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Voorwoord

Het jaar 2008 was een belangrijk jaar voor de Nederlandse
DNA-databank voor Strafzaken. In 2008 besloot de directie van het
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) om de DNA-databank onder
te brengen in een aparte afdeling.
Het doel van deze herpositionering is om het DNA-laboratorium van het NFI
zoveel als nu wettelijk mogelijk is, in eenzelfde positie te plaatsen als de overige
ISO-17025 geaccrediteerde laboratoria in Nederland die zich met forensisch DNAonderzoek bezighouden. Hiermee wordt geanticipeerd op de algemene ontwikkeling
richting meer concurrentie in de markt voor forensisch onderzoek. Door de ratificatie
van het Verdrag van Prüm is in 2008 de geautomatiseerde internationale uitwisseling
van DNA-profielen mogelijk geworden. Deze belangrijke ontwikkeling levert naar
verwachting een belangrijke bijdrage aan de rechtspleging in Nederland. Sinds de
start van de uitwisseling zijn de eerste resultaten zeer bemoedigend. Dit jaarverslag
besteedt aan deze, maar ook andere onderwerpen, uitgebreid aandacht.

dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi
Algemeen directeur Nederlands Forensisch Instituut
Beheerder Nederlandse DNA-databank voor Strafzaken
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1 Inleiding

Het thema van dit jaarverslag is de internationale vergelijking van
DNA-profielen die mogelijk is geworden door de ratificatie van het
Verdrag van Prüm.
Voordat hierop ingegaan wordt, komt eerst de herpositionering van de DNA-databank
in hoofdstuk 2 aan de orde. Vervolgens behandelt hoofdstuk 3 uitgebreid het Verdrag
van Prüm. Een jaarverslag legt uiteraard ook verantwoording af over de activiteiten
in het voorafgaande jaar. In hoofdstuk 4 wordt daarom nagegaan of de gestelde doelen
zijn bereikt. In hoofdstuk 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 aan de orde (hoofdstuk 6). Hoofdstuk 7 besteedt aandacht aan de veranderingen in de wet- en regelgeving
die voor de DNA-databank van belang zijn. Hoofdstuk 8 is gewijd aan de voorlichting
over de DNA-databank, zoals de internetsite 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 9 een aantal projecten
behandeld waarin de DNA-databank een rol speelt. Elk jaar zijn er bepaalde onderwerpen waarover ketenpartners of de media discussiëren. Deze onderwerpen komen in
hoofdstuk 10 aan bod. De DNA-databank voor Vermiste Personen wordt in hoofdstuk
11 besproken. Daarna gaat hoofdstuk 12 in op een aantal internationale zaken.
In het laatste hoofdstuk wordt vooruitgekeken naar 2009.
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2 Herpositionering van de DNA-databank

Sinds 1 januari 2009 is de DNA-databank een zelfstandig onderdeel binnen het NFI. Daarvoor was het beheer van deze databank
ondergebracht bij de afdeling DNA-Typering van het NFI. Deze afdeling
doet, net als enkele andere DNA-laboratoria in Nederland, DNAonderzoek in strafzaken. Het NFI is zo proactief bezig om de positie van
het eigen DNA-laboratorium ten opzichte van de DNA-databank zoveel
mogelijk gelijkwaardig te maken aan die van andere laboratoria.
Naast het NFI kan elk ander ISO-17025 gecertificeerd laboratorium in opdracht van
een officier van justitie DNA-onderzoek in strafzaken verrichten. Het laboratorium is
verplicht om daaruit komende DNA-profielen op te laten nemen in de DNA-databank.
Andere aanbieders van forensisch DNA-onderzoek waren voor de opname van door
hen geproduceerde DNA-profielen in de DNA-databank echter afhankelijk van DNAdeskundigen van het NFI.
De DNA-databank wordt, zoveel als wettelijk mogelijk is, gepositioneerd als onafhankelijke organisatie die haar DNA-profielen ontvangt van forensische DNA-deskundigen
van ISO-17025 geaccrediteerde en laboratoria waaronder het NFI. Hiervoor zijn in 2008
of worden in 2009 de volgende maatregelen genomen:
•

•

•
•
•
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De Nederlandse DNA-databank is een aparte afdeling van het NFI geworden.
Deze afdeling valt direct onder de algemeen directeur van het NFI, die volgens
artikel 14 lid 3 van het DNA-besluit formeel het beheer voert over de DNAdatabank.
De nieuwe afdeling kan gebruikmaken van de NFI-stafdiensten maar het hoofd
van de nieuwe afdeling, de feitelijke beheerder van de DNA-databank, neemt geen
deel aan de overlegstructuren van de andere NFI-afdelingshoofden.
De Nederlandse DNA-databank blijft haar eigen jaarverslag maken.
De internetsite www.DNAsporen.nl wordt de internetsite van de Nederlandse
DNA-databank.
De beheerder van de Nederlandse DNA-databank heeft in overleg met alle
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•
•
•
•

1

Nederlandse ISO-17025-geaccrediteerde producenten van DNA-profielen
(waaronder het NFI) intakecriteria vastgesteld voor de opname van DNA-profielen
in de Nederlandse DNA-databank voor Strafzaken en heeft die openbaar gemaakt1.
De intakecriteria zijn gebaseerd op de Nederlandse DNA-wetgeving en de aanbevelingen van de DNA-werkgroep van het European Network of Forensic Science
Institutes (ENFSI).
De werkruimtes van de afdeling Nederlandse DNA-databank zijn alleen toegankelijk
voor medewerkers van die afdeling (met uitzondering van de bedrijfshulpverleners).
Medewerkers van de afdeling Nederlandse DNA-databank accepteren geen taken en
functies die feitelijk bij het NFI thuishoren.
De afdeling Nederlandse DNA-databank heeft een eigen directory op het NFInetwerk die niet toegankelijk is voor andere (niet-ICT-)medewerkers van het NFI.
Internationale matches en matches die ontstaan door DNA-profielen van andere
laboratoria dan het NFI, worden door de beheerder van de Nederlandse DNAdatabank zelfstandig gerapporteerd.

Zie: http://www.dnasporen.nl/docs/literatuur/Criteria%20voor%20de%20aanlevering%20van%20DNA-profielen%201.2.doc
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3 Het Verdrag van Prüm

