten. Het ligt anders bij 

andere vormen van DNA-onderzoek, die nadien mogelijk zijn gemaakt, bijvoorbeeld het achterhalen van 

uiterlijk waarneembare kenmerken. Naar ik heb begrepen is dat nog niet geautomatiseerd. In elk geval is daar 

meer menselijke betrokkenheid bij vereist, omdat daar de interpretatie van de data omslachtiger is. Ten slotte 

heb je het DNA-verwantschapsonderzoek, dit is in feite gewoon klassiek DNA-onderzoek, waarbij je een cold 

hit hebt. Het profiel gaat door de database en dan komt het resultaat van dit profiel er niet in voor, maar dan is er 
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wel een profiel dat er sterk op lijkt, dan wordt aangegeven dat er sprake is van een eerstegraads bloedverwant. 

Dat onderzoek kan ook worden geautomatiseerd, dat is gewoon het klassieke DNA-onderzoek. Het wordt lastig 

als je bijvoorbeeld zou proberen om de aard van de verwantschap vast te stellen.  

 

10 Heeft u op zitting wel eens een deskundige gehad? 

Ja, maar geen DNA-deskundige. 

 

11 Ik wil nu graag de koppeling maken met Snelle DNA-identificatie. Bent u bekend met mobiele 

DNA-technieken, zoals Snelle DNA-identificatie? 

In theorie, ja. (voor de duidelijkheid legt de interviewer nog even de definitie uit waar van wordt uitgegaan in 

het onderzoek). 

 

12 Wat is uw mening over Snelle DNA-identificatie? 

Ik denk dat daar op zich geen bezwaar tegen is. Snelle DNA-identificatie zou in elk geval het proactieve 

recherche tactische gebruik van DNA kunnen bevorderen, met hierbij twee kanttekeningen. De eerste 

kanttekening is dat het spoor moet worden veiliggesteld door iemand die weet wat hij doet, dus door een 

forensisch geschoolde politieman. Het instant DNA-onderzoek zal in de praktijk nooit zo kunnen werken als 

voorlopig onderzoek naar uitgeademde lucht. Als je in een alcoholfuik loopt en je moet blazen dan kan dat door 

elke politieman gedaan worden. Het is bovendien een voorlopig onderzoek, want als je positief blijkt te zijn dan 

moet je mee naar het bureau en moet je alsnog de ademanalyse doorlopen. Zo‟n onderzoek kan elke politieman, 

daar kan namelijk niets mee misgaan. Er kan namelijk geen vervuiling van de lucht plaatsvinden. Het is 

bovendien alleen maar positief of negatief of vermoedelijk positief of negatief. Vervolgens gaat de betrokkene 

mee naar het bureau en dan moeten daar twintig minuten verlopen zijn na het eerste contact zodat er geen 

mondalcohol meer aanwezig is en de ademanalyse wordt dan uiteindelijk verricht door een ambtenaar die 

gecertificeerd is. Dus je moet wel iemand hebben die weet wat hij doet, want het is mooi dat je onmiddellijk 

resultaat krijgt, maar als dat betekent dat het spoor verloren is gegaan of gecompromitteerd of vervuild is, heb je 

het onderzoek verder wel bedorven wat dat betreft en dat komt niet meer goed. De tweede kanttekening betreft 

het gebruik van het resultaat. In jouw voorbeeld geeft het apparaat uitsluitsel, het profiel zit in de databank of 

het profiel zit niet in de databank. Dat is mooi, maar ik denk dat dat tekortschiet uit oogpunt van bewijsvoering, 

want een rechter zal willen weten wat voor profiel zich in de databank bevindt. Wat de random match 

probability is en op hoeveel punten er overeenkomst was en wat dat nu betekent voor de bewijskracht. Dus die 

wil wel het piekenprofiel hebben. Dus dat betekent dat zo‟n instant DNA-onderzoek in de praktijk dus zal 

moeten werken als een presumptief onderzoek. Je krijgt iemand niet veroordeeld op grond van het proces-

verbaal van een willekeurige opsporingsambtenaar, waarin staat dat hij gebruik heeft gemaakt van het apparaat 

en dat daar uitkwam dat er een match was met een profiel in de databank. Die man weet daar niets vanaf. Een 

agent die een verkeerscontrole uitvoert en een automobilist laat blazen die hoeft geen doctoraal scheikunde te 

hebben. Dat doet het pijpje voor hem. Maar hoe die techniek in elkaar zit en wat precies het alcoholgehalte is 

dat kan die test hem niet vertellen, daarvoor moet een meer volledig onderzoek worden gedaan, namelijk de 

ademanalyse op het bureau. Ik denk dat dat in het geval van instant DNA-onderzoek net zo zal gaan. We hebben 

een mogelijke match en dat betekent dus dat het desbetreffende spoor wel goed moet worden veiliggesteld, op 

een zodanige manier dat de integriteit gewaarborgd is dat geen vervuiling kan optreden en dat er dus een 

volledig profiel kan worden vervaardigd, met hierin niet alleen of er een match is of niet, maar ook een 

piekenprofiel, het ene piekenprofiel is het andere niet, met het oog op de beantwoording van de bewijsvraag. 

Dit, omdat de rechter moet kunnen beantwoorden wat de bewijswaarde is van dit profiel en dat betekent dus dat 

ook het presumptieve onderzoek moet worden gedaan door iemand die weet wat hij doet.  

 

13 En dat zou van u wel een forensisch onderzoeker mogen zijn? 

Ik denk dat dat een forensisch onderzoeker moet zijn. Althans iemand die er terdege van doordrongen is wat er 

allemaal mis kan gaan. Als je een gecompliceerde PD hebt, kan het natuurlijk niet zo zijn dat jongens in het 

blauw daar binnenstappen en daar doorheen gaan banjeren gewoon in hun uniform zonder dat maatregelen zijn 

getroffen tegen contaminatie, waarbij de een foto‟s maakt, de ander in kasten kijkt en de derde met het DNA in 

de weer gaat. Want wat koop ik voor het gegeven dat ergens op de PD een biologisch spoor is veiliggesteld waar 

een profiel in bleek te zitten. Nou en! Daar heb ik niets aan, ik moet weten wat voor soort spoor en waar dat zat 

en hoe het eruit zag. Dat zijn de vervolgvragen. Ik moet er als rechter van verzekerd zijn dat dat spoor niet 

vervuild is. Het profiel moet zijn verkregen van het spoor zoals dat is aangetroffen op de PD. Ik moet namelijk 

de bewijskracht van het spoor kunnen beoordelen. Vervolgens moet ik ook nog die informatie, met betrekking 

tot de match, kunnen integreren in het ander bewijs. Een match is ook maar een match. Ik wil weten hoe dat 

spoor ontstaan is. Die vraag kan ik alleen beantwoorden aan de hand van andere informatie dan de 

overeenstemming met dat spoor. Ik moet weten waar dat spoor is aangetroffen en hoe het eruit zag. Neem de 

vraag of een DNA-profiel uit bloed relevant is voor de vraag of de verdachte schuldig is aan een poging tot 
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doodslag. Daarvoor moet ik weten wat voor bloed het was, hoe groot die bloedspat was, waar die bloedspat zat 

en hoelang die bloedspat er al zat. Die gegevens moeten dan wel bewaard zijn gebleven. Dus degene die dat 

spoor heeft veiliggesteld voor het apparaat moet ervoor gezorgd hebben dat de PD volledig beschreven is en dat 

er goede foto‟s zijn van de plaats van de bloedspat, want anders heb ik daar niets aan. Ik wil niet weten of het 

profiel kan worden toegeschreven aan de verdachte, ik wil weten of de verdachte de poging tot doodslag heeft 

begaan. Daarvoor moet ik weten waar het profiel zat. 

