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Hoofdstuk 1

Inleiding

DNA-onderzoek is eeti relatief nieuwe techniek die bititien het strafrecht vooral
gebruikt wordt oni verdachten te identificeren. Tekenend voor het huidige debat
oi}itrent het gebruik van nieuwe techiiieken bitinen het strafrecht Zijll uitspraken
als de volgende. "Voor het vergroten van de slagingskinsen van het opsporingsoii-
derzoek is het (. . .)  van belang dat nieuwe techiiische en juridische lizogelijkhedeti,

9,waaronder het DNA-onderzoek, zoveel niogelijk worden benitt .1 Dergelijke uit-
spraken tonen a;in dat veel belatig wordt gehecht a.iti de introductie van iiieu\ve
technieken en dat wordt aangenonien dat deze de slagingskans oni het bewijs rond
te krijgen vergroten. Hierbij nioet worden opgepast dat ilieurve techniek niet
wordt geYdealiseerd. Er lijkt soills weinig besef te zijn  van de eigeillijke  waarde,  iii
ternien vati de conclusies die getrokken kiinnen en niogen worden, en eventuele
risico's, bijvoorbeeld op fouten eii niisinterpretaties, tenvijl de lioodzaak van het
verruimen van mogehjkheden niet zonder nicer vaststaat. Daar konit bij dat bij een
verruinling van wettelijke 1110gelijkhedeti altijd zorgvuldig de argutiietiteii voor en
tegen dienen te worden afgewogen. Iii dit boek wordt voor 66n techniek, natiielijk
het DNA-onderzoek, een zorgvuldige ativegitig geniaakt. Drie deelotidenverpen
staan daarbij centraal, te weten de DNA-databank, het grootschalig DNA-
otiderzoek en DNA eii persoonsketinierken.

Dit hoofdstuk biedt een iilleiditig op het onderzoek dat iii dit boek wordt beschre-
ven. Het onderzoek, de werkwijze en de geniaakte keuzes wordeii toegelicht. Iii
paragraaf 1.1. wordt gestart  niet een schets  van de context waarin dit onderzoek
plaatsvindt. Hierboven is al gesiglialeerd dat de lieiging lijkt te bestaan om, als spra-
ke is vin nieuwe techiiieken, nieuwe opsporingsmogelijkheden te creeren.2 In pa-
ragraat- 1.1. wordt ingegaan op het feit dat weitiig. dan wel betrekkelijk eetizijdig,
debat wordt gevoerd, waarbij vooral het belatig van de veiligheid wordt betia-
drukt. 3  Achtereetivolgens  worden  drie  dilenitiia's  gepresetiteerd  die illet elkaar  sa-
tiieilhangen en aan de hand waarvan de context kan worden verhelderd. Het gaat
otii veiligheid versus ptivacy (par. 1.1.1); atigst versus belangenafiveging (1.1.2): en
algemene versus individuele belangen (par. 1.1.3). Iii de schets wordt benadrukt dat
zorgvuldig debat mogelijk is waarin alle iii het geding zijnde belangen worden
nieegewogeti.

1 TK  3 H )(}-21)(11,  27  4( M)  VI,  nr.  49,  p.  2.
2    Koops 2(*,6 wijst ook op de toegetiome,i rol va,1 techi}iek bi,itieti het strafrecht. Hij wijst tevells

op de neigilig oni (niede als gevolg hien'ati) tiieer gegevetis te verzaiizelen.
3       Borgers  2(M )7.  p. 12.  colicludeert  ook  dat bescheniiing vati burgers tegen allerlei vornien  van  011-

veiligheid eeti ceiltrale  tiotie vonlit eil  dat iii de laatste decetitiia een duidelijke her- of-opwaarde-
ritig vati die tiotie heeft plaatsgevotideti.
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Iii paragraaf 1.2 wordt meer specifiek itigegaan op de aatileiding en relevantie vaii
het  onderzoek zoals dat is uitgevoerd.  117  paragraaf 1.3 wordt de onderzoeksvraag
gefonnuleerd en wordt het onderzoek afgebakend. In paragraaf 1.4 wordt vervol-
gens tiader ingegaan op de iliethoden en wordt het toetsingskader gepresenteerd.
Paragraaf 1.5 ten slotte, geeft een overzicht van de indeling van de hoofdstukken in
dit boek.

