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Voorwoord

In april 2012 is een nieuw type forensisch DNA-onderzoek, het DNA-verwantschapsonderzoek, wettelijk mogelijk 
geworden. Deze uitbreiding speelde – 13 jaar nadat het misdrijf is gepleegd – een doorslaggevende rol bij de identificatie 
van een verdachte in de zaak Marianne Vaatstra. Het DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak Vaatstra kende twee fasen. 
In de eerste fase werd DNA-verwantschapsonderzoek in de DNA-databank uitgevoerd. Dit om te achterhalen of daar 
verwanten van de eigenaar van het daderspoor aanwezig waren. Toen dit niet het geval bleek te zijn, is besloten een 
vrijwillig grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek uit te voeren. Dit leidde uiteindelijk naar de verdachte. 
De DNA-databank is inmiddels ook in andere zaken gebruikt om mogelijke verwanten op te sporen of verwantschap 
aan te tonen. Met het DNA-verwantschapsonderzoek kreeg Nederland er een belangrijk opsporingsmiddel bij.

Naast de DNA-databanken voor strafzaken van Nederland en de Koninkrijksdelen in het Caribisch gebied, beheert het NFI 
ook de Nederlandse DNA-databank voor Vermiste Personen. In april 2012 werd het ook mogelijk om de DNA-profielen 
van ongeïdentificeerde personen uit de DNA-databank voor Vermiste Personen te vergelijken met de DNA-databank voor 
strafzaken. Hierdoor is er ook in de DNA-databank voor strafzaken een kans op een identificatie. In 2012 is op deze wijze 
één onbekende overleden persoon geïdentificeerd. 

Ook op andere manieren is de interactie tussen beide DNA-databanken versterkt om de effectiviteit van de DNA-databank 
voor Vermiste Personen te vergroten. Dat is de reden dat ‘DNA-databank voor Vermiste Personen’ als thema voor dit 
jaarverslag gekozen is. In hoofdstuk 2 wordt uitgebreid aandacht geschonken aan deze DNA-databank.

Ik wens u weer veel leesplezier met dit zevende 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 thema van dit jaarverslag is de DNA-databank voor Vermiste Personen. Dit vanwege de wijziging van het Besluit 
DNA-onderzoek in strafzaken, die op 1 april 2012 in werking trad. Deze wijziging maakt interactie tussen de DNA-databank 
voor strafzaken en de DNA-databank voor Vermiste Personen mogelijk en vergroot de effectiviteit van de DNA-databank 
voor Vermiste Personen. Dit thema komt in hoofdstuk 2 uitgebreid aan bod. Hoofdstuk 3 kijkt terug op de vooraf gefor-
muleerde doelstellingen voor 2012 en geeft weer in hoeverre deze doelen zijn behaald. In hoofdstuk 4 staan de jaarlijkse 
kengetallen van de DNA-databank: de samenstelling, de groei en het aantal matches. Het gaat daarbij om matches uit de 
Nederlandse DNA-databank voor strafzaken en om matches uit Europese DNA-databanken die op dit moment al toegan-
kelijk zijn via 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 voorlichting over de 
DNA-databank, zoals de internetsite http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/. Daar zijn de groei van de Nederlandse 
DNA-databank en andere ontwikkelingen op het gebied van de DNA-databank te volgen. Vervolgens behandelt hoofdstuk 
8 projecten waarin de DNA-databank een rol speelt. Daarna gaat hoofdstuk 9 in op een aantal internationale activiteiten. 
Het afsluitende hoofdstuk 10 kijkt vooruit naar 2013. De thema’s van alle eerdere jaarverslagen vindt u in de bijlage.
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2  Nederlandse DNA-databank voor 
Vermiste Personen

Naast de DNA-databanken voor strafzaken van Nederland en de Koninkrijksdelen in het Caribisch gebied, beheert het 
NFI de Nederlandse DNA-databank voor Vermiste Personen (DVP). Deze databank is onderdeel van het Vermiste 
Personen Systeem van het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP) van de Nationale Politie. Het NFI beheert deze 
DNA-databank voor het LBVP. Het NFI produceert ook het merendeel van de DNA-profielen die het LBVP in deze 
DNA-databank laat opnemen.

 
2.1 Doel en inhoud

Het doel van de DVP is het identificeren van onbekende overleden personen door de DNA-profielen van deze personen te 
vergelijken met DNA-profielen van vermiste personen of hun familieleden. Door een match wordt de onbekende overleden 
persoon geïdentificeerd en komen de nabestaanden te weten dat de vermiste persoon is overleden. Hiermee komt er voor 
hen een einde aan een periode van onzekerheid. 

De volgende soorten DNA-profielen worden in de DVP opgenomen:

DNA-profielen van in Nederland vermiste personen1 
In de meeste gevallen is er van de vermiste persoon nog geen DNA-profiel beschikbaar. Dan wordt nagegaan of ergens 
nog celmateriaal aanwezig is, dat bruikbaar is om een DNA-profiel te maken. In de praktijk gebruikt men daarvoor meestal 
voorwerpen die alleen de vermiste persoon gebruikte (zoals een tandenborstel, scheerapparaat of kam). Ook kan 
gedacht worden aan een monster (bijvoorbeeld bloed) dat om medische redenen is afgenomen en dat nog niet is 
vernietigd. Ook een getrokken tand of kies die bewaard is gebleven kan volstaan. Als er sprake is van een misdrijf of 
een vermoeden daarvan, wordt het DNA-profiel van de vermiste persoon ook opgenomen in de DNA-databank voor 
strafzaken (zie ook § 2.3).

DNA-profielen van familieleden van in Nederland vermiste personen
Kan van de vermiste persoon geen DNA-profiel verkregen worden of bestaat er onzekerheid of een DNA-profiel daadwer-
kelijk van de vermiste persoon is, dan kunnen in plaats daarvan of in aanvulling daarop DNA-profielen van familieleden 
van deze persoon worden opgenomen. Bij voorkeur zijn dit eerstegraads familieleden, oftewel: ouders, kinderen, broers of 
zussen. Speciale software kan berekenen hoeveel waarschijnlijker het is dat een onbekende overleden persoon wél verwant 
is aan de in de databank opgenomen familieleden dan dat hij/zij dit níet is (zie ook § 2.4). 

DNA-profielen van in Nederland aangetroffen onbekende overleden personen
Bij onbekende overleden personen kan er al dan niet sprake zijn van een misdrijf of een vermoeden daarvan. Als sprake is 
van (een vermoeden van) een misdrijf, dan geeft het Openbaar Ministerie opdracht voor het DNA-onderzoek. Het DNA-pro-
fiel wordt dan opgenomen in de DNA-databank voor strafzaken en (in opdracht van het LBVP) in de DVP. Is er geen sprake 
van (een vermoeden van) een misdrijf, dan geeft het LBVP opdracht voor het DNA-onderzoek. Het DNA-profiel wordt 
dan alleen in de DVP opgenomen. Wel mag er een vergelijking met Wde personen in de DNA-databank voor strafzaken 
worden uitgevoerd. Opname in de DVP kan door een match met een vermiste persoon leiden tot de identificatie van de 
onbekende overleden persoon. Bovendien kan die identificatie ook bijdragen aan de oplossing van een eventueel misdrijf. 
Opname in, of vergelijking met, de DNA-databank voor strafzaken kan zorgen voor een identificatie door een match met 
een eerder opgenomen verdachte of veroordeelde. Ook kan het voor opsporingsinformatie zorgen door een match met 
een spoor. Dat is bijvoorbeeld het geval als een DNA-profiel van een onbekende overleden persoon een match geeft met 
een bloedspoor dat is aangetroffen op een mes. De eigenaar van het mes kan dan iets te maken hebben met het overlijden 
van de onbekende overleden persoon. 

