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Voorwoord

De DNA-databank voor Strafzaken heeft in 2009 voor het eerst als
zelfstandige afdeling binnen het NFI gefunctioneerd. De door mij
gemandateerde beheerder van de DNA-databank is benoemd tot
afdelingshoofd. Deze heeft in overleg met alle andere laboratoria die in
opdracht van het Openbaar Ministerie DNA-profielen bepalen, de criteria
vastgesteld voor de opname van DNA-profielen in de DNA-databank.
Vervolgens zijn deze criteria openbaar gemaakt.
Jaarlijks overlegt de beheerder van de DNA-databank met vertegenwoordigers van
alle betrokken laboratoria. Zij worden dan door hem bijgepraat over nationale en internationale ontwikkelingen. Bovendien bekijken de beheerder en de vertegenwoordigers
van de laboratoria gezamenlijk of de opnamecriteria aangepast moeten worden.
In het kader van de EU-Prüm-Raadsbesluiten zijn in 2009 twee nieuwe landen,
namelijk Finland en Frankrijk, gestart om hun DNA-profielen met die van Nederland
te vergelijken. Daarmee is het aantal landen waarmee Nederland haar DNA-profielen
vergelijkt, inmiddels op zeven gekomen: Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Luxemburg,
Slovenië, Finland en Frankrijk. Uiterlijk op 26 augustus 2011 moeten alle 27 EU-landen
hun DNA-databanken geschikt hebben gemaakt voor onderlinge vergelijking. Ook de
niet EU-landen Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein mogen meedoen.
Elk jaar wordt in het jaarverslag van de DNA-databank een bepaald onderwerp wat
uitgebreider behandeld. Dit jaar gaat speciale aandacht uit naar minderjarigen die
in de DNA-databank worden opgenomen. De beheerder van de DNA-databank heeft
namelijk in 2009 op grond van de Wet openbaarheid bestuur het verzoek ontvangen
om voortaan elk jaar het aantal minderjarigen, dat in de DNA-databank is opgenomen,
openbaar te maken. Daarom staan deze gegevens vanaf dit verslagjaar in het
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jaarverslag van de DNA-databank. Hoofdstuk 2 dat aan dit onderwerp is gewijd,
gaat zowel in op het aantal in de DNA-databank opgenomen minderjarigen als
de regelgeving rond het opnemen van minderjarigen in de DNA-databank en de
jurisprudentie die hierover inmiddels is ontstaan.
Ik wens u veel leesplezier met dit inmiddels vierde jaarverslag van de Nederlandse
DNA-Databank voor Strafzaken.

dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi
Algemeen directeur Nederlands Forensisch Instituut
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1 Inleiding

Het voorwoord kondigde het thema van dit jaarverslag al aan:
minderjarigen in de DNA-databank. Dit thema komt in hoofdstuk 2 aan
bod. Hoofdstuk 3 kijkt terug op de vooraf geformuleerde doelstellingen
voor 2009. Nagegaan wordt of deze doelen behaald zijn.
In hoofdstuk 4 staan de jaarlijkse kengetallen van de DNA-databank: de samenstelling,
de groei en het aantal matches. Het gaat daarbij zowel om matches die gevonden zijn
in de Nederlandse DNA-databank als om matches die gevonden zijn in een aantal
Europese DNA-databanken waarin op dit moment al gezocht kan worden in het kader
van de EU-Prüm-Raadsbesluiten. De voortdurende kwaliteitscontrole en verbeteringen
die deel uitmaken van het beheer van de DNA-databank, komen aan de orde in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 besteedt aandacht aan de veranderingen in de wet- en regelgeving
die voor de DNA-databank belangrijk zijn. Het zevende hoofdstuk 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 8 een project
behandeld waarin de DNA-databank een rol speelt. De DNA-databank voor Vermiste
Personen komt in hoofdstuk 9 aan de orde. Vervolgens gaat hoofdstuk 10 in op een
aantal internationale zaken. Tenslotte wordt in het afsluitende hoofdstuk 11 vooruitgekeken naar 2010.
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2 Minderjarigen in de DNA-databank

De Nederlandse DNA-wetgeving maakt geen onderscheid tussen
meerderjarigen en minderjarigen. Bij minderjarigen gaat het om
personen van 12 tot en met 17 jaar. Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar
zijn niet strafbaar. In het jaarverslag 2006 van de Nederlandse DNAdatabank voor Strafzaken is al eens eerder vermeld hoeveel minderjarigen
er toen in de DNA-databank waren opgenomen.
Dat waren getallen die het NFI destijds verzameld had naar aanleiding van Tweede
Kamervragen aan de minister van Justitie. Ook in 2008 stelde de Tweede Kamer vragen
en verstrekte het NFI getallen over het aantal minderjarigen in de DNA-databank.
Op grond van de Wet openbaarheid bestuur (WOB) ontving de beheerder van de
DNA-databank in 2009 opnieuw het verzoek om het aantal minderjarigen dat in
de DNA-databank is opgenomen, bekend te maken en om dat voortaan elk jaar te
doen. Aan dat verzoek voldoet het NFI door deze gegevens vanaf nu in het jaarverslag
van de DNA-databank te vermelden. In 2009 verstrekte het NFI deze gegevens al eerder
op basis van het WOB-verzoek met als peildatum 23 september 2009. De publicatie
hiervan leidde tot media-aandacht en Tweede Kamervragen. De minister gaf in januari
2010 antwoord op deze vragen1.
2.1 Aantal opgenomen minderjarigen
In tabel 1 staat hoeveel personen vanaf de oprichting van de DNA-databank in 1994
tot en met 31 december 2009 als minderjarige (12 t/m 17 jaar) in de DNA-databank zijn
opgenomen en hoeveel daarvan op 31 december 2009 nog steeds minderjarig waren.
De overige personen zijn inmiddels meerderjarig geworden en blijven opgenomen in
de DNA-databank totdat de wettelijke bewaartermijn van hun DNA-profiel verstreken
is. Omdat er ook vragen waren over de regionale herkomst van het aantal minderjarigen
in de DNA-databank, zijn de getallen uitgesplitst naar opdrachtgever. De diverse
arrondissementen laten verschillende aantallen personen in de DNA-databank

1
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opnemen. Daarom vermeldt de tabel ook het totaal aantal personen dat elke
opdrachtgever in de DNA-databank heeft laten opnemen en is het aantal minderjarigen
ook als percentage daarvan uitgedrukt.
Opdrachtgever

Totaal aantal
opnames

Minderjarig bij
opname

%

Minderjarig op
31-12-2009

%

Alkmaar

2.633

371

14.1

176

6.7

Almelo

2.566

404

15.7

146

5.7

10.206

1.496

14.7

533

5.2

Amsterdam
Arnhem

5.646

789

14.0

217

3.8

Assen

2.093

193

9.2

71

3.4

Breda

5.977

869

14.5

367

6.1

's-Hertogenbosch

6.690

736

11.0

280

4.2

's-Gravenhage

9.502

1.393

14.7

682

7.2

Dordrecht

3.248

504

15.5

170

5.2

Groningen

3.201

360

11.2

191

6.0

Haarlem

4.549

575

12.6

257

5.6

Leeuwarden

2.812

265

9.4

112

4.0

Maastricht

2.669

315

11.8

116

4.3

Middelburg

2.326

300

12.9

130

5.6

Roermond

2.349

311

13.2

120

5.1

Rotterdam

10.515

1.825

17.4

951

9.0

Utrecht

5.268

683

13.0

249

4.7

Zutphen

3.066

410

13.4

168

5.5

Zwolle-Lelystad

4.294

562

13.1

325

7.6

Andere en landelijke opdrachtgevers

7.019

130

1.9

32

0.5

96.629

12.491

12.9

5.293

5.5

Totaal

Tabel 1: Aantal in de DNA-databank opgenomen minderjarigen

Tot en met 31 december 2009 zijn er in totaal 12.491 personen als minderjarige in de
DNA-databank opgenomen. Daarvan waren er 5.293 op 31 december 2009 nog steeds
minderjarig. Het percentage opgenomen minderjarigen per parket varieert tussen de
9,2% (Assen) en 17,4 % (Rotterdam). Het landelijk percentage minderjarigen betreft
12,9% van het totaal aantal opgenomen personen.
Tabel 2 geeft de leeftijdsverdeling van de minderjarigen in de DNA-databank weer.
Ook is aangegeven hoe de leeftijdsverdeling op 31 december 2009 was.
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Leeftijd

