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In 2010 ontving het NFI het keurmerk Privacy Audit Proof. Dit keurmerk ontvangen organisaties 

die de verwerking van persoonsgegevens uitvoeren zoals voorgeschreven door de Wet bescherming 

persoons gegevens en de daarop gebaseerde richtlijnen van het College Bescherming Persoons-

gegevens. DNA-profi elen en het celmateriaal waaruit DNA-profi elen worden gemaakt, worden 

namelijk ook beschouwd als persoonsgegevens. 

Voordat het NFI het keurmerk ontving, onderzocht een onafh ankelijke externe organisatie de 

DNA-gerelateerde documenten en werkprocessen bij het NFI langdurig en intensief. Dit gebeurde 

op basis van een door het College Bescherming Persoonsgegevens ontwikkeld toetsings kader. Het 

keurmerk geldt zowel voor het beheer van de DNA-databank als voor het gehele proces daaraan 

voorafgaand, vanaf de binnenkomst van het DNA-materiaal en de daarbij behorende zaak-

gegevens en/of personalia bij de Frontdesk van het NFI. Wat het ISO 17025-keurmerk is voor de 

laboratorium processen van het NFI, is het Privacy Audit Proof-keurmerk voor de DNA-gerelateerde 

administratieve processen van het NFI. 

Tjark Tjin-A-Tsoi

Algemeen directeur 

Nederlands Forensisch Instituut

Voorwoord
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1 Inleiding 

Het thema voor dit jaarverslag van de DNA-databank, is de Wet bescherming persoonsgegevens. Directe 

aanleiding hiervoor is dat het NFI in 2010 het keurmerk Privacy Audit Proof ontving. Hoofdstuk 2 gaat 

daarom in op de Wet bescherming persoonsgegevens. Hoofdstuk 3 kijkt terug op de vooraf geformuleerde 

doelstellingen voor 2010. Daarbij wordt nagegaan of deze doelen zijn behaald. Hoofdstuk 4 bevat de 

jaarlijkse kengetallen van de DNA-databank: de samenstelling, de groei en het aantal matches. Het gaat 

daarbij zowel om matches gevonden in de Nederlandse DNA-databank als om matches gevonden in een 

aantal Europese DNA-databanken waarin op dit moment gezocht kan worden, op grond van de 

EU-Prüm-Raadsbesluiten. 

Voortdurende kwaliteitscontrole en -verbetering maken deel uit van het beheer van de DNA-databank. 

Deze komen aan de orde in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 besteedt aandacht aan veranderingen in wet- en 

regelgeving die belangrijk zijn voor de DNA-databank. Hoofdstuk 7 is gewijd aan voorlichting over de 

DNA-databank, zoals de internetsite www.DNAsporen.nl. Hierop zijn de groei van de Nederlandse DNA-

databank en andere ontwikkelingen op het gebied van forensisch DNA-onderzoek te volgen. Hoofdstuk 8 

behandelt projecten 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. Ten 

slott e wordt in het afsluitende hoofdstuk 11 vooruitgekeken naar 2011. 
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2 De Wet bescherming 
persoonsgegevens

Naast de specifi eke DNA-wet- en -regelgeving is de Wet bescherming persoonsgegevens de belangrijkste 

wet die van toepassing is op het beheer van de DNA-databank. DNA-profi elen en ook het celmateriaal 

waaruit DNA-profi elen worden vervaardigd, beschouwt men namelijk ook als persoonsgegevens. 

Dit maakt de DNA-databank tot een databank waarin persoonsgegevens worden verwerkt en waarop de 

Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is. Niet alle regels uit de Wet bescherming persoons-

gegevens kunnen worden toegepast. Soms bepaalt de DNA-wetgeving namelijk iets anders dan de Wet 

bescherming persoonsgegevens. De DNA-wetgeving gaat dan vóór (lex specialis gaat vóór lex generalis). 

Voorbeelden hiervan zijn de bewaartermijnen van DNA-profi elen in de DNA-databank en de informatie-

verstrekkingsrichtlijnen uit het DNA-besluit. 

Het College bescherming persoonsgegevens, dat is belast met het toezicht op de naleving van de Wet 

bescherming persoonsgegevens, heeft  een toetsingskader ontwikkeld waarmee kan worden vastgesteld 

of een organisatie voldoet aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Als dit door 

een onafh ankelijke partij is vastgesteld, mag een organisatie het keurmerk  Privacy Audit Proof voeren. 

Dit keurmerk bestaat pas enkele jaren en was bij het schrijven van dit jaarverslag nog maar aan vier 

organisaties uitgereikt1. Het College zelf beschikt over onvoldoende capaciteit om alle organisaties die 

hierom vragen aan een privacyaudit te onderwerpen. Daarom machtigde het College andere organisaties 

om dit namens hem te doen. Deze organisaties gebruiken het door het College ontwikkelde toetsingskader. 

Het toetsingskader omvat negen onderzoeksonderwerpen:

1.  Voornemen en melden

2.  Transparantie

3.  Doelbinding

4.  Rechtmatige grondslag

5.  Kwaliteit

6.  Rechten van de betrokkenen

7.  Beveiliging

8.  Verwerking door een bewerker

9.  Gegevensverkeer met landen buiten de EU

De specifi eke eisen binnen elk onderzoeksonderwerp zijn afh ankelijk van de risicoklasse waartoe de 

persoonsgegevens behoren. DNA-profi elen en celmateriaal behoren tot de hoogste risicoklasse. 

De verwerking daarvan is dus aan de strengst mogelijke eisen onderworpen.

1  Voor meer informatie zie: htt ps://www.privacy-audit-proof.nl/
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Ad 1) Voornemen en melden

De Wet bescherming persoonsgegevens schrijft  voor dat elke organisatie die op een geautomatiseerde 

wijze persoonsgegevens verwerkt, daarvan melding maakt bij het College bescherming persoonsgegevens. 

De melding van het NFI is onder meldingsnummer 1385199 te raadplegen op de internetsite van het College 

bescherming persoonsgegevens2.

Ad 2) Transparantie

Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, moeten over het doel hiervan worden geïnformeerd. 

Voor personen die opgenomen worden in de DNA-databank doen het Openbaar Ministerie en de politie 

dit bij afname van het celmateriaal. Het NFI informeert de personen die het opneemt in de eliminatie-

databank. 

Deze eliminatiedatabank bevat de DNA-profi elen van onder meer NFI-medewerkers, onderhoudspersoneel 

en bezoekers. Elk DNA-profi el dat wordt opgenomen in de DNA-databank wordt vergeleken met de 

eliminatiedatabank. Dit om te voorkomen dat niet-relevante DNA-profi elen in de DNA-databank 

terechtkomen. 

Ad 3) Doelbinding

Artikel 14 lid 1 van het DNA-besluit luidt: ‘Er is een DNA-databank voor strafzaken die tot doel heeft  de 

voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafb are feiten te bevorderen.’ Daarmee zijn andere 

doelen uitgesloten. De eliminatiedatabank is bedoeld om ongewilde contaminatie te detecteren en 

herhaling daarvan te voorkomen. Tot dit onderwerp behoort ook het niet langer dan noodzakelijk bewaren 

van DNA-profi elen. De bewaartermijnen van DNA-profi elen in de DNA-databank voor Strafzaken zijn 

wett elijk vastgelegd. De bewaartermijnen van DNA-profi elen in de eliminatiedatabank zijn overeen-

gekomen met de betrokken personen.