1 Hiermee worden personen bedoeld waarvan in Nederland aangifte van vermissing is gedaan.
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Niet alleen van nieuw gevonden onbekende overleden personen wordt een DNA-profiel bepaald dat wordt opgenomen in 
de DVP. Ook van onbekende al begraven2 overleden personen kan een DNA-profiel worden bepaald en worden opgenomen 
in de DVP. Dat zou in ieder geval moeten gebeuren wanneer een graf geruimd wordt. Het kan echter ook eerder plaatsvin-
den door opgraving en herbegraving. In 2009 is de Wet op de lijkbezorging aangepast. Sindsdien is het laten uitvoeren van 
DNA-onderzoek aan onbekende overleden personen de verantwoordelijkheid van burgemeesters. Na het bepalen van het 
DNA-profiel begraaft men de stoffelijke resten van onbekende overleden personen vaak op een speciale plaats in 
kleinere kistjes. Zo kunnen deze na een identificatie aan de nabestaanden worden overgedragen. In figuur 1 is een 
dergelijke herbegraafplaats op Texel te zien. 

 

Figuur 1: Herbegraafplaats van onbekende overleden personen op Terschelling met de vinddatum als opschrift op de grafstenen.

Het LBVP startte in 2012 een actie om alle in Nederland begraven onbekende overleden personen te inventariseren. 
Het doel hiervan is om ze op een bepaald moment in de DVP op te nemen3. Het LBVP heeft hiervoor beheerders van 
begraafplaatsen opgeroepen om de bij hen begraven onbekende overleden personen aan het LBVP te melden4. Ook 
onbekende overleden personen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog worden in de DVP opgenomen. Dit in afwachting 
van een match met nabestaanden die een familielid zijn verloren in die periode. De Werkgroep Vermiste Personen Tweede 
Wereldoorlog5  probeert die nabestaanden op te sporen en hun DNA-profiel in de DVP te laten opnemen. Dit lukte voor 
het eerst in 2010 met een persoon die op het ereveld in Loenen lag begraven6. Tijdens het schrijven van dit jaarverslag werd 
bekend dat er nog twee geëxecuteerde verzetsmensen zijn geïdentificeerd7. 

DNA-profielen van in het buitenland vermiste personen en onbekende overleden personen die via Interpol aan 
Nederland zijn gestuurd ter vergelijking met de Nederlandse DVP
Onbekende overleden personen kunnen in een ander land gevonden worden dan dat waar ze worden vermist. 
Denk bijvoorbeeld aan drenkelingen die door zeestromingen worden meegevoerd en in een ander land aanspoelen. 
Via Interpol kunnen landen elkaar gegevens (waaronder DNA-profielen) van vermiste personen en onbekende overleden 
personen toesturen. Dit met het verzoek om na te gaan of er overeenkomsten zijn met vermiste personen en onbekende 
overleden personen in het ontvangende land. Interpol heeft hiervoor speciale formulieren. ‘Black Notices’ voor onbekende 
overleden personen en ‘Yellow Notices’ voor vermiste personen8. Een via Interpol uit het buitenland ontvangen DNA-
profiel geeft niet altijd meteen een match in de DVP. In zo’n geval wordt het aan de DVP toegevoegd. Zo kan het worden 
vergeleken met nieuwe DNA-profielen die in de DVP worden opgenomen. Dit kan eventueel op een later tijdstip 
tot een match leiden.  

2Van gecremeerde onbekende overleden personen kan geen DNA-profiel meer worden bepaald. Daarom bepaalt de Wet 

op de lijkbezorging dat onbekende overleden personen moeten worden begraven.
3Zie: http://www.politie.nl/nieuws/2012/december/3/00-inhaalslag-idententiteit-onbekende-dode-personen-van-voor-2007.html
4Zie: http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/Images/advertentie-oproep-klpd_tcm127-479521.pdf
5Zie: http://www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/activiteiten/oorlogsarchief/paginas/dna-mogelijke-sleutel.aspx
6 http://www.nfi-info.nl/artikelen/artikelen_item/t/nfi_helpt_bij_identificatie_onbekende_doden
7 http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2013/verzetsstrijders-geidentificeerd-door-dna-onderzoek.aspx
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2.2 Interpol 

Naast het systeem van ‘Black en Yellow Notices’ beschikt Interpol over een centrale DNA-databank9. Hierin kunnen landen, 
naast DNA-profielen van sporen en personen uit strafzaken, ook DNA-profielen van vermiste personen en onbekende 
overleden personen laten opnemen. Nederland gebruikt deze mogelijkheid alleen als het gaat om het achterhalen van 
de identiteit van een onbekende overleden persoon of het traceren van een vermist persoon. Dit gebeurt online via de 
zogenaamde DNA-Gateway10. In deze DNA-databank worden de volgende vergelijkingen uitgevoerd:
•	 Nederlandse DNA-profielen van vermiste personen worden vergeleken met onbekende overleden personen 

uit andere landen.
•	 Nederlandse DNA-profielen van onbekende overleden personen worden vergeleken met alle andere in de 

DNA-databank van Interpol aanwezige DNA-profielen.

Landen die zowel het ‘Black en Yellow Notices systeem’ als de DNA-databank van Interpol gebruiken, kunnen via beide 
systemen dezelfde matches vinden. In de DNA-databank van Interpol kunnen op dit moment nog geen familieleden van 
vermiste personen worden opgenomen. In het door de Europese commissie gesponsorde FastID-project11  bouwt Interpol 
samen met een aantal andere organisaties een nieuw op zichzelf staand Vermiste Personen Systeem. Het is de bedoeling 
dat daarin ook een DNA-module komt waarin wel familieleden van vermiste personen opgenomen kunnen worden.

2.3 Interactie van de DVP met de DNA-databank voor strafzaken

De wetgever wil zowel de DVP als de DNA-databank voor strafzaken optimaal laten functioneren. Daarom zijn vanaf april 
2012 de volgende onderlinge interacties mogelijk:
•	 Als er sprake is van een (vermoeden van een) misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is, worden DNA-profiel-

en van onbekende overleden personen en van vermiste personen in beide DNA-databanken opgenomen.
•	 Als er geen sprake is van een (vermoeden van een) misdrijf worden de DNA-profielen van onbekende overleden 

personen alleen in de DVP opgenomen. Deze mogen ook worden vergeleken met de DNA-profielen van personen in 
de DNA-databank voor strafzaken. Dit om te kijken of iemand op die manier geïdentificeerd kan worden. Deze nieuwe 
werkwijze leidde in 2012 meteen tot een identificatie. Er werd namelijk een match gevonden tussen het DNA-profiel 
van een onbekende overleden persoon en het DNA-profiel van een persoon die in het verleden op basis van de Wet 
DNA-onderzoek bij veroordeelden in de DNA-databank voor stafzaken was opgenomen.