Bij opname

Op 31-12-2009

12

6

3

13

243

61

14

1.070

254

15

2.478

799

16

3.779

1.585

17

4.915

2.591

12.491

5.293

Totaal

Tabel 2: Leeftijdsverdeling van minderjarigen in de DNA-databank

Van de 12.491 personen die als minderjarige in de DNA-databank zijn opgenomen,
zijn er 1.295 als verdachte en 11.196 als veroordeelde opgenomen. Als percentage van
het totaal aantal opgenomen verdachten en veroordeelden is dit 9%, respectievelijk 14%.
Van de 12.491 personen die als minderjarige in de DNA-databank zijn opgenomen,
zijn er inmiddels 323 weer verwijderd. De beheerder van de DNA-databank ontvangt
daarvoor een opdracht van het Openbaar Ministerie. Redenen om een (minderjarige)
persoon weer uit de DNA-databank te verwijderen kunnen zijn:
• de zaak van een (minderjarige) verdachte is geseponeerd,
• een (minderjarige) verdachte is vrijgesproken,
• een (minderjarige) veroordeelde is in hoger beroep vrijgesproken,
• de opdracht van de officier van justitie voor opname in de DNA-databank was
achteraf gezien onterecht.
2.2 Wetgeving en jurisprudentie
Nederland heeft al vanaf 1994 specifieke DNA-wetgeving. Sindsdien maakt de wet al
geen onderscheid tussen meerderjarigen en minderjarigen. Het belangrijkste criterium
voor DNA-afname is het delict waarvan iemand verdacht wordt of voor veroordeeld
is. Van 1994-2001 was DNA-afname alleen mogelijk bij verdachten van zeer ernstige
delicten waarvoor een strafdreiging geldt van acht jaar of meer, en enkele delicten
met een strafdreiging van zes jaar of meer. Vanaf 2001 is DNA-onderzoek mogelijk bij
verdachten van delicten waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Dit zijn in ieder
geval alle delicten waarvoor een strafdreiging geldt van vier jaar of meer en nog een
aantal andere delicten die genoemd wordt in artikel 67, eerste lid, van het Wetboek voor
strafvordering. In 2005 is de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden van kracht geworden. Artikel 2, eerste lid, onder b, van deze wet verplicht de officier van justitie bij
een veroordeelde celmateriaal voor DNA-onderzoek te laten afnemen en het daaruit
verkregen DNA-profiel in de DNA-databank te laten verwerken, tenzij: ‘het redelijkerwijs aannemelijk is dat het bepalen en verwerken van zijn DNA-profiel gelet op de aard
van het misdrijf of de bijzondere omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd niet
van betekenis zal kunnen zijn voor de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting
van strafbare feiten van de veroordeelde.’ Indien een veroordeelde van mening is dat hij
onder deze uitzonderingsgrond valt en de officier van justitie toch een bevel voor DNAafname heeft gegeven, kan een veroordeelde bezwaar aantekenen tegen het bepalen
van zijn DNA-profiel en de opname daarvan in de DNA-databank voor Strafzaken. Bij
honorering van het bezwaar wordt het afgenomen celmateriaal vernietigd. Bij afwijzing
van het bezwaar wordt er alsnog een DNA-profiel gemaakt en opgenomen in de DNAdatabank.
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Van de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, wordt regelmatig gebruikgemaakt,
ook door minderjarigen. Eén van de argumenten waarop minderjarigen hun bezwaar
baseren, is dat de opname van hun DNA-profiel in strijd zou zijn met de inhoud van
het Verdrag inzake de rechten van het kind. Sommige rechters gingen hier in mee en
honoreerden de bezwaren, maar andere rechters wezen de bezwaren af. Omdat hierdoor onduidelijkheid en rechtsongelijkheid ontstond, heeft het Openbaar Ministerie
de Hoge Raad gevraagd om zich over deze kwestie uit te spreken. In 2008 vernietigde
de Hoge Raad een beschikking van de rechtbank Middelburg en een beschikking van de
rechtbank Amsterdam. Beide rechtbanken hadden namelijk bij de beoordeling van een
bezwaarschrift van een minderjarige veroordeelde maatstaven aangelegd die afbreuk
deden aan het door de wetgever beoogde systeem van ruime afname van DNA-materiaal.
Daarin is slechts plaats voor een tweetal beperkt uit te leggen uitzonderingen en er
bestaat geen ruimte voor een generieke uitzondering voor minderjarigen.
Volgens de Hoge Raad kan een generieke uitzondering ook niet aan het Internationaal
verdrag inzake de rechten van het kind worden ontleend2. Ook het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens (EHRM) ziet minderjarigheid op zich niet als uitzonderingsgrond3
voor het opnemen van een DNA-profiel in de DNA-databank.

2

LJN: BC8234, Hoge Raad, 07/11755 CW.

3

LJN: BJ8705, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 20 januari 2009, 20689/08.