Ad 4) Rechtmatige grondslag

Het vervaardigen van DNA-profi elen en de opname daarvan in de DNA-databank voor Strafzaken is 

wett elijk verankerd. De DNA-profi elen die deel uitmaken van de eliminatiedatabank zijn verkregen 

met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen.

Ad 5) Kwaliteit

Dit onderzoeksonderwerp bekijkt of inkomende persoonsgegevens correct worden overgenomen en 

bewaard. Ook wordt bekeken of er voldoende maatregelen zijn genomen om fouten te detecteren en te 

corrigeren die tijdens de verdere verwerking van de persoonsgegevens zouden kunnen ontstaan. 

Voor een voorbeeld zie het kader op pagina 9.

Als twee matchende DNA-profi elen met verschillende personalia zijn binnengekomen of wanneer twee 

DNA-profi elen van dezelfde persoon niet met elkaar matchen, kan er sprake zijn van identiteitsfraude. 

Elk halfj aar stuurt het NFI een overzicht van dit soort gevallen voor nader onderzoek naar de Matchings-

Autoriteit (MA), de beheerder van de SKDB.

2  www.cbpweb.nl
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Controle en correctie van persoonsgegevens

In het verleden zijn veel gegevens van personen van wie het DNA-profi el in de DNA-databank 

wordt opgenomen handmatig of semi-automatisch ingevoerd in het zakenbeheersysteem 

van het NFI. Deze gegevens worden opgestuurd naar de Strafrechtketendatabank (SKDB). 

De aanmelding wordt bevestigd door een retourbericht met daarin de gegevens zoals ze volgens 

de SKDB behoren te zijn. Deze gegevens worden ook in het zakenbeheersysteem van het NFI 

opgeslagen. Als er verschillen zijn, worden deze aangegeven zodat ze duidelijk zichtbaar zijn 

voor personen die eventueel later nogmaals met deze gegevens moeten werken. 

De meeste personen in de DNA-databank komen na hun opname nooit meer in beeld. Daarom 

worden de verschillen niet meteen geanalyseerd en gecorrigeerd. Pas wanneer de gegevens van 

een persoon weer nodig zijn (bijvoorbeeld voor een matchrapportage) wordt de oorzaak van een 

verschil onderzocht. Dan zijn er twee mogelijkheden: de gegevens zijn ofwel foutief ofwel 

correct overgenomen van de DNA-onderzoeksopdracht van het OM zoals deze bij het NFI 

binnenkwam. In het eerste geval wordt de fout gecorrigeerd en kan een rapport met de juiste 

gegevens worden verstuurd. In het andere geval wordt er in de rapportage gewezen op het 

verschil. Zo kan de ontvanger daar bij vervolgacties rekening mee houden of kan deze de bij het 

NFI opgeslagen gegevens laten verbeteren. Zo zorgt het NFI ervoor dat er geen onjuiste gegevens 

terug de strafrechtsketen in worden gestuurd. 

Tot nu toe voerden de DNA-deskundigen van het NFI deze controle uit tijdens het schrijven van 

hun rapport. In 2011 gaan medewerkers van de DNA-databank deze controletaak uitvoeren, bij 

het constateren van matches met personen van wie de gegevens zich in de DNA-databank 

bevinden.

Ad 6) Rechten van de betrokkenen

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hebben betrokken personen recht op inzage van 

hun gegevens en correctie bij onjuistheid daarvan. Het DNA-besluit schrijft  echter voor dat gegevens uit 

de DNA-databank alleen aan personen uit de strafrechtsketen verstrekt mogen worden. Personen van wie 

het DNA-profi el in de DNA-databank is opgenomen, hebben dus niet zelf het recht om hun gegevens in te 

zien. Zij moeten hiervoor een verzoek indienen bij een Offi  cier van Justitie, een rechter-commissaris of 

de minister van Veiligheid en Justitie. Personen van wie het DNA-profi el is opgenomen in de eliminatie-

databank hebben wel recht op inzage van hun gegevens.
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Ad 7) Beveiliging

Dit is het meest uitgebreide onderzoeksonderwerp. Het is opgesplitst in veertien deelonderwerpen. 

Hieronder wordt kort aangegeven waar onder andere op wordt gelet:

a) Beveiligingsbeleid, beveiligingsplan en implementatie van het stelsel van maatregelen en procedures

Organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten over een beveiligingsbeleid, beveiligingsplan 

en implementatieplan beschikken die elk aan bepaalde zaken aandacht besteden.

b) Administratieve organisatie

Alle werkprocessen en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van degenen die deze 

uitvoeren, moeten zijn vastgelegd.

c) Beveiligingsbewustzijn

Medewerkers moeten op de hoogte zijn van het beveiligingsbeleid en de beveiligingsmaatregelen, en 

moeten worden opgeleid en bijgeschoold als zich hierin wijzigingen voordoen.

d) Eisen te stellen aan personeel

Medewerkers dienen bij indienstt reding een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen en minimaal 

een Verklaring Omtrent het Gedrag te kunnen overleggen. 

e) Inrichting van de werkplek

Persoonsgegevens mogen alleen toegankelijk zijn voor daartoe bevoegden.

f ) Beheer en classifi catie van de ICT-infrastructuur

De ontwikkeling (en/of wijziging) van informatiesystemen moet goed gedocumenteerd zijn. Ook moet 

er een calamiteitenplan zijn.

g) Toegangsbeheer en controle

Voor elke persoon dient te zijn vastgelegd welke handelingen hij/zij met welke persoonsgegevens mag 

uitvoeren (authorisatiematrix). Bij het verkrijgen van toegang tot informatiesystemen wordt men 

geïdentifi ceerd (d.m.v. een usercode en wachtwoord) en geregistreerd (logfi le).

h) Netwerken en externe verbindingen

Inkomend en uitgaand dataverkeer moet zijn beveiligd en zijn voorzien van een verzend- en ontvangst-

controle.

i) Gebruik van soft ware van derden

Soft ware van derden dient aan vooraf gestelde beveiligingseisen te voldoen en de continuïteit van het 

gebruik dient te kunnen worden gegarandeerd.

j) Bulkverwerking van persoonsgegevens

Dit punt is niet van toepassing op de verwerking van DNA-profi elen.

k) Bewaren van persoonsgegevens

Gegevensdragers met persoonsgegevens moeten op zodanige wijze worden bewaard en behandeld dat 

alleen bevoegde personen over de gegevens kunnen beschikken.

l) Vernietigen van persoonsgegevens

Het vernietigen van persoonsgegevens moet zorgvuldig gebeuren en worden gedocumenteerd.

m) Continuïteitsplan

Er moeten back-ups worden gemaakt, die op een andere plaats worden bewaard dan het origineel.

n) Uitbesteden van overeenkomsten voor de verwerking van persoonsgegevens

Firma’s die werkzaamheden voor het NFI uitvoeren moeten aan dezelfde beveiligingseisen voldoen als 

het NFI en dit moet worden gecontroleerd (zie ook Ad 8).