Het afgelopen jaar was een belangrijk jaar voor de Nederlandse DNAdatabank voor Strafzaken. In 2008 ratificeerde namelijk het Nederlandse
Parlement namelijk het Verdrag van Prüm dat Nederland in 2005
ondertekende. Hierdoor kon het feitelijk in werking treden. Het verdrag
omvat diverse soorten onderlinge samenwerking en gegevensuitwisseling
tussen de lidstaten en is vooral gericht op de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme. Het verdrag geeft de lidstaten
onder andere het recht om DNA-profielen die aanwezig zijn in de
DNA-databank van een lidstaat, volledig geautomatiseerd te vergelijken
met de DNA-databanken van andere lidstaten.
3.1 Het hit-no-hit-principe
DNA-profielen worden met elkaar vergeleken op basis van het zogenaamde hit-nohit-principe. Dit betekent dat de vergelijking plaatsvindt zonder dat op dat moment
de persoons- en/of zaakgegevens van de DNA-profielen bekend zijn. Als er een match
wordt gevonden, dan kunnen landen die bij de match betrokken zijn, de persoons- en/
of zaakgegevens die bij het DNA-profiel horen, bij elkaar opvragen; dit gebeurt op basis
van een code die bij het DNA-profiel hoort. Hierbij wordt gebruikgemaakt van reeds
bestaande kanalen. Omdat DNA-informatie in Nederland aangemerkt wordt als Justitieinformatie, worden in- en uitgaande informatieverzoeken die op het Verdrag van Prüm
gebaseerd zijn, verwerkt als internationale rechtshulpverzoeken.
3.2 Internationale rechtshulpverzoeken
Alle internationale rechtshulpverzoeken, dus ook die voortvloeien uit het Verdrag
van Prüm, worden verwerkt door één van de Internationale Rechtshulpcentra (IRC).
De uitgaande rechtshulpverzoeken lopen via de regionale IRC’s, de inkomende rechtshulpverzoeken gaan via het Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC).
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Alle in- en uitgaande rechtshulpverzoeken worden geregistreerd in het LURIS-systeem2.
Rechtshulpverzoeken die gebaseerd zijn op het Verdrag van Prüm, zijn in het LURISsysteem als zodanig herkenbaar. Op deze manier kan aan onderlinge rapportageverplichting tussen de lidstaten, zoals het Verdrag van Prüm vereist, worden voldaan.
Bij een inkomend rechtshulpverzoek vraagt het LIRC op basis van de code die bij het
Nederlandse DNA-profiel hoort, aan de beheerder van de DNA-databank om de match
te verifiëren en de persoons- en/of zaakgegevens te verstrekken. Daardoor is het LIRC
in staat om het inkomende rechtshulpverzoek te toetsen en worden de gevraagde gegevens verstrekt aan het verzoekende land als de uitkomst van de toets positief is.
De hierboven geschetste procedure is vastgelegd in een Engelstalig document.
Dit document wordt verstrekt aan elk nieuw land waarmee Nederland in het kader
van het Verdrag van Prüm of de EU-Prüm-decision DNA-profielen gaat uitwisselen.
3.3 Internationale standaardisatie
Om DNA-profielen tussen landen onderling te kunnen vergelijken, moeten landen
hun DNA-profielen op dezelfde wijze bepalen. Dit heeft men zich al vroeg gerealiseerd.
Daarom nam de Raad van de Europese Unie al in 2001 een resolutie (2001/C 187/01)
aan waarin alle lidstaten worden opgeroepen om bij het bepalen van DNA-profielen
in ieder geval zeven met name genoemde DNA-merkers (loci) te gebruiken. Dit is de
zogenaamde European Standard Set (ESS).
3.3.1 Prüm inclusion rules
Niet alle DNA-profielen die aanwezig zijn in de DNA-databank van een land, worden
vergeleken met de DNA-profielen van andere landen. Alleen DNA-profielen die voldoen
aan de zogenaamde ‘inclusion rules’ worden vergeleken met de DNA-profielen van
andere landen. Ook die DNA-profielen moeten aan de ‘inclusion rules’ voldoen.
Het doel van deze ‘inclusion rules’ is om een zinvolle onderlinge vergelijking van de
DNA-profielen mogelijk te maken. In de ’inclusion rules’ staat onder andere hoeveel
DNA-kenmerken een DNA-profiel moet bevatten en dat DNA-mengprofielen en DNAprofielen van sporen die al aan een persoon gekoppeld zijn, niet meedoen aan de
vergelijking. De volledige Prüm ‘inclusion rules’ zijn opgenomen in § 1.1 van hoofdstuk
1 van de bijlage bij besluit 2008/616/JBZ van de Raad van de Europese Unie.
3.3.2 Prüm matching rules
De Prüm ‘matching rules’ bepalen welke DNA-profielen als voldoende overeenkomend
kunnen worden beschouwd na een onderlinge vergelijking. De Prüm ‘matching rules’
zijn opgenomen in § 1.2 van hoofdstuk 1 van de bijlage bij besluit 2008/616/JBZ van de
Raad van de Europese Unie.
Er zijn vier verschillende soorten matches:
• Quality 1: Alle (minimaal 6) DNA-kenmerken (allelen) van alle DNA-merkers (loci)
die in beide DNA-profielen voorkomen, komen volledig met elkaar overeen.
• Quality 2: Een van beide matchende DNA-profielen bevat een zogenaamde wildcard.
Van een wildcard kan gebruikgemaakt worden als een bepaald DNA-kenmerk niet
of niet met zekerheid kan worden bepaald of niet kan worden opgenomen in de
DNA-databank. Een wildcard matcht met elk ander DNA-kenmerk.
• Quality 3 en 4: De DNA-profielen matchen met uitzondering van één DNA-kenmerk 3.
Ook dit soort matches met één verschil tussen de twee betrokken DNA-profielen

2

LURIS: Landelijk Uniform Registratiesysteem Internationale Rechtshulp

3

Bij quality 3 is er een verschil van één DNA-bouwsteen (basepaar) tussen de 2 matchende allelen. Bij quality 4 is er een groter verschil

Jaarverslag 2008 van de Nederlandse DNA-databank voor Strafzaken

14

worden getoond; dit om vals-negatieve matches te voorkomen. Dit zijn matches die
je had moeten vinden maar die je niet vindt omdat een van beide DNA-profielen
een foutje bevat. Omdat in het verleden de apparatuur en de ICT infrastructuur nog
niet zo geavanceerd waren als tegenwoordig, is het niet helemaal uit te sluiten dat
er in DNA-databanken DNA-profielen voorkomen met een bepalings- of een
typefout. Ook als enkelvoudige DNA-profielen uit DNA-mengprofielen afgeleid zijn,
kunnen fouten zijn gemaakt.
Wanneer een quality 2, 3 of 4 match wordt gevonden, nemen de nationale contactpunten die belast zijn met de uitvoering van het Verdrag van Prüm, contact met elkaar op.
Ze verzoeken elkaar om het originele DNA-profiel op te zoeken en te controleren of de
in de DNA-databank aanwezige numerieke weergave van het DNA-profiel overeenkomt
met het oorspronkelijke DNA-profiel. In het afgelopen jaar is al één maal op deze wijze
een match gevonden die gemist zou zijn als alleen quality 1 matches zouden worden
getoond. In figuur 1 staat deze match.

Figuur 1: Quality 4 Prüm-match tussen DNA-profiel van een spoor uit het buitenland en het DNA-profiel van een persoon
uit Nederland. Het geel gemarkeerde verschil in het buitenlandse DNA-profiel bleek het gevolg te zijn van een typefout

15
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3.4 Prüm-software
De software die gebruikt wordt om elkaars DNA-databanken te bevragen, ontwikkelden
Duitsland, Oostenrijk en Nederland gezamenlijk. In figuur 2 is te zien hoe deze softwarecomponenten onderling samenhangen en hoe de informatiestromen verlopen.

1
10

9

11

8

17

12

7

3

16

13

6

4

15

14

5

2

Figuur 2: Onderlinge samenhang van de Prüm softwarecomponenten en verloop van de informatiestromen

