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1. Inleiding
In het jaarverslag van 2006 stond kennismaking met de DNA-databank
centraal. Dit jaar wordt ingegaan op de plaats en functie van de DNA-databank in
de strafrechtsketen.

Dit thema wordt in hoofdstuk 2 behandeld.
In hoofdstuk 3 wordt beschreven welke
doelen uit 2006 in 2007 gerealiseerd zijn.
In de hoofdstukken 4 en 5 wordt ingegaan
op de samenstelling, de groei en de resultaten
van de DNA-databank. Ook de voortdurende
kwaliteitscontrole en verbetering die deel uitmaken van het beheer van de DNA-databank
komen hier aan de orde. In hoofdstuk 6 wordt
aandacht besteed aan de veranderingen in
de wet- en regelgeving. Hoofdstuk 7 is gewijd
aan de voorlichting over de DNA-databank,
zoals www.DNAsporen.nl waarop de groei
van de Nederlandse DNA-databank en andere
ontwikkelingen op het gebied van forensisch



DNA-onderzoek te volgen zijn. Daarna
wordt in hoofdstuk 8 een aantal projecten
behandeld waarin de DNA-databank een
rol speelt. Elk jaar zijn er bepaalde onderwerpen waarover tussen ketenpartners of
in de media wordt gediscussieerd. Deze
onderwerpen komen in hoofdstuk 9 aan bod.
De DNA-databank voor vermiste personen,
die ook door het NFI wordt beheerd, wordt
in hoofdstuk 10 besproken. Daarna wordt in
hoofdstuk 11 ingegaan op een aantal internationale ontwikkelingen die de onderlinge
vergelijking van DNA-profielen vereenvoudigen. In het laatste hoofdstuk 12 wordt
vooruitgekeken naar de toekomst.
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2. Plaats en functie van de DNA-databank
		 in de strafrechtsketen
De DNA-databank voor Strafzaken die het NFI beheert, speelt net als
de vingerafdrukkendatabank HAVANK1 van de politie een belangrijke rol in
de strafrechtsketen.

Zowel DNA-profielen als vingerafdrukken zijn
sterk identificerende biometrische kenmerken:
na de vondst van een vingerafdruk of celmateriaal op een plaats delict kan, als de donor van
een dergelijk spoor in de databank zit, snel
de naam van de eigenaar worden gevonden.
Het opsporingsonderzoek kan daardoor enorm
worden versneld. De naam die gekoppeld is aan
de eigenaar van het spoor, moet natuurlijk wel
correct zijn. Zo kan een persoon bij de afgifte
van zijn DNA-materiaal of vingerafdrukken
een valse identiteit hebben opgegeven of erger

1

nog, de identiteit van een andere ‘onschuldige’
persoon. In het eerste geval kan het lastig
zijn om de betrokken persoon op te sporen.
In het tweede geval benadert de politie een
‘onschuldige’ persoon die vervolgens zijn
onschuld aannemelijk moet maken. Het is
daarom belangrijk dat als iemand in een
biometrische DNA-databank wordt opgenomen, tegelijkertijd ook zijn identiteit correct
wordt vastgesteld en vastgelegd. Het NFI
heeft geen primaire rol bij het vaststellen en
verifiëren van de identiteit van justitiabelen.

HAVANK: Het Automatisch Vinger Afdrukkensysteem Nederlandse Kollektie
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Dit is de taak van de politie. Het NFI constateert echter wel regelmatig dat justitiabelen
die in de DNA-databank worden opgenomen
van meerdere identiteiten gebruik maken.
Twee of meer DNA-profielen die met verschillende identiteitsgegevens aan het NFI zijn
aangeleverd matchen dan met elkaar in de
DNA-databank. Het NFI geeft deze aliassen
door aan JustID. Deze koppelt de verschillende
namen in de Verwijs Index Personen (VIP) aan
elkaar en onderzoekt vervolgens welke van de
verschillende namen alle ketenpartners als
correcte identiteit moeten beschouwen.
Het NFI krijgt op dit moment van zijn opdrachtgevers veelal de meeste persoonsgegevens op papier aangeleverd. Bij de handmatige
invoer van deze gegevens in het centrale NFIsysteem is de kans op fouten groter dan bij
een elektronische invoer. Onder leiding van
het ministerie van Justitie en het ministerie
van BZK is een speciale werkgroep ingesteld
die onderzoekt op welke wijze een digitale
aanlevering van gegevens plaats kan vinden
en bij voorkeur geïmplementeerd kan worden
voor aanvang van de tweede fase van de wet
DNA-onderzoek bij veroordeelden. In deze
werkgroep zitten vertegenwoordigers van het
OM, DJI, het NFI, de politie en zoals gezegd
de twee ministeries.