Ad 8) Verwerking door een bewerker

Het NFI laat papier en celmateriaal afvoeren en vernietigen door externe fi rma’s. Daarnaast wordt er ook 

regelmatig onderzoek uitbesteed aan andere ISO 17015-geaccrediteerde laboratoria.

Ad 9) Gegevensverkeer met landen buiten de EU

Dit punt is niet van toepassing op het NFI. In het geval van rechtshulpverzoeken buiten de EU worden de 

DNA-profi elen door het OM bij de beheerder van de DNA-databank opgevraagd en door het OM aan het 

buitenland verstrekt.

Om het keurmerk geldig te houden, moeten er regelmatig zogeheten vervolgaudits uitgevoerd worden. 

In 2011 wordt er bij het NFI weer zo’n vervolgaudit gehouden.
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3 Evaluatie doelen 2010

De beheerder van de DNA-databank formuleerde in het jaarverslag 

2009 een aantal specifi eke doelen voor 2010. In dit hoofdstuk wordt 

nagegaan of deze doelen zijn gerealiseerd.

• Aanpassen van de confi guratie van de DNA-databank zodat die ook de nieuwe ESS-loci kan 

opnemen

De EU voegde in 2009 nieuwe DNA-kenmerken (loci) toe aan de European Standard Set (ESS). In de loop 

van 2010 is de DNA-databank geschikt gemaakt voor het opnemen van DNA-profi elen die deze nieuwe 

kenmerken bevatt en. De databank bevat inmiddels ook al DNA-profi elen met deze nieuwe loci. 

• Beoordelen en, daar waar relevant, rapporteren van alle nog niet beoordeelde Nederlands-Duitse en 

Nederlands-Franse matches 

Zoals te zien is in tabel 5 in paragraaf 4.6 zijn er geen internationale matches meer die nog beoordeeld 

moeten worden.

• Het aansturen van de jaarlijkse actualisatie van het ENFSI3 DNA-werkgroepdocument ‘DNA-database 

Management. Review and Recommendations’

De DNA-werkgroep van het European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) publiceerde in 

2008 een document met de titel ‘DNA-database Management. Review and Recommendations’. Dit 

document beschrijft  op welke wijze DNA-databanken op dit moment worden beheerd. Verder bevat 

het aanbevelingen hoe dit volgens de DNA-werkgroep van het ENFSI het beste kan worden gedaan. 

De beheerder van de Nederlandse DNA-databank is voorzitt er van de subwerkgroep die dit document 

schreef. Elk jaar wordt dit document geactualiseerd en op voordracht van de subwerkgroep geaccordeerd 

tijdens de voorjaarsvergadering van de ENFSI DNA-werkgroep. In 2010 vond die vergadering in Den Haag 

plaats. De geactualiseerde, geaccordeerde 2010-versie van het document staat op de internetsite van de 

ENFSI4.

• De organisatie van de 6th European CODIS User Conference

CODIS is de naam van het DNA-databankprogramma dat de FBI ontwikkelde voor de Verenigde Staten. 

Ook veel Europese landen gebruiken dit programma, dat door de FBI gratis en zonder verdere bemoeienis 

van hun kant, beschikbaar wordt gesteld aan politie en justitieautoriteiten. Elk najaar vindt in de 

Verenigde Staten een CODIS User Conference plaats. Deze bijeenkomst is vooral gericht op Amerikaanse 

CODIS-gebruikers. De beheerder van de Nederlandse DNA-databank organiseert daarom jaarlijks een 

Europese CODIS User Conference. Deze bijeenkomst vond in 2010 plaats in Den Haag. Meer dan vijft ig 

personen uit twintig landen namen deel aan de conferentie, waar acht presentaties gegeven werden. 

Daarnaast vonden er in de pauzes demonstraties plaats van huidige en toekomstige versies van CODIS 

en van de soft ware waarmee men deel kan nemen aan de uitvoering van de EU-Prüm-Raadsbesluiten. 

Deze soft ware is gezamenlijk ontwikkeld door Nederland, Duitsland en Oostenrijk.

3 ENFSI: European Network of Forensic Science Institutes
4 htt p://www.enfsi.eu/get_doc.php?uid=345
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• Actief participeren in de CODIS-Prüm-Interoperabilty-Working-Group die het DNA-databank-

programma CODIS geschikt moet maken om de daarin opgenomen DNA-profi elen direct te 

kunnen vergelijken met andere landen.

De beheerder van de DNA-databank en zijn collega van de afdeling Informatisering van het NFI woonden 

in 2010 drie internationale bijeenkomsten bij, waarop de FBI en Unisys (de fi rma die de nieuwe soft ware 

ontwikkelt) hun voortgang presenteerden in de ontwikkeling van een CODIS-versie waarin alle 

functionaliteiten zijn ingebouwd om deel te kunnen nemen aan de uitvoering van de EU-Prüm-

Raadsbesluiten. Op basis hiervan zijn diverse verbetervoorstellen gedaan en door de FBI overgenomen. 

In de loop van 2011 wordt de nieuwe versie uitgebreid getest en vervolgens in gebruik genomen.
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4 Resultaten 2010

Dit onderdeel beschrijft  hoeveel DNA-profi elen in 2010 in de 

DNA-databank zijn opgenomen en hoeveel matches dit opleverde.

4.1 Groei DNA-databank

Tabel 1 en fi guur 1 tonen de verdere groei van de DNA-databank in 2010 ten opzichte van de jaren ervoor. 

Het aantal DNA-profi elen van personen in de DNA-databank groeide met 16.475 van 92.324 tot 108.799. 

Van deze 16.475 personen zijn er 567 als verdachte opgenomen en 15.908 als veroordeelde. Het aantal in de 

DNA-databank opgenomen veroordeelden is in 2010 met 15.908 iets lager dan in 2009. Dit terwijl juist een 

stijging was verwacht, omdat de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden vanaf 1 mei 2010 geldt voor alle 

delicten waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Vertraging in de bemonstering van de nieuwe 

categorie veroordeelden is de oorzaak van het uitblijven van de verwachte stijging. In 2010 werden 1.153 

DNA-profi elen van personen uit de DNA-databank verwijderd. Bijvoorbeeld omdat een persoon niet 

langer als verdachte of veroordeelde kon worden aangemerkt, of omdat één persoon meerdere malen 

was bemonsterd. Het totaal van alle ooit verwijderde DNA-profi elen van personen komt daarmee op 5.483. 

Het aantal DNA-profi elen van sporen in de DNA-databank groeide in 2010 met 3.716 van 40.956 tot 44.672.