Jaarverslag 2009 van de Nederlandse DNA-databank voor Strafzaken

14

3 Evaluatie doelen 2009

De beheerder van de DNA-databank formuleerde in het jaarverslag 2008
een aantal doelen voor 2009. In dit hoofdstuk wordt gekeken of deze
doelen zijn gerealiseerd.
• Het systematisch onderzoeken van de DNA-databank op het voorkomen van
aliassen en het melden hiervan aan de Matching Autoriteit
De beheerder van de DNA-databank meldt alle personen die in de DNAdatabank worden opgenomen, aan bij de Verwijs Index Personen (VIP). Dit is
een justitiële databank met gegevens van personen die met justitie in aanraking
zijn gekomen. In VIP kunnen politie en justitie dus zien of iemand al in de DNAdatabank is opgenomen. Als gevolg van de Wet identiteitsvaststelling van verdachten,
veroordeelden en getuigen (WIVVG) krijgt VIP een nieuwe naam: strafrechtsketendatabank (SKDB). De nieuwe naam van de beheerder van de SKDB is de Matching
Autoriteit en hij is ondergebracht bij de Justitiële Informatie Dienst (JustID). Aan
de WIVVG is een protocol verbonden waarin onder andere staat dat als één van
de ketenpartners vermoedt dat er sprake is van identiteitsfraude, dit gemeld moet
worden aan de Matching Autoriteit die dit dan vervolgens laat/gaat onderzoeken.
De beheerder van de DNA-databank heeft in 2009 de DNA-databank systematisch
op de aanwezigheid van personen onderzocht die SKDB als verschillende personen
beschouwt, maar in de DNA-databank met elkaar gematcht hebben hetgeen vrijwel
zeker betekent dat het om DNA-materiaal van dezelfde persoon gaat. Hierbij zijn 58
personen gevonden die minimaal twee maal voorkomen in de DNA-databank maar
die onder verschillende SKDB-nummers geregistreerd staan. In december 2009
stuurde het NFI de gegevens van deze 58 personen naar de Matching Autoriteit.
Bij een aantal van deze 58 personen is het op basis van grotendeels overeenkomende
persoonsgegevens duidelijk dat het om dezelfde persoon moet gaan maar dat de
Matching Autoriteit dit (nog) niet heeft ontdekt. In andere gevallen zou er sprake
kunnen zijn van identiteitsfraude en moet de Matching Autoriteit de volgende
vragen proberen te beantwoorden:
- Wie heeft het DNA-materiaal afgestaan; met andere woorden welke identiteit
hoort bij het DNA-materiaal?
- Is de andere identiteit die gebruikt is tijdens de DNA-afname, verzonnen of
hoort die bij een andere bestaande persoon?
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- Als er sprake is van een andere bestaande persoon, had deze dan (ook)
DNA-materiaal moeten afstaan?
Na deze inhaalactie zullen dit soort gevallen onmiddellijk aan de Matching Autoriteit
worden gemeld zodra ze worden gevonden.
• Het aansturen van de jaarlijkse actualisatie van het ENFSI4 DNA-werkgroepdocument
‘DNA-database Management. Review and Recommendations’
De DNA-werkgroep van het ENFSI heeft in 2008 een document gepubliceerd met
de titel ‘DNA-database Management. Review and Recommendations’. Dit document
beschrijft op welke wijze DNA-databanken op dit moment worden beheerd. Verder
staan er aanbevelingen in hoe dit volgens de DNA-werkgroep van het ENFSI het
beste zou kunnen worden gedaan. De beheerder van de Nederlandse DNAdatabank is voorzitter van de subwerkgroep die dit document heeft geschreven.
Elk jaar wordt dit document geactualiseerd en op voordracht van de subwerkgroep
geaccordeerd op de voorjaarsvergadering van de ENFSI DNA-werkgroep. In 2009
vond die vergadering in Lissabon plaats.
• De organisatie van de 5th European CODIS User Conference
CODIS is de naam van het DNA-databankprogramma dat door de FBI ontwikkeld
is voor de Verenigde Staten. Ook veel Europese landen gebruiken dit programma.
Elk najaar vindt er in de Verenigde Staten een CODIS User Conference plaats. Deze
bijeenkomst is vooral gericht op Amerikaanse CODIS-gebruikers. Daarom organiseert de beheerder van de Nederlandse DNA-databank jaarlijks ook een Europese
CODIS User Conference. Deze bijeenkomst was in 2009 in Lissabon. Meer dan
vijftig personen uit twintig landen namen deel aan deze conferentie. Er waren negen
presentaties met in de pauzes demonstraties van huidige en toekomstige versies van
CODIS en van de gezamenlijk door Nederland, Duitsland en Oostenrijk ontwikkelde
software om deel te kunnen nemen aan de EU-Prüm-Raadsbesluiten.
• 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
CODIS versie 6 is door de FBI speciaal ontwikkeld als DNA-databank voor Vermiste
Personen en voor het vergelijken van grote aantallen DNA-profielen van slachtoffers
en nabestaanden bij rampen. Het programma is in de praktijk al gebruikt om de
slachtoffers van de Australische bosbranden in 2009 te identificeren. Nederland
heeft inmiddels ook de beschikking over versie 6 van CODIS en is in het gebruik
ervan door de FBI getraind. De afdeling DNA-databank draagt hiermee ook bij aan
de doelstelling van het CBRNE 5-project van het NFI.
• Het wegwerken van de achterstand bij het verwerken van OM-afloopberichten
over matches die het NFI gerapporteerd heeft
Op grond van artikel 18, negende lid, van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
moet het Openbaar Ministerie (OM) de beheerder van de DNA-databank laten weten
wat het gedaan heeft met een match tussen het DNA-profiel van een spoor en een
persoon die de beheerder aan het OM gerapporteerd heeft. Het OM kan om diverse
redenen besluiten om de match niet (meer) te gebruiken voor opsporing en/of
vervolging. In dat geval moet het OM de beheerder van de DNA-databank laten weten

4

ENFSI: European Network of Forensic Science Institutes.

5

CBRNE: Chemische, biologische, radiologische en nucleaire middelen en explosieven.
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dat het DNA-profiel van het spoor uit de DNA-databank verwijderd moet worden.
Het OM kan de match ook gebruiken als bewijs bij een vervolging. Als deze
vervolging tot een veroordeling leidt, dan wordt het DNA-profiel van het spoor ook
uit de DNA-databank verwijderd maar tegelijk start als gevolg van de veroordeling
dan ook een nieuwe bewaartermijn van het DNA-profiel van de persoon die met het
spoor overeenkomt. Vanwege een inhaalactie van het OM was bij het NFI in 2008
een achterstand ontstaan bij het verwerken van deze matchafloopberichten. Door
het inzetten van een extra medewerker zijn de afloopberichten die in 2008 ontvangen
werden inmiddels weggewerkt. Ook de inkomende stroom in 2009 kon worden
bijgehouden. In bijlage 1 staat ter illustratie een overzicht van de verscheidenheid
aan OM-berichten waarop het beheer van de DNA-databank gebaseerd is.

17
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4 Resultaten

Dit hoofdstuk beschrijft hoeveel DNA-profielen er in 2009 in de
DNA-databank zijn opgenomen en hoeveel matches dat heeft opgeleverd.
4.1 Groei DNA-databank
In tabel 3 en figuur 1 is de verdere groei van de DNA-databank in 2009 ten opzichte
van de daaraan voorafgaande jaren weergegeven. Het aantal DNA-profielen van
personen in de DNA-databank nam met 19.443 toe van 72.881 tot 92.324. Van deze
19.443 personen zijn er 1.507 als verdachte opgenomen en 17.936 als veroordeelde.
Het aantal in 2009 in de DNA-databank opgenomen veroordeelden is met 17.936 lager
dan in 2008 en ongeveer gelijk aan het aantal in 2007 opgenomen veroordeelden.
De reden hiervoor is dat het NFI in 2008 door een capaciteitsuitbreiding een voorraad
DNA-materiaal van veroordeelden die nog verwerkt moest worden, heeft kunnen
wegwerken. In 2009 werd weer de huidige reguliere aanvoer van 17.000 tot 18.000
veroordeelden per jaar aan de DNA-databank aangeleverd.
In 2010 wordt wel weer een stijging van het aantal in de DNA-databank opgenomen
veroordeelden verwacht, omdat de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden vanaf 1 mei
2010 geldt voor alle delicten waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Hierdoor
komen twee tot drie maal zo veel veroordeelden in aanmerking voor opname in de
DNA-databank.
4.2 Verdachten
Op 31 december 2009 had het NFI van het OM van 7.502 van de 14.113 ooit als
verdachte opgenomen personen een kennisgeving van veroordeling ontvangen. In 2009
werden 1.110 DNA-profielen van personen uit de DNA-databank verwijderd, de meeste
omdat de betreffende personen niet langer als verdachte konden worden aangemerkt.
Anderen om redenen die in paragraaf 2.1 zijn aangegeven. Het totaal van alle ooit
verwijderde DNA-profielen van personen komt daarmee op 4.330. Samen met de 7.502
kennisgevingen van veroordeling zijn dus inmiddels 11.832 kennisgevingen ontvangen
met betrekking tot de 14.113 als verdachte opgenomen personen. Van de overige 2.281
verdachten wordt aangenomen dat die nog steeds de status van verdachte hebben.
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Sporen

Personen

Waarvan als
verdachte
opgenomen

1997

21

28

28

49

1998

708

304

304

1.012

1999

1.285

317

317

1.602

2000

321

362

362

683

2001

1.118

392

392

1.510

2002

2.169

857

857

3.026

2003

6.278

1.465

1.465

7.743

Datum

Waarvan als
veroordeelde
opgenomen

Totaal

2004

7.500

2.716

2.427

289

10.216

2005

5.823

8.306

2.470

5.836

14.129

2006

4.311

12.309

1.554

10.755

16.620

2007

4.033

18.639

1.412

17.227

22.672

2008

4.824

27.186

1.018

26.168

32.010

2009

2.565

19.443

1.507

17.936

22.008

40.956

92.324

14.113

78.211

133.280

Totaal

Tabel 3: Netto (opgenomen-verwijderd) aantal aan de DNA-databank toegevoegde DNA-profielen