 
2.4 Software

Voor de opslag van de DNA-profielen van onbekende overleden personen en vermiste personen en het zoeken naar 
matches daartussen wordt het DNA-databankprogramma CODIS12  gebruikt. Dit programma wordt ook gebruikt voor de 
DNA-databank voor strafzaken. Voor het zoeken naar matches tussen onbekende overleden personen en familieleden 
van de vermiste personen wordt het programma Bonaparte13  ingezet. Dit ontwikkelde het NFI samen met het bedrijf 
Smart Research dat is verbonden aan de Universiteit van Nijmegen. Zowel CODIS als Bonaparte kunnen hetzelfde soort 
vergelijkingen uitvoeren. Een onderlinge vergelijking van beide programma’s wees echter uit dat Bonaparte beter voldoet 
aan de eisen van het NFI14. 
 

8Zie: http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices 
9Zie: http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DNA. In deze databank zijn geen Nederlandse profielen van sporen,

verdachten en veroordeelden opgenomen.
10Zie: http://www.interpol.int/content/download/802/6623/version/13/file/Factsheets_EN_feb2012_FS01.pdf
11Zie: http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Databases/FASTID/FAST-and-efficient-international-disaster-victim-IDentification
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Soort DNA-profiel 31-12-11 31-12-12

(Voorwerpen van) in Nederland vermiste personen 198 228

Familieleden van in Nederland vermiste personen:
•	 waarvan ouders
•	 waarvan kinderen
•	 waarvan broers of zussen
•	 waarvan echtgenoten
•	 waarvan overige familieleden

431
187
115
118
  11
   0

476
199
132
130
  14
    1

Onbekende overleden personen 310 339

Via Interpol verkregen (familieleden van) vermiste personen uit andere landen 10 79

Via Interpol verkregen onbekende overleden personen uit andere landen 29 125

Totaal  978 1.247

2.5 Groei en resultaten 

In tabel 1 is te zien hoe de DNA-databank voor Vermiste Personen in 2012 groeide.  

Tabel 1: Samenstelling en groei van de DNA-databank voor Vermiste Personen. 

De DNA-databank voor Vermiste Personen hielp, sinds de start in 2007, bij ten minste negentien identificaties van 
onbekende overleden personen. In vijftien van die gevallen was er nog geen vermoeden van de identiteit van de onbekende 
overleden persoon. Daarnaast kwam er in 2012 ook een identificatie tot stand door het vergelijken van de DNA-profielen 
van onbekende overleden personen uit de DVP met DNA-profielen van personen die zijn opgenomen in de DNA-databank 
voor strafzaken. Vanaf oktober 2011 worden de DNA-profielen van vermiste personen en ongeïdentificeerde stoffelijke 
resten ook opgenomen in de DNA-databank van Interpol in Lyon. Hierdoor is vooralsnog één keer een identificatie tot 
stand gekomen. Deze identificatie bleek echter eerder al op een andere wijze verkregen te zijn.

12Zie: http://www.fbi.gov/hq/lab/html/codis1.htm
13Zie: http://www.bonaparte-dvi.com/en/
14Zie: http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/Images/van-der-beek_tcm127-476189.pdf
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3 Evaluatie doelen 2012

In het vorige jaarverslag werd de verwachting uitgesproken dat er in 2012 weer enkele nieuwe landen zouden 
beginnen om DNA-profielen met Nederland uit te wisselen in het kader van de implementatie van de EU-Prüm-
Raadsbesluiten. Dit bleek inderdaad het geval. In april, mei en oktober werd met respectievelijk Letland, Litouwen 
en Hongarije een koppeling via het Europese TESTA-netwerk tot stand gebracht. Hierdoor kunnen landen elkaar DNA-
profielen toesturen. Hoeveel matches met deze landen inmiddels verkregen zijn, leest u in paragraaf 4.5. 

De beheerder van de DNA-databank formuleerde in het jaarverslag 2011 ook twee specifieke doelen voor 2012. 
Hieronder staat in hoeverre deze doelen zijn gerealiseerd.

Aansturen van de jaarlijkse actualisatie van het ENFSI DNA-werkgroepdocument 
‘DNA-database Management. Review and Recommendations’.
In april 2012 zijn op de voorjaarsvergadering van de ENFSI DNA Werkgroep diverse verbeteringen en aanvullingen 
gepresenteerd en door de werkgroep geaccordeerd. De geactualiseerde versie van het document is te vinden op de 
website van de ENFSI15. 

Inhoudelijke organisatie van de achtste European CODIS User Conference.
De achtste Europese bijeenkomst voor CODIS-gebruikers vond op 24 april 2012 plaats in Linköping (Zweden). 
55 personen van 25 verschillende organisaties uit 20 landen woonden het gevarieerde programma van het congres bij16.

15Zie: http://www.enfsi.eu/sites/default/files/documents/enfsi_document_on_dna-database_management_2012_0.pdf
16 Zie: http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/Images/Final%20Final%20program%208th%20European%20CODIS%20User%20

Conference%20Sweden_tcm127-479637.doc

http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/Images/Final%20Final%20program%208th%20European%20CODIS%20User%20Conference%20Sweden_tcm127-479637.doc
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4 Resultaten 2012

Dit hoofdstuk beschrijft hoeveel DNA-profielen in 2012 in de DNA-databank zijn opgenomen en hoeveel matches 
dit opleverde.

 
4.1 Groei DNA-databank

Hoe meer relevante DNA-profielen er in een DNA-databank zitten, des te groter is de kans op het vinden van een match. 
Tabel 2 en figuur 2 tonen de groei van de DNA-databank in 2012 ten opzichte van de jaren ervoor. Het aantal DNA-pro-
fielen van personen in de DNA-databank groeide met 27.797 van 130.067 tot 157.864. In 2012 werden 856 DNA-profielen 
van personen uit de DNA-databank verwijderd. Dit omdat een persoon niet langer als verdachte of veroordeelde werd 
aangemerkt, of omdat een persoon meerdere keren bleek te zijn bemonsterd. Het totaal van ooit verwijderde DNA-
profielen van personen komt daarmee op 7.533. 
 
 

Tabel 2: Jaarlijkse netto17  aantal aan de DNA-databank toegevoegde DNA-profielen. 