Datum Sporen Personen Waarvan 

verdachten

Waarvan 

veroordeelden 

Totaal van 

sporen en 

personen

31-dec-1997 21 28 28 0 49

31-dec-1998 708 304 304 0 1.012

31-dec-1999 1.285 317 317 0 1.602

31-dec-2000 321 362 362 0 683

31-dec-2001 1.118 392 392 0 1.510

31-dec-2002 2.169 857 857 0 3.026

31-dec-2003 6.278 1.465 1.465 0 7.743

31-dec-2004 7.500 2.716 2.427 289 10.216

31-dec-2005 5.823 8.306 2.470 5.836 14.129

31-dec-2006 4.311 12.309 1.554 10.755 16.620

31-dec-2007 4.033 18.639 1.412 17.227 22.672

31-dec-2008 4.824 27.186 1.018 26.168 32.010

31-dec-2009 2.565 19.443 1.507 17.936 22.008

31-dec-2010 3.716 16.475 567 15.908 20.191

Totaal 44.672 108.799 14.680 94.119 153.471

Tabel 1.  Nett o (opgenomen-verwijderd) aantal aan de DNA-databank toegevoegde DNA-profi elen
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Figuur 1. Groei van het aantal in de DNA-databank aanwezige DNA-profi elen

4.2 Verwijderde sporen

In het verslagjaar werden 2.564 sporen uit de DNA-databank verwijderd omdat het OM de beheerder van de 

DNA-databank meldde dat de bijbehorende zaak was afgedaan. Het totaal van alle sporen die uit de DNA- 

databank verwijderd zijn, komt hiermee op 10.618. Van de 44.672 spoorprofi elen die in de DNA-databank 

aanwezig zijn, is 29% (12.935) al via matches gekoppeld aan personen en hierover is gerappor teerd. Deze 

sporen zullen uit de DNA-databank worden verwijderd, na ontvangst van een kennisgeving van het OM dat 

de betreff ende zaak is afgedaan. 
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4.3 Minderjarigen in de DNA-databank

Tabel 2 toont hoeveel personen vanaf 1997 tot en met 31 december 2010 als minderjarige (12 t/m 17 jaar) 

in de DNA-databank zijn opgenomen en hoeveel daarvan op 31 december 2010 nog steeds minderjarig 

waren. Het verschil tussen deze twee getallen wordt veroorzaakt doordat er inmiddels personen verwijderd 

zijn omdat ze niet langer verdacht waren en doordat personen intussen meerderjarig zijn. Grotere 

arrondissementen zorgen uiteraard voor de opname van meer personen in de DNA-databank dan kleinere 

arrondissementen. Daarom vermeldt de tabel het totaal aantal personen dat elk arrondissementsparket 

in de DNA-databank liet opnemen en is het aantal minderjarigen ook als percentage daarvan uitgedrukt. 

Opdrachtgever Totaal aantal 

opnames

Minderjarig 

bij opname

% Minderjarig op

31-12- 2010

%

Alkmaar 3.153 498 15,8 185 5,9

Almelo 3.046 457 15,0 119 3,9

Amsterdam 11.986 1.686 14,1 385 3,2

Arnhem 6.552 884 13,5 165 2,5

Assen 2.477 238 9,6 77 3,1

Breda 6.878 991 14,4 262 3,8

's-Hertogenbosch 7.829 856 10,9 231 3,0

's-Gravenhage 11.386 1.686 14,8 532 4,7

Dordrecht 3.720 568 15,3 145 3,9

Groningen 3.651 449 12,3 161 4,4

Haarlem 5.703 760 13,3 245 4,3

Leeuwarden 3.425 339 9,9 98 2,9

Maastricht 3.106 391 12,6 136 4,4

Middelburg 2.800 364 13,0 131 4,7

Roermond 2.780 373 13,4 102 3,7

Rott erdam 12.505 2.169 17,3 721 5,8

Utrecht 6.366 837 13,1 232 3,6

Zutphen 3.376 453 13,4 92 2,7

Zwolle-Lelystad 4.969 657 13,2 220 4,4

Andere en landelijke 

opdrachtgevers

7.812 144 1,8 28 0,4

Totaal 113.520 14.800 13,0 4.267 3,8

Tabel 2. Aantal in de DNA-databank opgenomen minderjarigen

Het aantal personen dat als minderjarige in de DNA-databank is opgenomen groeide in 2010 met 2.309 

van 12.491 tot 14.800. Het totale percentage minderjarigen dat is opgenomen wijkt niet signifi cant af van 

dat van 2009 (13,0% t.o.v. 12,9%).
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4.4 Toeleverende laboratoria

Naast DNA-profi elen van het NFI en het Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek (FLDO) van de 

Universiteit Leiden, ontving de databank in 2010 ook enkele tientallen DNA-profi elen van BaseClear (het 

DNA-laboratorium van Verilabs) en DNalysis (het DNA-laboratorium van The Maastricht Forensic Institute). 

De toename van het aantal door deze laboratoria aangeleverde DNA-profi elen is mede het gevolg van een 

proef van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze proef stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor 

forensisch onderzoek door particuliere instituten.

4.5 Nationale matches

Tabel 3 geeft  aan hoeveel spoor-spoor- en spoor-persoon-matches via de Nederlandse DNA-databank 

gevonden zijn.

Tot 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totaal

Spoor-persoon-matches 4.654 2.967 2.457 3.326 4.057 3.578 3.472 24.511

Spoor-spoor-matches 3.184 356 489 348 177 169 324 5.047

Tabel 3. Aantal via de Nederlandse DNA-databank gevonden spoor-persoon- en spoor-spoor-matches

Het aantal in 2010 gevonden spoor-persoon-matches is ongeveer gelijk aan dat van 2009. Het nett o5 aantal 

spoor-spoor-matches is hoger dan in 2009. De nationale match die in 2010 de meeste aandacht trok is die 

waarmee de in 1993 gepleegde moord op Andrea Luten een verdachte kreeg (zie kader). 

De zaak Andrea Luten

April 2010 werd in de DNA-databank een match gevonden met een DNA-profi el dat destijds 

was verkregen uit sporenmateriaal aangetroff en op het lichaam van Andrea Luten. Daarmee 

kwam, bijna zeventien jaar na de moord op het destijds vijft ienjarige meisje uit Ruinen, een 

verdachte naar voren. Het ging om een verdachte die niet eerder bij de politie in beeld was 

geweest. Deze persoon moest op basis van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 

celmateriaal voor de DNA-databank afstaan. Dit wegens een veroordeling voor huiselijk geweld. 

In 2002 werd in de zaak Andrea Luten al eens een verdachte vervolgd, maar deze werd bij gebrek 

aan bewijs vrijgesproken. De bekentenis en veroordeling van de via de DNA-match gevonden 

nieuwe verdachte zorgden ervoor dat de eerder aangehouden persoon nu van alle blaam is 

gezuiverd.

5   Als met elkaar matchende sporen op een later tijdstip matchen met een persoon worden het spoor-persoon-matches. 
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4.6 Internationale matches

Nederland wisselde al DNA-profi elen uit met Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Luxemburg, Slovenië, Finland 

en Frankrijk. In 2010 ging ons land ook profi elen uitwisselen met Bulgarije (op 8 april) en Slowakije (op 

26 november). Tabel 4 vermeldt hoeveel DNA-profi elen Nederland in de afgelopen drie jaar verstuurde en 

ontving. 