Identiteitsfraude
Het NFI kwam in 2007 verschillende gevallen van identiteitsfraude tegen. Twee daarvan worden hier besproken.
In het eerste geval kreeg het NFI twee DNA-monsters
van veroordeelden. Bij het ene monster werden gegevens
aangeleverd van iemand met Somalische afkomst en bij het
andere monster gegevens van een persoon van Nederlandse
afkomst. Na analyse van de DNA-profielen van deze twee
mensen bleken deze identiek te zijn. Contaminatie of
monsterverwisseling bij het NFI kon worden uitgesloten.
Ook na het bepalen van een aantal extra DNA-kenmerken
bleven beide profielen identiek. Het NFI concludeerde dat
beide monsters met grote waarschijnlijkheid van dezelfde
persoon afkomstig zijn. Het NFI ging er vanuit dat de politie
de monsterafnames correct uitgevoerd had. Dus de betrokkene moet bij de eerste en de tweede monsterafname
verschillende identiteiten gebruikt hebben. Hoe het mogelijk
is dat deze persoon zich zowel met een Nederlandse als een
Somalische identiteit heeft kunnen identificeren, zoekt de
politie nu uit.
Bij het tweede geval leverde de politie drie DNA-profielen
aan, waarvan twee met dezelfde persoonsgegevens. De profielen waren echter verschillend; twee verschillende personen
hebben dus dezelfde persoonsgegevens gebruikt. Eén van
beide DNA-profielen bleek al in de DNA-databank aanwezig
te zijn. Het profiel dat al in de databank zat, was echter aangeleverd met andere persoonsgegevens dan de eerstgenoemde
twee profielen. Onderstaand plaatje beschrijft de relatie tussen
de DNA-profielen en de persoonsgegevens.
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De meest aannemelijke verklaring is dat de eigenaar van DNAprofiel 1 en 2 bij monsterafname 2 de identiteit van persoon 3
heeft gebruikt.
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	3. Doelen 2006 en resultaten 2007
Voor 2007 had het NFI een aantal doelen voor ogen met betrekking tot de
DNA-databank.
In dit hoofdstuk wordt bekeken welke resultaten
zijn geboekt met betrekking tot de doelen die
het NFI zich in het jaarverslag 2006 heeft gesteld
voor 2007.
Doel: De ingebruikname van een verbeterde
versie van het DNA-databankprogramma
CODIS.
Resultaat: De laatste versie 5.7.3 van CODIS2
is in de loop van 2007 in gebruik genomen.
Deze versie bevat verbeterde export- en
audit-trail-functies.
Doel: Het laten uitvoeren van een privacy audit.
Resultaat: In 2007 is een nieuwe privacy audit
gestart. Deze audit is nog niet afgerond.
Doel: Het ondersteunen van het OM bij het
versturen van afloopberichten naar het

2

NFI zodat DNA-profielen van niet-langerverdachten en sporen die matches met
personen hebben gegeven, sneller uit de
DNA-databank verwijderd kunnen worden.
Het NFI zal daartoe de rappellijsten gebruikersvriendelijker maken en deze elke
drie maanden in digitale vorm aan de parketten toesturen.
Resultaat: De rappellijsten zijn gebruikersvriendelijker gemaakt en aan de parketten
gestuurd.
Doel: Het stimuleren van het digitaal aanbieden van onderzoeksaanvragen en -opdrachten.
Hierdoor zal naar verwachting het aantal
administratieve fouten verder afnemen.
Het digitale DNA-loket wordt hiervoor aanbevolen.
Resultaat: Het NFI heeft diverse mogelijkheden

CODIS: Combined DNA Index System. Door de FBI ontwikkeld DNA-databankprogramma dat in de Verenigde Staten maar ook in meer

dan 25 andere landen gebruikt wordt voor de opslag en vergelijking van DNA-profielen (http://www.fbi.gov/hq/lab/html/codis1.htm).
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benut om het gebruik van het digitale DNAloket te stimuleren.
Doel: De technische implementatie van het
DNA-gedeelte van het Verdrag van Prüm.
Hiervoor is onder andere de aansluiting van
het NFI op het TESTA-II3 netwerk nodig.
Resultaat: De technische invoering is gereed;
het NFI test het systeem nu uit. Medio 2008
zal gestart worden met de uitvoering van
het Verdrag van Prüm.
Doel: De implementatie van de werkprocessen die voortvloeien uit het Verdrag van Prüm.
Met het OM worden hiervoor afspraken gemaakt over het geven van zoekopdrachten
in buitenlandse DNA-databanken en het
rapporteren van daarin gevonden matches.
Resultaat: Het NFI en het OM hebben een
voorstel geschreven voor de praktische uitvoering van het Verdrag van Prüm. Op basis
hiervan hebben zij in januari 2008 onderlinge
werkafspraken gemaakt.
Doel: De maandelijkse vermelding van het
aantal matches op www.DNAsporen.nl
Resultaat: Op de homepage van www.DNA
sporen.nl staat vanaf april 2007 het aantal
matches dat gedurende de laatste 12 maanden
via de DNA-databank is gevonden. Vanaf die
datum staat op de themapagina van deze website ook de toename van het aantal matches
vanaf december 2004, het moment dat gestart
is met de registratie van het aantal matches.
Doel: De invoering van de mogelijkheid om
geautomatiseerde wijzigingsberichten naar
VIP4 te kunnen sturen als er fouten worden
geconstateerd in de persoonsgegevens die