Jaar Sporen Personen Totaal van sporen 
en personen

1997 21 28 49

1998 708 304 1.012

1999 1.285 317 1.602

2000 321 362 683

2001 1.118 392 1.510

2002 2.169 857 3.026

2003 6.278 1.465 7.743

2004 7.500 2.716 10.216

2005 5.823 8.306 14.129

2006 4.311 12.309 16.620

2007 4.033 18.639 22.672

2008 4.824 27.186 32.010

2009 2.565 19.443 22.008

2010 3.716 16.475 20.191

2011 4.486 21.268 25.754

2012 3.807 27.797 31.604

Totaal 52.965 157.864 210.829

17Netto: aantal opgenomen DNA-profielen min het aantal verwijderde DNA-profielen.
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Het aantal DNA-profielen van sporen18 in de DNA-databank groeide in 2012 met 3.807 van 49.158 tot 52.965. In het 
verslagjaar werden 4.235 sporen uit de DNA-databank verwijderd omdat het OM de beheerder van de DNA-databank 
liet weten dat de zaken die bij de sporen hoorden, waren afgehandeld. Het totaal van alle sporen die uit de DNA-data-
bank verwijderd zijn, komt hiermee op 18.206. Van de 52.965 spoorprofielen die op 31 december 2012 in de DNA-data-
bank aanwezig waren, zijn er 23.511 al via matches gekoppeld aan personen en hierover is gerapporteerd19. Dit houdt in 
dat van 29.454 sporen de eigenaar nog niet bekend is.

Figuur 2: Cumulatieve groei van het aantal in de DNA-databank aanwezige DNA-profielen.
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18Sporen: celmateriaal dat gerelateerd is aan een delict en aanwijzingen kan verschaffen over de toedracht en de pleger(s) van een delict 

(bijvoorbeeld: bloed, speeksel, sperma, haren en huidcellen).
19Deze sporen mogen pas uit de DNA-databank worden verwijderd na ontvangst van een kennisgeving van het 

OM dat de zaak is afgedaan.
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4.2 Minderjarigen in de DNA-databank

Tabel 3 toont hoeveel personen vanaf de oprichting van de DNA-databank in 1994 tot en met 31 december 2012 als 
minderjarige (12 t/m 17 jaar) in de DNA-databank zijn opgenomen en hoeveel daarvan op 31 december 2012 nog steeds 
minderjarig waren. Het verschil wordt vooral veroorzaakt doordat eerder opgenomen minderjarigen inmiddels meerder-
jarig zijn geworden. Grotere arrondissementen zorgen uiteraard voor opname20 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. 
 

Tabel 3: Aantal op 31 december 2012 in de DNA-databank opgenomen minderjarigen.

Opdrachtgever Totaal aantal 
opnames

Minderjarig 
bij opname

% Minderjarig 
op 31-12-12

%

Alkmaar 3.383 532 15,7 91 2,7

Almelo 4.957 668 13,5 230 4,6

Amsterdam 16.696 2.128 12,7 498 3,0

Arnhem 10.097 1.206 11,9 326 3,2

Assen 5.174 534 10,3 302 5,8

Breda 10.710 1.467 13,7 494 4,6

s’-Hertogenbosch 11.368 1.142 10,0 329 2,9

s’-Gravenhage 15.869 2.159 13,6 579 3,6

Dordrecht 4.024 606 15,1 84 2,1

Groningen 4.182 505 12,1 104 2,5

Haarlem 11.886 1.335 11,2 623 5,2

Leeuwarden 5.369 509 9,5 177 3,3

Maastricht 5.840 622 10,7 250 4,3

Middelburg 3.771 486 12,9 166 4,4

Roermond 3.955 504 12,7 154 3,9

Rotterdam 19.377 3.129 16,1 1.140 5,9

Utrecht 10.596 1.342 12,7 510 4,8

Zutphen 3.451 459 13,3 39 1,1

Zwolle- Lelystad 6.256 778 12,4 174 2,8

Andere en landelijke 
opdrachtgevers

9.158 170 1,9 24 0,3

Totaal 166.119 20.281 12,2 6.294 3,8

20Het totaal aantal opnames (166.119) is wat groter dan het aantal in de DNA-databank aanwezige personen (157.864) plus het 

aantal verwijderde persoonsprofielen (7.533). Dit komt doordat van een aantal personen nog meerdere DNA-profielen in de 

DNA-databank aanwezig zijn.
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Het aantal personen dat als minderjarige in de DNA-databank is opgenomen, groeide in 2012 met 2.968 van 17.313 tot 
20.281. Het totale percentage minderjarigen dat tot en met 2012 is opgenomen wijkt niet significant af van het percen-
tage dat tot en met 2011 was opgenomen (12,2% t.o.v. 12,6%).

 
4.3 Aanleverende laboratoria
 
Ieder ISO-17025 geaccrediteerd forensisch DNA-laboratorium dat DNA-onderzoek doet in strafzaken, moet de daaruit 
voortkomende DNA-profielen in de DNA-databank laten opnemen. De databank ontving in 2012 DNA-profielen van 
het NFI, het Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek (FLDO) van de Universiteit Leiden, BaseClear (het DNA-
laboratorium van Verilabs) en DNalysis (het DNA-laboratorium van The Maastricht Forensic Institute). 

In december 2012 kwamen de beheerder van de DNA-databank en de vertegenwoordigers van de toeleveren de 
laboratoria samen voor hun jaarlijkse overleg. Hierbij gaf de beheerder van de DNA-databank een overzicht van recente 
en nog op handen zijnde wijzigingen in wet- en regelgeving. Verder zijn de technische criteria voor opname van DNA-
profielen in de Nederlandse DNA-databank aangepast. Dit door de ingebruikname van nieuwe gevoeliger en meer 
onderscheidende DNA-profielbepalingskits21.

4.4 Nationale matches

Tabel 4 schetst de toename van het aantal spoor-persoon-matches en de netto22 toename van het aantal spoor-spoor-
matches die de afgelopen jaren via de Nederlandse DNA-databank gevonden zijn.
 

Tabel 4: Aantal in 2012 via de Nederlandse DNA-databank gevonden spoor-persoon-matches en spoor-spoor-matches. 

Het aantal in 2012 gevonden spoor-persoon-matches is weer hoger dan het voorgaande jaar. Het percentage sporen dat 
een match met een persoon gaf is dit jaar gestegen van 47 naar 50 procent23 . Het volgende kader beschrijft het resultaat 
van één van die matches. Ook is er een afname van het netto aantal spoor-spoor-matches. Er zijn 141 meer spoor-spoor-
matches omgezet in spoor-persoon-matches dan dat er nieuwe spoor-spoor-matches zijn bijgekomen. 

  

21De nieuwe criteria zijn te vinden op: http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/Images/criteria-voor-de-aanlevering-van-dna-

profielen-1-5-definitief_tcm127-466816.doc 
22Netto betekent: het overgebleven aantal spoor-spoor-matches. Als met elkaar matchende sporen op een later tijdstip matchen 

met een persoon worden het spoor-persoon-matches. Een negatieve waarde betekent dat er meer spoor-spoor-matches zijn 

omgezet in spoor-persoon-matches dan dat er nieuwe spoor-spoor-matches zijn bijgekomen.
23(Aantal aanwezige sporen + aantal verwijderde sporen)/aantal spoor-persoon-matches:  (52.965 + 18.206)/35.769 = 0,50

Tot 
2005

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totaal

Spoor-
persoon-
matches

4.654 2.967 2.457 3.326 4.057 3.578 3.502 5.251 5.977 35.769

Spoor-
spoor-
matches

3.184 356 489 348 177 169 324 -133 -141 4.773
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DNA-onderzoek bij veroordeelden levert match op met de ABC-moord uit 2009
 