 

14 Een strafrechtadvocaat zei eigenlijk min of meer hetzelfde, maar hij wilde ook niet dat forensisch 

onderzoekers dat materiaal op de PD in het apparaat zouden stoppen. Hij wilde liever dat iemand dat zou 

doen die niets met de PD te maken heeft gehad, zodat er geen sprake kan zijn van vooringenomenheid of 

eventueel een tunnelvisie. Wat denkt u hiervan? 

Ik denk dat daar niets op tegen is, maar ik denk dat die advocaat het niet helemaal goed ziet. Hij heeft wel een 

punt, want tunnelvisie kan ontstaan op het moment dat je het bewijs voor de getoetste hypothese gaat 

overschatten. Je hebt bijvoorbeeld een situatie dat je al heel vroeg in het onderzoek een verdachte in beeld hebt, 

een modelverdachte, een verdachte die helemaal past in je beeld van hoe een verdachte van het onderzochte feit 

eruit ziet hebt, denk bijvoorbeeld aan de Schiedammer Parkmoord, hierbij was 112 gebeld door de bekende 

pedofiel Kees Borsboom. Er werd vastgesteld dat hij had gebeld, hij moest de persoon zijn die het gedaan had 

en er werd vervolgens gezocht naar bewijzen voor de schuld van Kees Borsboom. Daarom is het zaak de 

onderzoeker niet te belasten met informatie die voor zijn onderzoek niet van belang is, maar die zijn 

interpretatie en waardering van het bewijs dat hij onderzoekt wel kan beïnvloeden. Bij dactyloscopisch 

onderzoek is dat experimenteel getoetst. Je geeft twee sets vingersporen, één set vingersporen van de PD en één 

set vingersporen afkomstig van de verdachte en daarbij zeg je: dit is van de PD en deze vingersporen zijn van 

degene die we net hebben aangehouden. Die laatste informatie doet wat in het hoofd van de onderzoeker, die 

gaat namelijk zoeken naar punten van overeenstemming. Die lijdt op dat moment aan confirmation bias. Hij zou 

het raar vinden als hij geen punten van overeenstemming vindt. Als er een verschil is tussen beide dan zal hij 

gaan zoeken naar een verklaring van dat verschil. Dat is ook gebeurd in het geval van de Puttense moordzaak, 

waarin bleek dat de zaadsporen aangetroffen op het stoffelijk overschot niet afkomstig waren van de twee 

verdachten. Dat moest verklaard worden met de sleeptheorie. Dat verschijnsel doet zich voor, je moet een 

onderzoeker dus niet belasten met informatie die voor zijn onderzoek niet van belang is, maar wel zijn oordeel, 

interpretatie en analyse, over dat spoor kan beïnvloeden. Daar heeft die advocaat volkomen gelijk in. Dat pleit 

echter niet tegen dergelijk instant-onderzoek. Het pleit er wel voor dat degene die het vervolgonderzoek doet, 

dus degene die het piekenprofiel gaat vervaardigen en de piekenprofielen met elkaar gaat vergelijken en het 

rapport gaat opstellen, een ander moet zijn dan degene die de aanvankelijke match heeft gevonden bij het 

presumptieve onderzoek. 

 

Maar als je het gaat gebruiken als een soort opsporingsinformatie dan gaat het onderzoek zich 

waarschijnlijk wel richten op die persoon, terwijl het vervolgonderzoek dertig dagen op zich kan laten 

wachten. 

Dat komt door de onvolledigheid van de informatie waarover je in het opsporingsonderzoek beschikt. Het is 

geen argument tegen het gebruik van de informatie. Als je een getuige hebt die verklaart dat hij gezien heeft wie 

het gedaan heeft, ga je met die persoon praten en daarvoor wacht je niet tot je onomstotelijk hebt vastgesteld of 

die getuige zich vergist heeft of niet. Dat is van latere zorg. Als een getuige een verdachte noemt, ga je met die 

verdachte praten en dan zien we later wel of die getuige het goed gezien heeft. Dat is in dit geval denk ik ook zo. 

 

15 U wilt dus wel nog wel dat daarna het reguliere DNA-traject wordt doorlopen, dus met die 

deskundige zoals het nu in de wet staat? 

Ja. Je kunt dat verder ook goed organiseren. Op dit moment zijn er natuurlijk presumptieve testen, maar het is 

best mogelijk dat je een procedure zo inricht dat diegene die naar de profielen gaat kijken en het rapport 

daarover gaat schrijven niet in het bezit is van enige zaaksinformatie. Dat degene zelfs niet in het bezit is van het 

gegeven dat er een match is gevonden. Dat gegeven zou natuurlijk ook een vervalsend element kunnen zijn. Als 

je een onderzoeker op het NFI zegt dat er een match is gevonden en dat hij even naar de profielen moet kijken 

en er een rapportje van moet maken, kun je inderdaad hetzelfde verschijnsel hebben als met de vergelijking van 

die vingerafdrukken. Maar dat is helemaal niet nodig, je hebt een forensisch onderzoeker van de politie op de 

PD, die stelt het spoor op de voorgeschreven wijze veilig, die doet het instant-onderzoek en er wordt een match 

gevonden en wat hij vervolgens doet is het spoor inzenden. Hij moet wel proces-verbaal opmaken, maar dit gaat 

niet naar de onderzoeker. Deze onderzoeker, en ik meen dat het bij het NFI nu ook al zo is, gaat dat onderzoek 

blind in. Hij krijgt niet te horen dat er een match is gevonden en dat kan hij zelfs niet te weten komen, omdat de 

manier waarop sporen geadministreerd worden bij het NFI vrij strikt gereglementeerd is. Hij kan zelfs niet aan 

zaaksinformatie komen dus. Hij weet bijvoorbeeld ook niet het nummer waaronder de zaak bekend is bij de 

politie, dat weten zijn meerderen wel, maar die vertellen hem dat niet als het goed is, laat staan dat hij een 
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parketnummer weet. Dus hij werkt blind aan een zaak, het enige wat hem aangaat zijn die sporen. Dat kun je zo 

organiseren.  