2008 2009 2010

Land verstuurd ontvangen verstuurd ontvangen verstuurd ontvangen

Oostenrijk 40.757 19.966 25.663 35.635 23.201 17.521

Duitsland 40.752 179.270 25.661 126.001 23.202 138.909

Slovenië 32.368 4.050 25.661 3.734 23.201 5.179

Luxemburg 29.478 636 25.661 399 23.203 334

Spanje 28.410 27.515 25.660 40.820 23.199 48.267

Finland 31.449 12.533 23.199 16.921

Frankrijk 31.234 36.455 52.793 52.631

Bulgarije 51.956 845

Slowakije 33.431 5.769

Totaal 171.765 231.437 190.989 255.577 277.385 286.376

Tabel 4. Aantal verstuurde en ontvangen DNA-profi elen per land

Te zien valt dat Nederland naar de meeste landen waarmee het in 2009 ook al DNA-profi elen uitwisselde 

ongeveer 23.200 DNA-profi elen van sporen en personen verstuurde. Dit zijn alle nieuwe en gewijzigde 

DNA-profi elen van sporen en personen die in 2010 aan de DNA-databank zijn toegevoegd en die voldoen 

aan de ‘Prüm Inclusion Rules’. Daarbij bestaan er kleine onderlinge verschillen, omdat er af en toe een 

DNA-profi el ter controle naar één land gestuurd wordt in plaats van naar alle landen. Om de gegevens-

uitwisseling zo effi  ciënt mogelijk te laten verlopen, sturen landen elkaar bij de start van DNA-profi el-

uitwisseling eerst alle sporen die nog niet met een persoon gematcht hebben en daarna alle nieuwe 

profi elen van sporen en personen die ze aan de DNA-databank toevoegen. Naar Frankrijk zijn meer 

profi elen verstuurd, omdat Frankrijk op eigen initiatief geen DNA-profi elen van personen naar andere 

landen mag sturen. Daarom moeten andere landen met enige regelmaat al hun DNA-profi elen van sporen 

die nog niet met een persoon gematcht hebben, naar Frankrijk sturen. Aan de Franse DNA-databank 

worden immers voortdurend nieuwe personen toegevoegd en daar kunnen ook personen tussen zitt en die 

matchen met Nederlandse sporen die eerder geen match gaven in de Franse DNA-databank. Naar Bulgarije 

en Slowakije zijn ook meer DNA-profi elen verstuurd, omdat de uitwisseling met die landen in 2010 startt e. 

Tabel 5 laat zien hoeveel internationale matches inmiddels zijn gevonden en wat hun verwerkingsstatus was 

op 1 januari 2011.
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Match met:

Verwerkingsstatus op 1 januari 2011 DE AT SL LU ES FI FR BG SK Totaal

Nog te beoordelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Extra informatie nodig 

uit Nederland

132 3 0 0 1 1 26 1 2 166

Extra informatie nodig 

uit het buitenland

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Extra onderzoek nodig 

in Nederland

12 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Extra onderzoek nodig 

in het buitenland

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerapporteerd 917 292 16 26 146 27 393 6 1 1.824

Geen verdere actie nodig 5.101 266 27 30 115 42 949 7 19 6.556

Geen match 56 8 1 0 1 6 37 0 0 109

Totaal 6.218 570 44 56 263 76 1.405 14 22 8.668

Ingewilligde inkomende 

informatieverzoeken

203 77 3 4 16 1 15 0 0 319

Tabel 5. Aantal en verwerkingsstatus van de internationale matches met Duitsland (DE), Oostenrijk (AT), 

Slovenië (SL), Luxemburg (LU), Spanje (ES), Finland (FI), Frankrijk (FR), Bulgarije (BG) en Slowakije (SK)

In het DNA-jaarverslag van 2008 en op de internetsite www.DNAsporen.nl zijn meer details over de 

betekenis van diverse verwerkingsstatussen te vinden.

In 2010 zijn in totaal 721 internationale matches gerapporteerd. Hiermee komt het totaal aantal sinds de 

start van de internationale uitwisseling in 2008 gerapporteerde matches op 1.824. De zaak van het 

‘Rozenmeisje’ beschrijft  het resultaat van één van die matches.
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De zaak van het ‘Rozenmeisje’

In juni 1996 wordt in het Limburgse Lott um een onbekende dode jonge vrouw aangetroff en. 

Ze is verkracht en vermoord. Omdat in de omgeving van Lott um veel rozen gekweekt worden, 

krijgt het onbekende slachtoff er de naam ‘Rozenmeisje’. De zaak wordt niet opgelost en ook de 

identiteit van het meisje blijft  onbekend. In 2009 heropent men de zaak als cold case en verkrijgt 

men een DNA-profi el van sporenmateriaal dat in 1996 is veiliggesteld. Dit profi el wordt 

opgenomen in de Nederlandse DNA-databank en geeft  daar geen match. Alle DNA-profi elen 

die in de Nederlandse DNA-databank worden opgenomen, vergelijkt men tegenwoordig met een 

aantal buitenlandse DNA-databanken. Dit gebeurde ook met dit DNA-profi el, wat zorgt voor een 

match met een in de Duitse DNA-databank aanwezige persoon. De match is in eerste instantie 

nog niet betrouwbaar genoeg, omdat er aanvankelijk slechts zeven DNA-kenmerken (loci) bij 

betrokken zijn. Maar na aanvullend DNA-onderzoek blijft  de match overeind en het NFI 

rapporteert deze aan het Openbaar Ministerie en de regiopolitie Limburg-Noord. Bij de 

internationale uitwisseling van DNA-profi elen worden geen persoons- en/of zaakgegevens 

uitgewisseld, maar alleen de code van het DNA-profi el. Daarom moet de naam van de eigenaar 

van het DNA-profi el via een internationaal rechtshulpverzoek in Duitsland worden opgevraagd. 

Het blijkt om een Duits staatsburger te gaan. Omdat Duitsland geen onderdanen uitlevert aan 

andere landen draagt het Openbaar Ministerie de zaak over aan Duitsland. In juli 2010 wordt de 

man met het DNA-profi el dat matcht met dat van het spoor gearresteerd. Op basis van zijn 

verklaringen houdt men later nog een tweede man en een vrouw aan. In de aanloop naar het 

proces overlijdt de tweede man in zijn cel. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag was het 

proces tegen de overgebleven man en de vrouw nog niet afgerond. Wel is inmiddels de identiteit 

van het meisje bekend. Omdat werd vermoed dat ze uit Polen kwam, is op de Poolse televisie 

aandacht aan de zaak besteed. Tijdens een uitzending herkenden familieleden haar. Daardoor 

kreeg het ‘Rozenmeisje’ haar echte naam terug. 

4.7 Matches met voortvluchtige veroordeelden

Internationale matches met Nederlandse veroordeelden worden niet gerapporteerd aan OM en politie. Dit 

soort matches is immers met name voor het buitenland van belang. De beheerder van de DNA-databank 

att endeerde het OM er echter op dat matches van binnenkomende DNA-profi elen met voortvluchtige 

veroordeelden interessant kunnen zijn. Dit omdat daaruit kan worden afgeleid waar de gezochte persoon 

zich kortgeleden bevond. De medewerkers van de DNA-databank kunnen in de strafrechtsketendatabank 

zien of iemand in het opsporingsregister is opgenomen en kunnen dit dus verifi ëren bij een match van een 

uit het buitenland binnenkomend DNA-profi el met een Nederlandse veroordeelde. Het OM gaf aan deze 

informatie nutt ig te vinden en daarom zal de beheerder van de DNA-databank deze rapportage in 2011 

ontwikkelen. Deze wordt vervolgens opgenomen in de portfolio van de DNA-databank.
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5  Kwaliteitscontrole en 

kwaliteitsverbetering

In 2010 is, net als in voorgaande jaren, veel aandacht besteed aan de 

kwaliteit van de werkprocessen6  rond het gebruik en het beheer van 

de DNA-databank. 

