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Voorwoord

Ook in 2013 ging Nederland met een aantal nieuwe EU-landen DNA-profielen vergelijken. De toevoeging van Polen, 
Cyprus, Estland, Zweden en Tsjechië brengt het aantal landen waarmee Nederland dagelijks zijn DNA-profielen vergelijkt 
in 2013 op 18. Internationale matches zorgen inmiddels voor 10% extra matches ten opzichte van de matches die in de 
Nederlandse DNA-databank worden gevonden. De internationale vergelijkingen worden iedere nacht volledig geauto-
matiseerd uitgevoerd. De resultaten liggen elke ochtend klaar, zodat de medewerkers van de DNA-databank deze 
kunnen verwerken. Internationale matches dragen daarmee bij aan de effectiviteit en efficiëntie van de DNA-databank, 
en daarom is dit het onderwerp van het themahoofdstuk van het jaarverslag. Het begrip effectiviteit gaat over het 
vermogen van de DNA-databank om nog onbekende personen te identificeren met matches tussen DNA-profielen van 
sporen en DNA-profielen van bekende personen. Het begrip efficiëntie houdt verband met de betrouwbaarheid, de 
snelheid en de kosteneffectiviteit van de DNA-databank. 

Ik wens u veel leesplezier met dit achtste jaarverslag van de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken.

Mr. A.C. Möhring
Wnd. Algemeen Directeur Nederlands Forensisch Instituut
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1 Inleiding

Thema van dit jaarverslag is de effectiviteit en efficiëntie van de DNA-databank. Dit thema komt in hoofdstuk 2 
uitgebreid aan bod. Hoofdstuk 3 kijkt terug op de vooraf geformuleerde doelstellingen voor 2013 en beschrijft 
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 toegankelijk 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 website 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. Hoofdstuk 9 gaat in op internationale activiteiten. 
Hoofdstuk 10 besteedt aandacht aan de DNA-databank vermiste personen. Het afsluitende hoofdstuk 11 kijkt vooruit 
naar 2014. De thema’s van de eerdere jaarverslagen vindt u in de bijlage.
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2  Effectiviteit en efficiëntie van de Nederlandse 
DNA-databank voor strafzaken

Dit hoofdstuk gaat in op de effectiviteit en efficiëntie van de DNA-databank. Het begrip effectiviteit gaat over het 
vermogen van de DNA-databank om nog onbekende personen te identificeren met matches tussen DNA-profielen van 
sporen en DNA-profielen van wel bekende personen. Het begrip efficiëntie houdt verband met de betrouwbaarheid,  
de snelheid en de kosteneffectiviteit van de DNA-databank. In de volgende paragrafen werken we beide begrippen 
verder uit en voorzien ze van kengetallen.

 
2.1 Effectiviteit van de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken

Het primaire doel van een forensische DNA-databank is het identificeren van onbekende personen – die een DNA-spoor 
hebben achtergelaten – via een match met het DNA-profiel van een bekende persoon. In hoeverre een DNA-databank 
daartoe in staat is, hangt van twee zaken af: 
•	 Het	aantal	DNA-profielen	van	sporen	en	personen	dat	in	een	DNA-databank	is	opgenomen.
•	 Of	deze	opgenomen	sporen	en	personen	matches	met	elkaar	kunnen	geven.	

Hoe meer DNA-profielen van sporen en personen er in een DNA-databank zijn opgenomen, des te groter is de kans dat 
ze met elkaar kunnen matchen. Echter:
•	 	DNA-profielen	van	sporen	geven	doorgaans	alleen	een	match	als	het	delictgerelateerde	sporen	zijn.	De	selectiviteit	

van de politie bij het verzamelen van sporen en het aanbieden van die sporen voor DNA-onderzoek en de daaraan 
gekoppelde opname in de DNA-databank is dus van invloed op de effectiviteit van de DNA-databank.

•	 	Personen	die	in	de	DNA-databank	worden	opgenomen,	geven	alleen	een	match	als	ze	ooit	in	het	verleden	een	in	de	
DNA-databank opgenomen spoor achterlieten of in de toekomst een in de DNA-databank op te nemen spoor zullen 
achterlaten.1

Simon Walsh en zijn collega’s (S.J. Walsh et al. (2010) J. For. Sci. 55(5) 1174-1183) publiceerden in 2010 een formule die 
het aantal door een DNA-databank geproduceerde matches tussen sporen en personen beschrijft aan de hand van een 
aantal parameters:

Waarbij: H = het aantal door de DNA-databank geproduceerde delictgerelateerde matches
  N = het aantal personen in de DNA-databank
  M = het totaal aantal actieve criminelen in een land
  C = het aantal sporen in de DNA-databank
  α = de fractie personen in de DNA-databank die crimineel actief is
  ω = de fractie sporen in de DNA-databank die delictgerelateerde matches kan geven

De waarde van H (het absolute aantal door de DNA-databank geproduceerde matches tussen sporen en personen) 
kwam in 2013 op 41.450. Hiervan zijn er 5682 in 2013 gevonden. Dit zijn 113 spoor-persoon-matches per week. Per week 
konden we dus 113 maal de naam van een persoon die matchte met een spoor aan het Openbaar Ministerie en de  
politie doorgeven. 

1 Ze kunnen echter wel gevonden worden in een zogenaamd verwantschapsonderzoek.

H =  X ωC 
αN 
M
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Uit de formule zijn twee parameters af te leiden die de relatieve effectiviteit van een DNA-databank beschrijven: 

•	 			H/C:	het	aantal	spoor-persoon-matches	ten	opzichte	van	het	totaal	aantal	in	de	DNA-databank	 
opgenomen sporen. 
Dit is de kans dat een in de DNA-databank opgenomen spoor een match met een persoon heeft gegeven. Dit is een 
belangrijke parameter, het illustreert namelijk het vermogen van de DNA-databank om degenen van wie DNA-sporen 
afkomstig zijn, te identificeren. In Nederland is de waarde van deze parameter op dit moment 0,522. Dat wil zeggen 
dat 52% van de in de DNA-databank opgenomen sporen een match met een persoon heeft gegeven. Bij ongeveer 
30% van de sporen gebeurde dat direct bij de opname in de DNA-databank. Bij de overige 22% ontstond de match 
op een later tijdstip, doordat de matchende persoon aan de DNA-databank werd toegevoegd. H/C is volgens de 
formule recht evenredig met N (het aantal personen in de DNA-databank). Het percentage matchende sporen neemt 
dus toe naarmate er meer personen in de DNA-databank worden opgenomen. In Engeland is dit verschijnsel heel 
duidelijk opgetreden. In het jaar 2003/04 was het percentage matchende sporen (match rate) in Engeland 45%. 
Inmiddels is dit door de groei van de Engelse DNA-databank opgelopen tot 61,4%3. Ook in Nederland konden we dit 
verschijnsel in de afgelopen jaren waarnemen4. Er zit echter wel een maximum aan het percentage matchende sporen 
dat door het toevoegen van personen valt te bereiken. Dit komt doordat α (de fractie personen in de DNA-databank 
dat matches kan geven) op een zeker moment gaat afnemen. De oorzaak hiervan is dat criminelen op een gegeven 
moment hun criminele carrière beëindigen en daardoor geen DNA-sporen meer achterlaten. Hun DNA-profiel zit 
echter nog tientallen jaren na hun laatste veroordeling in de DNA-databank. Het lijkt erop dat dit stadium in Engeland 
is bereikt aangezien het matchingspercentage elk jaar minder stijgt. Als dit stadium eenmaal is bereikt, wordt het 
matchingspercentage daarna vooral bepaald door het percentage in de DNA-databank opgenomen sporen dat geen 
match geeft met een persoon. Dit omdat: 
a) Het geen delictgerelateerde sporen zijn of, 
b) De matchende persoon (nog) niet veroordeeld is voor een delict dat DNA-databankopname als gevolg heeft.