 

16 Je hebt natuurlijk ingewikkelde en minder ingewikkelde profielen. De interpretatie is bij een 

mengprofiel ingewikkelder dan bij een enkelvoudig profiel. Zou u ook zeggen dat bij onderzoek waarbij 

de ruimte voor interpretatie minimaal is (bijvoorbeeld bij enkelvoudige profielen) dat de uitslag van de 

Snelle DNA-identificatie niet voor het bewijs mag worden gebruikt? 

In alle gevallen zal een volwaardig onderzoek moeten plaatsvinden en die onderzoeker zal je niet moeten 

belasten met informatie die hij niet nodig heeft en die uitsluitend zijn oordeel kan compromitteren, zijn blik kan 

vertroebelen. Dat moet je dus niet doen, nooit niet. Of het nou een makkelijk geval is of een moeilijk geval.  

 

17 Zou u het wel belangrijk vinden, ondanks dat je het niet voor het bewijs mag gebruiken, dat er 

bijvoorbeeld een regeling komt met hierin voorwaarden waar het apparaat voor Snelle DNA-identificatie 

aan moet voldoen? 

Dat geldt altijd natuurlijk. Dat is natuurlijk het belangrijkste wat betreft het onderzoek waarvan de uitkomsten 

worden ingebracht in het proces, dus bij volledig onderzoek. Als het voorlopige onderzoek onbetrouwbaar blijkt 

te zijn is dat jammer maar is er nog geen man overboord. Daarmee heb je nog geen gerechtelijke dwaling, maar 

dat is een beetje een goedkoop antwoord, want op basis van die informatie kan iemand voorlopig wel in 

voorlopige hechtenis worden genomen. We hebben een naam en we hebben een match, één plus één is twee bij 

het voorlopige onderzoek, er zijn dan voldoende ernstige bezwaren. Dus ja, vanzelfsprekend is het van belang 

dat de deugdelijkheid van het onderzoek wordt gewaarborgd, bijvoorbeeld door het gebruikte apparaat te 

valideren. Wat dus bijvoorbeeld meebrengt dat bekend is hoe groot de foutmarge is, met alle gevolgen van dien. 

Die toetsingsrechter, bijvoorbeeld in het geval van de voorlopige hechtenis, die moet ook weten hoe groot de 

kans is dat er een vals positief of vals negatief resultaat uitkomt. Als een verdachte uiteindelijk in raadkamer 

komt, ik doe ook wel verlengingen gevangenhouding, en hij zit op het onderzoeksbelang en het enige bezwaar 

tegen hem is die match en de foutmarge bedraagt vijftig procent, laat je hem lopen natuurlijk. Dat is wel van 

belang. Ik denk ook aan het recente geval waarbij een echtpaar in Suriname was geweest. Hierbij ging het om 

een Nederlands echtpaar, waarbij de vrouw daar cosmetica had gekocht, ik dacht huidcrème of iets dergelijks, 

daar had ze geloof ik vijftien tubes van gekocht. Ze kwamen terug op Schiphol en werden gecontroleerd en er 

werd instant-onderzoek verricht op de inhoud van die tubes en er kwam uit dat er cocaïne in die tubes bleek te 

zitten. Dat echtpaar is een maand lang de preventieve detentie ingegaan. Die presumptieve test bleek later 

ondeugdelijk te zijn, althans er zat geen cocaïne in bleek later op het NFI. Dat moet je natuurlijk niet hebben. 

 

18 Stel er zou bijvoorbeeld sprake zijn van een ontvoering waarbij je snel wil weten in welke 

richting je zou moeten zoeken en er is onvoldoende materiaal over voor een volledig DNA-onderzoek 

achteraf. Zou u dan zeggen dat je het niet moet doen? 

Nee, dan moet je het niet gebruiken. Overigens is de kans dat dat zich voordoet bestendig minder geworden. 

Twintig jaar geleden, toen het onderzoek net mogelijk was, had je vrij veel nodig, echt enkele honderden cellen 

om een profiel te vervaardigen. Inmiddels is de amplificatietechniek zo ver dat je aan minieme sporen genoeg 

hebt. Dus het gebeurt niet zo snel dat het presumptief onderzoek wordt overgeslagen uitsluitend omdat anders 

het vervolgonderzoek niet mogelijk is. 

 

19 Even voor de duidelijkheid. U zegt dus: ik zou het gebruiken als een soort presumptieve test, 

daarna dient het gewone DNA-traject nog doorlopen te worden voor het bewijs? 

Ja, en het is heel simpel. Dat is, omdat de enkele vondst van een match je niets vertelt. Wat je wilt weten is hoe 

het spoor ontstaan is et cetera. Dat is informatie die dit DNA-onderzoek je niet verschaft. Het gegeven van die 

match moet je kunnen integreren en combineren met het andere bewijs. Daarvoor heb ik meer nodig dan alleen 

het vinden van die match. Ik moet weten hoeveel punten van overeenkomst er waren, of een overeenkomst op 

een bepaald allele niet het gevolg is van een artefact en of een overeenkomst op een bepaald allele niet moet 

worden toegeschreven aan een drop-out die kan plaatsvinden bij de amplificatiecyclus. Dat moet ik allemaal 

weten en dat vertelt zo‟n presumptief onderzoek mij niet. 

 

20 Denkt u dat dat voor de meeste rechters geldt, want er zijn natuurlijk ook rechters die minder 

verstand hebben van DNA? 

Dat zou moeten gelden en daar gaat het om. De vraag is niet of een rechter weet van de biochemische 

achtergrond van het onderzoek, maar hij moet zich wel realiseren dat het enkel vinden van een match hem niets 

zegt. Hij moet meer weten, omdat hij anders de vondst van de match niet kan relateren aan het overige bewijs. 

Dat moet hij weten. Als hij dat niet weet, moet hij zich laten nascholen. Net zo min als je iemand voor artikel 8 

WVW kan veroordelen wegens het proces-verbaal enkel inhoudende dat kristallen in het blaaspijpje de 

verkeerde kleur hadden of dat de test te zien gaf dat bij een persoon meer dan 220 microgram alcohol is 
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aangetroffen, kan je evenmin iemand veroordelen op het enkele feit dat er uit een proces-verbaal blijkt dat uit 

enig spoor aangetroffen op de PD een match is verkregen met de verdachte. Zoals wij hier zitten te praten zit 

mijn DNA op jou, want ik heb je net een hand gegeven en daarbij wordt DNA overgedragen. Als jij aanstonds 

iemand een hand geeft dan draag jij mijn DNA weer over op hem, althans een deel daarvan. Je kunt zelfs DNA 

overdragen zonder dat je dat je realiseert. Je gaat naar buiten en je grijpt de deurklink vast, mijn DNA zit dan op 

de deurklink, niet omdat ik dat heb gedaan, maar omdat je mijn DNA op jouw handen had. Mijn volgende 

bezoeker grijpt dezelfde deurklink vast. Zo kunnen we het heel ingewikkeld maken hoor.  
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BIJLAGE 7 INTERVIEW FORENSISCH ADVISEUR 

 

INTERVIEW 6 

FUNCTIE GEINTERVIEWDE:   Forensisch adviseur bij de politie 

NAAM GEINTERVIEWDE:  Mevrouw van der Plas 

DATUM EN TIJD:   4 oktober 2013 9.00  

 

Onderstaande tekst is een zo letterlijk mogelijke weergave van het interview. De tekst is naar de geïnterviewde 

gestuurd en eventuele op -of aanmerkingen die gemaakt zijn naar aanleiding daarvan, zijn verwerkt in de 

onderstaande tekst. 