4.3 Sporen
Het aantal DNA-profielen van sporen in de DNA-databank nam met 2.565 toe van
38.391 tot 40.956. Die toename lijkt minder dan vorig jaar. De reden daarvoor is dat
er in 2009 veel meer sporen uit de DNA-databank zijn verwijderd op grond van kennisgevingen van het OM (3.581 in 2009 ten opzichte van 1.251 in 2008). Zoals aangegeven
bij de laatste doelstelling in hoofdstuk 3 heeft de DNA-databankgroep op dit moment
geen achterstand meer bij het verwijderen van sporen uit de DNA-databank. Het totaal
van alle sporen die uit de DNA-databank verwijderd zijn, komt hiermee op 8.054.
Van de 40.956 spoorprofielen die in de DNA-databank aanwezig zijn, is ruim een kwart
(11.742) via matches gekoppeld aan personen. Deze sporen moeten dus nog op enig
moment, na ontvangst van een kennisgeving van het OM, uit de DNA-databank verwijderd worden. Dat kan soms lang duren. Als er een DNA-databank match tussen een
spoorprofiel uit de DNA-databank en een bekende persoon uit de DNA-databank wordt
gerapporteerd, maar de politie kan betrokken persoon niet (direct) vinden, dan kan
het jaren, soms tot aan de verjaring van het misdrijf, duren voordat het OM iets met de
match kan doen.
De overige 29.214 sporen hebben nog geen match met een persoon gegeven. In totaal
7.115 van deze 29.214 sporen zijn afkomstig van 2.448 personen waarvan meer dan
één spoor in de DNA-databank aanwezig is. Dat betekent dat er nog sporen van 24.547
(= 29.214 - 7.115 + 2.448) onbekende personen in de DNA-databank aanwezig zijn. Dit
hoeven niet allemaal voortvluchtige verdachten te zijn. Er kan ook sprake zijn van veronderstelde dadersporen die dat niet zijn en nooit een match zullen geven omdat
ze afkomstig zijn van onschuldige personen die nooit in de DNA-databank zullen
worden opgenomen. Een sigarettenpeuk die door de politie op een plaats delict voor
de zekerheid wordt veiliggesteld, kan daar bijvoorbeeld ook eerder door een toevallige
voorbijganger achtergelaten zijn. Omdat Nederland geen DNA-databank heeft voor al
haar ingezetenen, zullen dit soort DNA-profielen geen matches opleveren. Daardoor
veroorzaken deze profielen echter ook geen onterechte verdenkingen en zullen ze
worden verwijderd uit de DNA-databank zodra één van de bewaartermijnen voor
spoorprofielen, genoemd in artikel 18, lid 7 van het DNA-besluit, verstreken is.
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Figuur 1: Groei van het aantal in de DNA-databank aanwezige DNA-profielen

4.4 Toeleverende laboratoria
Volgens artikel 7 van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken moeten laboratoria die
DNA-onderzoek in strafzaken uitvoeren, ISO-17025 geaccrediteerd zijn en deskundig
zijn op het gebied van forensisch DNA-onderzoek. De meeste DNA-profielen die in
de DNA-databank worden opgenomen, zijn uiteraard afkomstig van het NFI. DNAprofielen die door andere geaccrediteerde laboratoria worden geproduceerd, moeten
volgens artikel 10, derde lid van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken aan het NFI
worden gestuurd. Het NFI moet ze vervolgens op grond van artikel 14, vierde lid in de
DNA-databank opnemen. Naast het NFI en het Forensisch Laboratorium voor DNA
Onderzoek (FLDO) van de Universiteit Leiden, dat jaarlijks tientallen DNA-profielen
voor opname in de DNA-databank stuurt, hebben de afgelopen jaren nog enkele
laboratoria een ISO-17025 accreditatie verworven:
• BaseClear,
• Independent Forensic Services (IFS),
• DNalysis, het DNA-laboratorium van The Maastricht Forensic Institute.
DNalysis heeft in 2009 nog geen DNA-profielen aan de DNA-databank kunnen
sturen omdat de ISO-17025 accreditatie pas in de loop van 2009 werd verworven.
Van BaseClear werden in 2009 geen DNA-profielen ontvangen en van IFS twee.
4.5 Nationale matches
Als een DNA-profiel dat in de DNA-databank wordt opgenomen, overeenkomt met
een DNA-profiel dat al in deze databank aanwezig is, heet dat een match. Vanaf 2005
houdt de beheerder van de DNA-databank het aantal matches systematisch bij. In tabel
4 staat hoeveel spoor-spoor-matches en hoeveel spoor-persoon-matches via de DNAdatabank gevonden zijn.
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Tot 2005

2005

2006

2007

2008

2009

Totaal

spoor-persoon-matches

4.654

2.967

2.457

3.326

4.057

3.578

21.039

spoor-spoor-matches

3.184

356

489

348

177

169

4.723

Tabel 4: Aantal via de Nederlandse DNA-databank gevonden matches

Zoals al aangegeven in het jaarverslag 2008 is de beperkte groei van het aantal
spoor-spoor-matches geen zorgpunt, maar juist een teken dat de DNA-databank
doet waarvoor zij is bedoeld, namelijk het koppelen van sporen aan personen.
Het aantal spoor-persoon-matches dat via de DNA-databank gevonden is, ligt met
3.578 wat lager dan in 2008, toen 4.057 spoor-persoon-matches gevonden werden.
De oorzaak hiervan is dat er in 2009 ruim 8.000 minder veroordeelden in de DNAdatabank zijn opgenomen dan in 2008 omdat in dat jaar een achterstand is ingelopen.
4.6 Internationale matches
Het jaarverslag 2008 ging uitgebreid in op de internationale DNA-profielvergelijkingen
die mogelijk zijn geworden door het Verdrag van Prüm. Dit verdrag is inmiddels in
EU-wetgeving omgezet. Intussen zijn de internationale DNA-profielvergelijkingen een
vast onderdeel geworden van de dagelijkse routine van de DNA-databank medewerkers.
Sommige matches kunnen direct gerapporteerd worden. Andere matches hoeven niet
gerapporteerd te worden omdat ze voor Nederland niet relevant zijn. Ook zijn er matches
die één of beide betrokken landen eerst nader moeten bekijken of onderzoeken. Naast
Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Luxemburg en Slovenië is Nederland in 2009 ook DNAprofielen gaan uitwisselen met Finland (op 11 november) en Frankrijk (op 8 december).
In tabel 5 staat hoeveel DNA-profiel vergelijkingen Nederland in 2008 en 2009 heeft
verstuurd en ontvangen.
Land

Aantal DNA-profielen
2008

2009

verstuurd

ontvangen

verstuurd

ontvangen

Oostenrijk

40.757

19.966

25.663

35.635

Duitsland

40.752

179.270

25.661

126.001

Slovenië

32.368

4.050

25.661

3.734

Luxemburg

29.478

636

25.661

399

Spanje

28.410

27.515

25.660

40.820

Finland

31.449

12.533

Frankrijk

31.234

36.455

190.989

255.577

Totaal

171.765

231.437

Tabel 5: Aantal verstuurde en ontvangen DNA-profielen per land

Naar Frankrijk en Finland zijn hogere aantallen DNA-profielen verstuurd omdat bij
de start met die landen in 2009 eerst alle Nederlandse DNA-profielen van sporen zijn
verzonden die nog niet aan een persoon gekoppeld zijn.
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Match met
Verwerkingsstatus op 31-12-2009

DE

AT

SI

LU

ES

FI

FR

Totaal

494

0

0

0

0

0

335

829

Extra informatie nodig uit Nederland

87

3

0

0

1

1

9

101

Extra informatie nodig uit buitenland

0

0

0

0

0

0

0

0

Extra 0nderzoek nodig in Nederland

25

0

0

0

1

0

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

515

240

15

20

103

13

197

1103

3271

186

24

27

84

22

103

3717

38

7

0

0

1

5

0

51

Totaal

4430

436

39

47

190

41

644

5827

Totaal op 31-12-2008

2846

298

24

38

109

0

0

3315

Toename in 2009

1584

138

15

9

81

41

644

2512

Ingewilligde inkomende rechtshulpverzoeken

121

40

3

0

15

0

0

179

Geweigerde inkomende rechtshulpverzoeken

90

4

0

0

2

0

0

96

Nog te beoordelen

Extra 0nderzoek nodig in het buitenland
Gerapporteerd
Geen verdere actie nodig
Geen match