in het centrale NFI-systeem zijn opgeslagen.
Resultaat: Deze functionaliteit is nog niet
ingebouwd in het centrale systeem PROMIS.
Verbeteringen van persoonsgegevens worden
daarom nog steeds handmatig aan VIP doorgegeven.
Doel: Het feitelijk in gebruik nemen van de
DNA-databank van de Nederlandse Antillen
in overleg met de bevoegde autoriteiten.
Resultaat: Na een bezoek van de bevoegde
autoriteiten van de Nederlandse Antillen aan
het NFI wordt nu in nieuwe zaken routinematig
opdracht gegeven om DNA-profielen in de DNAdatabank van de Nederlandse Antillen op te
nemen. Ook is afgesproken om profielen uit
reeds afgesloten zaken op te nemen in de DNAdatabank van de Nederlandse Antillen.
Doel: De opname van DNA-profielen uit oude
zaken in de DNA-databank voor Vermiste
Personen in overleg met het OM en het KLPD.
Resultaat: In 2007 begon het NFI, in opdracht
van het KLPD, met de opname van DNA-profielen in de DNA-databank voor Vermiste Personen. Zie hiervoor hoofdstuk 10 van dit jaarverslag.
Doel: Het uitbouwen van de mogelijkheid om
gegevens uit de DNA-databank te koppelen
aan gegevens uit andere databanken.
Resultaat: In de loop van 2007 liet de projectleider van het project Landelijke Sporen Data
Bank (LSDB) een extern adviesbureau bij het
NFI aanwezige databanken inventariseren.
Gekeken werd naar hun geschiktheid om deel
uit te maken van de LSDB. Naast de DNAdatabank worden nog vijf databanken die
het NFI beheert, geschikt geacht voor deze
landelijke databank.

3

TESTA: Trans European Services for Telematics between Administrations, het beveiligde communicatienetwerk van de Europese Unie.

4

VIP: Verwijs Index Personen
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4. Groei DNA-databank
Ook in 2007 is de DNA-databank weer fors gegroeid en zijn er meer matches
gevonden dan in 2006.
In tabel 1 en figuur 1 staat de verdere groei
van de DNA-databank in 2007 ten opzichte van
voorafgaande jaren. Het aantal DNA-profielen
van personen nam met 18.639 toe van 27.056
tot 45.695. Hiervan zijn er 11.588 als verdachte
opgenomen en 34.107 als veroordeelde. Van
4.460 van de 11.588 als verdachte opgenomen
personen had het NFI op 31 december 2007

van het OM vernomen dat ze veroordeeld zijn.
In 2007 verwijderde het NFI 563 DNA-profielen
van verdachten uit de DNA-databank, omdat zij
door het OM niet langer als verdachte werden
aangemerkt. Het totaal van alle verwijderde DNAprofielen van verdachten komt daarmee op 1.877.
Dit is 30 procent van het aantal verdachten waarover het NFI een afloopbericht heeft ontvangen.

Jaar

Sporen

Personen

Waarvan verdachten

Waarvan veroordeelden

Totaal

1997

21

28

28

49

1998

708

304

304

1012

1999

1285

317

317

1602

2000

321

362

362

683

2001

1118

392

392

1510

2002

2169

857

857

3026

2003

6278

1465

1465

7743

2004

7500

2716

2427

289

10216

2005

5823

8306

2470

5836

14129

2006

4311

12309

1554

10755

16620

2007

4033

18639

1412

17227

22672

Totaal

33567

45695

11588

34107

79262

Tabel 1: Aantal in de DNA-databank opgenomen DNA-profielen
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Het aantal in de DNA-databank aanwezige
DNA-profielen van sporen nam met 4.033
toe van 29.534 tot 33.567. Van deze 33.567
spoorprofielen gaven er 9.519 matches met
personen. In principe kunnen deze DNAprofielen dus uit de DNA-databank verwijderd worden. Volgens het DNA-besluit mag
dit echter pas nadat het NFI van het OM
een afloopbericht heeft ontvangen. In 2007
verwijderde het instituut 1.746 DNA-profielen
van sporen op basis van afloopberichten van
het OM; daarmee komt het totaal van alle
verwijderde spoorprofielen op 3.222.
Het NFI maakt rappellijsten voor het OM
waarop de verdachten en de sporen staan
aangegeven waarvoor aan het NFI een

11
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Figuur 1: Groei van het aantal in de DNA-databank opgenomen DNA-profielen

afloopbericht gestuurd moet worden. Diverse
parketten van het OM hebben aangegeven dat
zij in aanvulling op de rappellijsten die het
NFI voor hen maakt, behoefte hebben aan
meer informatie over wat er precies van hen
wordt verwacht. Het NFI en het OM organiseren daarom in juni 2008 een voorlichtings-
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dag voor parketmedewerkers met als doel
de aanlevering en de verwerking van de
afloopberichten te verbeteren.
4.1 Aantallen en soorten matches
Als een DNA-profiel dat in de DNA-databank
wordt opgenomen, identiek blijkt te zijn

12

aan een profiel dat reeds in deze databank
aanwezig is, noemen we dat een match.
Vanaf 2005 houdt het NFI het aantal matches
in de DNA-databank systematisch bij. In tabel
2 is aangegeven hoeveel spoor-spoor-matches
en hoeveel spoor-persoon-matches het NFI
via de DNA-databank gevonden heeft.
Het aantal spoor-spoor-matches lijkt beperkt
te groeien maar dat is slechts schijn; veel van
dit soort matches veranderen op enig moment

DNA-databank opgenomen personen steeg.
In tabel 3 staat een onderverdeling van de in
2007 gevonden spoor-persoon-matches naar
type delict.
Enkele voorbeelden van DNA-databankmatches die in 2007 aandacht in de media
kregen:
• Een spoor uit een zedenzaak uit 1995 in
Leeuwarden gaf een match met een
verdachte van een inbraak in Borghum.