5.1 Verbetermanagement

Belangrijk bij het bewaken en verbeteren is aandacht voor het analyseren van fouten die tijdens of na 

afl oop van de werkprocessen worden ontdekt. Deze analyses kunnen helpen bij het verbeteren van de 

werkprocessen. Fouten die dankzij ingebouwde controlestappen tijdens de werkprocessen worden ontdekt 

en gecorrigeerd, hebben extern geen gevolgen. Ze worden intern echter wel gebruikt om processen verder 

te verbeteren. Tabel 6 vermeldt het aantal gevallen waarvan de beheerder van de DNA-databank in 2010 

achteraf constateerde dat de werkprocessen niet correct waren verlopen. Bovendien toont de tabel 

wat – na analyse van het voorval – de oorzaak bleek te zijn. 

Oorzaak Aantal

Externe administratieve fout 4

Interne administratieve fout 2

Technisch probleem 2

Onjuiste handeling medewerker 13

Externe contaminatie 7

Oorzaak niet te achterhalen 2

Tabel 6. Oorzaak en aantal achteraf geconstateerde fouten in de werkprocessen rond het gebruik en beheer van 

de DNA-databank 

Externe en interne administratieve fouten betreff en onjuiste, aan de DNA-databank verstrekte gegevens. 

Extern wil zeggen van buiten het NFI en intern van binnen het NFI. De 13 onjuiste handelingen van 

DNA-databank medewerkers hebben betrekking op het onbedoeld niet of niet correct rapporteren van 

matches in de DNA-databank. Gerelateerd aan het aantal DNA-databankopnames bedraagt het fout-

percentage 0,06. Voor zover de beheerder van de DNA-databank kon nagaan, hadden deze fouten geen 

gevolgen in strafzaken. Vrijwel alle gevonden matches worden verstrekt aan DNA-deskundigen van het NFI. 

Deze nemen de matches op in hun rapportages. Deze deskundigen controleren de matches nogmaals 

voordat ze de matchrapportage versturen. De zeven externe contaminatiegevallen zijn veroorzaakt door 

de opname van DNA-profi elen van forensisch opsporingsmedewerkers van een aantal politieregio’s in de 

eliminatie-databank. Hierdoor konden DNA-profi elen waarvan ten onrechte werd aangenomen dat het 

dadersporen waren, uit de DNA-databank worden verwijderd.

6 Deze werkprocessen staan beschreven op www.DNAsporen.nl



22  |  Jaarverslag 2010 van de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken

5.2 Digitale gegevensuitwisseling met het Openbaar Ministerie

In 2010 startt e het Openbaar Ministerie met het digitaal aanleveren van zijn DNA-onderzoeksopdrachten. 

Dankzij deze aanleverwijze hoeven deze gegevens niet meer vanaf papier overgenomen te worden. 

Hierdoor ontstaan in principe bij de DNA-databank geen nieuwe fouten meer in persoons gegevens en 

worden deze ook niet doorgegeven aan de strafrechtsketendatabank, waarin alle in de DNA- databank 

opgenomen personen geregistreerd worden. In de loop van 2011 gaat het Openbaar Ministerie naar 

ver wachting ook de kennisgevingen die betrekking hebben op nieuwe veroordelingen digitaal aanleveren. 

Daardoor hoeven straks de bewaartermijnen van DNA-profi elen niet meer handmatig te worden aangepast.

5.3 Publicaties

Diverse publicaties uit 2010 gingen in op de werkprocessen van de DNA-databank:

• De interpretatie van een DNA-databankmatch. Delikt en Delinkwent 40(2) 138-155 (2010).

• Low template STR typing: Eff ect of replicate number and consensus method on genotyping reliability 

and DNA database search results. Forensic Science International Genetics in press.

• It’s all relative(s): Familial Searching in the Netherlands. Poster presented at the 21st International 

Symposium on Human Identifi cation. 

De beheerder van de DNA-databank is medeauteur van deze publicaties.
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6 Wet- en regelgeving

Dit hoofdstuk beschrijft  ontwikkelingen in wet- en regelgeving in 2010 

die van invloed zijn of worden op het gebruik en beheer van de 

DNA-databank.

Sinds 1 mei 2010 is de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden van toepassing op de veroordeelden wegens 

ieder misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. Daarmee is de beperking vervallen dat alleen 

celmateriaal wordt afgenomen bij bepaalde aangewezen categorieën veroordeelden. Vanaf 1 mei 2010 

zouden daardoor twee- tot driemaal zoveel DNA-profi elen van veroordeelden ter opname aan de DNA-

databank kunnen worden aangeboden. Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 is dit tot nu toe niet gebeurd.

In juli 2010 is het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken aangepast. Hierdoor hoeft  de deskundige, die een 

DNA-onderzoek op basis van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden uitvoert geen rapport meer aan de 

Offi  cier van Justitie te sturen als het DNA-profi el van deze veroordeelde geen hit oplevert met de andere 

in de DNA-databank opgenomen DNA-profi elen. Aangezien 95% van de veroordeelden bij opname in de 

DNA-databank geen match veroorzaakt, scheelt dit veel administratief werk en papier. Wel wordt elke 

DNA-databankopname van een veroordeelde geregistreerd in de strafrechtsketendatabank. Zo kunnen 

OM en politie nagaan of een persoon in de DNA-databank is opgenomen.

Op 1 oktober 2010 traden de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (WIVVG)7 

en het daarop gebaseerde Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden (BIVVG)8 in werking. 

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 verifi ëren. Een ander doel van de wet is het harmoniseren van de bewaartermijnen van diverse 

persoonsgegevens, waaronder DNA-profi elen. Bij het BIVVG zijn de bewaartermijnen van de DNA-profi elen 

in het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken aangepast. Ook is bij dat besluit geregeld dat de Justitiële 

Informatie dienst in plaats van het Openbaar Ministerie het NFI informatie verstrekt om het DNA-profi el 

van een verdachte of veroordeelde, alsmede het daarbij behorende celmateriaal en identifi cerende 

persoons gegevens, binnen de daarvoor gestelde termijn te vernietigen. De Justitiële Informatiedienst 

verwacht in 2011 een voorlopige voorziening te kunnen realiseren waarmee hij zijn nieuwe taak kan 

uitvoeren.

Op 10 oktober 2010 hielden de Nederlandse Antillen op te bestaan en werden naast Aruba ook Curaçao 

en St. Maarten zelfstandige landen. De BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) zijn Nederlandse 

gemeenten geworden. Door deze staatkundige veranderingen zijn de DNA-profi elen van Curaçao en 

St. Maarten ondergebracht in aparte DNA-databanken en is de DNA-databank van de Nederlandse Antillen 

omgedoopt tot DNA-databank van Caribisch Nederland waarin alleen de DNA-profi elen van verdachten 

van de BES-eilanden zijn opgeslagen. 