•	 	H/N:	het	aantal	spoor-persoon-matches	ten	opzichte	van	het	totaal	aantal	in	de	DNA-databank	 
opgenomen personen.  
Deze parameter geeft aan welk percentage in de DNA-databank opgenomen personen matches heeft veroorzaakt. 
Wanneer voor H het totale aantal spoor-persoon-matches wordt genomen, krijgen we een overschatting van dit 
percentage. Er zijn immers personen die met meerdere sporen matchen en zo een cluster vormen. Het is daarom beter 
om voor H het aantal clusters te nemen waar ook een persoon deel van uitmaakt. Op 31 december 2013 bestonden er 
21.191 van zulke clusters. In totaal zijn sinds de start van de DNA-databank ongeveer5 190.000 personen opgenomen. 
Het percentage personen dat matches heeft gegeven is dus ongeveer 11% (21.191/190.000). Van de overige 89% 
kunnen we alleen zeggen dat deze personen voor en na hun DNA-databankopname geen DNA-sporen hebben 
achtergelaten die door de politie zijn opgestuurd naar het NFI. Het NFI kan niet nagaan of dit betekent dat ze geen 
andere misdrijven plegen of dat ze dit wel doen maar geen (bruikbare) DNA-sporen achterlaten6. Het is niet mogelijk 
om vooraf te bepalen welke personen matches gaan geven en welke niet. Maar door preventief alle veroordeelden7 
op te nemen, zorgt de wetgever ervoor dat alle veroordeelden die in het verleden DNA-sporen achterlieten en 
recidiverende veroordeelden die DNA-sporen achterlaten, snel in beeld zijn te brengen. Het opnemen van een DNA-
profiel in de DNA-databank vergt een éénmalige investering van mensen en middelen. De kosten voor het beheer van 
de DNA-profielen en het bijbehorende celmateriaal vallen daarbij in het niet.

2 Zie §4.4 van dit jaarverslag.
3 Annual Report UK National DNA-database 2012-2013, page 11.
4 2006: 32%; 2007: 36%; 2008: 40%; 2009: 42%; 2010: 44%; 2011: 47%; 2012: 50%; 2013; 52%.
5 Van enkele honderden personen is meer dan 1 DNA-profiel opgenomen.
6 In criminele kringen betekent DNA: Dit Niet Achterlaten.
7 D.w.z. alle veroordeelden voor misdrijven die vallen onder artikel 67 lid 1 van het wetboek voor Strafvordering.
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2.2 Efficiëntie van de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken

De voorgaande paragraaf toonde dat de DNA-databank een effectief instrument is om te identificeren van wie DNA-
sporen afkomstig zijn. Meer dan de helft van de sporen die worden opgenomen, krijgt via de DNA-databank een aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijke eigenaar. Dat gebeurde in 2013 elke week 113 keer. Deze paragraaf gaat in op de 
efficiëntie van de DNA-databank. Het begrip efficiëntie heeft hier betrekking op de betrouwbaarheid, de snelheid en de 
kosteneffectiviteit van de DNA-databank. 

De betrouwbaarheid van de DNA-databank is afhankelijk van de kwaliteit van zowel de aangeleverde DNA-profielen als 
van de werkprocessen van de afdeling DNA-databank. De kwaliteit van het productieproces van de DNA-profielen wordt 
bewaakt door de Raad voor Accreditatie. Deze bekijkt jaarlijks of de toeleverende DNA-laboratoria voldoen aan het ISO-
17025 normenkader. Daarnaast heeft de afdeling DNA-databank zelf ook enkele mogelijkheden om te controleren of er 
fouten zitten in DNA-profielen22. De DNA-databank laat de betrouwbaarheid van haar werkprocessen jaarlijks toetsen 
met een zogenaamde privacy audit. Meer hierover leest u in hoofdstuk 5.

Qua snelheid is de DNA-databank zeer efficiënt. In de meeste gevallen worden DNA-profielen nog op de dag van 
aanlevering opgenomen en vergeleken met de DNA-databank. Zo kunnen de DNA-deskundigen de resultaten daarvan 
meenemen in hun onderzoeksrapportages. Internationale vergelijkingen vinden ’s nachts plaats en de resultaten 
daarvan zijn de volgende ochtend beschikbaar. Bij spoed kunnen zowel nationale als internationale vergelijkingen 
binnen een halfuur plaatsvinden.

De kostenefficiëntie van de DNA-databank kan worden beschreven door de jaarlijkse kosten van de DNA-databank 
te delen door het aantal identificaties (spoor-persoon-matches)8. De vraag is echter welke kosten – naast die van het 
beheer van de DNA-databank en het celmateriaal – in deze berekening moeten worden meegenomen. 

Enkele mogelijkheden: 
•	 	De	kosten	voor	het	maken	van	de	DNA-profielen	van	veroordeelden	die	uitsluitend	worden	vervaardigd	voor	de	 

DNA-databank.
•	 	De	kosten	voor	het	maken	van	alle	DNA-profielen	die	in	de	DNA-databank	worden	opgenomen,	dus	ook	die	van	

verdachten en sporen.
•	 	De	kosten	voor	het	maken	van	alle	DNA-profielen,	dus	ook	de	profielen	die	niet	in	de	DNA-databank	worden	

opgenomen (het merendeel).
•	 Kosten	van	politie	en	OM	voor	het	verzamelen	van	het	celmateriaal	(sporen	en	referentie-monsters	van	personen).