Voor 2005

2005

2006

2007

Totaal

Spoor-persoon-matches

4654

2967

2457

3326

13404

Spoor-spoor-matches

3184

356

489

348

4377

Tabel 2: Aantal door het NFI via de DNA-databank gevonden matches

in spoor-persoon-matches. Bijvoorbeeld als
bij een serie van vijf inbraken die via spoorspoor-matches aan elkaar gekoppeld zijn,
een overeenkomend DNA-profiel van een
persoon gevonden wordt, veranderen de
vier spoor-spoor-matches daardoor in vijf
spoor-persoon-matches. Een beperkte
groei van het aantal spoor-spoor-matches is
dus geen zorgpunt, maar juist een teken dat
de DNA-databank doet waarvoor het is bedoeld, namelijk het koppelen van sporen
aan personen.
Het aantal in de DNA-databank gevonden
spoor-persoon-matches nam met 35 procent
toe van 2.457 in 2006 naar 3.326 in 2007.
Dit is ook logisch omdat het aantal in de

13
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Delicttype

Percentage matches

Volumecriminaliteit (inbraken, voertuigdiefstallen, enz.)

89.8 %

Overvallen

3.4 %

Levensdelicten

3.0 %

Zedenmisdrijven

2.9 %

Overtreding opiumwet

0.5 %

Overige delicten

0.4 %

Totaal

100 %

Tabel 3: Typering van de in 2007 gevonden spoor-persoon-matches

•

•

•

•

Ruim 70 inbraken in Kennemerland
konden met een verdachte in verband
worden gebracht dankzij 18 matches
van deze verdachte met inbraaksporen.
Twaalf jongens uit Harderwijk werden
aangehouden op verdenking van 25
schoolinbraken na een match van één
van hen met één van de sporen die bij
een schoolinbraak gevonden was en
die in de DNA-databank was opgenomen.
DNA-profielen van in de DNA-databank
opgenomen veroordeelden kwamen
overeen met sporen uit zedenzaken van
1992, 2003 en 2004.
Een match van een spoor uit een gewapende overval in 2005 werd gevonden
na opname van een verdachte van oplich-
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•

•

•

•

ting en overtreding van de Opiumwet.
Sporen uit twee verkrachtingszaken uit 1989
en 1990 kwamen overeen met een verdachte
van een minder ernstige zedenzaak.
Een verdachte van een zedenzaak in Bilthoven gaf matches met sporen uit inbraken
in 1998 in Houten en in 2004 in Den Haag.
Een speekselspoor op een half opgegeten
koek bij een inbraak gaf een match met het
DNA-profiel van een inbreker dat al in de
DNA-databank zat.
Iemand die al in gevangenis vastzat, kon in
verband worden gebracht met vijf in ZuidLimburg gepleegde moorden op heroïneprostituees. Dit was mogelijk door een
match van zijn DNA-profiel met in de DNAdatabank aanwezige sporen uit die zaken.

14

4.2 Matches met oude en met nieuwe zaken
Als mensen in de DNA-databank opgenomen
worden, kunnen zij matches geven met sporen
van delicten die zij pleegden vóór hun opname
in deze databank. Eenmaal opgenomen in de
DNA-databank ontstaan matches met sporen
uit nieuwe delicten die ze daarna pleegden.
In het eerste geval worden voor oude delicten
alsnog mogelijke verdachten gevonden. In het
tweede geval rapporteert het NFI de naam van
een mogelijke verdachte van een nieuw delict.
Van alle spoor-persoon-matches die het NFI
tot nu toe gevonden heeft, is het merendeel,
ongeveer tweederde, ontstaan door de opname van een persoon in de DNA-databank.
Het spoor zat dus eerder in de DNA-databank
dan de persoon. Ongeveer één derde van het
aantal spoor-persoon-matches is ontstaan
doordat een spoor uit de DNA-databank een

15

match gaf met iemand die al in de databank
zat. De verhouding tussen hits van personen
met oude en met nieuwe zaken wordt bepaald
door een aantal factoren dat aan verandering
onderhevig is:
• Is de opgenomen persoon bij opname
een ‘first offender’ of een ‘recidivist’?
• Hoe lang is de persoon al in de DNAdatabank opgenomen?
• Pleegt de persoon nog meer delicten na
opname in de DNA-databank?
• Neemt een recidivist na een veroordeling
op basis van DNA-bewijs preventieve
maatregelen om te voorkomen dat hij
opnieuw sporenmateriaal achterlaat?
Naar verwachting zal het aandeel spoorpersoon-hits met nieuwe zaken stijgen
naarmate er meer personen langer in de
DNA-databank aanwezig zijn.
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5. Kwaliteitscontrole en kwaliteitsverbetering
Van elke NFI-medewerker wordt verwacht dat hij of zij voortdurend aandacht heeft
voor de kwaliteit van de werkprocessen en elke aanleiding benut om deze verder te
verbeteren.

Het NFI besteedt veel aandacht aan de kwaliteit
van zijn werkprocessen. Onderdeel van die
aandacht is het analyseren van fouten die tijdens
of na afloop van de werkprocessen worden
ontdekt om op basis daarvan verbeteringen in
de werkprocessen te kunnen aanbrengen.
Fouten die als gevolg van ingebouwde controlestappen tijdens de werkprocessen worden
ontdekt en gecorrigeerd, hebben extern geen
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gevolgen maar worden intern wel gebruikt voor
verdere procesverbetering. In dit jaarverslag
wordt aandacht besteed aan de werkprocessen
die specifiek te maken hebben met het gebruik
en het beheer van de DNA-databank. Voor wat
betreft het gebruik zijn dit:
• Het aanbieden van een DNA-profiel door
een DNA-deskundige aan een databankmedewerker voor DNA-databankopname

16

•

•
•

•

en -vergelijking;
Het toetsen door een databankmedewerker
of het door de deskundige aangeboden
DNA-profiel voldoet aan de juridische en
technische opname-eisen;
De opname van het betreffende profiel in
de DNA-databank;
Het vergelijken van het profiel met andere
DNA-profielen in de DNA-databank en
de eliminatiedatabank;
Het rapporteren van de resultaten aan
de DNA-deskundige.