Tabel 6: Aantal en verwerkingsstatus van de internationale matches met Duitsland (DE), Oostenrijk (AT), Slovenië (SI),
Luxemburg (LU), Spanje (ES), Finland (FI) en Frankrijk (FR)

De tabel laat zien dat er als gevolg van internationale DNA-profielvergelijkingen in
totaal inmiddels 5.827 matches zijn ontstaan, waarvan 2.512 in 2009. Een groot aantal
matches moet nog verwerkt worden. Met Frankrijk (335 nog te beoordelen matches)
is de uitwisseling pas op 8 december gestart. Voor de beoordeling van de 644 matches
die tussen Nederland en Frankrijk gevonden zijn, en de rapportage hiervan is een
aantal weken nodig. De vertraging in de afhandeling van Duitse matches (494 nog
te beoordelen matches) wordt veroorzaakt doordat tussen Nederland en Duitsland
geruime tijd gesproken is over hoe de vele onderlinge matches, die gebaseerd zijn op
6 of 7 loci6, moeten worden verwerkt.
Dit soort matches is namelijk niet betrouwbaar genoeg als basis om persoonsgegevens
uit te wisselen. De minister van Justitie heeft dat in 2008 aan in een brief aan de Eerste
Kamer aangegeven7. In 2009 bereikten Nederland en Duitsland in principe overeenstemming over de verwerking van dit soort matches. Deze overeenstemming moet nog
wel officieel worden bekrachtigd. Als één van beide landen belang heeft bij een op 6
of 7 loci gebaseerde match, moet dat land eerst aanvullend DNA-onderzoek doen om,
door een verhoging van het aantal loci, vast te stellen of het waarschijnlijk een echte
match betreft of een vals positieve match. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat
Nederland aanvullend onderzoek moet doen, als een Nederlands spoor overeenkomt
met een Duitse persoon. Het omgekeerde geldt ook: als een Duits spoor overeenkomt
met een Nederlandse persoon, moet Duitsland het aanvullende onderzoek verrichten.
In figuur 2 staat een op 7 loci gebaseerde match tussen een Nederlands en een Duits
DNA-profiel. Om het Nederlandse DNA-profiel te bepalen zijn 11 loci gebruikt met de
namen VWA, THO1, D21S11, FGA, D8S1179, D3S1358, D18S51, Amelogenin, D16S539,
D2S1338 en D19S433. De vetgedrukte loci zijn de 7 loci van de European Standard Set
(ESS) die elk Europees land moet gebruiken. Aan het Amelogenin locus is te zien of
het DNA-profiel van een man of van een vrouw is (X/X=vrouw; X/Y=man). Om het
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6

Locus (meervoud: loci): plaats op het DNA die gebruikt wordt om een DNA-profiel te bepalen.

7

Kamerstukken I 2008/09, 30881, nr. G.
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Duitse DNA-profiel te bepalen zijn ook de ESS-loci en daarnaast het locus Se33
gebruikt; het Se33-locus bevat zeer veel varianten en levert daardoor een belangrijke
bijdrage aan de zeldzaamheid van een DNA-profiel. Bij de match tussen beide
DNA-profielen zijn alleen de ESS-loci betrokken. D16S539, D2S1338 en D19S433 doen
niet mee omdat die loci niet voorkomen in het Duitse DNA-profiel. Se33 doet niet mee,
omdat dit locus niet voorkomt in het Nederlandse DNA-profiel.

Figuur 2: Voorbeeld van een match tussen een Nederlands en een Duits DNA-profiel

Om het aantal loci, waarop de match is gebaseerd, te verhogen moet Nederland dus
de DNA-kenmerken van het locus Se33 bepalen of Duitsland de DNA-kenmerken van
de loci D16S539, D2S1338 en D19S433. Het NFI had de Se33-test niet in huis, omdat
het deze locus zelf niet gebruikte. Inmiddels kan het NFI aanvullend Se33-onderzoek
zelf uitvoeren om op 6 of 7 loci gebaseerde Duits-Nederlandse-matches te kunnen
verifiëren. Tijdens de publicatie van dit jaarverslag was er al voor meer dan honderdvijftig op 6 of 7 loci gebaseerde matches aanvullend onderzoek uitgevoerd. Het aantal
vals positieve matches blijkt op ongeveer 8% voor op 7 loci gebaseerde matches en op
meer dan 60% voor op 6 loci gebaseerde matches te liggen. Dit komt goed overeen met
de percentages die op basis van theoretische overwegingen werden verwacht.
Indien bij een match die voor Nederland belangrijk is, een spoor uit een oude zaak
(ouder dan een jaar) betrokken is, vraagt de beheerder van de DNA-databank eerst
aan het OM of aanvullend DNA-onderzoek nog steeds zinvol is. Dit om na te gaan of
de zaak niet inmiddels is geseponeerd of met ander bewijs is opgelost. Dit zijn de 101
matches die in tabel 5 zijn aangegeven als ’Extra informatie nodig uit Nederland’. Als
het OM positief reageert, geeft de beheerder van de DNA-databank opdracht voor aanvullend DNA-onderzoek aan het laboratorium dat het DNA-profiel heeft gegenereerd.
Dit zijn de 26 matches die zijn aangegeven als ’Extra onderzoek nodig in Nederland’.
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Op 31 december 2009 waren er in totaal 1.103 internationale matches gerapporteerd.
Onderstaand kader beschrijft het resultaat van één van die matches.

Op Sinterklaasdag 1994 werd het stoffelijk overschot van een 72-jarige
vrouw die door een misdrijf om het leven gebracht was, gevonden in haar
woning aan de Stationsstraat in Heerlen. Haar zaak kon destijds niet
worden opgelost en werd een zogenaamde 'cold case'. Het DNA-profiel van
het delictgerelateerde spoor uit deze zaak was echter wel in de Nederlandse
DNA-databank opgenomen.
Op 25 juli 2008 begonnen Nederland en Duitsland hun DNA-databanken
met elkaar te vergelijken in het kader van het Verdrag van Prüm. Ook het
DNA-profiel van het delictgerelateerde spoor uit deze zaak dat vanaf 1994
in de Nederlandse DNA-databank opgeslagen was, werd daarbij vergeleken
met de Duitse DNA-databank. Daarbij werd een match gevonden met het
DNA-profiel van een 51-jarige man uit Kaiserslautern.
Omdat het een Duitse staatsburger betrof, overlegden Nederland en
Duitsland onderling over de aanpak van het onderzoek en de vervolging.
Als gevolg daarvan werd de zaak overgedragen aan de Staatsanwaltschaft
Kaiserslautern. De verdachte is op 29 juli 2009 aangehouden wegens de in
1994 gepleegde moord. De verdachte is inmiddels veroordeeld tot negen
jaar cel.