Op 16 juni 2009 werd de 88-jarige mevrouw De Kruijs-Deen dood gevonden in het verzorgingstehuis ABC in Meppel. 
Daarbij werden dadergerelateerde DNA-sporen gevonden. Maar er was geen verdachte om het DNA-profiel van deze 
sporen mee te vergelijken. In 2010 werd in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) een grootschalig DNA-
onderzoek uitgevoerd. Hiervoor werden 349 mannen geselecteerd. Ook hierbij werd geen match gevonden. Daarbij 
was het wel zo dat niet alle geselecteerde personen bereid waren om mee te doen. Op 15 december 2012 werd, zoals 
op vrijwel elke werkdag, een serie DNA-profielen van veroordeelden in de DNA-databank opgenomen. Deze werden 
vergeleken met alle in de DNA-databank aanwezige DNA-profielen. Dagelijks worden er via de DNA-databank 
gemiddeld 20 tot 25 matches tussen sporen en personen gevonden. Deze dag zat daar ook een match bij met de 
ABC-moord uit 2009. De match werd aan het OM gerapporteerd. Uit nader onderzoek bleek dat de betrokken 
persoon in 2010 was uitgenodigd voor het grootschalige DNA-onderzoek, maar deelname had geweigerd. 
Na een veroordeling wegens  mishandeling van 2 agenten in Meppel werd hij alsnog, maar nu gedwongen, 
in de DNA-databank opgenomen. Dit met de match als resultaat. 

4.5 Internationale matches

Nederland vergeleek zijn DNA-profielen al met Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Luxemburg, Slovenië, Finland, 
Frankrijk, Bulgarije, Slowakije en Roemenië. In 2012 kwamen Letland, Litouwen en Hongarije daarbij. Ook werd de 
datacommunicatie over het Europese TESTA-netwerk met Duitsland en Roemenië hersteld.

Tabel 5 laat zien hoeveel unieke internationale matches er inmiddels zijn gevonden en wat hun verwerkingsstatus was 
op 31 december 2012. 
 

 
Tabel 5: Aantal en verwerkingsstatus van de internationale matches met Duitsland (DE), Oostenrijk (AT), Slovenië (SI), 
Luxemburg (LU), Spanje (ES), Finland (FI), Frankrijk (FR), Bulgarije (BG), Slowakije (SK), Roemenië (RO), Letland (LV), 
Litouwen (LT) en Hongarije (HU).

Verwerkingsstatus op
31 december 2012

DE AT SI LU ES FI FR BG SK RO LV LT HU Totaal

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

Extra informatie nodig 
uit Nederland

120 3 0 0 3 4 35 1 1 0 0 2 2 171

Extra informatie nodig 
uit buitenland

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

Extra onderzoek nodig in 
Nederland

21 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 25

Extra onderzoek nodig in 
het buitenland

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerapporteerd 1.552 454 29 72 281 67 802 11 2 29 10 185 0 3.494

Geen verdere 
actie nodig

7.809 531 31 19 325 116 1.494 11 40 32 20 62 3 10.493

Geen match 73 10 1 0 4 6 57 0 1 0 0 3 0 155

Totaal 9.575 998 61 91 613 193 2.392 23 44 61 31 253 5 14.340
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In het DNA-jaarverslag van 2008 en op de website van de DNA-databank24  zijn meer details over de diverse verwer-
kingsstatussen te vinden. In 2012 zijn in totaal 1.203 internationale matches gerapporteerd aan het OM en de politie. 
Hiermee komt het totaal aantal sinds 2008 gerapporteerde internationale matches op 3.494. 

Ook aan de Europese Unie moeten jaarlijks de internationale matchresultaten worden gerapporteerd. Deze getallen 
omvatten echter alle matches en zijn daardoor minder informatief dan de getallen in tabel 5. Deze getallen zijn daarom 
hier niet opgenomen. 

4.6 DNA-verwantschapsonderzoek
 
Zoals in het voorwoord aangegeven, kreeg Nederland er in 2012 een belangrijk opsporingsinstrument bij: het DNA-
verwantschapsonderzoek26. Het themahoofdstuk van het jaarverslag 2011 was aan dit type onderzoek gewijd. In 2012 
is er ook een zeer illustratief themanummer van Expertise & Recht verschenen over dit onderwerp25. De eerste zaak 
waarbij de DNA-databank werd ingezet om een mogelijke verwant van een verdachte te vinden, was de zaak Marianne 
Vaatstra. Alle mogelijke verwanten die uit de zoekactie in de DNA-databank naar voren kwamen, konden met aanvullend 
DNA-onderzoek worden uitgesloten. Uit het vrijwillige grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek dat daarna werd 
uitgevoerd, kwam de huidige verdachte van de moord naar voren. In de zaak Noorderbreedte was de DNA-databank 
wel behulpzaam bij het identificeren van een verdachte via DNA-verwantschapsonderzoek26. In Nederland mag het 
celmateriaal van in de DNA-databank opgenomen personen bewaard worden. Daardoor hoeven personen die uit een 
DNA-verwantschapszoekactie in de DNA-databank naar voren komen, niet opnieuw DNA-materiaal af te staan om hun 
mogelijke verwantschap met een verdachte aan te tonen of uit te sluiten. Door het bewaren van celmateriaal hoeft er geen 
nieuwe inbreuk op hun lichamelijk integriteit gepleegd te worden. Het celmateriaal van personen die aan een vrijwillig 
grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek deelnemen, wordt na afloop van het onderzoek uiteraard wel vernietigd. 
 

4.7 Kengetallen
 
Ter afsluiting van dit resultatenhoofdstuk vat het onderstaand kader de belangrijkste kengetallen van 
de DNA-databank samen.

24. Zie: http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/dna_databanken/dna_databank_strafzaken/internationale_vergelijking/#paragraph12 
25. Zie: http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/Images/meulenbroek-et-al.2012-eer-special-dna-verwantschapsonderzoek_tcm127-453437.pdf
26. Zie: http://www.om.nl/actueel-0/nieuws-persberichten/@159737/bekentenissen-zaak/

Kengetallen DNA-databank 31-12-2012

DNA-profielen van personen:        157.864
DNA-profielen van sporen:           52.965
Spoor-persoon-matches:           35.769
Spoor-spoor-matches:               4.773
Percentage sporen dat een match met een persoon heeft gegeven:   50%
Gerapporteerde internationale matches:        3.494
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5  Kwaliteitscontrole en -verbetering

Het jaarverslag 2010 besteedde extra aandacht aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de verlening van het hierop 
gebaseerde keurmerk Privacy Audit Proof. In 2012 is dit keurmerk opnieuw verleend aan het NFI, op basis van een nieuwe 
privacyaudit. Het keurmerk kent, net als de ISO-17025 accreditatie, een geldigheidsduur van een jaar. In 2012 is wederom 
veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de werkprocessen27 rond het gebruik en beheer van de DNA-databank.  
 