Het beheer van de DNA-databank vindt plaats
met behulp van het centrale processysteem
PROMIS en omvat de volgende werkzaamheden:
• Het periodiek vergelijken van de inhoud
van DNA-databank en het PROMIS-systeem;
• Het aanmelden van in de DNA-databank
opgenomen personen bij de Verwijs Index
Personen (VIP) en het verwerken van
terugmeldingen van VIP;
• Het periodiek vergelijken van de inhoud
van VIP en PROMIS;
• Het aanmaken van profielclusters;
• Het toekennen van bewaartermijnen;
• Het aanpassen van bewaartermijnen van
DNA-profielen van personen na nieuwe
veroordelingen;
• Het bewaken van bewaartermijnen;
• Het bewaken van de status van verdachten;
• Het bewaken van de status van aan het OM
gerapporteerde matches;
• Het genereren van rappellijsten voor het
OM over verdachten en matches waarvoor
na verloop van tijd nog geen afloopbericht
is ontvangen;
• Het periodiek verstrekken van zaakgegevens
en matchinformatie aan het KLPD voor het

17

Landelijke Sporen Databankproject;
• Het genereren van managementinformatie.
In tabel 4 staat het aantal gevallen waarbij het
NFI achteraf constateerde dat er in 2007 iets is
misgegaan in relatie tot de hierboven genoemde
werkzaamheden. Bovendien is te zien wat, na
analyse van het betreffende voorval, de oorzaak bleek te zijn.
De interne administratieve fouten betreffen
onjuiste of niet tijdig aan DNA-databank gegeven schriftelijke opdrachten. Het aantal
achteraf geconstateerde interne contaminatiegevallen is nul, net als in 2006. Dankzij het
gebruik van de eliminatiedatabank wordt
dit soort contaminatie tegenwoordig tijdig
opgemerkt. Het externe contaminatievoorval
komt doordat medewerkers Forensische
Opsporing van de politieregio RotterdamRijnmond aan de eliminatiedatabank in 2007
toegevoegd zijn.

Oorzaak

Aantal

Externe administratieve fout

0

Interne administratieve fout

4

Fout in “chain of custody”

0

Technisch probleem

2

Onjuiste handeling medewerker

7

Interne contaminatie

0

Externe contaminatie

1

Oorzaak niet te achterhalen

1

Tabel 4: Aantallen voorvallen waarbij achteraf een fout is geconstateerd
in de werkprocessen rond het gebruik en beheer van de DNA-databank
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Van drie in het verleden in de DNA-databank
opgenomen DNA-profielen van sporen kon zo
worden vastgesteld dat het niet om dadersporen
ging. Deze DNA-profielen zijn inmiddels
verwijderd uit de DNA-databank.
De hierboven gepresenteerde aantallen zijn
niet vergelijkbaar met die uit het jaarverslag
2006. Het jaarverslag van 2006 besteedde
aandacht aan de kwaliteitsaspecten van alle
stadia van het DNA-onderzoek gericht op de
opname van DNA-profielen in de DNA-databank. Deze getallen zijn nu, samen met die
van andere onderzoeksafdelingen, opgenomen
in het algemene jaarverslag van het NFI.
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6. Wet- en regelgeving
Wijzigingen in wet- en regelgeving beïnvloeden de werkprocessen bij het NFI.
In 2007 is het DNA-besluit aangepast. Hierdoor heeft het NFI vanaf 1 januari 2008 zelf
het recht om onderzoek uit te besteden, als
dat nodig is. Vroeger was daarvoor een opdracht van het OM nodig. Verder nam het
parlement een aantal voor de DNA-databank
relevante wetsvoorstellen in behandeling of
werden voorstellen verder behandeld:
• De wet OM-afdoening, waardoor het
OM zelf straffen op kan leggen zonder
tussenkomst van de rechter;
• De aanpassing van de wet op de
lijkbezorging, waardoor de burgemeester
een DNA-profiel kan laten bepalen van
een ongeïdentificeerde overleden persoon;
• De goedkeuring van het Verdrag van Prüm
(zie ook paragraaf 11.3);
• De omzetting van het Verdrag van Prüm
in EU-regelgeving.
Daarnaast zette de minister van Justitie
twee stukken ter advisering bij de justitiële
ketenpartners uit:

19

•

•

De nota ‘Verkenning DNA-onderzoek
in strafzaken’ vanuit wetgevings- en
juridisch perspectief. Deze nota stelt
onder andere voor om onder bepaalde
voorwaarden ‘familial searching’ mogelijk
te maken. Deze adviezen zijn inmiddels
ontvangen en verwerkt in de definitieve
versie van de nota die het parlement eind
maart 2008 kreeg aangeboden;
Het conceptwetsvoorstel ‘Identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden’.