Bij 3.717 matches was geen verdere actie nodig. Redenen hiervoor zijn:
• ongeldige match als gevolg van een storing in de software;
• reeds eerder gerapporteerde matches;
• matches waarvoor inmiddels een betere match beschikbaar is tussen dezelfde
DNA-profielen;
• mogelijke match (match op 6 of 7 loci) zonder prioriteit (matches tussen
buitenlandse en Nederlandse sporen en matches tussen buitenlandse sporen
en Nederlandse personen);
• matches met Nederlandse veroordeelden;
• matches gebaseerd op 6 loci plus een mismatch. Van dit soort matches is
vastgesteld dat het vals positieve matches betreft.
Na een match tussen DNA-profielen uit twee landen, hebben die landen het recht om
bij elkaar de persoons- en/of zaakinformatie op te vragen die hoort bij het matchende
DNA-profiel. Als er vanuit het buitenland, naar aanleiding van een Prüm-match, een
verzoek bij het Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC) binnenkomt om
de informatie te verstrekken die hoort bij een Nederlands DNA-profiel, dan vraagt
het LIRC die informatie op bij de beheerder van de DNA-databank. Als een match
voldoende betrouwbaar was, is de informatie verstrekt (179 keer) en anders geweigerd
(96 keer). Een match wordt als voldoende betrouwbaar beschouwd als deze gebaseerd
is op meer dan 7 loci en de loci die bij de match betrokken zijn, een berekende
frequentie hebben van van minder dan een op een miljard.
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5 Kwaliteitscontrole en -verbetering

Net als in voorgaande jaren is ook in 2009 weer veel aandacht
besteed aan de kwaliteit van de werkprocessen8 rond het gebruik en
het beheer van de DNA-databank.
5.1 Verbetermanagement
Onderdeel van die aandacht is het analyseren van fouten die tijdens of na afloop van
de werkprocessen worden ontdekt. Deze analyses kunnen de werkprocessen helpen
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 7 staat het aantal gevallen
waarvan de beheerder van de DNA-databank in 2009 achteraf constateerde dat de
werkprocessen van de DNA-databankgroep niet correct waren verlopen. Bovendien is
te zien wat, na analyse van het betreffende voorval, de oorzaak bleek te zijn.

Oorzaak

Aantal

Externe administratieve fout

2

Interne administratieve fout

0

Technisch probleem

0

Onjuiste handeling medewerker

7

Externe contaminatie

2

Oorzaak niet te achterhalen

0

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

De externe administratieve fouten betreffen onjuiste of niet tijdig aan de afdeling
DNA-databank verstrekte gegevens. De twee externe contaminatiegevallen werden
veroorzaakt door de opname van de forensische opsporingsmedewerkers van een
aantal politieregio’s dat in 2009 in de eliminatiedatabank werd opgenomen.
Interne contaminatiegevallen en fouten in de ‘chain of custody’ kunnen voorkomen
8

De werkprocessen van de DNA-databankgroep staan beschreven op de themapagina over de DNA-databank op de internetsite
www.DNAsporen.nl (http://www.dnasporen.nl/content/thema_detail.asp?id=9).
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bij het produceren van DNA-profielen. Nu de DNA-databank een aparte afdeling
binnen het NFI geworden is en geen deel meer uitmaakt van de DNA-onderzoeksafdeling van het NFI, komt dit soort fouten niet meer voor in de werkprocessen van
de DNA-databank. Ze zijn daarom niet meer opgenomen in de tabel.
De zeven onjuiste handelingen van medewerkers hebben betrekking op het onbedoeld
niet correct rapporteren van matches die in de DNA-databank gevonden zijn.
Gerelateerd aan het aantal DNA-databankopnames (22.008) geeft dit een foutpercentage
van 0,03%. Voor zover de beheerder van de DNA-databank dat heeft kunnen nagaan,
hebben deze fouten geen gevolgen gehad in strafzaken. De meeste fouten zijn
ontdekt door de DNA-deskundigen van het NFI door wie de matches worden worden
gerapporteerd. Deze matches zijn dus alsnog gecorrigeerd voordat het NFI de
eindrapportage heeft verstuurd.
5.2 Verificatie en vergaring procesgegevens
In 2009 is onderzocht hoe representatief de frequenties van de DNA-kenmerken
zijn die DNA-deskundigen gebruiken om de zeldzaamheid van een DNA-profiel te
berekenen. Ook is gekeken of het aantal gedeeltelijke matches tussen de DNA-profielen
in de DNA-databank overeenkomt met wat op basis van statistische berekeningen
verwacht kan worden.
De frequenties van DNA-kenmerken die het NFI gebruikt om de zeldzaamheid van
een DNA-profiel uit te rekenen, zijn gebaseerd op de DNA-profielen van 231 blanke
Nederlanders. In de DNA-databank zitten ook DNA-profielen van personen uit andere
bevolkingsgroepen en van onbekende personen. Om na te gaan hoe representatief de
frequenties van de DNA-kenmerken van deze groep blanke Nederlanders zijn voor
de hele DNA-databank, zijn de frequenties bepaald van de DNA-kenmerken van alle
volledige DNA-profielen van 73.895 personen die zich op 16 januari 2009 in de DNAdatabank bevonden. De hierbij gevonden frequenties weken nauwelijks af van de
frequenties van de DNA-kenmerken van de groep van 231 blanke Nederlanders. Ook
is gekeken of het aantal en de verschillende soorten gedeeltelijke matches tussen deze
73.895 DNA-profielen overeenkomen met wat op basis van statistische berekeningen
verwacht mag worden. Ook dit bleek het geval te zijn. Dit soort gegevens is nodig
om een protocol te ontwerpen om actief DNA-verwantschapsonderzoek in de DNAdatabank zo efficiënt mogelijk uit te voeren zodra dit wettelijk mogelijk is geworden.
De resultaten van deze studie zijn gepresenteerd op het driejaarlijkse congres van
de European Academy of Forensic Science (EAFS) dat in 2009 in Glasgow werd
gehouden.
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6 Wet- en regelgeving

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen in 2009 die van invloed zijn
of worden op het gebruik en beheer van de DNA-databank.
In 2009 is het voorstel van Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en
getuigen (WIVVG) aanvaard en tot wet verheven9. Deze wet regelt onder andere dat
bij verdachten en veroordeelden van wie celmateriaal voor DNA-onderzoek wordt
afgenomen, ook vingerafdrukken worden afgenomen. Dit gebeurt om hun identiteit te
verifiëren. Ook beoogt de wet om de bewaartermijnen van diverse persoonsgegevens,
waaronder DNA-profielen, te harmoniseren. De wet en het daarop gebaseerde Besluit
identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden10 treden naar verwachting op
1 oktober 2010 in werking. Tot die tijd zijn de diverse betrokken ketenpartners druk
bezig de nodige organisatorische en technische voorzieningen te treffen.
Ook is in 2009 het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging aanvaard en tot wet verheven11. Belangrijk in dit verband is dat met ingang van 1 januari
2010 de burgemeester op grond van een nieuw derde lid, artikel 21 van de Wet op de
lijkbezorging bij een stoffelijk overschot waarvan de identiteit niet kan worden vastgesteld, celmateriaal kan laten afnemen voor DNA-onderzoek. Het daaruit verkregen
DNA-profiel wordt in de DNA-databank voor Vermiste Personen opgenomen.
In december 2009 is verder het Koninklijk Besluit vastgesteld op grond waarvan
de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden per 1 mei 2010 van toepassing wordt op de
veroordeelden wegens ieder misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. Verder
vervalt de beperking dat alleen celmateriaal op grond van deze wet wordt afgenomen
bij personen die veroordeeld zijn wegens een aangewezen gewelds- of zedenmisdrijf
waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is of behoren tot de categorie van veroordeelde
zeer actieve veelplegers wegens ieder voorlopig-hechtenis-misdrijf12. Hierdoor kunnen
er vanaf die datum twee tot drie maal zoveel DNA-profielen van veroordeelden ter
opname aan de DNA-databank worden aangeboden.
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Staatsblad 2010, 11.
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Daarnaast zijn in 2009 twee wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt
die gevolgen hebben voor de DNA-databank:
• Het voorstel van Wet herziening ten nadele13: Als dit wetsvoorstel wordt aanvaard,
is het, met het oog op de mogelijkheid van herziening ten nadele van de gewezen
verdachte, belangrijk dat het DNA-profiel en het bijhorende celmateriaal van de
gewezen verdachte, na een vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging, worden
bewaard indien de vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging betrekking heeft
op een misdrijf dat de dood van een ander ten gevolge heeft gehad. Deze gegevens
zullen gedurende de bewaartermijn voor geen ander doel mogen worden gebruikt
dan voor het uitzonderlijke geval van een herzieningsprocedure ten nadele van de
gewezen verdachte.
• Het voorstel van wet houdende wijziging van het Wetboek van Strafvordering
en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 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 onderwerpen14: Dit wetsvoorstel is in oktober 2009 aan de Tweede Kamer
aangeboden. In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld het DNA-verwantschapsonderzoek te introduceren. In het geval dat bij bepaalde ernstige delicten het klassieke
DNA-onderzoek geen overeenkomst heeft opgeleverd tussen het DNA-profiel van
een spoor en het DNA-profiel van een bekend persoon, kan met behulp van dit
type DNA-onderzoek worden gezocht naar een gedeeltelijke overeenkomst tussen
beide profielen en de andere profielen die in de DNA-databank verwerkt zijn.
Deze gedeeltelijke overeenkomst kan betekenen dat een bloedverwant van wie
DNA-profiel is vergeleken, de mogelijke dader van het misdrijf is. Ook stelt dit
wetsvoorstel nog een aantal andere zaken voor:
- De mogelijkheid om DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare kenmerken
van ongeïdentificeerde slachtoffers te doen. Op dit moment is dat alleen mogelijk
bij onbekende daders.
- De bevoegdheid voor de hulpofficier van justitie om DNA-opdrachten te geven
voor sporen afkomstig van volumecriminaliteit, zoals inbraken en autodiefstallen.
Op dit moment hebben alleen de officier van justitie en de rechter-commissaris
deze bevoegdheid.
- De relatie tussen de DNA-databank voor Strafzaken en de DNA-databank voor
Vermiste Personen: welke DNA-profielen gaan in welke DNA-databank en waar
mogen ze mee worden vergeleken.
Ook was er in 2009 een aantal Europese ontwikkelingen op forensisch DNA-gebied:
• Om te beginnen nam de Raad van de Europese Unie op advies van de DNAwerkgroep van de ENFSI15 een resolutie16 aan waarin 5 nieuwe loci worden
toegevoegd aan de European Standard Set (zie paragraaf 4.6), die daarmee 12 loci
is gaan bevatten. Toekomstige DNA-profielen zullen daardoor minder vaak vals
positieve matches veroorzaken.
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• Verder gaf de Raad van de Europese Unie aan Europol de bevoegdheid om
DNA-profielen te verwerken17.
• Ook is in 2009 een kaderbesluit van de Raad tot stand gekomen over de accreditatie
van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten18.