5.1  Verbetermanagement

Bij het bewaken en verbeteren is het belangrijk om aandacht te hebben voor het analyseren van afwijkingen die tijdens 
of na afloop van de werkprocessen worden ontdekt. Deze analyses kunnen immers helpen bij het verbeteren van 
de processen. Afwijkingen die dankzij ingebouwde controlestappen worden ontdekt en gecorrigeerd tijdens de 
werkprocessen, hebben extern geen negatieve gevolgen. Ze worden intern echter wel gebruikt om de processen verder 
te verbeteren. Tabel 6 vermeldt het aantal gevallen waarvan de beheerder van de DNA-databank in 2012 achteraf 
constateerde dat de werkprocessen niet correct waren verlopen. Bovendien toont de tabel wat de oorzaak bleek te zijn, 
na analyse van het voorval.
 

Tabel 6: Oorzaak en aantal achteraf geconstateerde afwijkingen in de werkprocessen rond het gebruik en beheer 
 van de DNA-databank in 2012. 

Administratieve afwijkingen betreffen gegevens die onjuist aan de DNA-databank werden verstrekt. Extern wil zeggen: 
van buiten de afdeling DNA-databank. Intern wil zeggen: binnen de afdeling DNA-databank. De technische problemen 
betreffen computerstoringen. De veertien onjuiste handelingen van medewerkers gaan over het onbedoeld niet of niet 
correct rapporteren van matches in de DNA-databank. Gerelateerd aan het aantal DNA-databankopnames bedraagt het 
afwijkingpercentage 17/31.604 = 0,05%.
Vrijwel alle gevonden matches worden verstrekt aan DNA-deskundigen van het NFI. Deze nemen de matches op 
in hun rapportages. De deskundigen controleren de matches nogmaals en corrigeren deze zo nodig, voordat ze de 
matchrapportage versturen. Deze afwijkingen hebben daarom geen gevolgen in strafzaken gehad. De 16 externe contami-
natiegevallen zijn ontdekt doordat de DNA-profielen van forensisch opsporingsmedewerkers van een aantal politieregio’s 
in de eliminatiedatabank zijn opgenomen. Hierdoor konden DNA-profielen uit de DNA-databank verwijderd worden, 
omdat hiervan ten onrechte werd aangenomen dat het delictgerelateerde sporen waren.

Oorzaak Aantal

Externe administratieve afwijking 0

Interne administratieve afwijking 1

Technisch probleem 2

Onjuiste handeling medewerker 14

Externe contaminatie 16

Oorzaak niet te achterhalen 0

27De werkprocessen van de DNA-databankgroep staan beschreven op de internetsite van de DNA-databank: 

http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/dna_databanken/dna_databank_strafzaken/
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5.2  Manufacturers elimination database

Contaminatie kan veroorzaakt worden door mensen die betrokken zijn bij het maken van DNA-profielen of die in de 
ruimtes komen die daarvoor worden gebruikt. Maar ook personeel van firma’s die verbruiksgoederen produceren die 
gebruikt worden bij het maken van DNA-profielen kunnen voor contaminatie zorgen. Niet alle verbruiksgoederen 
kunnen (kosteneffectief) gegarandeerd DNA-vrij worden gemaakt. Vanwege een incident in Duitsland28 stelde de ENFSI 
DNA Werkgroep in 2010 richtlijnen op voor producenten van forensische verbruiksgoederen29. Daarnaast besloot de 
werkgroep in 2012 om te onderzoeken of het mogelijk is om een eliminatiedatabank voor personeel van producenten 
van forensische verbruiksgoederen op te richten. Het ICMP30 verklaarde zich bereid om die eliminatiedatabank te 
huisvesten. In 2012 onderzocht de beheerder van de DNA-databank of bij de firma’s die in aanmerking komen voor 
deelname, voldoende bereidheid bestond om de DNA-profielen van hun medewerkers te leveren aan de op te richten 
eliminatiedatabank. Dit bleek het geval te zijn. In april 2013 komen alle betrokken partijen bij elkaar om te beoordelen of, 
en zo ja hoe, het idee kan worden omgezet in een concreet projectplan.

5.3  Opleidingen

In 2012 volgden de medewerkers van de DNA-databank, die dat nog niet gedaan hadden, de basiscursus 
Wet bescherming persoonsgegevens. De kwaliteitscoördinator van de afdeling nam deel aan de cursus 
“Kwaliteitszorg voor kwaliteitscoördinatoren”. 

28Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_of_Heilbronn
 29Manufacturer contamination of disposable plastic-ware and other reagents — An agreed position statement by ENFSI, 

SWG-DAM and BSAG. Forensic Science International Genetics 4(4) 269-270 (2010)
30ICMP: International Commission on Missing Persons.
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6  Wet- en regelgeving

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen in wet- en regelgeving in 2012 die invloed hebben of krijgen op het gebruik 
en beheer van de DNA-databank.
•	 Op 1 oktober 2010 trad de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen31 en het daarop geba-

seerde Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden32 in werking. Bij dit besluit zijn de bewaartermijnen 
van de DNA-profielen in het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken aangepast. Ook is bij dat besluit geregeld dat de 
Justitiële Informatiedienst (JustID) het NFI informeert opdat het NFI het DNA-profiel en celmateriaal en de identifi-
cerende persoonsgegevens van een verdachte of veroordeelde binnen de daarvoor gestelde termijn kan vernietigen. 
Door andere opgelegde prioriteiten kon JustID de voorziening waarmee zij deze taak moet gaan uitvoeren in 2012 
nog niet realiseren. De beheerder van de DNA-databank bewaakte daarom in 2012 zelf de bewaartermijnen van in 
de DNA-databank opgenomen personen.

•	 Op 1 april 2012 werd de wet van 24 november 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-
onderzoek bij veroordeelden33 van kracht. Daardoor is het DNA-verwantschapsonderzoek in het strafrecht 
geïntroduceerd. Ook regelt deze wetswijziging nog een aantal andere zaken:
- Ze breidt DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken uit tot ongeïdentificeerde slachtoffers. 

Tot 1 april 2012 was dat type onderzoek alleen mogelijk bij onbekende verdachten (ook wel aangeduid als 
sporenmateriaal). 

- Aan de hulpofficier van justitie is de bevoegdheid toegekend opdracht te geven tot het verrichten van DNA-onder-
zoek aan celmateriaal van onbekende verdachten. Dit bij algemene maatregel van bestuur aangewezen misdrijven34. 
Voor die tijd lag deze bevoegdheid alleen bij de officier van justitie en de rechtercommissaris.

- Ze voorziet in de mogelijkheid tot het verrichten van DNA-onderzoek bij personen die vermist zijn. Dit met celmate-
riaal dat niet van die personen is afgenomen, maar op andere wijze is verkregen. Bijvoorbeeld door inbeslagneming 
van voorwerpen waarop zij celmateriaal hebben achtergelaten, zoals een tanden- of haarborstel. Hiermee wordt 
afgeweken van de regel dat DNA-onderzoek bij niet-verdachten alleen mag plaatsvinden met celmateriaal dat met 
hun schriftelijke toestemming is afgenomen. 

Gelijk met de wet werd een wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken35 van kracht. Door deze wijziging 
moeten ook personen in de DNA-databank voor strafzaken worden opgenomen, waarvan vermoed wordt dat zij 
vermist zijn als gevolg van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. Ook mogen DNA-profielen van 
ongeïdentificeerde overleden personen uit de DNA-databank voor Vermiste Personen nu vergeleken worden met de 
DNA-profielen van verdachten en veroordeelden die in de DNA-databank voor strafzaken zijn verwerkt. Bovendien 
wijst het gewijzigde besluit de oogkleur aan als uiterlijk waarneembaar persoonskenmerk. Dit kan worden gebruikt 
bij de identiteitsvaststelling van een onbekende verdachte of een onbekend slachtoffer. 