Als voorbeeld voeren we de berekening uit voor het eerste (goedkoopste) scenario9. In 2013 zijn er 5681 spoor-persoon-
matches gerapporteerd en zijn er 22.480 DNA-profielen van veroordeelden in de DNA-databank opgenomen. De 
productiekosten bedragen ongeveer € 70,- per profiel. Samen met het budget voor het beheer van de DNA-databank  
en het celmateriaal waren de totale kosten in 2013 ongeveer € 2.500.000 en de kosten per identificatie daarmee dus  
€ 2.500.000 : 5681 = € 440,-. Het meerekenen van meer kosten maakt het bedrag per identificatie uiteraard (veel) hoger.

Deze identificatiekosten kunnen beleidsmakers desgewenst vergelijken met de kosten van alternatieve 
identificatiemethodes. In een aantal gevallen zijn DNA-sporen echter de enige manier om een verdachte van een misdrijf 
te vinden. Een vergelijking met andere identificatiemethodes is dan niet mogelijk. In dat geval moet men kijken of de 
kosten in verhouding staan tot de baten. Die baten bestaan uit de (soms enige) kans om een misdrijf op te lossen en 
daarmee ook andere misdrijven te voorkomen (door het opsluiten van de dader).

8  Deze benadering is ook terug te vinden in § 5.4 van het WODC-rapport ‘DNA in de databank: de moeite waard?’ dat in maart  

2013 verschenen is.
9  Dit is ook het enige scenario waarvoor een betrouwbare kosteninschatting door de beheerder van de DNA-databank gegeven  

kan worden.
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3 Evaluatie doelen 2013

In het vorige jaarverslag werd de verwachting uitgesproken dat in 2013 weer nieuwe landen hun DNA-profielen met  
die van Nederland zouden gaan vergelijken. Dit in het kader van de implementatie van de EU-Prüm-Raadsbesluiten.  
In 2013 voegden we Polen, Cyprus, Estland, Zweden en Tsjechië toe aan de landen waarmee Nederland in 2012 al 
DNA-profielen vergeleek. Hoeveel matches met deze landen verkregen zijn, leest u in paragraaf 4.5. Daarnaast verleng-
de het NFI het Privacy Audit Proof-keurmerk, doordat het met succes een vervolg-audit onderging. Voor de implemen-
tatie van de motie Van der Steur zijn vervolgstappen gezet (zie hoofdstuk 6).

De beheerder van de DNA-databank formuleerde in het jaarverslag 2012 twee specifieke doelen voor 2013. 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 2013 presenteerden we op de voorjaarsvergadering van de ENFSI DNA Werkgroep in Bratislava (Slowakije) 
diverse verbeteringen en aanvullingen die door de werkgroep zijn geaccordeerd. De geactualiseerde versie van het 
document staat op de website van de DNA-databank10. 

Inhoudelijke organisatie van de negende European CODIS User Conference.
De negende Europese bijeenkomst voor CODIS-gebruikers vond op 23 april 2013 plaats in Bratislava (Slowakije).  
44 personen uit 21 landen woonden het congres bij. Het programma van het congres staat op de website van de 
DNA-databank11.

10 Zie: http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/Images/enfsi-document-on-dna-database-management-2013_tcm127-497605.pdf.
11 Zie: http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/Images/program-9th-european-codis-user-conference-bratislava_tcm127-494921.doc.
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4 Resultaten 2013

Dit hoofdstuk beschrijft hoeveel DNA-profielen er in 2013 in de DNA-databank zijn opgenomen en hoeveel  
matches dit opleverde.

 
4.1 Groei DNA-databank

Hoe meer delictgerelateerde DNA-profielen een DNA-databank bevat, des te groter is de kans op een match. Tabel 1 en 
figuur 1 tonen de groei van de DNA-databank in 2013 ten opzichte van de jaren ervoor. In 2013 werden 24.418 DNA-
profielen van personen opgenomen en werden 1066 DNA-profielen van personen uit de DNA-databank verwijderd12. Het 
netto13 aantal DNA-profielen van personen in de DNA-databank groeide daardoor met 23.352 van 157.864 tot 181.216. 
Het totale aantal verwijderde DNA-profielen van personen sinds de start van de DNA-databank bedraagt 8.599.  
 

Tabel 1 Jaarlijkse netto13 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

2013 4.289 23.352 27.641

Totaal 57.254 181.216 238.470

12  Dit omdat een persoon niet langer als verdachte of veroordeelde werd aangemerkt, of omdat een persoon meerdere 

keren bleek te zijn bemonsterd.
13 Netto: aantal opgenomen DNA-profielen min het aantal verwijderde DNA-profielen.
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In 2013 werden 8.460 sporen in de DNA-databank opgenomen en werden 4.171 sporen uit de DNA-databank verwijderd 
omdat het OM liet weten dat de zaak die bij het spoor hoorde, was afgehandeld. Het netto aantal DNA-profielen van 
sporen14 in de DNA-databank groeide in 2013 met 4.289 van 52.965 tot 57.254. Het totaal van alle sporen die sinds de 
start van de DNA-databank verwijderd zijn, komt hiermee op 22.377. Van de 57.254 spoorprofielen die op 31 december 
2013 in de DNA-databank aanwezig waren, zijn er 25.395 al via matches gekoppeld aan personen en hierover is gerap-
porteerd15. Dit houdt in dat van 31.859 sporen16 de eigenaar nog niet bekend is.

Figuur 1 Cumulatieve groei van het aantal in de DNA-databank aanwezige DNA-profielen.
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14  Sporen: 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).
15  Deze sporen mogen pas uit de DNA-databank worden verwijderd na ontvangst van een kennisgeving van het OM dat de zaak  

is afgedaan.
16 Het aantal eigenaren is kleiner dan het aantal sporen omdat een persoon eigenaar kan zijn van meerdere sporen.
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4.2 Minderjarigen in de DNA-databank

Tabel 2 toont hoeveel personen vanaf de oprichting van de DNA-databank in 1994 tot en met 31 december 2013 als 
minderjarige (12 t/m 17 jaar) in de DNA-databank zijn opgenomen en hoeveel daarvan op 31 december 2013 nog steeds 
minderjarig waren. Grotere arrondissementen zorgen uiteraard voor 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. 

Tabel 2 Aantal op 31 december 2012 in de DNA-databank opgenomen minderjarigen.

Het aantal personen dat als minderjarige in de DNA-databank is opgenomen, groeide in 2013 met 2368 van 20.281 tot 
22.649. Het totale percentage minderjarigen dat tot en met 2013 is opgenomen wijkt echter niet significant af van het 
percentage dat tot en met 2012 was opgenomen (11,9% t.o.v. 12,2%). In 2013 is er een nieuwe parketindeling gekomen. 
De nieuwe parketten gebruiken echter nog steeds de oude parketnummers. Om een vergelijking van deze tabel met 
voorgaande jaren mogelijk te maken nemen we vanaf dit jaar het parketnummer van de in de DNA-databank opgenomen 
persoon als basis voor de opsplitsing. Dit zorgde wel voor enkele verschuivingen van ´andere en landelijke opdracht-
gevers´ naar parketten. 