Dagelijks maakt de Graphical User Interface een kopie van de DNA-databank (1).
Vanuit de Prüm kopie stuurt de Graphical User Interface DNA-profielen ter vergelijking
naar andere landen (2). Het verzoek wordt door de Communication Tool omgezet in
een bestand waarop encryptie wordt toegepast (3). Dit bestand wordt als e-mailbijlage
over het beveiligde Europese TESTA-II-netwerk naar een ander land gestuurd (4).
Daar arriveert het op de e-mailserver van het andere land (5). De Communication
Tool van het andere land haalt vervolgens het bestand uit de e-mailserver, de encryptie
wordt ongedaan gemaakt (6) en het te vergelijken DNA-profiel wordt neergezet in de
zogenaamde Request & Response Database (7). De Matching Tool haalt het te vergelijken DNA-profiel op uit de Request & Response Database (8), en vergelijkt het DNAprofiel met de Prüm kopie van de DNA-databank van het andere land (9/10) en zet het
resultaat van de vergelijking (hit of no-hit) terug in de Request & Response Database
(11). De Communication Tool haalt het resultaat op uit de Request & Response
Database (12) en zet het om in een bestand waarop encryptie wordt toegepast (13).
Dit bestand wordt als e-mailbijlage over het beveiligde Europese TESTA-II-netwerk
teruggestuurd naar het verzoekende land (14). Daar komt het op de e-mailserver aan
(15) en wordt door de Communication Tool van het verzoekende land opgepikt (16).
Het resultaat wordt na het ongedaan maken van de encryptie in de Request & Response
Database gezet (17). Daar kan het door middel van de Graphical User Interface
worden bekeken.
In de Request & Response Database komen dus zowel de resultaten van de inkomende
als de uitgaande DNA-profielvergelijkingsverzoeken van een land te staan. Beide
soorten matches kunnen geraadpleegd worden door het Nationale Contact Punt dat
verantwoordelijk is voor de internationale vergelijking van DNA-profielen. Beide
soorten matches kunnen voor het OM aanleiding zijn voor de vervolgstap: het
opvragen van informatie uit het buitenland via een internationaal rechtshulpverzoek.
De zes landen die nu operationeel zijn, communiceren met elkaar zoals aangegeven in
figuur 2. In plaats van naar één ander land, worden de DNA-profielen via het TESTA-IInetwerk echter naar vijf andere landen gestuurd.
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Veel Europese landen gebruiken net als Nederland het door de FBI ontwikkelde DNAdatabankprogramma CODIS om DNA-profielen te bewaren en te vergelijken. De FBI is
bereid om in een volgende versie van CODIS de door Nederland, Duitsland en Oostenrijk ontwikkelde software op te nemen. Op deze manier is er slechts één in plaats van
vier applicaties nodig om internationaal DNA-profielen te kunnen vergelijken. Ook
Nederland is uitgenodigd om deze nieuwe CODIS-versie te helpen ontwikkelen.
3.5 Praktische werkwijze
In Nederland is met name het Openbaar Ministerie (OM) eindverantwoordelijk voor
forensische DNA-aangelegenheden. Met het OM (Parket Generaal) is een aantal praktische afspraken gemaakt. Deze afspraken betekenen onder meer dat de beheerder van
de DNA-databank zelf gemandateerd is om DNA-profielen die aan de ‘inclusion rules’
voldoen, ter vergelijking naar het buitenland te sturen. Daarbij gevonden matches worden aan de betrokken parketten en politieregio’s gerapporteerd tenzij het om matches
met Nederlandse veroordeelden4 gaat. Na ontvangst van een Prüm matchrapportage
beslist het OM of het op basis van die rapportage zal overgaan tot het opvragen van
de bij het buitenlandse DNA-profiel behorende gegevens via een internationaal rechtshulpverzoek (zie § 3.2).
3.6 Het voorkomen van vals-positieve matches
Naast vals-negatieve matches (zie § 3.3.2) kan er ook sprake zijn van vals-positieve
matches. Dit zijn matches tussen DNA-profielen die van verschillende personen afkomstig zijn maar toch matchen. Dit is natuurlijk een ongewenste situatie. Door een valspositieve match kan een persoon namelijk een mogelijke verdachte worden in een zaak
waar hij of zij niets mee te maken heeft. De Prüm ‘matching rules’ zeggen dat er in
twee DNA-profielen die met elkaar vergeleken worden, minimaal zes onderling vergelijkbare en volledig matchende loci moeten zijn voordat er sprake is van een match.
6-locus matches en ook 7-locus matches hebben echter ook een niet te verwaarlozen
kans om bij toeval te ontstaan; dit kan met name gebeuren als met grote aantallen
DNA-profielen gezocht wordt in grote DNA-databanken. Door extra DNA-onderzoek
te doen na het vinden van een 6- of 7-locus match kan worden vastgesteld of het om
een echte of een vals-positieve match gaat. Helaas is dit echter niet altijd mogelijk.
Sommige landen zijn wettelijk verplicht om het celmateriaal waaruit een DNA-profiel
van een persoon vervaardigd is, te vernietigen zodra het DNA-profiel in de nationale
DNA-databank is opgenomen. Extra DNA-onderzoek is dan niet meer mogelijk zonder
de betrokken persoon opnieuw te bemonsteren. Omdat het optreden van vals-positieve matches niet te verwaarlozen is, heeft de Minister van Justitie de Voorzitter van
de Eerste Kamer laten weten dat Nederland voorlopig geen informatie opvraagt of
verstrekt op basis van 6- en 7-locus Prüm-matches5. Bij dit soort matches moet eerst
gekeken worden of er mogelijkheden voor extra DNA-onderzoek zijn. Hierdoor kan er
meer zekerheid worden verkregen of het om echte of vals-positieve matches gaat.

4

Veroordeelden die in de Nederlandse DNA-databank matches hebben gegeven met sporen, zijn daardoor een mogelijke verdachte geworden
in de zaken waaruit de sporen afkomstig zijn. In dat geval wordt er wel gerapporteerd.

5
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Verwacht aantal toevallige matches

Het aantal toevallige matches dat bij een zoekactie in een DNA-databank
kan worden verwacht, kan de beheerder van de DNA-databank vooraf
schatten. Het verwachte aantal toevallige matches is namelijk afhankelijk
van de volgende factoren:
• De zeldzaamheid van het DNA-profiel waarmee wordt gezocht
(hoe zeldzamer het DNA-profiel, des te minder toevallige matches er
worden verwacht)
• De omvang van de DNA-databank waarin wordt gezocht (hoe meer
DNA-profielen er in een DNA-databank aanwezig zijn, des te meer
toevallige matches er worden verwacht)
• Het aantal zoekacties dat wordt uitgevoerd (hoe meer zoekacties er
worden uitgevoerd, des te meer toevallige matches er worden verwacht)
• De aanwezigheid van familieleden in de DNA-databank (als er zich in
de DNA-databank familieleden bevinden van de eigenaar van het DNAprofiel waarmee wordt gezocht, is er voor dat DNA-profiel een grotere
kans op een toevalsmatch)
Zo kun je bij een zoekactie met 100.000 DNA-profielen met een gemiddelde zeldzaamheid van 1 op 100 miljard in een DNA-databank met 5 miljoen
DNA-profielen ongeveer 5 toevallige matches verwachten (100.000 x
1/100.000.000.000 x 5.000.000 = 5 )
De grote aantallen DNA-profielen die met elkaar vergeleken worden,
zorgen ervoor dat er, ondanks de hoge zeldzaamheid van de individuele
DNA-profielen, toch toevallige matches kunnen ontstaan. Daarom voegt
het NFI aan rapportages van DNA-databankmatches tegenwoordig
standaard een tekstfragment toe. Daarin wordt aandacht besteed aan
het mogelijke optreden van toevalsmatches.

3.7 Prüm-resultaten
Nederland is in 2008 DNA-profielen uit gaan wisselen met de volgende landen:
• Oostenrijk (op 22 juli)
• Duitsland (op 25 juli)
• Slovenië (op 9 september)
• Luxemburg (op 24 oktober)
• Spanje (op 7 november)
In tabel 1 staan de maandelijkse aantallen DNA-profielen die Nederland in 2008 met
de DNA-databanken van deze vijf landen vergeleek, en de aantallen DNA-profielen
die deze vijf landen voor vergelijking naar Nederland hebben gestuurd. In de maand
waarin wordt gestart, is het aantal hoog omdat beide landen elkaar dan eerst alle
DNA-profielen van sporen toesturen die nog geen match met een persoon hebben
gegeven. Daarna sturen ze alleen de nieuw opgenomen DNA-profielen voor vergelijking
aan elkaar.
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Maand
in
2008

Oostenrijk
Verstuurd

Duitsland

Ontvangen Verstuurd

Slovenië

Ontvangen Verstuurd

Luxemburg

Ontvangen Verstuurd

Spanje

Ontvangen Verstuurd

Ontvangen

Juli

26434

13849

26429

117225

Augustus

3811

1123

3811

13194

September

4320

1172

4320

13629

26174

2678

Oktober

2605

1497

2605

12591

2605

439

25891

516

November

2247

1186

2247

12423

2247

543

2248

11

27071

25888

December

1340

1139

1340

10208

1342

390

1339

109

1339

1627

Totaal

40757

19966

40752

179270

32368

4050

29478

636

28410

27515

Tabel 1: Aantal in 2008 voor vergelijking verstuurde en ontvangen DNA-profielen

In tabel 2 zijn de resultaten te zien die tot nu toe met die vijf landen zijn behaald.