 

1 Kunt u eens kort beschrijven waar uw dagelijkse werkzaamheden uit bestaan? 

Dat is heel wisselend en de laatste tijd is het veranderd. Voorheen hadden we hier de FSO, Forensische 

Samenwerking in de Opsporing, toen waren wij heel erg met zaken begeleiden bezig. Dat was echt intermediair 

met het NFI. Dat zijn we in Amsterdam nu eigenlijk niet meer aan het doen, dat is hier nu weggelegd bij de 

forensisch coördinatoren (FOCO‟s), omdat we volgens het nieuwe model van de politie gaan werken in 

Nederland. Sabine Hinrichs en ik zijn nu de enige forensisch adviseurs in Amsterdam en wij zijn nu wat meer 

zaaksoverstijgend bezig met kwaliteitsontwikkelingen en projecten en werkgroepen en ik ben dan zelf nog wel 

bezig met prioriteringen op zaaksniveau. Dat is een wat lastig proces door de beperkte capaciteit. Ook zijn we 

bezig met externe labs. Dat somt wel een beetje op wat ik doe en dan heb je wel heel veel vergaderingen voor 

werkgroepen en moet je stukken schrijven, het is anders dan hiervoor, toen zaten we echt in de zaken. Dat is nu 

minder, behalve voor mij dan het DNA-deel. 

 

2 Komt u wel eens op een PD of was dat meer vroeger? 

Nee, dat was inderdaad meer vroeger en dan ook alleen als het nodig was. Op zich konden wij van een afstand 

wel bespreken wat voor deskundige zij bijvoorbeeld nodig hadden of wij konden ze op afstand advies geven 

over zaken. Nu kom ik er helemaal niet. 

 

3 Vroeger kwam u op dus op de PD om zelf mee te kijken? 

In Amsterdam was het wel een mogelijkheid, maar zij kunnen het redelijk goed zelf. Ze denken ook dat ze het 

zelf kunnen, maar dat is denk ik ook wel zo. Dus wij zijn daar niet vaak voor benaderd. Ze deden bijvoorbeeld 

wel sectiemeldingen bij ons en dan sprak je ook wel de zaak door en dat was dan ook wel een moment voor 

advies, maar het was meer reactief advies geven als ze ons benaderden. Toen hadden we ook piket voor die 

zaken en dat hebben we nu ook niet meer.  

 

4 Met wie overleggen ze dan nu over dit soort dingen? 

De FOCO is en wordt daarvoor opgeleid en in Amsterdam is het uitgangspunt dat die een groot deel van de 

adviestaken kan ondervangen. We kunnen altijd gebeld worden als het nodig is, maar dat gebeurt niet zo vaak 

en anders kunnen ze ook nog altijd het NFI bellen als ze er echt niet uitkomen. Maar ze zijn wat dat betreft wel 

goed genoeg, daar is geen gebrek. 

 

5 Heeft u wel eens contact met deskundigen van het NFI? 

Ja. 

 

6 In welke zin? 

Nu omdat we een stagiaire hebben die zich bezig gaat houden met DNA-verwantschapsonderzoeken en dat gaan 

we gezamenlijk begeleiden. Dat zijn contactmomenten. En verder als de FOCO‟s er bij dingen niet uitkomen en 

het is wat lastigere materie dan helpen wij daarbij en dan leggen wij ook de contacten en halen we de informatie 

bij de deskundige vandaan. 

 

7 Op dit moment duurt het bij DNA-onderzoek gemiddeld dertig dagen voordat er een rapport van 

de deskundige is, wat vindt u van deze termijn? 

Die dertig dagen is als je geluk hebt. Het grootste probleem ligt bij ons meer in de prioriteringen door de 

beperkte capaciteit bij het NFI. Ik weet niet of je het proces een beetje kent, maar ze zetten bij mij op een lijst 

wat ze willen qua producten, basis- en maatwerkproducten, 004 en 007, en dan ga ik wekelijks met de 

forensisch officier  in Amsterdam bespreken welke doorkunnen en dat is voor Amsterdam eigenlijk altijd te 

weinig. Je hoorde net misschien een collega zeggen dat hij er al sinds maart opstaat, dat gaat om een inbraak en 

die krijgen wij er gewoon niet doorheen. We hebben teveel overvallen en straatroven. In dat basispakket krijgen 

we zelfs inbraken daardoor niet weg. Dat is een heikel punt. Bij TGO-onderzoeken vind je er wel een manier 

voor, die gaan gewoon voor, maar bij alles dat ook maar iets minder erg is, hebben we er gewoon geen plek 
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voor en ons plan B is dan een extern lab zoals Verilabs en die gebruiken we ook erg veel, maar dat moet getoetst 

worden bij de Landelijke Toetsingscommissie (LTC) en die wijzen dat vaak af. LTC neemt bijvoorbeeld ook al 

geen inbraken aan. Bij afwijzing krijgen wij ze niet vergoed en kunnen wij ze dus niet insturen. Daar zitten we 

mee in ons maag. Als het eenmaal aan de beurt komt, vind ik de snelheid niet zo‟n probleem, want als je het snel 

wil dan kunnen we de spoedproducten gebruiken en de makkelijkere sporen gaan ook sneller dus op zich voel ik 

daar de pijn minder. Die zit meer ervoor. 

 

8 Is dit ook niet het geval vanuit tactisch oogpunt? Als je een verdachte hebt aangehouden en er 

wordt DNA-onderzoek verricht dan kan je die uitslag eigenlijk in het verhoor niet meer gebruiken omdat 

die meestal te laat komt. 

Als het te snel erop is niet inderdaad. Daar denken wij misschien ook niet zo aan, omdat het toch niet kan. Kijk 

als het echt een belangrijke zaak is waarin wij een kansrijk spoor hebben, doen wij die wel snel. Snel is dan één 

of twee dagen. Daar zijn wij al erg mee geholpen, maar als er meer sneller kan is dat natuurlijk altijd prettig. Al 

is het alleen maar voor de zaak en de verlichting daarna, want dan hoef je misschien minder daarna te doen, wat 

ook al helpt.  

 

9 Is er bij die Verilabs, waar u het zojuist over had, bij het onderzoek ook altijd een deskundige bij 

betrokken? 