Opdrachtgever Totaal aantal 
opnames

Minderjarig 
bij opname

% Minderjarig 
op 31-12-12

%

Alkmaar 5.633 801 14,2 128 2,3

Almelo 6.059 764 12,6 163 2,7

Amsterdam 20.712 2.430 11,7 366 1,8

Arnhem 10.306 1.153 11,2 104 1,0

Assen 4.337 401 9,2 68 1,6

Breda 12.252 1.568 12,8 232 1,9

’s-Hertogenbosch 6.115 785 12,8 93 1,5

’s-Gravenhage 19.434 2.419 12,4 310 1,6

Dordrecht 13.423 1.282 9,6 196 1,5

Groningen 6.999 773 11,0 184 2,6

Haarlem 13.587 1.286 9,5 242 1,8

Leeuwarden 6.298 557 8,8 76 1,2

Maastricht 7.196 735 10,2 184 2,6

Middelburg 4.667 598 12,8 125 2,7

Roermond 4.781 577 12,1 91 1,9

Rotterdam 21.676 3.365 15,5 663 3,1

Utrecht 11.712 1.356 11,6 237 2,0

Zutphen 5.242 627 12,0 68 1,3

Zwolle-Lelystad 9.651 1.149 11,9 165 1,7

Andere en landelijke 
opdrachtgevers

496 23 4,6 11 2,2

Totaal 190.576 22.649 11,9 3.706 1,9
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In § 2.1 was al te lezen dat op 31 december 2013 ongeveer 11% van alle in de DNA-databank opgenomen personen een  
match met één of meer sporen had gegeven. Tabel 3 toont dat personen die als minderjarige in de DNA-databank zijn 
opgenomen niet vaker matchen dan personen die als meerderjarige in de DNA-databank zijn opgenomen.

Alle personen Meerderjarig Minderjarig

Opgenomen 189.815 167.166 22.649

Met matches 21.191 19.019 2.172

Percentage 11,2 11,4 9,6

Tabel 3 Aantal minder- en meerderjarige personen dat op 31-12-2013 matches met sporen had gegeven. 

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 2013 DNA-profielen van het NFI, 
het Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek (FLDO) van het Leids Universitair Medisch Centrum, BaseClear  
(het DNA-laboratorium van Verilabs) en DNalysis (het DNA-laboratorium van The Maastricht Forensic Institute). 

In december 2013 kwamen de beheerder van de DNA-databank en de vertegenwoordigers van de toeleverende laboratoria 
samen voor hun jaarlijkse overleg. Tijdens dit overleg werden onderlinge ervaringen uitgewisseld en gaf de beheerder van de 
DNA-databank een overzicht van lopende wijzigingen in wet- en regelgeving. Tevens presenteerden vertegenwoordigers van 
het ministerie van Veiligheid en Justitie de status van de implementatie van de Motie Van der Steur (zie ook hoofdstuk 6).

4.4 Nationale matches

Tabel 4 schetst het verloop van het aantal spoor-persoon-matches en de netto17 toename van het aantal spoor-spoor-
matches dat de afgelopen jaren via de Nederlandse DNA-databank gevonden is.

Tot 
2005

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal

Spoor-persoon-matches 4.654 2.967 2.457 3.326 4.057 3.578 3.502 5.251 5.977 5.681 41.450

Spoor-spoor-matches 3.184 356 489 348 177 169 324 -133 -141 137 4.910

 
Tabel 4 Verloop van het aantal via de Nederlandse DNA-databank gevonden spoor-persoon-matches en  
spoor-spoor-matches.

Het aantal in 2013 gevonden spoor-persoon-matches is 296 minder dan in het voorgaande jaar. Dit komt vooral doordat in 
2013 minder personen aan de DNA-databank zijn aangeboden (23.352 i.p.v. 27.797)18. Volgens het OM is hiervoor een 
mogelijke verklaring dat meer veroordeelden die in aanmerking komen voor opname in de DNA-databank, daarin al eerder 
zijn opgenomen. Het percentage sporen dat een match met een persoon gaf steeg dit jaar van 50 naar 52 procent19. 
Sommige sporen matchen pas na lange tijd met een persoon, zoals uit het volgende voorbeeld blijkt. 

  

17  Netto 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.
18 Ongeveer 6% van de veroordeelden veroorzaakt een match bij opname in de DNA-databank.
19 Aantal spoor-persoon-matches/(Aantal aanwezige sporen + aantal verwijderde sporen)= 41.450/(57.254 + 22.377)= 0,52.
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Veroordeling voor verkrachting in 1992
 
In de zomer van 1992 werd in Enschede een vrouw van haar fiets getrokken en verkracht. Het DNA-materiaal van een 
onbekende man, dat op de kleding van de vrouw werd aangetroffen, leidde destijds niet naar een verdachte. Het 
DNA-profiel bleef echter in de DNA-databank opgenomen. In 2011 moest een inmiddels 50-jarige man zijn DNA-
materiaal afstaan wegens een veroordeling voor een ander delict. Dit leidde tot een match met het DNA-spoor uit 
1992. Vijf dagen voor de zaak zou verjaren stelde het Openbaar Ministerie vervolging in. In 2013 werd de man 
veroordeeld voor het misdrijf dat hij 21 jaar eerder pleegde. 

4.5 Internationale matches

Tabel 5 laat zien hoeveel unieke internationale matches er inmiddels zijn gevonden en wat hun verwerkingsstatus was op 
31 december 2013. 
 

Verwerkingsstatus op 31 december 2013
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Oostenrijk AT 0 4 0 0 0 539 674 12 1.229

Duitsland DE 0 123 1 21 0 2.054 8.992 108 11.299

Slovenië SI 0 0 0 0 0 36 41 2 79

Luxemburg LU 0 0 0 0 0 89 25 0 114

Spanje ES 0 3 0 0 0 385 471 10 869

Finland FI 0 5 0 0 2 89 167 8 271

Frankrijk FR 0 42 0 3 0 1.075 2.052 80 3.252

Bulgarije BG 0 1 0 0 0 14 15 0 30

Slowakije SK 0 1 0 0 0 5 44 2 52

Roemenië RO 0 2 0 0 0 43 48 1 94

Letland LV 0 0 1 0 0 12 22 0 35

Litouwen LT 0 2 1 1 0 236 111 4 355

Hongarije HU 0 2 0 0 0 2 4 0 8

Polen PL 0 2 0 0 0 46 36 0 84

Cyprus CY 0 0 0 0 0 2 4 0 6

Estland EE 0 1 0 0 0 6 11 1 19

Zweden SE 0 4 0 0 0 133 193 0 330

Tsjechië CZ 0 5 0 1 0 14 29 2 51

Totaal 0 197 3 26 2 4.780 12.939 230 18.177

Tabel 5 Aantallen en verwerkingsstatus van de in 2013 gevonden internationale matches.