Match met:
Verwerkingsstatus

Duitsland

Oostenrijk

Slovenië

Luxemburg

Spanje

Totaal

Extra informatie nodig uit Nederland

10

5

0

0

16

31

Extra informatie nodig uit buitenland

66

0

0

0

0

66

Extra onderzoek nodig in Nederland

1

1

1

0

0

3

Extra onderzoek nodig in het buitenland

698

0

0

0

0

698

Gerapporteerd

239

161

9

20

45

474

Geen verdere actie nodig

1808

127

14

18

46

2013

24

4

0

0

2

30

Totaal

2846

298

24

38

109

3315

Inkomend rechtshulpverzoek

158

33

0

0

0

191

Geen match

Tabel 2: Prüm resultaten in 2008

Extra informatie nodig uit Nederland betekent dat er aan het OM is gevraagd of extra
DNA-onderzoek aan een Nederlands DNA-profiel nog steeds zin heeft. Dit betreft
meestal oude zaken waarvan de status bij de beheerder van de DNA-databank niet
bekend is.
Extra informatie nodig uit het buitenland betekent dat er aan het buitenland gevraagd is
of er meer informatie beschikbaar is. Dit kan gaan om de verificatie van quality 2, 3 of
4 matches maar ook om de verificatie van volledige 6- of 7-locus matches.
Extra onderzoek nodig in Nederland betekent dat de beheerder van de DNA-databank
extra onderzoek in Nederland laat uitvoeren ter verificatie van volledige 6- of 7-locus
matches.
Extra onderzoek nodig in het buitenland betekent dat er aan het buitenland verzocht is
om extra onderzoek uit te voeren ter verificatie van volledige 6- of 7-locus matches.
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Gerapporteerd betekent dat het OM en de politie op de hoogte gesteld zijn van de
match en de buitenlandse DNA-profielcode die erbij hoort. Op basis daarvan kunnen
in het buitenland de gegevens die bij het DNA-profiel horen, worden opgevraagd.
Geen verdere actie nodig betekent dat Nederland niets hoeft te doen met een match.
Dit is voor bijna 2/3 van het aantal matches het geval en heeft verschillende oorzaken:
• Dubbele spoor-spoor-matches bij de start met een nieuw land
Als twee landen beginnen om met elkaar DNA-profielen te vergelijken, sturen ze
elkaar eerst alle DNA-profielen van sporen die in de eigen DNA-databank nog geen
match met een persoon hebben gegeven. Daarbij ontstaan naast spoor-persoonmatches ook spoor-spoor-matches. De spoor-spoor-matches ontstaan in beide
landen en hoeven slechts één maal te worden gerapporteerd.
• Een aantal ongeldige matches
Door een bug in de software is ook een aantal 5-locus matches ontstaan.
Deze voldoen echter niet aan de ‘matching rules’ en zijn dus ongeldig. In een
volgende uitgave van de matchingssoftware wordt dit verholpen.
• Quality 4 matches die bestaan uit een 6-locus match plus een verschil op
het 7e locus
Quality 3 en 4 zijn bedoeld om vals-negatieve matches op te sporen. Dit zijn
matches die gevonden zouden moeten worden maar niet gevonden worden, omdat
één van beide DNA-profielen een foutje bevat. Dit soort matches zou dus zeldzaam
moeten zijn. Nederland heeft echter 1.129 quality 4 matches bestaande uit een 6locus match plus een verschil op het 7e locus gevonden. Al dit soort matches blijken
bij nader onderzoek echter toevalsmatches te zijn. Vooraf was dit niet verwacht.
Statistische berekeningen, die naar aanleiding van deze waarnemingen zijn
uitgevoerd, laten zien dat dit soort aantallen toevalsmatches inderdaad kunnen
worden verwacht wanneer grote aantallen DNA-profielen van twee landen slechts
op 7 loci met elkaar kunnen worden vergeleken.
• Matches met Nederlandse veroordeelden
Matches van buitenlandse DNA-profielen met Nederlandse veroordeelden zijn
niet (meer) van belang voor Nederlandse strafzaken. Die zijn immers afgedaan.
Bij dit soort matches wordt afgewacht of er vanuit het buitenland een inkomend
rechtshulpverzoek komt.
• Matches waarvoor inmiddels een beter profiel ingestuurd is
Als, na een match, een land (bijvoorbeeld na aanvullend DNA-onderzoek) een
verbeterd DNA-profiel (met meer loci) instuurt waardoor er een betrouwbaardere
match ontstaat, dan hoeft de oorspronkelijke match niet meer te worden
gerapporteerd.
• Al eerder gerapporteerde matches
Soms verstuurt een land een DNA-profiel nogmaals nadat een eerdere match met
dat DNA-profiel al door het andere land is gerapporteerd. Indien de nieuwe match
de eerdere match bevestigt, is er meestal geen reden om de nieuwe match nogmaals
te rapporteren.
Geen match betekent dat een oorspronkelijke match, nadat aanvullende informatie is
verkregen, toch geen echte match bleek te zijn. Het kan dan gaan om oorspronkelijke
quality 2, 3 of 4 matches maar ook om oorspronkelijke volledige 6- of 7-locus matches.
Inkomend rechtshulpverzoek geeft aan hoe vaak de beheerder van de DNA-databank
informatie over een Nederlands DNA-profiel aan het LIRC heeft verstrekt op verzoek
van het LIRC. Hierbij wordt ook de match gecontroleerd. Indien een match (nog) niet
voldoet aan de door de Minister van Justitie in zijn brief aan de Eerste Kamer gestelde
kwaliteitseisen, wordt de informatie (nog) niet verstrekt.

Jaarverslag 2008 van de Nederlandse DNA-databank voor Strafzaken

20

Prüm: per ommegaande resultaat

Begin 2008 werd via een match in de Duitse DNA-databank een verdachte
gevonden voor drie oude verkrachtingszaken uit Zeeland. Het ging om
zaken uit 's-Heer Arendskerke (1987), 's-Gravenpolder (1994) en Kapelle
(1997). Het Verdrag van Prüm was in Nederland toen nog niet in werking
getreden. De match werd gevonden via een klassiek rechtshulpverzoek,
dat was uitgezet in Engeland, Duitsland, België en Zwitserland. Tussen het
moment waarop het DNA-profiel door de beheerder van de DNA-databank
aan het OM in Middelburg werd verstrekt en het moment waarop er vanuit
Duitsland een match werd gemeld, zijn maanden verstreken. De DNAprofielen van de sporen uit de drie zaken werden al jaren eerder in de
DNA-databank opgenomen. Toen Nederland op 25 juli 2008 DNA-profielen
begon te vergelijken met de Duitse DNA-databank, werden de matches
tussen de DNA-profielen van de sporen uit deze zaken en de persoon in
de Duitse DNA-databank opnieuw gevonden. Alleen nu per ommegaande.
Nederland heeft haar Prüm-proces verregaand geautomatiseerd.
Elke ochtend tussen 5 en 6 uur worden alle DNA-profielen die de vorige
dag in de DNA-databank opgenomen zijn en aan de ‘inclusion rules’
voldoen, volledig automatisch verstuurd naar de vijf landen waarmee
Nederland nu DNA-profielen vergelijkt. Als de beheerder van de DNAdatabank ’s ochtends om 8 uur met zijn werk begint, liggen de resultaten
van de vergelijking met de buitenlandse DNA-databanken al op hem te
wachten om beoordeeld en gerapporteerd te worden. In spoedgevallen
kunnen DNA-profielen handmatig zelfs direct na hun opname in de DNAdatabank ter vergelijking worden uitgestuurd. Het resultaat is dan in enkele
minuten bekend.
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4 Evaluatie van de doelen voor 2008