7  Staatsblad 2009, 317
8  Staatsblad 2009, 352
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In november 2010 sloot Nederland een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika ter verbetering 

van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit9. Dit verdrag lijkt sterk 

op het Verdrag van Prüm. Op basis van het verdrag wordt het voor Nederland en de VS mogelijk om in 

individuele gevallen elkaars DNA-databank te raadplegen. De parlementen van beide landen moeten het 

verdrag nog ratifi ceren en de nationale wetgeving aanpassen om de uitvoering van het verdrag mogelijk te 

maken.

Evenals in 2009 waren er in 2010 nog steeds twee wetsvoorstellen in behandeling bij de Tweede Kamer die 

gevolgen hebben voor de DNA-databank. De behandeling van beide wetsvoorstellen heeft  door de 

kabinetsformatie vertraging opgelopen:

• Het voorstel van Wet herziening ten nadele10: 

Als dit wetsvoorstel wordt aanvaard is het belangrijk dat het DNA-profi el en het bijbehorende cel-

materiaal van de gewezen verdachte, na vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging, worden bewaard. 

Het gaat daarbij om een vrijspraak of een ontslag van rechtsvervolging die betrekking heeft  op een 

misdrijf dat de dood van een ander ten gevolg heeft  gehad. Dit met het oog op de mogelijkheid van 

herziening ten nadele van de gewezen verdachte. Deze gegevens mogen gedurende de bewaartermijn 

voor geen ander doel worden gebruikt dan voor het uitzonderlijke geval van een herzieningsprocedure 

ten nadele van de gewezen verdachte. Inmiddels is ook een nota van wijziging bij de Tweede Kamer 

ingediend. Hierin is het wetsvoorstel van toepassing bij misdrijven waar levenslange gevangenisstraf op 

staat en die de dood van een ander tot gevolg hebben, bij doodslag en bij gewelds- en zedenzaken met 

dodelijke afl oop. Daarnaast beoogt het wijzigingsvoorstel om met terugwerkende kracht strafzaken na 

vrijspraak te kunnen herzien.

• Het voorstel van Wet houdende wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek 

bij veroordeelden, vanwege de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar 

uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoff er en de regeling van enige 

andere onderwerpen11: 

Dit wetsvoorstel is in oktober 2009 aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit wetsvoorstel wordt 

voorgesteld het DNA-verwantschapsonderzoek te introduceren. Dit kan worden ingezet als bij bepaalde 

ernstige delicten het klassieke DNA-onderzoek geen overeenkomst oplevert tussen het DNA-profi el van 

een spoor en het DNA-profi el van een bekend persoon. Dan kan met behulp van dit type DNA-onderzoek 

worden gezocht naar een gedeeltelijke overeenkomst tussen beide profi elen en de andere profi elen die in 

de DNA-databank opgenomen zijn. Deze gedeeltelijke overeenkomst kan betekenen dat een bloedver-

want van degene van wie DNA-profi el is vergeleken, de mogelijke dader van het misdrijf is. Ook stelt dit 

wetsvoorstel nog een aantal andere zaken voor:

- De introductie van de mogelijkheid om DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoons-

kenmerken van ongeïdentifi ceerde slachtoff ers te doen. Op dit moment is dat type onderzoek 

alleen mogelijk bij onbekende daders. 

- Het toekennen van de bevoegdheid aan de Hulpoffi  cier van Justitie tot het verrichten van DNA-

onderzoek aan celmateriaal van onbekende verdachten in geval van bij algemene maatregel van 

bestuur aangewezen misdrijven. Op dit moment hebben alleen de Offi  cier van Justitie en de 

rechter-commissaris deze bevoegdheid.

- Het voorstel om van achtergelaten voorwerpen van een derde van wie het vermoeden bestaat dat hij 

vermist is als gevolg van een misdrijf, celmateriaal veilig te stellen en het daaruit verkregen DNA-profi el 

op te slaan in de DNA-databank.  

  

9  Staatsblad 2010, 321
10  Kamerstukken II 2008/09, 32 044, nrs. 1-2
11  Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nrs. 1-2
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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

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 toont deze site maandelijks de groei van de DNA-databank en het 

aantal matches dat via deze databank wordt gevonden. 

De internetsite is in 2010 gemiddeld 4.699 keer per maand geraadpleegd. In 2010 werd 83 keer nieuwe 

informatie aan de site toegevoegd en 1.696 personen maakten gebruik van de mogelijkheid om hierop 

geatt endeerd te worden. In de loop van 2011 wordt de inhoud van de internetsite www.DNAsporen.nl 

opgenomen in de inhoud van de internetsite van het NFI. Dit vanwege de verplichtingen die voortvloeien 

uit de invoering van een rijksbrede huisstijl door de overheid.

7.2 Bezoekers, presentaties en publicaties

In 2010 ontving de beheerder van de DNA-databank bezoekers van Europol en uit Nederland, Ierland, 

Nieuw Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. De beheerder van de DNA-databank hield het afgelopen jaar 

24 presentaties waarvan 9 in het buitenland. Net als in voorgaande jaren zorgde de beheerder van de 

DNA-databank voor de aansturing van de jaarlijkse actualisatie van het ENFSI DNA-werkgroepdocument 

‘DNA-database Management. Review and Recommendations’. In paragraaf 5.3 staat een aantal andere 

publicaties waaraan de beheerder van de DNA-databank meewerkte.

In december 2010 vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de beheerder van de DNA-databank met 

vertegenwoordigers van alle ISO 17025-geaccrediteerde laboratoria (FLDO, TMFI, Verilabs, IFS) die 

DNA-profi elen aan de Nederlandse DNA-databank aanleveren. Tijdens deze bijeenkomst geeft  de beheerder 

van de DNA-databank een overzicht van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving. Verder wordt bekeken 

of aanpassing nodig is van de werkprocessen en/of de technische criteria voor opname van DNA-profi elen 

in de Nederlandse DNA-databank.
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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.

• Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) doet, aan de hand van met 

elkaar matchende DNA-profi elen van sporen, onderzoek naar het gedrag van onbekende daders. De 

hiervoor benodigde zaakgegevens zijn door de beheerder van de DNA-databank verzameld en aan het 

NSCR verstrekt met toestemming van de toenmalige minister van Justitie.

• Samen met organisaties uit Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten neemt 

het NFI binnen het Zevende Kaderprogramma van de EU deel aan de ontwikkeling van een instrument 

waarmee in korte tijd een DNA-profi el kan worden gemaakt
. 
Dit DNA-profi el kan vervolgens naar een 

DNA-databank worden verstuurd voor een realtime vergelijking12. Het is de bedoeling om hiervoor de 

soft ware te gaan gebruiken die ontwikkeld is voor de uitvoering van de EU-Prüm-besluiten.

12  Voor meer informatie over dit project zie: htt p://www.forensic.gov.uk/html/company/partnership/
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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 (KLPD). Het NFI beheert deze databank. 

Tabel 7 toont hoe deze DNA-databank in 2010 groeide. 