Ter voorbereiding op de volgende fase van
de wet ‘DNA-onderzoek bij veroordeelden’ die
nu nog maar gedeeltelijk geldt, ontwikkelde
de landelijke projectgroep DNA-onderzoek bij
veroordeelden een simulatiemodel. Met dit
model zijn de gevolgen van de volledige invoering van de wet voor de diverse ketenpartners
ingeschat. Wanneer de wet volledig in werking
treedt, is nog niet definitief besloten. Vooralsnog houdt de landelijke projectgroep rekening
met 1 januari 2009.
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7. Voorlichting
Een van de taken van het NFI is het delen van kennis en informatie. Voor de DNAdatabank gebeurt dit op diverse manieren.

7.1 www.DNAsporen.nl
Via www.DNAsporen.nl houdt het NFI het publiek
op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied
van forensisch DNA-onderzoek in Nederland, en
ook daarbuiten als dit voor Nederland van belang
is. Daarnaast is via deze site maandelijks de groei
van de DNA-databank en het aantal matches dat
via de DNA-databank gevonden wordt, te volgen.
Deze internetsite is in 2007 gemiddeld 5.467 maal
per maand geraadpleegd; een stijging van 15 procent ten opzichte van 2006 toen de site maandelijks
4.742 keer bekeken werd. Van de helpdesk van de
site is in 2007 slechts 66 maal gebruik gemaakt,
ten opzichte van 119 keer in 2006. In totaal gaven
1.505 mensen zich op voor de mogelijkheid om
op informatietoevoegingen aan de site geattendeerd te worden. In 2007 werd 62 maal nieuwe
informatie aan de site toegevoegd.
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7.2 Bezoekers, presentaties en publicaties
In 2007 ontving de beheerder van de DNAdatabank bezoekers uit Nederland en het
buitenland. Onder de vier bezoeken uit Nederland was ook de minister van Justitie. Voor
wat het buitenland betreft bezochten delegaties
uit Bulgarije, België, Amerika, Korea, Tsjechië,
Zuid-Afrika en Suriname de DNA-afdelingen
van het NFI.
De beheerder van de DNA-databank verzorgde
22 presentaties over aan de DNA-databank
gerelateerde onderwerpen. Vier waren hiervan
in het buitenland. Daarnaast is meegewerkt aan
de herziene derde druk van de NFI-publicatie
‘De essenties van forensisch DNA-onderzoek’.
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8. Projecten en studies
De DNA-databank staat niet op zichzelf. Informatie uit de DNA-databank wordt
ook gebruikt in andere projecten en studies.

Dit hoofdstuk behandelt een aantal lopende
projecten rond de DNA-databank of projecten
waarin informatie uit de DNA-databank is
gebruikt.
8.1 Landelijke Sporendatabank
Het project Landelijke Sporendatabank
(LSDB) is in 2004 als proef opgezet en heeft als
doel om op landelijk niveau DNA-informatie
en vingerspoorinformatie op een voor de opsporing synergistische wijze te combineren.
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In 2006 is besloten dat dit project deel gaat
uitmaken van het Landelijke Sporenvolgsysteem Project, één van de projecten uit het
Programma Versterking Opsporing en Vervolging (PVOV). Het programma is opgezet naar
aanleiding van de gebeurtenissen rond de
Schiedammer Parkmoord, op aanbeveling
van de commissie Posthumus. Medio 2007
inventariseerde een extern adviesbureau in
opdracht van de landelijke projectleider van
het LSDB-Project de databanken die bij het
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NFI aanwezig zijn. Ook keek dit bureau naar
hun geschiktheid om deel uit te maken van
de LSDB. Naast de DNA-databank worden
nog vijf door het NFI beheerde databanken
geschikt geacht voor deze landelijke databank.
8.2 WODC-studies
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voert op verzoek
van de overheid regelmatig studies over
forensisch DNA-onderzoek5 uit. In relatie tot
de DNA-databank is in 2007 de WODC-studie
over de uitvoering en de effectiviteit van de

5

wet ‘DNA-onderzoek bij veroordeelden’
afgerond. Het WODC deed ook een vervolgstudie over de wetswijziging van het DNAonderzoek in strafzaken uit 2001. In 2003 was
de eerste studie, de zogenaamde nulmeting,
hiervoor afgerond. Deze bevat een evaluatie
van zaken uit 1999 waarin DNA-onderzoek
als opsporings- en/of bewijsmiddel gebruikt
is. In de vervolgstudie worden zaken uit 2004
geëvalueerd en vergeleken met de resultaten
van de evaluatie van zaken uit 1999. Beide
studies zullen met de aanbieding aan het
parlement openbaar worden.