De beheerder van de DNA-databank heeft in het jaarverslag 2007
een aantal doelen voor 2008 opgenomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken
of deze doelen zijn gerealiseerd.
• Doel: Het wegwerken van de in 2005 en 2006 opgelopen achterstand bij de opname
van veroordeelden in de DNA-databank.
Resultaat: Medewerkers van het NFI en de DNA-databank realiseerden deze doelstelling
gezamenlijk. De medewerkers van het NFI hebben de DNA-profielen bepaald, de medewerkers van de DNA-databank hebben de DNA-profielen opgenomen in de DNA-databank en
ze vergeleken met alle daarin reeds aanwezige DNA-profielen. De medewerkers van het
NFI rapporteerden vervolgens de matches die uit de vergelijking voortvloeiden, aan het OM.
• Doel: Het blijven streven naar een digitale aanlevering van DNA-onderzoeksaanvragen en -opdrachten.
Resultaat: Eind 2008 aanvaardde de Justitiële Informatiedienst de opdracht om een
digitaal loket te realiseren. Langs dit loket kunnen de ketenpartners OM, politie, Dienst
Justitiële Inrichtingen, NFI, Justitiële Informatiedienst en de Nederlandse DNA-databank voor Strafzaken onderling DNA-opdrachten en zaak- en persoonsgegevens uitwisselen. Dit loket moet in principe gerealiseerd zijn voordat de laatste fase van de Wet
DNA-onderzoek bij veroordeelden in werking kan treden.
• Doel: 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.
Resultaat: Correcties die zijn aangebracht in persoonsgegevens die in het centrale
systeem van het NFI staan, kunnen tegenwoordig met één druk op de knop naar VIP
gestuurd worden.
• Het maken van een overzicht van DNA-profielen 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.
Resultaat: Het overzicht is gereed. Een eerste serie DNA-profielen die volgens de
Antilliaanse wetgeving in aanmerking komt voor opname in de DNA-databank voor
de Nederlandse Antillen, is opgestuurd naar de bevoegde autoriteiten op de Nederlandse Antillen ter accordering van het opnamevoorstel.
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5 Resultaten

Dit hoofdstuk beschrijft hoeveel DNA-profielen er in 2008 in de
DNA-databank zijn opgenomen en hoeveel matches dat heeft opgeleverd.
5.1 Groei van de DNA-databank
In tabel 3 en figuur 3 staat de verdere groei van de DNA-databank in 2008 ten opzichte
van de daaraan voorafgaande jaren. Het aantal DNA-profielen van personen nam met
27.186 toe van 45.695 tot 72.881. Hiervan zijn er 12.606 als verdachte opgenomen en
60.275 als veroordeelde. Van 5.973 van de 12.606 als verdachte opgenomen personen
was op 31 december 2008 van het OM een veroordelingsmededeling ontvangen. In 2008
werden 1.343 DNA-profielen van personen uit de DNA-databank verwijderd, de meeste
omdat de betreffende personen niet langer als verdachte konden worden aangemerkt.
Het totaal van alle verwijderde DNA-profielen van personen komt daarmee op 3.220.
Dit is ongeveer 30 procent van het aantal verdachten waarvoor een afloopbericht6 werd
ontvangen. Dit betekent dat ongeveer 30 procent van de verdachten die in de DNAdatabank worden opgenomen, uiteindelijk toch niet wordt vervolgd of veroordeeld.

6

Afloopbericht: Mededeling van het OM aan het NFI. Daarin wordt aangegeven of een verdachte al dan niet veroordeeld is. Of het is een

mededeling over het resultaat van een match.
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Jaar

Sporen

Personen

Waarvan
verdachten

Waarvan
veroordeelden

Totaal

1997

21

28

28

0

49

1998

708

304

304

0

1012

1999

1285

317

317

0

1602

2000

321

362

362

0

683

2001

1118

392

392

0

1510

2002

2169

857

857

0

3026

2003

6278

1465

1465

0

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

2008

4824

27186

1018

26168

32010

Totaal

38391

72881

12606

60275

111272

Tabel 3: Aantal in de DNA-databank opgenomen DNA-profielen

Het aantal in de DNA-databank aanwezige DNA-profielen van sporen nam met
4.824 toe van 33.567 tot 38.391. In totaal 11.868 van deze 33.567 spoorprofielen gaven
matches met personen. In 2008 werden 1.251 DNA-profielen van sporen uit de DNAdatabank verwijderd op basis van afloopberichten van het OM; daarmee komt het
totaal van alle verwijderde spoorprofielen op 4.473.
80000
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Aantal DNA-profielen
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0000
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Jaar
Figuur 3: Groei van het aantal in de DNA-databank aanwezige DNA-profielen
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Op 10 juni 2008 hield de beheerder van de DNA-databank een voorlichtingsdag
voor parketmedewerkers. Daarna is zowel de kwaliteit als de kwantiteit van afloopberichten sterk toegenomen. Zo sterk zelfs dat de DNA-databankgroep daardoor een
achterstand heeft opgelopen bij het verwerken van afloopberichten die op matches
betrekking hebben.
5.2 Aantallen en soorten matches
Als een DNA-profiel dat in de DNA-databank wordt opgenomen, overeenkomt met een
DNA-profiel dat reeds in deze databank aanwezig is, noemen we dat een match.
Vanaf 2005 houdt de beheerder van de DNA-databank het aantal matches systematisch
bij. In tabel 4 is aangegeven hoeveel spoor-spoor-matches en hoeveel spoor-persoonmatches via de DNA-databank gevonden zijn.

Voor 2005

2005

2006

2007

2008

Totaal

Spoor-persoon-matches

4.654

2.967

2.457

3.326

4.057

17.461

Spoor-spoor-matches

3.184

356

489

348

177

4.554

Tabel 4: Aantal via de DNA-databank gevonden matches

Het aantal spoor-spoor-matches lijkt beperkt te groeien maar dat is slechts schijn;
veel van dit soort matches veranderen op enig moment in spoor-persoon-matches.
Bijvoorbeeld, als bij een serie van vijf inbraken die via spoor-spoor-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 zij is bedoeld, namelijk het koppelen
van sporen aan personen. Het aantal in de DNA-databank gevonden spoor-persoonmatches nam met 22 procent toe van 3.326 in 2007 naar 4.057 in 2008.

Match na 14 jaar

De meest spraakmakende match die in 2008 gevonden is via de DNAdatabank, is uiteraard de match in de Puttense moordzaak uit 1994. In deze
zaak hebben twee personen jarenlang in de gevangenis gezeten totdat zij
na herziening van hun zaak alsnog werden vrijgesproken. Het DNA-profiel
van een spoor uit deze zaak dat in 1994 niet met deze twee personen
matchte, kwam in 2008 uiteindelijk wel overeen met een persoon die op
basis van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in de DNA-databank
werd opgenomen.
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6 Kwaliteitscontrole en -verbetering

Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de werkprocessen7.
Onderdeel van die aandacht is het analyseren van fouten die tijdens
of na afloop van de werkprocessen worden ontdekt. Die analyses worden
gebruikt om te proberen de werkprocessen te verbeteren. Fouten die
als gevolg van ingebouwde controlestappen tijdens de werkprocessen
worden ontdekt en gecorrigeerd, hebben extern geen gevolgen
maar worden intern wel gebruikt om processen verder te verbeteren.
In tabel 5 staat het aantal gevallen waarbij de beheerder van de DNA-databank in 2008
achteraf constateerde dat de werkprocessen van de DNA-databankgroep niet helemaal
correct waren verlopen. Bovendien is te zien wat, na analyse van het betreffende voorval, de oorzaak bleek te zijn.