•	 Op 19 april 2011 aanvaardde de Tweede Kamer een motie van haar lid Van der Steur. De motie heeft betrekking op de 
positie van de DNA-databank36. Vanwege deze motie liet de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer weten 
dat een aanpassing van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken de rechten en plichten van de DNA-deskundigen van 
alle forensische DNA-laboratoria in Nederland aan elkaar gelijk zal maken37. In 2012 is onderzocht hoe de uitvoering 
van deze motie gestalte kan krijgen.

 31Staatsblad 2009, 317.
 32Staatsblad 2009, 352.
 33Staatsblad 2011, 555.
 34Het gaat hierbij om de misdrijven, bedoeld in de artikelen 310 en 311, eerste lid, onderdelen 1°, 4° en 5°, van het Wetboek van Strafrecht.
 35Staatsblad 2012, 82. 
36Kamerstukken II 2010/11, 32 168, nr. 16.
 37Kamerstukken 32168, 2011/12, nr. 17.
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•	 Op 1 april 2013 treedt de wet van 15 november 2012 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de 
aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring (Stb. 2012, 572) in werking. De wet voorziet erin dat de 
verjaringstermijnen voor verschillende misdrijven worden verlengd of komen te vervallen. Het besluit ter uitvoering 
van deze wet is op dit moment voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer. Na afloop van de voorhangprocedure 
wordt het besluit voorgelegd aan de Raad van State. Vervolgens treedt het zo spoedig mogelijk in werking. Het besluit 
voorziet in een wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken. Door deze wijziging zullen celmateriaal en DNA-
profielen die in verband staan met misdrijven die als gevolg van de wet niet langer verjaren, langer bewaard moeten 
worden: tachtig jaar in plaats van twintig jaar. 

•	 Daarnaast is er nog een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer in behandeling dat gevolgen heeft voor de DNA-databank: 
voorstel van Wet herziening ten nadele38. Wordt dit wetsvoorstel aanvaard, dan zullen het DNA-profiel en het celma-
teriaal van de gewezen verdachte worden bewaard als de zaak betrekking heeft op een opzettelijk begaan misdrijf dat 
iemands dood veroorzaakte. Deze gegevens mogen gedurende de bewaartermijn alleen gebruikt worden voor een 
herzieningsprocedure ten nadele van de gewezen verdachte. 

 38Kamerstukken I 2011/12, 32 044, nr. A.
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7  Voorlichting

Dit hoofdstuk gaat in op de voorlichting over de DNA-databank en het beheer ervan. De beheerder van de DNA-databank 
probeert zo transparant mogelijk te zijn over zijn werkzaamheden. Daarvoor zet deze diverse middelen in zoals: dit jaarver-
slag, de internetsite http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/, het ontvangen van bezoekers, het geven van presentaties, 
het schrijven van, deelnemen aan en beoordelen van publicaties, het beantwoorden van (via de website ontvangen) vragen 
over de DNA-databank en het honoreren van nationale en internationale verzoeken om zijn kennis en kunde te delen met 
anderen.
 
 
7.1  Internetsite 

In 2012 kreeg de DNA-databank weer een eigen internetsite met een nieuwe URL: http://dnadatabank.forensischinstituut.
nl/. Wie inlogt op de oude URL’s (www.DNAsporen.nl en www.forensischinstituut.nl/dna-databank) wordt voorlopig nog 
doorgeleid naar de nieuwe site. Via de internetsite houdt de beheerder van de DNA-databank het publiek op de hoogte van 
ontwikkelingen rond de DNA-databank in Nederland en daarbuiten (als dit voor Nederland interessant is). Daarnaast kun-
nen bezoekers via de site de maandelijkse groei van de DNA-databank volgen. Ook zien ze het aantal matches dat via deze 
en buitenlandse databanken wordt gevonden. Via een zogenaamde RSS-feed kan men op de hoogte blijven van nieuwe in-
formatie. In 2012 werd 33 keer nieuwe informatie aan de internetsite toegevoegd. Ook werden diverse vragen beantwoord 
die bezoekers van de website stelden.

 
7.2  Bezoekers, presentaties, hulp aan anderen en publicaties 

In 2012 ontving de beheerder van de DNA-databank bezoekers uit India, de voormalige Joegoslavische republiek Mac-
edonië en van diverse Nederlandse organisaties. Daarnaast hield hij het afgelopen jaar 25 presentaties, waarvan vijf in het 
buitenland. Hij beoordeelde een aantal conceptpublicaties voor het tijdschrift Forensic Science International Genetics en 
van (internationale) collega’s. Ook trad hij op als opponent bij de academische promotie van een R&D-medewerkster van 
de afdeling Humane Biologische Sporen van het NFI. Hij corrigeerde de informatie over de Nederlandse DNA-wetgeving op 
de internetsite van de Council for responsible Genetics39 en gaf zijn visie op een ontwerp DNA-wetswijziging van Zuid-Afrika. 
Ook ondersteunde hij het ministerie van Veiligheid en Justitie bij het beantwoorden van Kamervragen, het voorbereiden 
van wetswijzigingen en het opstellen van beleidsdocumenten. 

 39 http://dnapolicyinitiative.org/
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8  Projecten en studies

Dit hoofdstuk behandelt projecten in Nederland die betrekking hebben op de DNA-databank en projecten waarin 
informatie uit de DNA-databank wordt gebruikt.
•	 Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) doet onderzoek naar het gedrag van 

onbekende daders. Dit gebeurt aan de hand van met elkaar matchende DNA-profielen van sporen. De hiervoor 
benodigde zaakgegevens zijn door de beheerder van de DNA-databank verzameld en aan het NSCR verstrekt. Dit 
met toestemming van de toenmalige minister van Justitie. Ook in 2012 verscheen er een publicatie van de betrokken 
onderzoekers40. 

•	 In 2011 startten twee WODC-studies die betrekking hebben op forensisch DNA-onderzoek:
- Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheid om deelname aan een grootschalig DNA-onderzoek 

verplicht te stellen41. Tijdens het schrijven van dit jaarverslag was deze studie al wel afgerond maar nog niet 
openbaar gemaakt.

- Een onderzoek naar de effectiviteit van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden42. De onderzoekers concluderen 
door de resultaten van het onderzoek dat de toepassing van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden bijdraagt 
aan de opsporing van verdachten van misdrijven. 

•	 Complexe mengprofielen zijn op dit moment lastig te vergelijken met de DNA-databank. Een R&D-medewerkster van 
de afdeling Humane Biologische Sporen van het NFI ontwikkelde het computerprogramma Forensim. Dit programma 
vergelijkt complexe mengprofielen met losse DNA-profielen van personen43. Samen met haar wordt bekeken of de 
snelheid van dit programma dusdanige verhoogd kan worden, dat het aan de DNA-databank kan worden gekoppeld. 
Als dit lukt, kunnen ook personen in de DNA-databank worden gevonden die deel zouden kunnen uitmaken van het 
complexe DNA-profiel44. 