Voor een overzicht zie: http://www.dnasporen.nl/content/projecten.asp
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9. Bijzondere onderwerpen
Het afgelopen jaar werd over een aantal onderwerpen discussie gevoerd binnen de
strafrechtsketen en de media. Enkele van die discussieonderwerpen passeren hier de
revue.
9.1 Minderjarigen
In het jaarverslag 2006 is al aangegeven dat
er rechtsonduidelijkheid rond de opname van
minderjarigen in de DNA-databank bestaat en
dat het OM om een uitspraak van de Hoge
Raad heeft gevraagd over het honoreren door
rechtbanken van de bezwaren die minderjarigen hebben tegen de opname van hun DNAprofiel in de DNA-databank. De Hoge Raad heeft
hierover nog geen uitspraak gedaan.
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9.2 Eliminatiedatabank
In 2007 is het NFI gestart met het opnemen van
DNA-profielen van medewerkers van afdelingen
Forensische Opsporing (FO) van de regiopolitiekorpsen in de zogenaamde eliminatiedatabank.
Dit is een DNA-databank waarmee onbedoelde
contaminatie van DNA-monsters met DNA van
mensen die met deze monsters werken, kan
worden gevonden. Een dergelijke eliminatiedatabank wordt een steeds meer onmisbaar
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kwaliteitsinstrument naarmate de DNA-profileringstechnologie gevoeliger wordt. Zo is er de
afgelopen jaren geen enkel geval van contaminatie met een NFI-medewerker meer geconstateerd nadat het NFI zijn onderzoeksresultaten
heeft gerapporteerd. Alle gevallen van contaminatie met personen in de eliminatiedatabank
worden namelijk tijdig opgemerkt en gecorrigeerd.
In 2007 zijn alleen de FO-medewerkers van de
politieregio Rotterdam-Rijnmond in de eliminatiedatabank opgenomen. Hierbij vond het NFI
drie gevallen van contaminatie met oude zaken.
Dit toont aan dat het opnemen van DNA-profielen van FO-medewerkers in de eliminatiedatabank zinvol is. Inmiddels is er opnieuw discussie
ontstaan over de opname van DNA-profielen
van FO-medewerkers van de regiopolitiekorpsen
in de eliminatiedatabank. In afwachting van de
uitkomst van deze discussie worden voorlopig
geen nieuwe DNA-monsters van FO-medewerkers van de regiopolitiekorpsen voor de eliminatiedatabank afgenomen.
9.3 Low Copy Number DNA-techniek
In december 2007 ontstond er enige beroering
over de Low Copy Number (LCN) DNA-techniek.
Aanleiding was het feit dat een Engelse rechter
LCN-DNA-resultaten niet als bewijs heeft
geaccepteerd en de verdachte heeft vrijgesproken. Op grond van deze uitspraak gebruikte
de Engelse politie de LCN-DNA-techniek een
tijdje niet. Naar aanleiding van deze gebeurtenis werden hierover kamervragen gesteld
aan de minister van Justitie. Deze heeft hierop
geantwoord dat de LCN-DNA-techniek niet
wezenlijk anders is dan de standaard DNAanalyse en derhalve in Nederland gewoon
gebruikt blijft worden. Meer informatie over

6

de mogelijkheden en beperkingen van de
LCN-DNA-techniek zijn te vinden in hoofdstuk
7 van de NFI-publicatie6 ’De essenties van
forensisch DNA-onderzoek’.
9.4 Vrijspraak eeneiige tweeling
In augustus 2007 sprak de rechter een eeneiige tweeling vrij ondanks het feit dat DNAmateriaal van één van hen op een plaats delict
was aangetroffen en via een match in de
DNA-databank aan de tweeling was gekoppeld.
Omdat de DNA-profielen van een eeneiige
tweeling niet van elkaar te onderscheiden zijn,
kon de rechter echter niet vaststellen wie van
beiden de dader moest zijn: beiden werden
daarom vrijgesproken. Mede naar aanleiding
hiervan startte het NFI een oriënterend
onderzoek naar mogelijkheden om celmateriaal van eeneiige tweelingen van elkaar te
kunnen onderscheiden.
9.5 DNA-onderzoek en gezinshereniging
In september 2007 was er veel aandacht in de
media voor de Franse plannen om DNA-onderzoek voor de verificatie van gezinsherenigingsverzoeken in te voeren. In Nederland doet het
NFI dit al geruime tijd, net zoals het Forensisch
Laboratorium voor DNA-onderzoek (FLDO) en
Sanquin. De Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) is in dergelijke gevallen opdrachtgever.
Het onderzoek gebeurt op vrijwillige basis en
de DNA-profielen worden na afloop van het
onderzoek vernietigd.

Te downloaden van: de literatuurpagina van www.DNAsporen.nl
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10. DNA-databank voor Vermiste Personen
In 2007 begon het NFI in opdracht van het KLPD met het bepalen en opnemen van
DNA-profielen in de DNA-databank voor Vermiste Personen.

In onderstaande tabel staat hoeveel en welk
soort profielen er op 31 december 2007 in
deze DNA-databank aanwezig waren. Ondanks

Soort profiel

de nog geringe omvang van deze DNA-databank
zijn inmiddels al vier ongeïdentificeerde lijk(del)en gekoppeld aan vermiste personen.

Aantal

Vermiste personen

66

Familieleden van vermiste personen
• waarvan ouders:
67
• waarvan kinderen:
12
• waarvan broers of zussen:	30
• waarvan echtgenoten:
2

111

Ongeïdentificeerde lijk(del)en

61

Tabel 5: Samenstelling van de DNA-databank voor Vermiste Personen
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11. Internationale activiteiten
Niet alleen voor Nederland maar ook internationaal zijn DNA-onderzoek en de
resultaten daarvan van belang.