Oorzaak

Aantal

Externe administratieve fout

3

Interne administratieve fout

7

Fout in de ‘chain of custody’

0

Technisch probleem

0

Onjuiste handeling medewerker

14

Interne contaminatie

0

Externe contaminatie

6

Oorzaak niet te achterhalen

3

Tabel 5: Achteraf geconstateerde fouten in de werkprocessen rond het gebruik en beheer van de DNA-databank
7

De werkprocessen van de DNA-databankgroep staan beschreven op de themapagina over de DNA-databank op de internet site www.DNAsporen.nl

(http://www.dnasporen.nl/content/thema_detail.asp?id=9)
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De externe administratieve fouten betreffen onjuiste of niet tijdig aan een DNAdatabankmedewerker gegeven opdrachten. De interne administratieve fouten en de
onjuiste handelingen van medewerkers betreffen fouten in de hierboven genoemde
DNA-databankprocessen zelf. Het aantal achteraf geconstateerde interne contaminatiegevallen is nul, net als in 2007. Dankzij het gebruik van de eliminatiedatabank wordt
dit soort contaminatie tegenwoordig tijdig opgemerkt. De externe contaminatiegevallen
komen voort uit de opname van de forensische opsporingsmedewerkers van vijf
verschillende politieregio’s die in 2008 in de eliminatiedatabank werden opgenomen
naast de al in 2007 opgenomen forensische opsporingsmedewerkers van de politieregio
Rotterdam-Rijnmond. Van zes in het verleden in de DNA-databank opgenomen DNAprofielen van sporen kon zo worden vastgesteld dat het niet om dadersporen ging.
Deze DNA-profielen zijn inmiddels verwijderd uit de DNA-databank (zie ook § 10.2).

Verbetermanagement

Alle fouten worden geanalyseerd om de oorzaak te achterhalen. Vervolgens
wordt bekeken of het werkproces kan worden verbeterd om herhaling te
voorkomen. Zo werd het afgelopen jaar diverse malen geconstateerd dat de
personalia van in de DNA-databank opgenomen personen niet naar de
Verwijs Index Personen (VIP) waren verstuurd. Daardoor konden politie en
OM niet zien dat de betrokken personen in de DNA-databank waren
opgenomen. Na analyse bleek de oorzaak dat de zaken van deze personen
niet of niet correct waren afgesloten in het centrale systeem PROMIS van
het NFI. Om dit probleem op te lossen wordt dit systeem aangepast en
worden de personalia naar VIP verstuurd, zodra in PROMIS is aangegeven
dat het DNA-profiel in de DNA-databank is opgenomen in plaats van nadat
een zaak is afgesloten. Totdat deze nieuwe functionaliteit is gerealiseerd,
wordt regelmatig gecontroleerd of de personalia van alle in de DNAdatabank opgenomen personen naar VIP zijn gestuurd.
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te lage resolutie

7 Wet- en regelgeving

In 2008 heeft het Nederlandse Parlement het Verdrag van Prüm8
geratificeerd. Daardoor kon worden begonnen met vergelijken van
Nederlandse DNA-profielen met buitenlandse DNA-databanken.
Hoofdstuk 2 van dit jaarverslag is hieraan ruimschoots aandacht besteed.
Vervolgens heeft de Raad van de Europese Unie het besluit aanvaard
om het Verdrag van Prüm om te zetten in EU-regelgeving9.
Ook verscheen er een nieuwe ‘Aanwijzing prioritering DNA-onderzoeken’10 en werd
bij Koninklijk Besluit de reikwijdte van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
uitgebreid met veroordeelde, zeer actieve veelplegers wegens ieder misdrijf waarvoor
voorlopige hechtenis mogelijk is11.
Verder heeft de Tweede Kamer in 2008 twee voor de DNA-databank relevante wetsvoorstellen aanvaard:
• Bij artikel I, onder G, van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de
lijkbezorging12 wordt in artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging een nieuw derde lid
ingevoegd. Op grond daarvan wordt bij een stoffelijk overschot waarvan de identiteit
niet kan worden vastgesteld, onder verantwoordelijkheid van de burgemeester,
celmateriaal afgenomen om zijn DNA-profiel te bepalen en te verwerken.
• In artikel I, onder L en O, respectievelijk artikel IX van het voorstel van Wet
identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen13 wordt het volgende
voorgesteld bij verdachten bij wie op basis van het Wetboek van strafvordering
celmateriaal voor DNA-onderzoek wordt afgenomen, evenals bij veroordeelden
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8

Trb. 2005, 197

9

Besluit 2008/615/JBZ en 2008/616/JBZ van de Raad

10

Stcrt. 2008, 187, p. 6

11

Stb. 2008, 530

12

Kamerstukken I 2008/09, 30 696, nr. A.

13

Kamerstukken I 2008/09, 31 436, nr. A.
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bij wie dat gebeurt ter uitvoering van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden:
vingerafdrukken voorafgaand hun celmateriaal afnemen om zo hun identiteit te
verifiëren. De vingerafdrukken worden verwerkt in HAVANK, het landelijke vingerafdrukkenbestand van de politie.
• Tot slot heeft de Minister van Justitie eind maart 2008 de nota Verkenning DNAonderzoek in strafzaken vanuit wetgevings- en juridisch perspectief14 aan de Tweede
Kamer aangeboden. In deze nota stelt hij voor om het gebruik van DNA-onderzoek
verder te optimaliseren. Deze voorstellen hebben ook gevolgen voor de DNA-data
bank. De voorstellen uit de nota zijn, voor zover zij aanpassing van het Wetboek
van strafvordering vergen, inmiddels omgezet in het voorstel van wet houdende
wijziging van het Wetboek van strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij
veroordeelden. Dit in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek
en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen. Dit wetsvoorstel is
in oktober 2008 voor advies aangeboden.

14

Kamerstukken II 2007/08, 31 415, nr. 1.
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8 Voorlichting

Dit hoofdstuk gaat over de voorlichting die over het beheer van de DNAdatabank wordt gegeven. Dit gebeurt via dit jaarverslag, de internetsite
www.DNAsporen.nl en via bezoeken, presentaties en publicaties.
8.1 De internetsite www.DNAsporen.nl
Via de internetsite www.DNAsporen.nl houdt de beheerder van de DNA-databank
het publiek op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van forensisch DNAonderzoek in Nederland, en ook daarbuiten als dit voor Nederland van belang is.
Daarnaast kan het publiek via deze site maandelijks de groei van de DNA-databank
en het aantal matches dat via deze databank gevonden wordt, volgen. Deze internetsite
is in 2008 gemiddeld 5.911 maal per maand geraadpleegd; een stijging van 8 procent
ten opzichte van 2007 toen de site maandelijks 5.467 keer bekeken werd. In 2008 is
48 maal de helpdesk van de site benaderd. In totaal maakten 1.544 personen gebruik
van de mogelijkheid om op informatietoevoegingen aan de site geattendeerd te
worden. In 2008 werd 88 maal nieuwe informatie aan de site toegevoegd.
8.2 Bezoekers, presentaties en publicaties
In 2008 ontving de beheerder van de DNA-databank bezoekers uit Nederland,
Denemarken, Malta, Engeland en Australië en een delegatie van Europol.
De beheerder van de DNA-databank hield het afgelopen jaar 39 presentaties waarvan
zes in het buitenland. Veel presentaties maken deel uit van cursussen voor politie, rechterlijke macht en NFI-medewerkers. Daarnaast is meegewerkt aan de herziene vierde
druk van de NFI-publicatie ‘De essenties van forensisch DNA-onderzoek’ en werd de
totstandkoming van het ENFSI DNA-werkgroepdocument ‘DNA-database Management.
Review and Recommendations’ aangestuurd. Op het 12e Nederlandse Biotechnologie
Congres werd een poster gepresenteerd met als titel: ’Forensic DNA-profiles crossing
borders’.
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9 Projecten en studies