13
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Kamerstukken II 2008/09, 32 044, nrs. 1-2.

14

Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nrs. 1-2.

15

ENFSI: European Network of Forensic Science Institutes.

16

Resolutie van de Raad 2009/C 296/01.

17

Raadsbesluit 15140/09 Europol 92.

18

Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad van 30 november 2009 over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten.
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te lage resolutie

7 Voorlichting

Dit hoofdstuk gaat in op de voorlichting over de DNA-databank
en het beheer ervan. Dit gebeurt via dit jaarverslag, de internetsite
www.DNAsporen.nl, bezoeken, presentaties en publicaties.
7.1 Internetsite www.DNAsporen.nl
Via de internetsite www.DNAsporen.nl houdt de beheerder van de DNA-databank
het publiek op de hoogte van ontwikkelingen rond forensisch DNA-onderzoek in
Nederland en ook daarbuiten, als dit voor Nederland interessant is. Daarnaast kan het
publiek via deze site maandelijks de groei volgen van de DNA-databank en het aantal
matches dat via deze databank gevonden wordt.
De internetsite is in 2009 gemiddeld 4.486 maal per maand geraadpleegd. In 2009 werd
80 keer nieuwe informatie aan de site toegevoegd en 1.654 personen maakten gebruik
van de mogelijkheid om hierop geattendeerd te worden.
7.2 Bezoekers, presentaties en publicaties
In 2009 ontving de beheerder van de DNA-databank bezoekers uit Nederland, Canada,
Zweden, Zuid-Afrika en Suriname. Ook werd een delegatie van Eurojust ontvangen.
De beheerder van de DNA-databank hield het afgelopen jaar 27 presentaties waarvan
8 in het buitenland. De resultaten van de in hoofdstuk 5 beschreven studie werden,
mede namens de beheerder van de DNA-databank, gepresenteerd op het driejaarlijkse
congres van de European Academy of Forensic Science (EAFS) dat in 2009 in Glasgow
plaatsvond. Daarnaast werkte hij mee aan de herziene vijfde druk van het handboek
‘De essenties van forensisch biologisch onderzoek; Humane biologische sporen en DNA’.
Bovendien stuurde de beheerder van de DNA-databank de actualisatie van het
ENFSI DNA-werkgroepdocument ‘DNA-database Management. Review and
Recommendations’ aan.
Net als in 2008 werd ook in 2009 een voorlichtingsdag voor parketmedewerkers
gehouden. Daarnaast vond in december de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de
beheerder van de DNA-databank met vertegenwoordigers van alle ISO-17025
geaccrediteerde laboratoria die DNA-profielen aan de Nederlandse DNA-databank
aanleveren. Op deze bijeenkomst geeft de beheerder van de DNA-databank een
overzicht van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving. Verder wordt bekeken
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of de technische criteria voor opname van DNA-profielen in de Nederlandse
DNA-databank aangepast moeten worden.
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8 Projecten en studies

Dit hoofdstuk behandelt projecten rond de DNA-databank
of projecten waarin informatie uit de DNA-databank is of wordt gebruikt.
8.1 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, een zogenaamde justitiabele, altijd bekend
moet zijn of en wanneer dat eerder heeft plaatsgevonden. Met integer persoonsbeeld
wordt bedoeld dat op elk moment de juiste identiteit vastgesteld moet kunnen worden
om identiteitsfraude te voorkomen.
Als onderdeel van het PROGIS-programma keurde het parlement in 2009 de Wet
identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen goed. De beheerder van
de DNA-databank neemt deel aan de werkgroep die vorm geeft aan de uitvoering van
de harmonisatie van de bewaartermijnen van de diverse soorten persoonsgegevens
waarop de wet betrekking heeft.
Zoals al aangegeven in hoofdstuk 3 stuurde de beheerder van de DNA-databank in
december 2009 een bestand met 58 personen naar de Matching Autoriteit. Het betrof
personen die meerdere malen in de DNA-databank voorkomen en daar met elkaar
gematcht hebben (wat vrijwel zeker betekent dat het om DNA-materiaal van dezelfde
persoon gaat), maar die onder verschillende SKDB (voorheen VIP)-nummers
geregistreerd staan.
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9 DNA-databank voor Vermiste Personen

De DNA-databank voor Vermiste Personen is onderdeel van het Vermiste
Personen Systeem (VPS) van het Korps Landelijke Politiediensten en
wordt beheerd door het NFI. In tabel 8 is te zien hoe deze DNA-databank
in 2009 is gegroeid.

Soort profiel

31-12-2008

31-12-2009

(Voorwerpen van) vermiste personen

124

142

Familieleden van vermiste personen

237

322

- waarvan ouders
			
		
- waarvan kinderen
				
- waarvan broers of zussen
			
- waarvan echtgenoten

117

135

54

88

60

92

6

7

Ongeïdentificeerde lijk(del)en

131

207

Totaal

492

671

Tabel 8: Samenstelling van de DNA-databank voor Vermiste Personen

Voor de werkgroep Vermiste personen Tweede Wereldoorlog zijn in 2009 DNA-profielen
bepaald van de stoffelijke resten uit 28 graven van onbekende Nederlanders op het
ereveld in Loenen. Bij het vergelijken van deze profielen met nabestaanden van deze
vermiste personen (waarvan er nog maar enkelen zijn getraceerd) is inmiddels één
persoon geïdentificeerd. De overige DNA-profielen zijn toegevoegd aan de DNAdatabank voor Vermiste Personen.
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10 Internationale activiteiten