Soort profi el 31-12-2009 31-12-2010

(Voorwerpen van) vermiste personen 142 169

Familieleden van vermiste personen  322 367

- waarvan ouders         

- waarvan kinderen   

- waarvan broers of zussen   

- waarvan echtgenoten     

135

88

92

7

155

100

103

9

Ongeïdentifi ceerde stoff elijke resten 207 247

Totaal 671 783

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

Identifi caties

De DNA-databank voor Vermiste Personen was sinds de start in 2007 behulpzaam bij tien identifi caties. 

In 2011 wordt geprobeerd om de DNA-profi elen van vermiste personen en ongeïdentifi ceerde stoff elijke 

resten op te nemen in de DNA-databank van Interpol in Lyon. Op deze manier kunnen ook meer 

internationale vergelijkingen worden uitgevoerd. Hiervoor is aansluiting nodig op een netwerk dat 

door de politie wordt beheerd.
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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  ENFSI13 

De beheerder van de Nederlandse DNA-databank is voorzitt er van de DNA-database & Legislation Subgroup 

van de DNA-werkgroep van het ENFSI. Deze werkgroep actualiseerde ook in 2010 het document ‘DNA-

database Management. Review and Recommendations’. Dit document kunnen landen die nog niet over 

een DNA-databank beschikken, gebruiken om een DNA-databank op te zett en. Ook is het inzetbaar om 

het beheer van bestaande DNA-databanken te verbeteren. Overheden en toezichthouders kunnen het 

document gebruiken om te toetsen hoe de daartoe aangewezen organisatie de DNA-databank beheert. 

De DNA-database & Legislation Subgroup verzorgt ook vergelijkende overzichten van DNA-wetgeving en 

DNA-databankgegevens. Ze publiceert deze elk halfj aar op de ENFSI-internetsite14.

10.2  EU-ad-hoc group on information exchange

De EU-ad-hoc group on information exchange is onder andere belast met de implementatie van de 

EU-Prüm-Raadsbesluiten. Drie subwerkgroepen houden zich bezig met de verschillende informatie-

stromen: 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. 

De werkgroep kreeg in 2010 een nieuwe naam: Working Party on Information Exchange and Data Protection 

(DAPIX). Op 1 oktober 2010 is de beheerder van de DNA-databank benoemd tot Lead Scientist van de 

DNA-subwerkgroep van de DAPIX. In die functie zorgt hij voor inhoudelijke ondersteuning van het 

halfj aarlijks wisselende EU-voorzitt erschap van de DAPIX (op dit moment Hongarije), het Raadssecretariaat 

en de Commissie voor de implementatie van de Prüm-Raadsbesluiten. Daarnaast is hij verantwoordelijk 

voor bepaalde veranderingsprocessen, zoals de introductie van nieuwe DNA-merkers. Ook is hij het 

aanspreekpunt voor landen die problemen ondervinden bij de implementatie van de Prüm-Raadsbesluiten.

10.3  CODIS

De beheerder van de Nederlandse DNA-databank organiseerde, zoals u al in hoofdstuk 3 kon lezen, op 

13 april 2010 in Den Haag de zesde Europese CODIS-user meeting. Ook de zevende Europese CODIS-user 

meeting wordt weer georganiseerd door de Nederlandse beheerder. Deze vindt op 6 april 2011 plaats in 

Brussel. Omdat zo veel Europese landen CODIS gebruiken, besloot de FBI om een volgende versie van 

CODIS geschikt te maken voor het internationaal uitwisselen van DNA-profi elen in het kader van de 

EU-Prüm-Raadsbesluiten. Samen met Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Denemarken en Finland neemt 

Nederland deel aan het ontwikkelen en testen van deze nieuwe CODIS-versie in de CODIS-Prüm-

Interoperability-Working Group (CPIWG) die de FBI hiervoor oprichtt e. Naar verwachting geeft  de FBI 

deze nieuwe CODIS-versie eind mei 2011 vrij.

13  ENFSI: European Network of Forensic Science Institutes
14  Zie: htt p://www.enfsi.eu/page.php?uid=98
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10.4 Overzeese gebiedsdelen

De Nederlandse Antillen hielden op 10 oktober 2010 op te bestaan. Naast Aruba werden ook Curaçao en 

St. Maarten zelfstandige landen. Hierdoor zijn de DNA-profi elen van Curaçao en St. Maarten ondergebracht 

in aparte DNA-databanken. De DNA-databank van de Nederlandse Antillen is omgedoopt tot DNA-databank 

van Caribisch Nederland. 

De onderstaande tabel toont hoeveel DNA-profi elen de diverse DNA-databanken op 31-12-2010 bevatt en.

Type DNA-profi el Caribisch 

Nederland

Aruba Curaçao St. Maarten

Verdachte 29 6 78 57

Spoor 23 1 19 27

Slachtoff er 0 0 0 1

Totaal 52 7 97 85

Tabel 8. Aantal DNA-profi elen in de DNA-databanken van de overzeese gebiedsdelen op 31-12-2010

Tot nu toe is het wett elijk gezien niet mogelijk om op reguliere basis DNA-profi elen van de diverse 

DNA-databanken uit tabel 8 onderling of met de Nederlandse DNA-databank te vergelijken. 

In individuele gevallen is dit mogelijk via een interregionaal rechtshulpverzoek.
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11 Vooruitblik naar 2011

Het jaar 2011 staat in het teken van de implementatie van dat deel van 

de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen 

(WIVVG) dat betrekking heeft  op de harmonisatie van de 

bewaartermijnen van persoonsgegevens en de centrale bewaking van 

die bewaartermijnen door de Justitiële Informatiedienst (JustID). 

Hierdoor zal de papieren informatiestroom van het OM naar het NFI opdrogen. Deze wordt vervangen door 

een digitale informatie-uitwisseling tussen het NFI en JustID. Waarschijnlijk gaat ook weer een aantal 

nieuwe landen DNA-profi elen uitwisselen met Nederland in het kader van de EU-Prüm-Raadsbesluiten. 

Ook wordt er een vervolgaudit uitgevoerd om de geldigheidsduur van het Privacy Audit Proof-keurmerk te 

verlengen. In aanvulling hierop stelt de beheerder van de DNA-databank zich voor 2011 de volgende 

specifi eke doelen:

• Aansturen van de jaarlijkse actualisatie van het ENFSI DNA-werkgroepdocument ‘DNA-database 

Management. Review and Recommendations’.

• Inhoudelijke organisatie van de zevende European CODIS User Conference.

• Deelname aan het testprogramma van de FBI m.b.t. het DNA-databankprogramma CODIS 7.0 en 

ingebruikname van dat programma na de vrijgave door de FBI.

• Organisatie van de opname van de nieuwe European Standard Set in de Prüm-soft ware.

• Stappen ondernemen om de DNA-profi elen uit de DNA-databank voor vermiste personen opgenomen te 

krijgen in de DNA-databank van Interpol.

• Ontwikkeling van een rapportage van Prüm-matches met veroordeelden die in het opsporingsregister 

vermeld staan.

• Overname van de controle en eventuele correctie van de gegevens van personen in de DNA-databank na 

een match door de afdeling DNA-databank.
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