Dit hoofdstuk behandelt een aantal lopende projecten rond de
DNA-databank of projecten waarin informatie uit de DNA-databank
is of wordt gebruikt.
9.1 Landelijke Sporendatabank
Het project Landelijke Sporendatabank (LSDB) heeft als doel om op landelijk niveau
DNA-informatie en vingerspoorinformatie op een voor de opsporing synergistische
wijze te combineren. In 2008 zijn twee proefprojecten gestart. Daarbij worden koppelingen met de Landelijke Verzameling Kogels en Hulzen en een regionale Kras, Indruk
en Vormsporen Verzameling gemaakt om te kijken of hierdoor nog meer relaties tussen
personen en plaatsen delict naar voren kunnen komen.
9.2 WODC-studies
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voert op verzoek
van de overheid regelmatig studies over forensisch DNA-onderzoek15 uit. In 2008 zijn
twee DNA-gerelateerde WODC-studies openbaar gemaakt:
• De studie ‘Van vonnis tot DNA-profiel’, een procesevaluatie van de Wet DNAonderzoek bij veroordeelden
• De studie ‘Sporen met DNA’, een evaluatie van de wijziging van de regeling van het
DNA-onderzoek in strafzaken per november 2001
Beide studies zijn te downloaden van de internetsite van het WODC (www.wodc.nl)
De toelichting van de Minister van Justitie op beide rapporten is te vinden op: http://
www.justitie.nl/images/20080624_5549002a%20DNA%20regelgeving_tcm34-117980.pdf
9.3 Het PROGIS-programma
Het PROGIS-programma streeft naar een integraal en integer persoonsbeeld door de
hele strafrechtsketen. Integraal persoonsbeeld betekent dat van iemand die met politie
en/of justitie in aanraking komt (justitiabele), altijd bekend moet zijn of en wanneer
dat ook eerder heeft plaatsgevonden. Met integer persoonsbeeld wordt bedoeld dat op
elk moment de juiste identiteit vastgesteld moet kunnen worden om identiteitsfraude
te voorkomen. In het kader van het PROGIS-programma is in 2008 een herziene versie
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van het protocol Identiteitsvaststelling (strafrechtsketen) vastgesteld door de Coördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtsketen (CIS) die het PROGIS-programma
bestuurt. In dit protocol staat onder andere: ‘Indien een ketenpartner van oordeel is
dat een geregistreerde identiteit geheel of gedeeltelijk moet worden gewijzigd, dan wel
vermoedt of vaststelt dat een verdachte valse gegevens heeft opgegeven bij de identiteitsvaststelling, dan wel vermoedt of vaststelt dat een verdachte zich in het verleden
van valse personalia of valse identiteiten (aliassen etc.) heeft bediend, meldt hij dat
aan de Matching Autoriteit16.’ Via de DNA-databank wordt regelmatig vastgesteld dat
een persoon verschillende persoonsgegevens heeft gebruikt. Dit wordt geconstateerd
doordat DNA-profielen van personen met verschillende namen met elkaar matchen.
De beheerder van de DNA-databank geeft dit door aan de Matching Autoriteit die
vervolgens probeert vast te stellen welke set persoonsgegevens juist is en welke
voortaan door alle strafrechtsketenpartners gebruikt moeten worden.

16

De Matching Autoriteit is ondergebracht bij de Justitiële Informatiedienst.
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10 Bijzondere onderwerpen

Ieder jaar is er wel een aantal onderwerpen waarover wordt
gediscussieerd omdat daar aanleiding voor is. In dit hoofdstuk passeren
enkele van deze discussiepunten de revue.
10.1 Minderjarigen
Er bestond rechtsonduidelijkheid rond de opname van minderjarigen in de
DNA-databank (zie jaarverslag 2006). Om die reden heeft het OM een uitspraak van
de Hoge Raad gevraagd over het honoreren door rechtbanken van de bezwaren die
minderjarigen hebben tegen de opname van hun DNA-profiel in de DNA-databank.
De Hoge Raad heeft hierover inmiddels uitspraak17 gedaan en aangegeven dat zij geen
reden ziet om verschil te maken tussen meerder- en minderjarigen. De Minister van
Justitie heeft met een brief (TK, 2007-2008, 31200 VI, nr.190) de Tweede Kamer op 4
september 2008 ingelicht over het type delicten waarvoor minderjarigen zijn
opgenomen in de DNA-databank.
10.2 Eliminatiedatabank
In 2007 is begonnen 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 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: een verondersteld DNA-profiel van een spoor geeft dan namelijk een match
met het DNA-profiel van een persoon in de eliminatiedatabank.
In 2007 waren de FO-medewerkers van de politieregio Rotterdam-Rijnmond al in de
eliminatiedatabank opgenomen. In 2008 zijn de DNA-profielen bepaald van de overige
FO-medewerkers waarvan al celmateriaal was afgenomen. Bij opname in de eliminatiedatabank van deze DNA-profielen werden zes gevallen van contaminatie met
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oude zaken gevonden. In tabel 6 is te zien hoeveel FO-medewerkers er inmiddels zijn
opgenomen in de eliminatiedatabank en hoeveel gevallen van contaminatie daarmee
zijn opgespoord. Ook zijn inmiddels al enkele gevallen van contaminatie onderschept
doordat veronderstelde dadersporen matches gaven met FO-medewerkers die al in
de eliminatiedatabank zijn opgenomen.

Aantal
opgenomen
personen

Aantal onderzochte sporen

Aantal
gevonden
matches

Rotterdam-Rijnmond

88

4022

3

Zaanstreek-Waterland

22

690

1

Zeeland

22

864

0

Limburg-Zuid

33

1536

3

IJsselland

20

1034

1

Noord- en Oost-Gelderland

20

1442

1

Totaal

205

9588

9

Regiopolitie

Tabel 6: Aantal in de eliminatiedatabank opgenomen FO-medewerkers en bij opname geconstateerde
matches met reeds in de DNA-databank aanwezige DNA-profielen

10.3 Engelse DNA-databank
In december 2008 deed het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak
in twee zaken. Het ging om personen van wie het DNA-profiel in de Engelse DNAdatabank was opgenomen gebleven ondanks het feit dat zij niet veroordeeld waren.
Het Europese Hof heeft hen in het gelijk gesteld. De Engelse DNA-databank bevat
meer dan 800.000 van dit soort DNA-profielen. Voor Nederland heeft deze uitspraak
geen consequenties omdat de Nederlandse DNA-wetgeving vanaf haar inwerkingtreding al voorschrijft dat DNA-profielen van verdachten die niet veroordeeld worden,
uit de DNA-databank moeten worden verwijderd. Dit gebeurt direct nadat de
beheerder van de DNA-databank daarover een mededeling van het OM heeft
ontvangen.
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11 DNA-databank voor Vermiste Personen

In 2007 is in opdracht van het KLPD gestart met het bepalen
en opnemen van DNA-profielen in de DNA-databank voor Vermiste
Personen. In de volgende tabel staat hoeveel en welk soort profielen
er op 31 december 2008 in deze DNA-databank aanwezig waren.
In 2008 is het aantal DNA-profielen in de DNA-databank voor Vermiste
Personen ongeveer verdubbeld ten opzichte van 2007. Het aantal
identificaties dat door deze DNA-databank tot stand gekomen is, bleef
in 2008 staan op 4.