In dit hoofdstuk komen de internationale activiteiten van de beheerder
van de DNA-databank aan de orde.
10.1 ENFSI19
Zoals al in hoofdstuk 6 aan bod kwam, aanvaardde de Raad van de Europese Unie
op advies van de DNA-werkgroep van het ENFSI een resolutie. Hierin is het aantal loci
dat elk Europees land moet (proberen te) bepalen, uitgebreid van zeven naar twaalf.
De DNA-database & Legislation Subgroup van de DNA-werkgroep van het ENFSI,
waarvan de beheerder van de Nederlandse DNA-databank voorzitter is, actualiseerde
in 2009 het document ‘DNA-database Management. Review and Recommendations’
geactualiseerd. Dit document kan worden gebruikt om een DNA-databank op te zetten
in landen die nog geen DNA-databank hebben en om het beheer van bestaande DNAdatabanken te verbeteren. Overheden en toezichthouders kunnen het document
gebruiken om te toetsen hoe een DNA-databank beheerd wordt door een daartoe
aangewezen organisatie. De DNA-database & Legislation Subgroup verzorgt ook
vergelijkende overzichten van DNA-wetgeving en DNA-databankgegevens, die elk
half jaar op de ENFSI-internetsite worden gepubliceerd20.
10.2 EU ad hoc group on information exchange
De EU-adhoc group on information exchange is onder andere belast met de
implementatie van de EU-Prüm-Raadsbesluiten. Een drietal subwerkgroepen houden
zich bezig met de verschillende informatiestromen: DNA, vingerafdrukken en
kentekengegevens. De beheerder van de Nederlandse DNA-databank vertegenwoordigt
Nederland in de DNA-subwerkgroep samen met een collega van de afdeling Informatisering van het NFI.
10.3 CODIS
Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 3 organiseerde de beheerder van de Nederlandse
DNA-databank op 22 april in Lissabon 2009 de vijfde Europese CODIS-user meeting.
Ook de zesde Europese CODIS-user meeting wordt weer georganiseerd door de
Nederlandse beheerder en zal op 13 april 2010 in Den Haag plaatsvinden. Omdat veel

39

19

ENFSI: European Network of Forensic Science Institutes.
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Zie: http://www.enfsi.eu/page.php?uid=98.
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Europese landen CODIS gebruiken, besloot de FBI om een volgende versie van CODIS
geschikt te maken voor het internationaal uitwisselen van DNA-profielen in het kader
van de EU-Prüm-Raadsbesluiten. Nederland neemt met Duitsland, Oostenrijk, Spanje,
Denemarken en Finland deel aan het ontwikkelen en testen van deze nieuwe CODISversie in de CODIS-Prüm-Interoperability-Working Group (CPIWG) die hiervoor door
de FBI werd opgericht.
10.4 Nederlandse Antillen
Nederland doet het DNA-onderzoek voor de Nederlandse Antillen en Aruba en beheert
ook de DNA-databanken van deze gebiedsdelen. In 2009 zijn zowel oude als nieuwe
DNA-profielen opgenomen in de DNA-databanken van de Nederlandse Antillen en
Aruba. De oude profielen die in 2008 aan de bevoegde autoriteiten ter goedkeuring
van de opname werden voorgelegd (omdat de Antilliaanse wetgeving dit vereist), zijn
inmiddels opgenomen. Ook worden regelmatig nieuwe profielen toegevoegd aan beide
DNA-databanken. In tabel 9 staat hoeveel DNA-profielen er op 31 december 2008 en
31 december 2009 aanwezig waren in beide DNA-databanken.

Type DNA-profiel

31-12-2008

31-12-2009

Verdachte

24

90

Spoor

7

22

Slachtoffer

0

1

31

113

Totaal

Tabel 9: Aantal DNA-profielen opgenomen in de DNA-databanken van de Nederlandse Antillen en Aruba

Zes van de 113 profielen bevinden zich in de DNA-databank van Aruba, de rest in
de DNA-databank van de Nederlandse Antillen. Ook in 2010 wordt doorgegaan met
de inventarisatie van oude Antilliaanse en Arubaanse DNA-profielen die geschikt zijn
voor opname in hun DNA-databanken. In 2009 is één match tussen een spoor en
een persoon gevonden in de DNA-databank van de Nederlandse Antillen.
De Nederlandse Antillen en Aruba hebben eigen DNA-(databank) wet- en regelgeving
die dateert uit 1994. Een van de regels is dat de DNA-profielen in de DNA-databanken
van de Nederlandse Antillen en Aruba niet vergeleken mogen worden met andere
DNA-databanken, en dus ook niet onderling en met de DNA-databank van Nederland.
Nu er tegenwoordig vaker DNA-profielen worden opgenomen in de DNA-databanken
van de Nederlandse Antillen en Aruba, is deze ernstige beperking van de opsporingsmogelijkheden ter discussie komen te staan. Het is de bedoeling dat deze beperking in
ieder geval wordt opgeheven in de nieuwe DNA-regelgeving, die thans wordt opgesteld
voor de BES-eilanden21 die een soort gemeenten van Nederland moeten gaan worden.

21

Bonaire, Sint Eustatius, Saba.
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11 Vooruitblik naar 2010

Op 1 mei 2010 treedt de laatste fase van de Wet DNA-onderzoek
bij veroordeelden in werking. Als gevolg hiervan kunnen circa twee tot
drie maal zoveel DNA-profielen per jaar aan de DNA-databank
aangeboden worden.
De vervanging van papieren DNA-onderzoeksopdrachten door ‘digitale’ DNAonderzoeksopdrachten waarvan in voorgaande jaarverslagen sprake was, zal pas later
gerealiseerd worden. Ook gaat naar verwachting weer een aantal nieuwe landen met
Nederland DNA-profielen uitwisselen in het kader van de EU-Prüm-Raadsbesluiten.
In aanvulling hierop stelt de beheerder van de DNA-databank zich voor 2010
de volgende doelen:
• aanpassen van de configuratie van de DNA-databank zodat die ook de nieuwe
ESS loci kan opnemen;
• beoordelen en, daar waar relevant, rapporteren van alle nog niet beoordeelde
Nederlands-Duitse en Nederlands-Franse matches die in tabel 2 genoemd staan;
• aansturen van de jaarlijkse actualisatie van het ENFSI DNA-werkgroepdocument
‘DNA-database Management. Review and Recommendations’;
• organisatie van de zesde European CODIS User Conference;
• actief participeren in de CODIS-Prüm-Interoperabilty-Working-Group die het
DNA-databankprogramma CODIS geschikt moet maken om de daarin opgenomen
DNA-profielen direct te kunnen vergelijken met andere landen.
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12 Bijlage 1

Statuswijzigingen van DNA-profielen als gevolg van OM-kennisgevingen.
Match met spoor
2-Sepot of vrijspraak
DNA-profiel van verdachte

1a-Hoger Beroep

Datum en Ressort
1b-Cassatie

Losse veroordeling
3-Veroordeling in Hoger Beroep

4-Veroordeling zonder Hoger Beroep
Match

Veroordeeld 4 (geheim)

Geen match

Veroordeeld 6

DNA-profiel van veroordeelde

Bewaartermijn 12 jaar (18)
Bewaartermijn 20 jaar (18)
Bewaartermijn 80 jaar (18)
Match met een persoon (d.w.z. nieuwe verdenking)

DNA-profiel van spoor
DNA-profiel ex-gedetineerde
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Bewaartermijn 20 jaar
=

Status DNA-profiel

=

Kennisgeving OM

Strafdreiging

Niet langer verdacht
Verwijdering
Verwijdering plus
nieuwe DNA-afname

Bewaartermijn 12 jaar
Overlijden
Bewaartermijn 20 jaar
Bewaartermijn 30 jaar
Overlijden
Bewaartermijn 20 jaar

Opheffen cluster of kennisgeving OM

Hoger Beroep

DNA-profiel van overleden
slachtoffer (onopgeloste zaak)

Geen match met spoor

5-Aangepaste veroordeling

Match met spoor
of losse veroordeling

6-Vrijspraak

Geen match met spoor

Niet langer verdacht
Verwijdering

7-Losse veroordeling
zonder DNA-onderzoek
8-Nieuwe veroordeling
9-Sepot of vrijspraak

Verwijdering

10-Verzoek tot verwijdering

Verwijdering
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