Het DNA-jaarverslag van 2008 en de website van de DNA-databank20 bevatten meer details over de diverse verwerkings-
statussen. In 2013 zijn in totaal 1.286 internationale matches gerapporteerd aan het OM en de politie. Hiermee komt het 
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totaal aantal sinds 2008 gerapporteerde internationale matches op 4.780. Tabel 6 toont voor de 4.780 gerapporteerde 
matches wat voor soort match het betrof.

Soorten gerapporteerde matches

Land NL-Spoor  
BL-Persoon

NL-Spoor  
BL-Spoor

NL-Persoon  
BL-Spoor

NL-Persoon 
BL-Persoon

Totaal

AT 220 222 36 61 539

BG 11 1 0 2 14

DE 864 673 258 259 2.054

ES 200 84 40 61 385

FI 49 18 2 20 89

FR 650 208 56 161 1.075

LU 38 38 7 6 89

SI 19 5 3 9 36

SK 2 2 0 1 5

RO 33 1 0 9 43

LV 7 2 0 3 12

LT 179 11 5 41 236

HU 2 0 0 0 2

PL 39 5 0 2 46

CY 0 2 0 0 2

EE 6 0 0 0 6

SE 56 46 16 15 133

CZ 4 9 1 0 14

Totaal 2.379 1.327 424 650 4.780

Tabel 6 Aantal en type van de in 2013 gerapporteerde internationale matches (NL=Nederland; BL=Buitenland).

Tabel 6 toont dat 2.379 van de 4.780 gerapporteerde matches, matches betrof tussen Nederlandse sporen en personen 
in buitenlandse DNA-databanken. Hoewel op het moment van de match alleen de code van het buitenlandse profiel 
bekend is, betekenen deze matches in principe identificaties. Met een informatieverzoek zijn immers de persoonsgege-
vens van de matchende persoon in het buitenland op te vragen. Alle niet in de Nederlandse DNA-databank matchende 
spoorprofielen zijn ook naar het buitenland gestuurd. Dit zorgde boven op de 41.450 nationale identificaties sinds 2008 
ook nog eens voor 2.379 (5-6%) extra internationale identificaties. Naast identificerende matches komen er af en toe ook 
bijzondere matches voor. Het volgende kader geeft hiervan een voorbeeld. 

20 Zie: http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/dna_databanken/dna_databank_strafzaken/internationale_vergelijking/#paragraph12
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Internationale match brengt broer en zus in beeld
 
In juni 2013 vond men in de Roermondse wijk Maasniel een pasgeboren jongetje. Van de handdoek waarin het kind 
werd aangetroffen, kon een DNA-profiel worden verkregen. Door vergelijk van dit DNA-profiel met dat van het 
vondelingetje kon worden vastgesteld dat dit het profiel van de (onbekende) moeder moest zijn. Het achterlaten 
van een vondeling is in Nederland strafbaar met een gevangenisstraf van vier jaar. Vandaar dat het DNA-profiel 
werd opgenomen in de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken en vervolgens ook vergeleken met de DNA-
databanken van de landen waarmee Nederland DNA-profielen uitwisselt. Dit gaf een match in de DNA-databank 
van Duitsland. Het Duitse DNA-profiel bleek afkomstig te zijn van de onbekende moeder van een pasgeboren 
meisje dat in oktober 2011 in de buurt van Keulen werd gevonden. Via deze internationale match kon worden 
vastgesteld dat de in Nederland en Duitsland gevonden kinderen broer en zus zijn. Nadien kwam een 25-jarige 
vrouw in beeld die bekende beide kinderen te vondeling te hebben gelegd. Aanvullend DNA-onderzoek bevestigde 
dat zij inderdaad de moeder is. De Nederlandse en Duitse autoriteiten overlegden vervolgens of, en zo ja waar, de 
vrouw vervolgd gaat worden. Ook overlegden zij of de kinderen, die zich in verschillende pleeggezinnen bevinden, 
herenigd moeten worden.

Internationale matches kunnen ook een aanwijzing geven over iemands verblijfplaats. Net als Nederland sturen de 
meeste van de 19 operationele landen hun nieuwe DNA-profielen meteen naar het buitenland zodra ze zijn opgenomen 
in de eigen DNA-databank. Als Nederland een DNA-profiel uit het buitenland ontvangt, betekent dit dat de eigenaar van 
het DNA-profiel zich meer of minder recent in dat land bevond. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de tijd die het kostte 
om een DNA-profiel te maken. Als de betrokken persoon in Nederland gezocht wordt, kan aan het land dat het DNA-
profiel naar Nederland heeft gestuurd, gevraagd worden om de persoon op te sporen en uit te leveren. Dit is de reden 
waarom dit type matches ook gemeld wordt aan het Team Executie Strafvonnissen (TES)21 dat zich bezighoudt met het 
opsporen van voortvluchtige misdadigers. In 2013 kon hiermee zes keer de mogelijke verblijfplaats van een 
voortvluchtige misdadiger aan het TES worden meegedeeld.

4.6 Kengetallen
Het onderstaande kader vat de belangrijkste kengetallen van de DNA-databank samen.

Kengetallen DNA-databank 31 december 2013

DNA-profielen van personen       181.216
DNA-profielen van sporen        57.254
Spoor-persoon-matches          41.450
Spoor-spoor-matches          4.910
Percentage sporen dat een match met een persoon heeft gegeven     52%
Gerapporteerde internationale matches      4.780

21 Zie: http://www.om.nl/actueel/nieuws-persberichten/@160090/tes-spoort/.
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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 2013 is dit keurmerk, op basis van een nieuwe privacy-audit, opnieuw verleend 
aan het NFI. Het keurmerk kent, net als de ISO-17025 accreditatie, een geldigheidsduur van een jaar. In 2013 is weer veel 
aandacht besteed aan de kwaliteit van de werkprocessen22 rond het gebruik en beheer van de DNA-databank.  
 