Ja, die doet ook het hele pakket, wat het NFI ook doet, het enige verschil is dat je er bij Verilabs voor moet 

betalen. 

 

10 Denkt u zelf dat er altijd een deskundige nodig is bij DNA-onderzoek of is er ook simpel 

onderzoek wat bijvoorbeeld binnen de politie of een andere instantie gedaan kan worden zonder dat hier 

een deskundige bij betrokken is?  

Ik denk dat je dan met de accreditatie in de knoei komt. Wij zouden in Amsterdam wel graag willen dat we 

zouden kunnen kwantificeren, dus dat dat niet als deskundigenonderzoek wordt aangemerkt. Bij kwantificeren 

gaat het erom dat wij na het bemonsteren kunnen bepalen of er DNA inzit dat de kans op een profiel een beetje 

aannemelijk maakt. Dus dat we vooraf kunnen schiften wat we insturen en wat niet en dan kun je ook nagaan of 

je een goede bemonstering hebt genomen en dan leer je daar ook weer van. Persoonlijk zou ik het niet 

verstandig vinden om als politie alles te doen, omdat ik niet denk dat wij dat kunnen borgen, kwalitatief gezien. 

Dan moet je namelijk al meerdere mensen hebben en je moet ze grondig opleiden. We hebben nu bijvoorbeeld 

al een drugslab en je merkt hierbij al dat het zo anders werken is dan de politie gewend is. Het is heel lastig om 

dat in stand te houden en ik denk dat het teveel energie kost in verhouding tot wat je ervoor terugkrijgt.  

 

11 Nu wil ik graag de koppeling maken met Snelle DNA-identificatie, bent u hiermee bekend?  
Ja, in zoverre dat ik bekend ben met ParaDNA en dat soort technieken. (Interviewer schetst kort van welke 

definitie wordt uitgegaan in het onderzoek). 

 

12  Bij Snelle DNA-identificatie is eigenlijk geen deskundige meer nodig, een forensisch onderzoeker 

kan de bemonstering op de PD al in het apparaat stoppen. Wat denkt u hiervan? 

Ik denk dat het een mooie ontwikkeling is, mits het mag. Voor zover ik weet kan het nu nog niet juridisch 

gezien, maar daar weet jij meer van dan ik. Ik denk dat je het goed moet integreren in het proces en dat je 

kritisch moet kijken wie het moet doen en wat voor voorwaarden eraan zitten. Maar misschien is dat ook 

koudwatervrees. We moeten heel goed opletten dat wel de goede sporen erin gaan en dat er niet de verkeerde 

sturing uitkomt. Dus het moet zeker door forensisch onderzoekers gebeuren. Het ligt een beetje aan het type 

spoor, als het een heel kansrijk spoor is waar weinig aan fout kan gaan, bijvoorbeeld bloed, dan weet ik niet of 

er achteraf nog een echte check door een deskundige nodig is. Ik denk dat deskundigen dat achteraf wel willen, 

omdat ze hem anders ook niet in de databank gaan doen. 

 

13 Aan wat voor kwaliteitswaarborgen denkt u hierbij? 

Dat iedereen er in ieder geval goed van doordrongen moet zijn van wat je dan onderzoekt. Dat je niet zomaar 

een spoor pakt, maar dat je echt goed kijkt wat voor spoor het is. Dat doen ze denk ik wel, maar dat moet wel 

echt benadrukt worden. Wat je snel onderzoekt moet ook echt een daderspoor zijn, het moet ook echt 

delictgerelateerd zijn, het moet niet gewoon een mooi spoor zijn. Dit, omdat je tactiek heel snel een kant 

opstuurt die je misschien niet had moeten willen opgaan. En die je misschien niet had gekozen als je wat langer 

had nagedacht over de vraag wat je instuurt en wat echt belangrijk is. We gaan nu natuurlijk ook uit van die 

databank, maar daar zit ook niet zo heel veel in. Ik vraag mij af of de snelheid dan zou komen uit het feit dat je 

een match in de bank vindt. Ik denk dat je er meer aan kan hebben als je een verdachte hebt en dat je dan die 

profielen met elkaar kunt vergelijken, dat daar dan die snelheid inzit, waardoor je hem misschien vast kunt 

houden. En je kunt dan een soort reconstructie creëren al op de PD door verschillende profielen te kunnen zien 
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en door het dan nog niet eens te hoeven koppelen aan de persoon.  Als dat kan is het fijn, maar ik denk niet echt 

dat je dat heel vaak zult krijgen. Bij bloedspoorpatronen is het dan bijvoorbeeld handig om te zien of er 

meerdere personen zijn geweest en dat je eventueel kunt zien welk spoor er uit springt. En ook kun je dan dus 

bepalen wat je wilt laten onderzoeken, zonder maar meteen weer alles aan te leveren voor onderzoek.  

 

14 Het zou volgens u wel het beste zijn als een forensisch onderzoeker de keuze maakt welk spoor in 

het apparaat wordt gestopt? Iemand van het vooronderzoekslaboratorium van de politie in Utrecht gaf 

bijvoorbeeld aan dat het haar beter lijkt om er iemand tussen te zetten. Deze persoon kan dan zonder veel 

informatie van de PD objectief kijken of iets een daderspoor zou kunnen zijn. 

Ja, daar is wat voor te zeggen. Het ligt er een beetje aan, als het apparaat alles voor je doet en er is helemaal 

geen ruimte voor interpretatie, lijkt mij dat een beetje loos. Dit wordt anders als er nog wel een gedeelte 

interpretatie inzit. Dan moet je het zeker buiten de persoon houden die de PD onderzoekt. Ik vind dat forensisch 

onderzoekers er altijd bij moeten zijn als het spoor wordt gekozen, je moet het overlaten aan degene die het 

sporenbeeld kan lezen en daar zijn zij voor. Niet tactiek of de OvJ. Dat zou voor mij echt een voorwaarde zijn 

dat forensisch onderzoekers dat doen. 

 

15 Wat ziet u echt als positief punt aan het gebruik van een mobiele DNA-techniek op de PD? 

Ik denk meerdere dingen, er springt voor mij niet echt één punt uit. Ik neig dus niet gelijk naar het feit dat je een 

persoon hebt, omdat ik niet weet of je daar altijd wat aan zult hebben. Ik denk wel dat technisch rechercheurs er 

baat bij kunnen hebben om op de PD de sporen te kunnen lezen. Ik denk dat het voor hun makkelijker wordt om 

een scenario te toetsen of misschien wel te bedenken aan de hand van sporen en om richting te kunnen geven 

aan hun sporenonderzoek.  

 

Niet eens zozeer uit tactisch oogpunt dus. 