Soort profiel
Vermiste personen
Familieleden van vermiste personen: 		
		
# waarvan ouders:		
117
# waarvan kinderen:		
54
# waarvan broers of zussen:
60
# waarvan echtgenoten:
6

Aantal
124

237

Ongeïdentificeerde lijk(del)en

131

Totaal

492

Tabel 7: Samenstelling van de DNA-databank voor Vermiste Personen

De DNA-profielen die behoren bij de DNA-databank voor Vermiste Personen, worden
bewaard en vergeleken in een aparte installatie van DNA-databankprogramma CODIS;
dit programma is door de FBI ontwikkeld en wordt ook gebruikt voor de Nederlandse
DNA-databank voor Strafzaken. De FBI heeft inmiddels voor DNA-profielen van individuele vermiste personen en voor DNA-profielen van grote aantallen vermiste personen
in rampsituaties een speciale versie van CODIS ontwikkeld. In 2009 krijgt Nederland
deze speciale versie van CODIS ook.
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12 Internationale activiteiten

In dit hoofdstuk komt een aantal internationale activiteiten aan de orde.
12.1 ENFSI
DNA-database & Legislation Subgroup van de DNA-werkgroep van de ENFSI, die
wordt voorgezeten door de beheerder van de Nederlandse DNA-databank, heeft in
2008 de definitieve versie van het document ‘DNA-database Management. Review
and Recommendations’ geproduceerd. Dit document kan worden gebruikt om nieuwe
DNA-databanken in landen die nog geen DNA-databank hebben, op te zetten en om
het beheer van bestaande DNA-databanken te verbeteren. Overheden en toezichthouders kunnen het document gebruiken om te toetsen hoe een DNA-databank in
een land wordt beheerd door de aangewezen organisatie. Het document wordt elk jaar
geactualiseerd. De DNA-database & Legislation Subgroup verzorgt ook vergelijkende
overzichten van DNA-wetgeving en DNA-databankgegevens die elk half jaar op de
ENFSI internetsite worden gepubliceerd18.
12.2 CODIS-user meeting
Veel Europese landen gebruiken net als Nederland het DNA-databankprgramma
CODIS dat de FBI ontwikkelde. 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. De beheerder van de DNA-databank heeft daarom het initiatief genomen
om opnieuw een dergelijke jaarlijkse bijeenkomst te organiseren. De 4e Europese
CODIS-user meeting vond plaats op 22 april 2008 in Praag en de 5e Europese CODISuser meeting wordt op 22 april 2009 in Lissabon gehouden. De Europese CODIS-user
meeting gaat elk jaar vooraf aan de voorjaarsbijeenkomst van de ENFSI-DNAwerkgroep.
12.3 ‘Operation Thread’
Begin 2008 vergeleek Engeland ruim tweeduizend DNA-profielen van sporen uit
onopgeloste ernstige Nederlandse misdrijven met de bijna vier miljoen profielen in
de Engelse DNA-databank. Dit gebeurde als vervolg op een soortgelijk verzoek in 2006
van Engeland aan Nederland. Deze eenmalige vergelijking tussen DNA-profielen uit
de Nederlandse en de Engelse DNA-databank had de codenaam ‘Operation Thread’.

18
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De onderlinge vergelijking resulteerde in 17 matches en 28 mogelijke matches met
onvolledige Nederlandse DNA-profielen19. Hiervan bleken er, na aanvullend DNAonderzoek, 5 een echte match te zijn. In Engeland werd veel aandacht besteed aan de
uitkomst van deze vergelijking, omdat de verwerking van het verzoek van Nederland
aan Engeland ruim een jaar heeft geduurd en er wellicht misdrijven in Engeland
hadden kunnen worden voorkomen als het verzoek sneller was afgehandeld.
12.4 Nederlandse Antillen
In 2007 zijn de eerste DNA-profielen opgenomen in de DNA-databanken van de
Nederlandse Antillen en Aruba. Op 31 december 2008 bevatte de DNA-databanken
van de Nederlandse Antillen en Aruba 24 DNA-profielen van verdachten en 7 DNAprofielen van sporen. De officier van justitie die op de Nederlandse Antillen bevoegd
is om DNA-onderzoek te vorderen, bracht in 2007 een bezoek aan het NFI. Toen is
afgesproken om te bekijken of ook DNA-profielen uit reeds afgesloten Antilliaanse
zaken alsnog in de DNA-databank van de Nederlandse Antillen opgenomen kunnen
worden. Een overzicht van DNA-profielen die daarvoor in aanmerking komen, is in
2008 gemaakt. Bovendien is een eerste proefserie van zaak- en persoonsgegevens die
bij Antilliaanse DNA-profielen van verdachten en sporen uit reeds afgesloten zaken
behoren, aan het OM op de Antillen toegestuurd. Reden hiervoor is om te beoordelen
of ze in de Antilliaanse DNA-databank kunnen worden opgenomen.

19

Matches met onvolledige DNA-profielen hebben een verhoogde kans om bij toeval te ontstaan. Via aanvullend DNA-onderzoek kan vervolgens

worden vastgesteld of het om een echte of een toevallige match gaat.
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13 Vooruitblik naar 2009

In 2009 wordt weer een aanzienlijke toename van het aantal DNAprofielen van personen in de DNA-databank verwacht maar niet zoveel
als in 2008. In 2008 werd namelijk naast het huidige reguliere aanbod van
veroordeelden (± 15.000/jaar) ook de achterstand (± 11.000) weggewerkt.
Deze achterstand had het NFI in de loop der jaren opgelopen door het onverwacht
grote aanbod van veroordeelden na de inwerkingtreding van de Wet DNA-onderzoek
bij veroordeelden in 2005. Pas wanneer de laatste fase van de Wet DNA-onderzoek bij
veroordeelden inwerking treedt, gaat het jaarlijkse aantal personen waarvan het DNAprofiel in de DNA-databank wordt opgenomen, weer sterk toenemen. Een randvoorwaarde voor de inwerkingtreding van de laatste fase van de Wet DNA-onderzoek bij
veroordeelden is de realisatie van de digitale overdracht van persoonsgegevens tussen
de ketenpartners. De Justitiële Informatiedienst werkt hier hard aan (zie hoofdstuk 4,
tweede doel).
Het is nog niet duidelijk met welke nieuwe landen Nederland in 2009 DNA-profielen
kan gaan uitwisselen in het kader van de uitvoering van het Verdrag van Prüm of de
EU-Prüm-decision. In twee voor Nederland potentieel interessante landen (België en
Frankrijk) is nog een wetswijziging nodig om te kunnen starten.
De beheerder van de DNA-databank heeft zich voor 2009 de volgende doelen gesteld:
• Het systematisch onderzoeken van de DNA-databank op het voorkomen van aliassen
en het melden hiervan aan de Matching Autoriteit (zie § 9.3)
• Het aansturen van de jaarlijkse actualisatie van het ENFSI DNA-werkgroepdocument
‘DNA-database Management. Review and Recommendations’
• De organisatie van de 5th European User Conference
• De implementatie van versie 6 van het DNA-databankprogramma CODIS als
DNA-databank voor Vermiste Personen en voor het vergelijken van grote aantallen
DNA-profielen van slachtoffers en nabestaanden bij rampen
• Het wegwerken van de achterstand bij het verwerken van OM-afloopberichten over
matches die het NFI gerapporteerd heeft.
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