5.1 Verbetermanagement

Bij het bewaken en verbeteren van werkprocessen is het belangrijk om afwijkingen die tijdens of na afloop van die 
processen worden ontdekt te analyseren. Dit helpt bij het verbeteren van de werkprocessen. Afwijkingen die dankzij 
ingebouwde controlestappen tijdens de werkprocessen worden ontdekt en gecorrigeerd, hebben extern geen negatieve 
gevolgen. Wel worden ze intern gebruikt om de processen verder te verbeteren. Tabel 7 vermeldt het aantal gevallen 
waarvan de beheerder van de DNA-databank in 2013 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 afwijking 1

Interne administratieve afwijking 1

Technisch probleem 2

Onjuiste handeling medewerker 11

Oorzaak niet te achterhalen 0

Tabel 7 Oorzaak en aantal achteraf geconstateerde afwijkingen in de werkprocessen rond het gebruik en beheer van de 
DNA-databank in 2013. 

Bij administratieve afwijkingen gaat het om gegevens die onjuist aan de DNA-databank werden verstrekt. Extern betekent: 
van buiten de afdeling DNA-databank. Intern wil zeggen: binnen de afdeling DNA-databank. De technische problemen 
betreffen computerstoringen. De elf onjuiste handelingen van medewerkers betreffen het onbedoeld niet of niet correct 
rapporteren van matches in de DNA-databank. Gerelateerd aan het aantal DNA-databankopnames23 bedraagt het 
afwijkingspercentage 15/32.878 = 0,05%. 
Alle nationale matches worden verstrekt aan DNA-deskundigen24. Die nemen de matches op in hun rapportages. Deze 
deskundigen controleren de matches nogmaals en corrigeren deze zo nodig, voordat ze de matchrapportage versturen. 
Deze afwijkingen hebben daarom meestal geen gevolgen in strafzaken. In één geval werd een fout pas ontdekt nadat een 
persoon reeds door de politie was verhoord. 

22  De werkprocessen van de DNA-databankgroep staan beschreven op de website van de DNA-databank:  

http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/dna_databanken/dna_databank_strafzaken/.
23 Het aantal DNA-databankopnames = de netto toename + het aantal verwijderingen.
24 De internationale matches worden door de medewerkers van de DNA-databank gerapporteerd.
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5.2 Manufacturers elimination database

Contaminatie kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door mensen die betrokken zijn bij het maken van 
DNA-profielen of die in de daarbij gebruikte ruimtes komen. Het kan echter ook veroorzaakt worden door personeel van 
firma’s die verbruiksgoederen produceren die nodig zijn voor het maken van DNA-profielen. 

Niet alle verbruiksgoederen kunnen (kosteneffectief) gegarandeerd DNA-vrij worden gemaakt. Vanwege een 
incident in Duitsland25 stelde de ENFSI DNA Werkgroep in 2010 richtlijnen op voor producenten van forensische 
verbruiksgoederen26. 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 ICMP27 
verklaarde zich bereid om die eliminatiedatabank te huisvesten. In 2012 onderzocht de beheerder van de DNA-databank 
of de betrokken firma’s bereid zijn om DNA-profielen van hun medewerkers te leveren aan de op te 
richten eliminatiedatabank. Dit bleek het geval te zijn. 

In april 2013 kwamen alle betrokken partijen in Bratislava bij elkaar om te beoordelen of, en zo ja hoe, het idee 
viel om te zetten in een concreet projectplan. Tijdens de bijeenkomst presenteerde ICMP een proefversie van een 
softwareapplicatie. Deze applicatie zorgt dat DNA-profielen versleuteld kunnen worden toegestuurd en geretourneerd 
nadat ze zijn vergeleken met de manufacturers elimination database. In de tweede helft van 2013 testten diverse 
laboratoria deze applicatie. Ook het NFI deed mee met de test. Het wachten is nu op vervolgstappen van het ICMP  
zodat de software geïmplementeerd kan worden. 

5.3 Opleidingen

Vanwege werktoename is de formatie van de afdeling DNA-databank in 2013 uitgebreid van 6,5 naar 7,5 fte. Ook is  
een medewerkster vervangen vanwege het overstappen naar een andere functie. De twee nieuwe medewerkers zijn 
intern opgeleid. Medewerkers van de DNA-databank die dat nog niet hadden gedaan volgden in 2013 de basiscursus  
Wet bescherming persoonsgegevens. Alle medewerkers bestudeerden verder het in september 2013 verschenen rapport 
‘De zwakste schakel in de informatiebeveiliging’ van J. de Boer om hun bewustzijn van informatiebeveiliging nog verder 
te verhogen.

25  Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_of_Heilbronn.
26  Manufacturer contamination of disposable plastic-ware and other reagents – An agreed position statement by EN-FSI, SWGDAM and 

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

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen in wet- en regelgeving in 2013 die invloed hebben of krijgen op het gebruik en 
beheer van de DNA-databank.

•	 Op 1 oktober 2010 traden de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen28 en het daarop 
gebaseerde Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden29 in werking. Bij dit besluit zijn de 
bewaartermijnen van de DNA-profielen in het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken aangepast. Ook is daarbij 
geregeld dat de Justitiële Informatiedienst (JustID) het NFI informeert zodat het NFI het DNA-profiel en celmateriaal 
en de identificerende 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, niet direct realiseren. In 2013 is door JustID een softwareapplicatie ontwikkeld waarmee een lijst van 
personen kan worden gegenereerd die niet meer als verdachte zijn aan te merken. In het najaar van 2013 startte 
een testperiode om te controleren of de verwijderopdrachten die door het OM aan het NFI gegeven worden, 
overeenkomen met de verwijderindicaties die door de JustID-applicatie worden gegenereerd. 

•	 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-databank30. 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 maken31. In 2012 is onderzocht 
hoe de uitvoering van deze motie vorm kan krijgen. In 2013 is een aantal vervolgstappen genomen. Door het 
ministerie van Veiligheid en Justitie is een conceptbesluit opgesteld tot aanpassing van het DNA-besluit en het NFI 
startte met het creëren van een voorziening waarmee DNA-deskundigen op een beveiligde manier inzage kunnen 
krijgen in gegevens uit de DNA-databank. Dit wanneer ze deze nodig hebben voor het uitvoeren van hun opdrachten 
van het OM. 

•	 Op 1 april 2013 trad de wet van 15 november 2012 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband 
met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring32 in werking. Deze wet voorziet erin dat de 
verjaringstermijnen voor verschillende misdrijven worden verlengd of komen te vervallen. Het besluit dat ter 
uitvoering van deze wet tot stand gekomen is – en erin voorziet dat de bewaartermijnen uit het Besluit DNA-
onderzoek in strafzaken in overeenstemming zijn gebracht met de nieuwe verjaringstermijnen – trad op 1 januari 
2014 in werking33. Door deze wijziging worden het celmateriaal en de DNA-profielen van onbekende verdachten, 
overleden slachtoffers en vermiste personen tachtig jaar bewaard, als die gegevens zijn verwerkt in verband met 
een misdrijf dat door de hiervoor aangehaalde wetswijziging niet langer zal verjaren. 