Dat is ook een voordeel natuurlijk. Als je een verdachte hebt is het grootste voordeel dat je hem gelijk kunt 

linken aan sporen op de PD. Ik heb alleen niet voor ogen of dat heel vaak zal zijn en of er vaak sporen zullen 

worden aangetroffen die geschikt zijn voor zo‟n apparaat. We hebben ook heel vaak contactsporen en ik heb het 

idee dat die daar nu nog niet echt geschikt voor zijn. Dus als die situatie er is: fantastisch, maar ik vraag mij af 

of dat gaat gebeuren en of het dus zo‟n enorme meerwaarde heeft. 

 

Op basis van de huidige wetgeving kan het apparaat niet worden gebruikt voor de bewijsvoering. Je zou 

wel kunnen zeggen, we gebruiken de informatie die uit het apparaat komt tactisch en later gaan we nog 

wel het normale DNA-traject doorlopen, omdat we dat nodig hebben voor de bewijsvoering in een 

eventuele strafzaak. 

Ja, maar dat mag niet denk ik. Je hebt dat DNA-onderzoek dan namelijk al gedaan. Het is natuurlijk de vraag of 

dat onder deskundigenonderzoek valt, maar je zal een DNA-opdracht moeten hebben om het spoor te kunnen 

onderzoeken en een profiel te kunnen genereren denk ik.  

 

Je zou ook kunnen zeggen dat het stoppen van het materiaal in het apparaat een hele beperkte inbreuk op 

iemands rechten maakt. De Hoge Raad heeft bepaald dat beperkte inbreuken op grondrechten geen 

specifieke wettelijke basis nodig hebben. 

Ja, maar dan heb je het DNA-Besluit en daar kom je toch mee in aanraking zodra je DNA-onderzoek gaat doen.  

 

Ja, zodra je dat wilt gebruiken voor bewijs heb je dat inderdaad nodig, maar het is in deze situatie niet 

helemaal duidelijk of de Hoge Raad het zou verbieden.  

Dat je het als een soort indicatief onderzoek gebruikt en dat later pas de onderbouwing hiervoor komt? 

 

Ja.  

Is dat apparaat daar dan niet te goed voor, dat het eigenlijk niet indicatief meer is? 

 

Een rechter zei dat je het een beetje kan zien als een getuigenverklaring. Als een getuige iemand aanwijst 

die het volgens hem gedaan heeft, ga je ook niet eerst wachten tot onomstotelijk vaststaat dat die getuige 

niet liegt,  je zal dan toch ook eerst met die persoon gaan praten. Zo zou je het dan kunnen gaan 

gebruiken, als een soort eerste test. Het zou natuurlijk wel raar zijn als er iets anders uit het volledige 

DNA-onderzoek zou komen.  

Ja. Als het juridisch rond te breien valt, is het natuurlijk fantastisch. Ik heb er nu niet zoveel vertrouwen in, maar 

misschien zitten we er ook wel te strak in.  
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16 Ik ben aan het kijken hoe je ervoor zou kunnen zorgen dat het wel voor het bewijs gebruikt mag 

worden. Ik heb een aantal mogelijke oplossingen bedacht, zou u daar eens op willen reageren? 

Ja.  

 

17 Los van het praktische aspect: je zou, los van de andere voorwaarden waar dan nog aan moet 

worden voldaan, kunnen zeggen dat er altijd een deskundige aanwezig moet zijn op de PD als je het 

apparaat gebruikt. Wat denkt u hiervan? 

Als dat het ondervangt, is daar natuurlijk wat voor te zeggen. Hij kan dan bijvoorbeeld op afroep bij de politie in 

dienst zijn, maar dan ligt het natuurlijk weer wat anders, dan is hij opsporingsambtenaar. 

 

Dan is hij ook niet onafhankelijk meer. 

Ik weet ook niet hoe het juridisch zit. Neemt de deskundige dan de accreditatie met zich mee, want die zit toch 

meer op de lab-omgeving, dat dat allemaal geborgd is? Dat zit toch niet zozeer op de persoon die het doet? 

 

Er staat in het Wetboek van Strafvordering dat het DNA-onderzoek dient te worden verricht door een 

deskundige die is verbonden aan een bij AMvB aangewezen laboratorium. Als je vervolgens verder kijkt 

in het Besluit, staat daar dat het dient te gebeuren volgens de methoden die zijn goedgekeurd bij het 

verlenen van de accreditatie. Je zou dan dus de methode nog apart moeten laten accrediteren daarbij. 

Of de methode die je op het laboratorium gebruikt dus meenemen naar de PD. Maar dat is natuurlijk niet de 

methode die je wilt gaan gebruiken daar. 

 

Nee, dan zou je met je eigen apparatuur daar heen moeten.  

Als het apparaat geaccrediteerd is bij het laboratorium, kun je er misschien op een andere locatie onderzoek mee 

doen. Maar in dat geval is misschien het enige praktische punt dat je iemand van het laboratorium dan naar de 

PD moet halen. 

 

Ja, die deskundige. 

Daar zit een enorme drempel denk ik. Ik denk dat als je iemand zelf in dienst hebt en dat je die naar de PD kan 

halen hiervoor dat het dan sneller gebeurt. We halen in Amsterdam eigenlijk nooit deskundigen van een 

laboratorium naar de PD, ook al is het misschien wel eens handig. Er zit hoe dan ook een drempel. Het is denk 

ik geen gek idee, maar ik zou hem dan zelf in Amsterdam willen hebben. Maar dat is dan weer niet echt 

haalbaar met betrekking tot de borging.  

 

18 Bij wat voor type zaken denkt u dat Snelle DNA-identificatie eigenlijk handig kan zijn, bij 

inbraken bijvoorbeeld? 

Er komen natuurlijk heel veel randvoorwaarden bij kijken. Bijvoorbeeld de vraag hoeveel je er kan doen en wat 

het kost. Ik zit helemaal in de prioritering natuurlijk dus ik denk gelijk van: waar zit dan de winst? Ik weet een 

beetje wat de prijzen zijn van die dingen, ik denk dat je ze bij maatwerkonderzoeken moet houden. TGO en 

Maatwerk-plus onderzoeken. Als het opweegt tegen wat je anders uitgeeft en het is een beetje haalbaar, zou het 

voor alle zaken natuurlijk nuttig kunnen zijn. Het is denk ik meer spoorafhankelijk, de vraag is of het voor een 

bepaald spoor gebruikt kan worden. Bij contactsporen is het juist wenselijk, als we die nou konden doen zou het 

anders liggen. Maar goed, dat is soms al lastig met normale technieken. Ik kan mij voorstellen dat je daar in het 

begin de belangrijkste zaken voor gaat kiezen en dat zijn gewoon de TGO-onderzoeken en de Maatwerk-

pluszaken. Daar hebben we er ook zoveel van dat het apparaat wel aan de gang blijft. 

 

19 Kan je aan een bloedspoor bijvoorbeeld zien of er een ingewikkeld profiel uit zal komen? Dus of 

er waarschijnlijk een mengprofiel uit zal komen of niet. 