40Lammers, M., Bernasco, W. & Elffers, H. (2012). How Long Do Offenders Escape Arrest? 

Using DNA Traces to Analyse when Serial Offenders Are Caught. Journal of Investigate Psychology and Offender Profiling, 9, 13-29.
41Voor meer informatie over dit project zie:

http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/verplichte-deelname-burgers-aan-grootschalig-dna-verwantschapsonderzoek.aspx
42Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-211448.pdf
43Zie: http://forensim.r-forge.r-project.org/
44Zie: http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/Images/haned_tcm127-491037.pdf
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9  Internationale activiteiten

Dit hoofdstuk beschrijft de internationale activiteiten van de gemandateerd beheerder van de DNA-databank. 

 
9.1  ENFSI45  

De beheerder van de Nederlandse DNA-databank is voorzitter van de DNA-database & Legislation Subgroup van de 
DNA-werkgroep van het ENFSI. Deze subgroep actualiseerde ook in 2012 het document ‘DNA-database Management, 
Review and Recommendations’46. Met dit document kunnen landen een DNA-databank opzetten of hun bestaande 
DNA-databanken verbeteren. Overheden en toezichthouders kunnen het document gebruiken om te toetsen hoe goed 
een DNA-databank beheerd wordt door de daarvoor aangewezen organisatie. De DNA-database & Legislation Subgroup 
verzorgt ook vergelijkende overzichten van DNA-wetgeving en DNA-databankgegevens. Deze worden elk halfjaar op de 
ENFSI-internetsite gepubliceerd47.

 
9.2  Working Party on Information Exchange and Data Protection (DAPIX)  

De DAPIX is onder andere belast met de implementatie van de EU-Prüm-Raadsbesluiten. Drie 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. Dit samen met een collega van de 
afdeling Informatisering & Automatisering van het NFI. Daarnaast is de beheerder van de DNA-databank de Lead Scientist 
van deze subwerkgroep van de DAPIX. In die functie zorgt hij voor inhoudelijke ondersteuning van het halfjaarlijks 
wisselende EU-voorzitterschap van de DAPIX (het eerste halfjaar van 2012 was dat Denemarken en het tweede halfjaar 
Cyprus), 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 een 
aanspreekpunt voor landen die problemen hebben bij de implementatie van de Prüm-raadsbesluiten.

 
9.3  CODIS 

De beheerder van de Nederlandse DNA-databank organiseerde op 24 april 2012 in Linköping (Zweden) de achtste Europese 
CODIS-user meeting. Ook de negende Europese CODIS-user meeting wordt weer georganiseerd door de Nederlandse 
beheerder. Deze zal op 22 april 2013 in Bratislava (Slowakije) plaatsvinden.  

 

45ENFSI: European Network of Forensic Science Institutes.
46Zie: http://www.enfsi.eu/sites/default/files/documents/enfsi_document_on_dna-database_management_2012_0.pdf
47Zie: http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/Images/enfsi-survey-on-dna-databases-june-2012_tcm127-488320.pdf
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2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Verdachte 46 65 7 7 79 125 84 141

Spoor 38 77 2 4 19 29 69 109

Slachtoffer 0 1 0 0 0 1 2 6

Totaal 84 143 9 11 98 155 155 256

Type 
DNA-profiel

Caribisch
Nederland

Aruba Curaçao Sint-Maarten

9.4  Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten 

Het NFI doet DNA-onderzoek voor en beheert de DNA-databanken van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en 
Saba), Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Tabel 7 toont hoeveel DNA-profielen zich op 31 december 2011 en op 31 december 
2012 in de diverse DNA-databanken bevonden.

Tabel 7: Groei van het aantal DNA-profielen in de DNA-databanken van Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten in 2012. 

Tot nu toe is het wettelijk gezien niet mogelijk om op reguliere basis DNA-profielen van de diverse DNA-databanken uit 
tabel 7 onderling of met de Nederlandse DNA-databank te vergelijken. In individuele gevallen is dit mogelijk via een inter-
regionaal rechtshulpverzoek. 
 

9.5  ISEC PIES project

In 2012 startte het Europese project ‘Prüm Implementation, Evaluation, and Strengthening of Forensic DNA Data 
Exchange’ (PIES)48. Doel van dit project is het opstarten van de uitwisseling van DNA-profielen met België, het verbeteren 
van de matchverwerking in Frankrijk en het bestuderen van de opvolging en de geografische spreiding van internationale 
matches. Zeven organisaties uit vier landen nemen deel aan dit project, dat gesponsord wordt door het ISEC-programma49  
van de Europese Unie. Uit Nederland nemen het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, 
de Universiteit Leiden, Europol en de beheerder van de DNA-databank deel.

 

48 http://lstat.kuleuven.be/jobs/files/2012%20PIES_summary_2012-09-03.pdf
49 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/ prevention-of-and-fight-against-

crime/index_en.htm
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10  Vooruitblik naar 2013

In 2013 gaan waarschijnlijk weer een aantal nieuwe landen DNA-profielen uitwisselen met Nederland. Dit in het kader 
van de EU-Prüm-Raadsbesluiten. De beheerder van de DNA-databank verklaarde zich bereid om Zweden, België, Malta, 
Griekenland en Engeland te helpen om de daarvoor benodigde toestemming van de Raad van de Europese Unie te krijgen50. 
Dit zijn vijf van de vijftien landen die volgens de besluiten nog moeten deelnemen. Daarnaast wordt er weer een vervolg- 
audit uitgevoerd om de geldigheidsduur van het Privacy Audit Proof-keurmerk te verlengen. Naar verwachting wordt ook 
de motie Van der Steur geïmplementeerd (zie hoofdstuk 6). Door de toegenomen werkzaamheden wordt de formatie van 
de afdeling DNA-databank uitgebreid van 6,5 naar 7,5 fte. Tot slot heeft de beheerder van de DNA-databank twee jaarlijks 
terugkerende doelen:
•	 Het aansturen van de jaarlijkse actualisatie van het ENFSI DNA-werkgroepdocument ‘DNA-database Management. 

Review and Recommendations’.
•	 De inhoudelijke organisatie van de European CODIS User Conference.

 

 

50Landen die willen beginnen met de internationale uitwisseling van DNA-profielen vragen aan een al operationeel land om hen daarbij 

te helpen. Dit door het uitvoeren van een aantal testen en het houden van een evaluatiebezoek waarvan de uitkomst wordt 

gerapporteerd aan de Europese Commissie. Op basis van dit evaluatierapport besluit de Raad of een land mag gaan beginnen 

met het uitwisselen van DNA-profielen.
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Bijlage 1: Thema’s van de jaarverslagen van 
de DNA-databank

2006: Kennismaken met de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken 
2007: Plaats en functie van de DNA-databank in de strafrechtsketen 
2008: Internationale uitwisseling van DNA-profielen op grond van het Verdrag van Prüm 
2009: Minderjarigen in de DNA-databank 
2010: Wet bescherming persoonsgegevens
2011: Forensisch DNA-verwantschapsonderzoek 
2012: DNA-databank voor Vermiste Personen