•	 In april 2013 is het voorstel van de Wet herziening ten nadele door het parlement aanvaard en daarna tot wet 
verheven34. De wet trad op 1 oktober van dat jaar in werking35. De bij de wet behorende aanpassing van het DNA-
besluit bevond zich tijdens het schrijven van dit jaarverslag nog in de voorhangprocedure. Als het besluit van kracht 
wordt, worden het DNA-profiel en het celmateriaal van de gewezen verdachte 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. 

28 Staatsblad 2009, 317.
29 Staatsblad 2009, 352.
30 Kamerstukken II 2010/11, 32 168, nr. 16.
31 Kamerstukken 32168, 2011/12, nr. 17.
32 Staatsblad 2012, 572.
33 Staatsblad 2013, 440.
34 Staatsblad 2013, 138.
35 Staatsblad 2013, 313.
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7 Voorlichting

Dit hoofdstuk gaat in op de voorlichting over de DNA-databank. De beheerder van de DNA-databank probeert zo 
transparant mogelijk te zijn over zijn werkzaamheden. Daarvoor zet deze diverse middelen in zoals: dit jaarverslag, 
de website 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 Website

Via de website http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/ informeert de beheerder van de DNA-databank 
belangstellenden over ontwikkelingen rond de DNA-databank in Nederland en daarbuiten (als dit voor Nederland 
interessant is). Personen die de site bezoeken, kunnen ook de maandelijkse groei van de DNA-databank volgen.  
Verder zien ze het aantal matches dat via deze en buitenlandse databanken wordt gevonden. Via een RSS-feed kan men 
op de hoogte blijven van nieuwe informatie. In 2013 werd 67 keer nieuwe informatie aan de website toegevoegd. Ook 
kregen bezoekers van de website antwoord op de diverse vragen die zij stelden.

7.2 Bezoekers, presentaties, hulp aan anderen en publicaties

In 2013 ontving de beheerder van de DNA-databank bezoekers uit Estland, België, Engeland, Bosnië-Herzegovina 
en Australië. Ook waren er bezoeken van vertegenwoordigers van ICMP en Interpol en van diverse Nederlandse en 
internationale organisaties. Het afgelopen jaar hield de beheerder 15 presentaties, waarvan 6 in het buitenland. 
Hij beoordeelde een aantal conceptpublicaties voor het tijdschrift Forensic Science International Genetics. Verder 
ondersteunde hij het ministerie van Veiligheid en Justitie bij het beantwoorden van Kamervragen, het wijzigen van  
wet- en regelgeving en het opstellen van beleidsdocumenten. 



| Jaarverslag 2013 Nederlandse DNA-databank voor strafzaken20

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. In 2013 verschenen er twee publicaties van de betrok-
ken onderzoekers36. Het onderzoek wordt in 2014 afgesloten met een academische promotie. Hierbij fungeert de 
beheerder van de DNA-databank als één van de opponenten.

•	 In 2011 startten twee WODC-studies die zijn gericht op forensisch DNA-onderzoek. In 2013 werden de resultaten van 
 deze studies gepubliceerd. Het gaat om: 
-   Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheid om deelname aan een grootschalig DNA-onderzoek  

verplicht te stellen37. De onderzoekers concluderen dat invoering van een meewerkverplichting problematisch is.
 -  Een onderzoek naar de effectiviteit van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden38. De onderzoekers concluderen 

uit 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 een methodologisch raamwerk. Dit program-
ma, Forensim genaamd, vergelijkt complexe mengprofielen met afzonderlijke DNA-profielen van personen39. In 
2013 is gekeken of de snelheid van dit programma dusdanig valt te verhogen, dat het aan de DNA-databank valt te 
koppelen. Dit is gelukt. Deze aanpak heet SmartRank. In december 2013 startte een test die beoordeelt of de output 
van het programma vergelijkbaar is met de output die DNA-deskundigen verkrijgen via handmatige zoekacties met 
complexe mengprofielen in de DNA-databank. Een presentatie over de opzet en het doel van het programma is 
gehouden op de 7th International DNA Users’ Conference for Investigative Officers, in november 2013 in Lyon40. 

36  Lammers, M. and Bernasco, W. (2013). Are mobile offenders less likely to be caught? The influence of the geographical dispersion of 

serial offenders’ crime locations on their probability of arrest. European Journal of Criminology, 10(2), 168-186. 

 Lammers, M. (2013). Are arrested and non-arrested serial offenders different? A test of spatial offending patterns using DNA found at 

crime scenes. Journal of Research in Crime and Delinquency. DOI: 10.1177/0022427813504097.
37   Voor meer informatie over dit project zie: 

http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/verplichte-deelname-burgers-aan-grootschalig-dna-verwantschapsonderzoek.aspx.
38  Voor meer informatie over dit project zie: http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/effectiviteit-van-opsporingsmiddelen-dna-v.aspx.
39  Zie: http://forensim.r-forge.r-project.org/.
40  Zie: http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/Images/hinda-haned-interpol-nov2013_tcm127-491037.pdf.
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9 Internationale activiteiten

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

 
9.1 ENFSI41 

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 in 2013 wederom het document ‘DNA-database  
Management, Review and Recommendations’42. 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 gepubliceerd43.

 
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 halfjaar-
lijks wisselende EU-voorzitterschap van de DAPIX (het eerste halfjaar van 2013 was dat Ierland en het tweede halfjaar 
Litouwen), 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 ondervinden bij de implementatie van de Prüm-Raadsbesluiten.

9.3 CODIS

Het door de FBI ontwikkelde DNA-databankprogramma CODIS gebruiken Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechten-
stein, Servië en Kroatië en 20 van de 28 landen van de Europese Unie. De beheerder van de Nederlandse DNA-databank 
organiseerde daarom, in samenwerking met de FBI, de negende Europese CODIS-gebruikersbijeenkomst. Deze vond 
plaats op 23 april 2013 in Bratislava (Slowakije). 44 personen uit 21 landen woonden het congres bij. Het programma van 
het congres is in te zien op de website van de DNA-databank11. De Nederlandse beheerder organiseert ook de tiende 
Europese CODIS-user meeting. Deze vindt plaats op 22 april 2014 in Tbilisi (Georgië). 

41  ENFSI: European Network of Forensic Science Institutes.
42  Zie: http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/dna_dossier/nieuws/actualisatie-enfsi-document-on-dna-database-management.

aspx?cp=127&cs=60885.
43  Zie: http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/dna_dossier/nieuws/actualisatie-enfsi-survey-on-dna-databases-in-europe.

aspx?cp=127&cs=60885.
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44 http://lstat.kuleuven.be/jobs/files/2012%20PIES_summary_2012-09-03.pdf.
45  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-

crime/index_en.htm.