Ja, je weet het nooit 100 procent zeker, maar ik durf als er een bloeddruppel ligt wel te zeggen dat dat een 

enkelvoudig profiel wordt. Het hangt natuurlijk een beetje van het sporenbeeld af, maar als je kan zien dat het 

van één persoon is, en het ligt ook een beetje aan hoe goed er bemonsterd is, dan komt er wel gewoon een 

enkelvoudig profiel uit. Daar wordt natuurlijk nog onderzoek naar gedaan om dat te onderbouwen, maar we 

hebben daar bijvoorbeeld wel ervaring mee. Daardoor durf je er uiteindelijk wel iets over te zeggen. Hetzelfde 

geldt voor speeksel en sperma. Contact blijft lastig, als je het niet ziet, kun je het niet goed inschatten. Ik denk 

dat we er wel toe in staat zijn om daar een beetje een gefundeerde mening over te hebben.  

 

20 Je zou ook kunnen zeggen dat de gedetailleerde regeling uit het Wetboek van Strafvordering 

over DNA-onderzoek in de toekomst alleen zou moeten gaan gelden voor minder kansrijke sporen, dus 

dat je een soort light regeling krijgt voor eenvoudiger onderzoek, enkelvoudige sporen. Hoe denkt u hier 

over? 
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Die vind ik een beetje lastig, want dan zou zo‟n light-deskundige wel zijn grenzen moeten kennen en moeten 

weten wanneer het mogelijk ingewikkelder is. Stel je even voor dat je een speekselbemonstering doet op iets 

waar ook huidcellen op zitten en je krijgt een paar kleine piekjes onderaan bij het volledige profiel van het 

speeksel, kan je dit verkeerd interpreteren als je niet goed oplet. Daarvoor moet je oppassen. Dat dat herkend 

wordt.  

 

Maar dat zou het apparaat eigenlijk al moeten herkennen. Het apparaat geeft alleen maar aan of er een 

match is of niet, die geeft geen piekenprofielen weer. De persoon hoeft dan alleen maar het materiaal in 

het apparaat te stoppen en dan komt de uitslag uit het apparaat. Er is dus niet echt sprake van 

interpretatie door die persoon.  

Als dat wel een gevalideerde waarborging is dat dat het geval is, want daar zit denk ik een gevaar, is het geen 

hogere wetenschap wat je doet. 

 

21 Zou het bijvoorbeeld helpen voor de waarborging als er een regeling zou komen waarin de 

voorwaarden waaraan het apparaat moet voldoen worden opgenomen? 

Ja, maar ik denk dat je uiteindelijk vooral naar de technische waarborgen moet kijken. Door middel van 

validatieonderzoek moet je echt er achter komen of het apparaat ze er ook echt uitpikt, die kleine piekjes die 

misschien toch heel belangrijk zijn. Dat het apparaat dat wel aankan. Ik weet niet zo goed hoe dat zich verhoudt 

tot een deskundige die er gevoel voor heeft en dat ziet en ervaring heeft. Ik weet niet of je dat echt kan 

nabootsen met een apparaat. Misschien wel. Je zult neem ik aan wel juridisch moeten vastleggen wat voor eisen 

er worden gesteld aan het apparaat. Is dat eigenlijk iets juridisch? 

 

Je zou bijvoorbeeld de foutmarge en dat soort dingen in een regeling of een besluit kunnen opnemen. 

Het blijft een beetje lastig. We kennen het natuurlijk ook gewoon nog niet dus dan ben je er misschien ook een 

beetje huiverig ervoor.  

 

22 Even terugkomend op mogelijke oplossingen. Je zou bijvoorbeeld de uitslag die uit het apparaat 

komt ook nog door kunnen sturen naar een deskundige via een beveiligde verbinding. Wat denkt u 

hiervan? 

Krijgt hij dan wel een piekenprofiel te zien? 

 

Dat is het lastige hieraan, de uitslag van het apparaat laat geen piekenprofiel zien en het is de vraag in 

hoeverre een deskundige iets zal willen zeggen over de uitslag als hij geen piekenprofiel ziet.  

Nee, precies.  

 

23 Stel hij zou wel een piekenprofiel te zien krijgen, lijkt u dat dan een wenselijke oplossing?  

Het praktische en het noodzakelijke schiet even door mijn hoofd. Ten eerste vraag ik mij af of dat nou nodig is. 

Dat zou dan de oplossing zijn voor als wij het niet zelf mogen doen dus? 

 

Ja. 

Ja, als dat het ondervangt dan zou dat denk ik prima zijn. Ik vraag mij dan alleen af wie je dan in dienst moet 

hebben, want het zal vaak ‟s nachts zijn. 

 

24 Het NFI werkt volgens mij niet ‟s nachts. Zou het wel handig zijn als zij dezelfde tijden als de 

politie zouden werken, dus altijd open zouden zijn? 

Ik vind dat zij flexibel beschikbaar moeten zijn. Het is heel star. Ik heb er zelf een paar jaar gewerkt. Wij hebben 

last van alle procedures en aantallen sporen die wij in mogen sturen en dit zou niet moeten. Het zou voor de 

politie als klant een stuk flexibeler moeten. Daar horen ook tijden bij vind ik ja. Alleen een avonddienst zou al 

schelen. Als het om drie uur ‟s nachts nodig is, wacht ik wel tot zeven uur ‟s ochtends. Als zij door zo‟n 

oplossing een vertragende factor zijn, moeten we het niet willen. We willen het juist voor de snelheid en anders 

moeten we het gewoon op de oude manier doen, dus dat we het naar het NFI brengen en zes uur later een uitslag 

hebben. Dan zou ik ze liever in de buurt hebben. E-mail zou bijvoorbeeld voor tijdsverlies zorgen.  

 

Je kunt er aan de ene kant voor kiezen om de deskundige er bij eenvoudiger onderzoek tussenuit te halen 

of je kunt er aan de andere kant voor kiezen om altijd die deskundige erbij te betrekken, maar dan ben je 

op dit moment wel gebonden aan de werktijden die zij hebben.  

Ja, en ik vraag mij inderdaad af of dat nodig is op het moment dat je een apparaat hebt dat waarborgen heeft en 

die niet de moeilijke profielen doet, want dan is het allemaal niet zo lastig. Dan kan ik mij ook voorstellen dat je 

iemand hier intern, niet gelijk deskundige maakt maar wel deskundig genoeg maakt, door deze bijvoorbeeld bij 

het NFI op te leiden of ergens anders, en dat er een paar personen zijn die die uitspraken kunnen doen.  
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25 Zou het dan handig zijn als dat forensisch onderzoekers zouden zijn die dan wat extra opleiding 

daarin gekregen hebben of kan dat beter iemand anders zijn? 