11.1 ENFSI
Het NFI is lid van het European Network of
Forensic Science Institutes (ENFSI). ENFSI
heeft diverse werkgroepen met als doel gemeenschappelijke standaarden en (nieuwe)
kennis en vaardigheden te ontwikkelen en aan
elkaar over te dragen. De DNA-werkgroep van
ENFSI heeft verschillende subwerkgroepen.
De DNA Database Subgroup produceerde in
2007 een eerste en tweede concept van een
document over DNA-databankmanagement.
Verder verzorgt deze werkgroep vergelijkende
overzichten van DNA-wetgeving en -databankresultaten die elk half jaar op de ENFSI
internetsite worden gepubliceerd. Verder
werd in 2007 het project ‘DNA Database
Search Engine Feasibility Study’ dat door het
Europese AGIS-programma gefinancierd
wordt, afgerond.
11.2 CODIS-user meeting
Veel Europese landen gebruiken het door de
FBI ontwikkelde DNA-databankprogramma
CODIS. De FBI organiseert jaarlijks een
CODIS-user meeting in de Verenigde Staten.
Deze meeting is uiteraard vooral gericht
op de Amerikaanse gebruikers. Een aantal
jaren geleden werden er ook Europese
CODIS-user meetings gehouden. Het NFI
nam daarom het initiatief om opnieuw een
dergelijke jaarlijkse bijeenkomst te organi-
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seren. Deze bijeenkomst vond plaats op
22 april 2008 in Praag en ging vooraf aan de
voorjaarsbijeenkomst van de ENFSI-DNAwerkgroep.
11.3 Verdrag van Prüm
Het Verdrag van Prüm is op 15 januari
2008 door de Eerste Kamer behandeld en
bekrachtigd. Medio 2008 zal het NFI starten
met het vergelijken van Nederlandse DNAprofielen met andere bij het Verdrag van
Prüm aangesloten landen.
In 2007 heeft de Raad van de Europese Unie
een voorstel van Duitsland aanvaard om het
informatieuitwisselingsdeel van het Verdrag
van Prüm om te zetten in EU-wetgeving. De
‘EU Working Group on Information Exchange’
die met voorstellen voor het uitwisselen van
DNA-informatie tussen de EU-lidstaten moest
komen, is daardoor overbodig geworden en
is opgeheven.
In het jaarverslag 2006 staat al dat het NFI
namens Nederland samen met Duitsland en
Oostenrijk de software voor de uitvoering
van het verdrag ontwikkelde. Daarnaast maakte
het NFI in 2007 ook nog een testset met DNAprofielen. Voordat een land er gebruik van gaat
maken, kan met deze set gecontroleerd worden
of de software correct werkt.
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11.4 Nederlandse Antillen
In 2007 zijn de eerste DNA-profielen
opgenomen in de DNA-databank van de
Nederlandse Antillen. DNA-onderzoeksopdrachten uit de Nederlandse Antillen bevatten
nu ook standaard een opdracht van de rechtercommissaris om de DNA-profielen uit het
DNA-onderzoek op te nemen in de DNAdatabank van de Nederlandse Antillen. De
officier van justitie die op de Nederlandse
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Antillen bevoegd is om DNA-onderzoek te
vorderen, bracht in 2007 een bezoek aan het
NFI. Afgesproken is om te bekijken of ook
DNA-profielen uit reeds afgesloten Antilliaanse zaken alsnog in de DNA-databank
van de Nederlandse Antillen opgenomen
kunnen worden. Het NFI heeft hierover met
het Antilliaanse OM afgesproken om een
overzicht te maken van DNA-profielen die
daarvoor in aanmerking komen.
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12. Vooruitblik
In 2008 verwacht het NFI weer een aanzienlijke toename van het aantal personen in de
DNA-databank. Het verdubbelde in 2007 net als in 2006 zijn capaciteit om DNA-profielen van
veroordeelden te bepalen en in de DNA-databank op te nemen. Hierdoor kunnen in 2008 twee
maal zoveel veroordeelden in de DNA-databank worden opgenomen als in 2007. Zo wordt de
werkvoorraad van 40 weken die nog uit 2005/2006 dateert (wegens het onverwacht hoge aanbod
van veroordeelden), in 2008 weggewerkt. Naar verwachting is het NFI begin 2009 klaar om het
aanbod van de tweede fase van de wet ‘DNA-onderzoek bij veroordeelden’ te verwerken.
Ook wordt medio 2008 begonnen met de uitvoering van het Verdrag van Prüm. Daardoor
kunnen DNA-profielen vergeleken worden met die van Prüm-lidstaten die dan operationeel zijn.
Nu zijn Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Luxemburg al operationeel. Als Nederland
medio 2008 mee gaat doen, zijn wellicht ook Frankrijk, België, Finland en Slovenië al operationeel.
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Het NFI heeft in 2008, wat de DNA-databank
betreft, de volgende specifieke doelstellingen:
• Het wegwerken van de in 2005 en 2006
opgelopen achterstand bij de opname van
veroordeelden in de DNA-databank.
Zo kan met een schone lei begonnen
worden aan de volgende fase van de wet
‘DNA-onderzoek bij veroordeelden’.
• Het blijven streven naar een digitale aanlevering van DNA-onderzoeksaanvragen
en -opdrachten.
• De implementatie van de mogelijkheid om
geautomatiseerde wijzigingsberichten naar
Verwijs Index Personen (VIP) te kunnen
sturen, als er fouten worden geconstateerd
in de persoonsgegevens die in het centrale
NFI-systeem staan. Deze doelstelling is in
2007 niet gerealiseerd omdat andere aanpassingen van het centrale systeem een
hogere prioriteit kregen.
• Het maken van een overzicht van DNAprofielen uit reeds afgesloten zaken uit
de Nederlandse Antillen. Zo kunnen de
bevoegde autoriteiten in de Nederlandse
Antillen aangeven welke DNA-profielen
alsnog in de DNA-databank van de Nederlandse Antillen opgenomen kunnen
worden.
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