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 8 toont hoeveel DNA-profielen zich op 31 december 2012 en op 31 december 
2013 in de diverse DNA-databanken bevonden.

Type 
DNA-profiel

Caribisch Nederland Aruba Curaçao Sint-Maarten

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Verdachte 65 81 7 14 125 136 141 175

Spoor 77 95 4 23 29 42 109 141

Slachtoffer 1 1 0 0 1 1 6 6

Totaal 143 177 11 37 155 179 256 322

Tabel 8 Groei van het aantal DNA-profielen in de DNA-databanken van Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten in 2013. 

Tot nu toe is het wettelijk gezien niet mogelijk om op reguliere basis de DNA-profielen 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. In juni 2013 is op het Justitiële Vierpartijen Overleg het voornemen uitgesproken om een 
onderlinge vergelijking van de DNA-databanken van alle koninkrijksdelen mogelijk te gaan maken. Dat vraagt om aanpas-
sing van de landsbesluiten van de koninkrijksdelen in het Caribisch gebied en het Nederlandse DNA-besluit. De aanpassing 
van het Nederlandse DNA-besluit is in concept gereed. Aan de aanpassing van de landsbesluiten van Aruba, Curaçao en 
Sint-Maarten wordt op dit moment gewerkt.

9.5 ISEC PIES-project

In 2012 startte het Europese project ‘Prüm Implementation, Evaluation, and Strengthening of Forensic DNA Data  
Exchange’ (PIES)44. 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-programma45 
van de Europese Unie. Uit Nederland nemen deel: het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, de 
Universiteit Leiden, Europol en de beheerder van de DNA-databank. In 2013 woonde de beheerder van de DNA-databank 
twee voortgangsvergaderingen bij van dit project, in Den Haag en Newcastle.
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10 DNA-databank vermiste personen (DVP)

Naast de DNA-databanken voor strafzaken van Nederland en de Koninkrijksdelen in het Caribisch gebied, beheert het  
NFI ook de Nederlandse DNA-databank vermiste personen (DVP). Deze databank is onderdeel van het Vermiste Personen 
Systeem van het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP) van de 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.

Het doel van de DVP is het identificeren van onbekende overleden personen. Dit door de DNA-profielen van deze personen 
te vergelijken met DNA-profielen van vermiste personen of hun familieleden. Het themahoofdstuk van het jaarverslag 2012 
besteedde uitgebreid aandacht aan de DVP.

Soorten DNA-profielen opgenomen in de DVP:
•	 DNA-profielen van in Nederland vermiste personen46 
•	 DNA-profielen van familieleden van in Nederland vermiste personen
•	 DNA-profielen van in Nederland aangetroffen onbekende overleden personen
•	 Via Interpol verkregen DNA-profielen die bij vergelijking met de Nederlandse DNA-databank vermiste personen niet 

direct een match geven

In tabel 9 is te zien hoe de DNA-databank vermiste personen in 2013 groeide. 

Soort DNA-profiel 31-12-12 31-12-13

(Voorwerpen van) in Nederland vermiste personen 228 249

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

476
199
132
130
 14

 1

581
219
146
154
 13
 49

Onbekende overleden personen 339 434

Via Interpol verkregen (familieleden van) vermiste personen uit andere landen 79 114

Via Interpol verkregen onbekende overleden personen uit andere landen 125 141

Totaal 1.247 1.519

 
Tabel 9 Samenstelling en netto12 groei van de DNA-databank Vermiste Personen.

46 Hiermee worden personen bedoeld waarvan in Nederland aangifte van vermissing is gedaan.
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Via de DNA-databank vermiste personen kwamen in 2013 twee identificaties tot stand waarbij nog geen vermoeden 
bestond van de identiteit van de onbekende overleden persoon. In beide gevallen betrof het onbekende slachtoffers  
uit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast was er een identificatie 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. 
Via de DNA-databank van Interpol werden geen identificaties gevonden. Wel is er in 2013 één onbekende overleden 
persoon geïdentificeerd via een onbedoelde match in de Spaanse DNA-databank. Normaliter worden DNA-profielen van 
overleden slachtoffers met de aanduiding ‘overleden slachtoffer’ in de DNA-databank opgenomen. De DNA-profielen 
van de twee onbekende doden die in mei 2013 bij Delfgauw werden gevonden, werden onbedoeld als ‘spoor’ in de 
DNA-databank opgenomen. Dit als gevolg van één van de in § 5.1 genoemde administratieve afwijkingen. Hierdoor 
werden ze in de nacht na hun opname in de DNA-databank ter vergelijking automatisch uitgestuurd naar alle landen 
waar Nederland op dat moment zijn DNA-profielen mee vergeleek. Eén van deze profielen gaf een match met het DNA-
profiel van een bekende persoon in de Spaanse DNA-databank. Hierdoor kon deze persoon worden geïdentificeerd. Deze 
onbedoelde match zorgde er mede voor dat ook de wetgever overtuigd raakte dat het vergelijken van DNA-profielen 
van onbekende, overleden slachtoffers met buitenlandse DNA-databanken nuttig kan zijn en mogelijk gemaakt moet 
worden. Een aanpassing van het DNA-besluit op dit punt is dan ook in voorbereiding. 
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11 Vooruitblik naar 2014

In 2014 gaat 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 gaf aan België, Griekenland, Ierland, Noorwegen en 
Engeland te willen helpen bij het verkrijgen van de daarvoor benodigde toestemming van de Raad van de Europese Unie47. 
Dit zijn zes van de elf landen die volgens de besluiten nog moeten gaan deelnemen. 

Aan een aantal onderwerpen wordt in 2014 doorgewerkt:
•	 De testen om te kijken of JustID de bewaking van de bewaartermijnen van personen kan overnemen zoals bedoeld in 

het Besluit Identificatie Verdachten, Veroordeelden en Getuigen (zie hoofdstuk 6, 1ste bullet)
•	 De implementatie van de motie Van der Steur (zie hoofdstuk 6, 2de bullet)
•	 De deelname aan het ISEC-PIES-project (zie hoofdstuk 8, 3de bullet)
•	 Het testen van een eerste, ruwe versie van de SmartRank methode (zie § 9.5)

Drie jaarlijks terugkerende doelen zijn:
•	 Het succesvol ondergaan van de externe audit om de geldigheidsduur van het Privacy Audit Proof-keurmerk  

te verlengen.
•	 Het aansturen van de jaarlijkse actualisatie van het ENFSI DNA-werkgroepdocument ‘DNA-database Management. 

Review and Recommendations’.
•	 De inhoudelijke organisatie van de Europese CODIS Gebruikers Bijeenkomst.

47  Landen 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 Vermiste Personen
2013  Effectiviteit en efficiëntie van de DNA-databank