Ik denk dat het prima is als dat technisch rechercheurs zijn. Er zijn er zat die neventaken hebben. De een doet 

bijvoorbeeld brandonderzoek en de ander onderzoek aan auto‟s en je zou dan een paar forensisch onderzoekers 

kunnen krijgen die als speciaal gebied DNA hebben. Mits je dan dus geen subjectiviteit in die beoordeling hebt, 

omdat ze natuurlijk zelf het onderzoek doen. 

 

Een strafrechtadvocaat die ik heb geïnterviewd was heel kritisch hierover en die vond eigenlijk dat je al 

dit soort dingen van de PD af zou moeten halen. Hij zei dat als je toch met het apparaat zou willen gaan 

werken dat je dan een soort laboratoriumsetting zou moeten creëren, waarbij je bijvoorbeeld een trailer 

hebt, buiten de PD, met hier het apparaat in. Hij zei dat ze bij het NFI ook allemaal beschermende 

pakken en mondkapjes et cetera dragen en dat het raar zou zijn als dat bij dit apparaat allemaal niet 

nodig zou zijn. 

Dat is natuurlijk inhoudelijk nergens op gebaseerd. Dat doen wij namelijk voor de contaminatie en als wij 

contamineren dan komt die persoon er toch niet uit, er is dan geen schade voor een verdachte denk ik maar. 

Misschien doelt hij er dan op dat je kunt contamineren van spoor naar spoor, maar daar komt het dan toch wel 

op neer. Je kent waarschijnlijk ook wel het apparaat van Klaas Vervloet, die hebben ook zo‟n apart hokje binnen 

een bus. Zoiets zal het ook wel moeten worden. Je kunt het apparaat ook gewoon de PD mee op nemen. Daar is 

denk ik ook niet zoveel op tegen. 

 

26 Zou er een groter risico voor contaminatie zijn als je forensisch onderzoekers na het veiligstellen 

van de sporen de sporen ook nog in het apparaat laat stoppen? Zou die laatste stap dus eigenlijk meer 

risico opleveren voor contaminatie dan alleen het spoor veiligstellen? 

Nee. Ik zag dat net toen je het zei al voor me. Of je doet het wattenstaafje in een cupje of je doet hem in het 

apparaat. Volgens mij zit er inhoudelijk helemaal geen grond voor angst in.  

 

De strafadvocaat die ik sprak gaf ook aan dat er te weinig geregistreerd wordt over hoe de procedure op 

de PD precies verloopt, niet elke stap wordt volgens hem nauwkeurig geregistreerd, hij wil voordat dat 

apparaat überhaupt gebruikt gaat worden, dat dat in ieder geval beter gaat gebeuren. 

Dat gebeurt nu toch ook? 

 

Ja? 

Ja, natuurlijk alles wat we meenemen wordt gefotografeerd met die nummertjes erbij. Als we iets onderzoeken 

weten we echt wel waar het vandaan komt en kunnen we ook echt wel aantonen waar het lag. Of hij moet erop 

doelen dat het niet is vastgelegd in protocollen hoe er wordt gewerkt. We zijn nu ook al bezig met het 

accrediteren van PD-onderzoek, dat is nu nog niet gebeurd. Ik denk dat het genoeg inzichtelijk is wat er gedaan 

is, ook al is dat dan niet van tevoren in protocollen vastgelegd.  

 

27 Wordt er eigenlijk op de PD gewerkt volgens dat 4-fasenmodel? Is dat het soort van protocol op 

basis waarvan nu wordt gewerkt? 

Ja, maar dat gebeurt natuurlijk in je hoofd. Het ligt er natuurlijk ook aan welke rol je hebt. De rechercheurs gaan 

misschien wat meer blanco de PD in. Ik durf niet te zeggen of dat volgens het model gaat. Ik denk eigenlijk dat 

je mensen niet door een model kunt laten sturen. Het heeft ook met kennis, ervaring en professionaliteit te 

maken hoe je het aanpakt en wat je leest in zo‟n PD en hoe je dan verdergaat. Natuurlijk zijn ze bezig met 

scenario‟s. 

 

Je moet denk ik met het apparaat ook naar de kosten kijken. Als de kosten uit het NFI-potje komen dan is het 

prima, maar als de politie bijvoorbeeld moet gaan kiezen: duizend euro uitgeven en de uitslag hebben binnen 

een uur of we geven niets uit en we hebben hem binnen zes uur, denk ik dat hij niet gebruikt zal worden. Dat 

zijn banale overwegingen, maar dat is wel de werkelijkheid. Ik kan mij voorstellen dat het NFI er mee geholpen 

wordt en dat zij het dan best zouden willen financieren. Als wij daarna uiteindelijk minder insturen hebben zij er 

ook baat bij. 

 

Nou ja, als daarna nog het hele DNA-traject moet worden doorlopen voor het bewijs, zal het NFI het 

voortraject waarschijnlijk niet willen gaan financieren. 

Dat is waar, maar misschien geef je daarmee wel eerder richting aan je onderzoek, waarna je daarna minder 

DNA-onderzoek zal hoeven laten doen op andere items bijvoorbeeld. Soms draait het ook gewoon om geld.  
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BIJLAGE 8: SCHEMATISCHE WEERGAVE CONCLUSIES DEELVRAAG 3 

 

SNELLE DNA-IDENTIFICATIE 

Indicatieve test    BEWIJSVOERING 

KAN SNELLE DNA-IDENTIFICATIE 
IN HUIDIGE VORM WORDEN GEBRUIKT?        

      
JA, OP BASIS VAN DE ARTIKELEN  NEE 

     141 EN 12 Sv ARTIKEL 3 POLITIEWET  
 
 
ZO NEE, HOE KAN DIT WORDEN OPGELOST?      

 

 

 

AANPASSING SNELLE 

DNA-IDENTIFICATIE 

WETGEVING OF 

AANPASSING 

WETGEVING. 

  

  

HOE KUNNEN DE OPLOSSINGEN WORDEN 
GEREALISEEERD?  

DESKUNDIGE RESULTAAT         SOEPELERE  REGELING  

VIA BEVEILIGDE VERBINDING         VOOR SNELLE DNA 

DOORSTUREN PLUS  METHODE         SNELLE DNA- 

LATEN OPNEMEN IN ACCREDITATIE   IDENTIFICATIE IN  

VAN LABORATORIUM         WETBOEK VAN                            

 STRAFVORDERING 

  

  

WELKE WAARBORGEN ZIJN VAN BELANG?   

  

 

 OVJ IS BEVOEGDE AUTORITEIT OM OVER INZET SNELLE DNA-

IDENTIFICATIE TE BESLISSEN  

 INVOERING REGELING MET HIERIN WAARBORGEN WAAR 

APPARAAT VOOR SNELLE DNA-IDENTIFICATIE AAN MOET 

VOLDOEN 

 FORENSISCH ONDERZOEKERS KRIJGEN EXTRA SCHOLING 

 TEGENONDERZOEK MOET MOGELIJK BLIJVEN 

 SITUATIE OP PD WORDT GOED VASTGELEGD.  

   

 