1.1 Een schets van de context

Ondanks uitspraken als hierboven geciteerd, waarin wordt betiadrukt dat het van
belang is 0111 nieuwe technische eli juridische mogelijkheden zoveel niogelijk te
benutten, is het I)NA-onderzoek geeii techiiiek die zonder nieer wordt ingezet
bititieii het strafrecht. Bitinen het debat kometi zowel argullieliten voor als tegell
aaii de orde.4 Argulneiiteil voor Zijll veelal gestoeld op oprechte intenties 0111 de
veiligheid iii de sanieilleving te vergroten door de opsporing te bevorderen, iiiaar
ook op politiek-electorale tiiotieven. ininiers, vaak wordt verondersteld dat voor
de saiiieilleviiig, of de kiezer. veiligheid een hoge prioriteit heeft.5 Dergelijke visies,
waarin aan futidanientele tegetiarguinenteii vaak weinig aandacht wordt besteed,
worden venvoord door politici, maar ook door hogere anibtenaren, zoals korps-
chef Welten", die zich op een cotigres uitsprak als voorstander van de Wet DNA-
onderzoek bij veroordeelden: Welten wilde nieteeii eeti stap verder gaaii dati
'slechts' optianie van DNA-tiiateriaal vati veroordeeldeti voor delicten waarop een
gevatigenisstraf staat v;in vier jaar of nicer, eti nierkte een dag na het congres in
NRC Handelsblad op dat hij van menitig is dat mensen, naamiate ze meer strafbare
feiteti plegen. navenant hun recht verspelen op privacy.R Volgens heni zou het nio-

gelijk nioeten zijn oni al iii eeti eerder st:adiuni DNA-gegevens  af te liemeti  van  de

4       Er  zijn  veel  voorbeeldeti  te  geve,1.  Ee,1 kleitie selectie:  1)e  11.oos  1 99(191  geeft  al  voor  jiitroductie
vati  de  wetgeving de  arglinietiteii  voor  eli  tegen eeti dergelijke ititroductie  weer.  Vati  Drieiii  1991
is  voor ii}troductie vati  wetgevitig.  Mui  1999,  p. 224 wijst op het bestaa,i van verschillende opvat-
tingell.  Auteurr  wijzen  ook op risico's. Zo schrijfi  Broeden  2(„2.  p.   1797  over de risico's  van  het
satiieiigaa,i vati techtiiek eli (straf)recht: "De co,1111iu,jicatie tusseii juristeti eil deskutidigeti ver-
loopt  vaak  Iiioeizaani.  De deskutidige lijkt  vaak te wordeli  gezien  als  een  techneut  die  eeti  kulistie
kent, eii verder geeti  ketuiis  hoeti  te  hebbeti  vaii  het  dossier." Jatissen  2( M )4. o.a. p. 1298 waar-
schuwt iii verbalid niet de Wet 1)NA-otiderzoek bij veroordeeldeti: "iii plaats v:iii haar cotitrole-
reiide taak kritisch te vervulleti eti de tiiitiister eli regering te  ijze,1 op de Tele ilicotisistetities eli
Olijuiste argunienten (...). lijke,1 partijen slechts bezig met het trachteli elkaar te overtroeveti iii het
uitbreideii vati bevoegdhede,i eii het itiperketi van waarborgeti." 1)e politiek is ook verdeeld. Zo
wordt gewezen op de risico's vaii DNA. buvoorbeeld doordat (intiettie) inforniatie over eeli per-
soon  valt  afte  leideii  uit  DNA-iiiateriaal,  zie  EK  2(H M )-2(1(11,  26  271,  tir.  21(lb,  p. 19. Echter,  ook
wordeii \rage, 1 gesteld bij de beperkitigen die bestaa,ide wetgevitig tilet zich nieebretigt. zie bij-
voorbeeld  TK   1999-2(XH)26  271,  iir.  6,  p.  21   e.v.. Meti vraagt zich buvoorbeeld af of DNA  niet
zoiider nicer gelukgesteld nioet wordeii aaii vingerafdrukken.

3    Zie O.a. ook Borgers 2(H)7 die op p. 8 stek: "iii de risicosinieillevilig wordt veel waarde gehecht
aaii prevelitiet-optredeti tetieitide allerhatide veiligheidsrisico's te beheerseti"

6    Beniard Welteii is hootilconiniissans vati de politie iii Anisterdatii.
7     Co,igres 19 novetiiber 24*)3 'DNA-sporen iiaar de toekotilst II'
R        1\111.C  Hmidelsblad  2(-1  tioveniber  21 11)3  '11.echt op privacy is schuilpla:its voor het kwaad'.
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.,verdachte, namelijk meteen tia de aanhoudiiig. Als de verdachte dan 11iet veroor-
deeld wordt, nioeten de gegevetis weer veniietigd worden. Wordt de verdachte
wel veroordeeld, dati kunneii de gegeveris nieteen worden opgeslagen. Dit scheelt
volgens Welten enonii in de druk op de politiecapaciteit onidat de politie dan iliet
tia de veroordeling de dader nog eens hoeft te gaan opzoeken."'

1.1.1 Veiligheid versus privacy
Veiligheid wordt ill visies als die van Welten vooropgesteld eii aiidere fundatiiente-
le rechten, als het recht op privacy, worden hieraan ondergeschikt gemaakt. Daar-
gelaten is de vraag ot- dergelijke niaatregeleii inderdaad tot nieer veiligheid leideii.
In dit voorbeeld is bij uitstek sprake van een intentie on] goed te doeii, echter, de
problematiek is eenzijdig bekeken waarbij wordt ingespeeld op het (veilig-
heids)gevoel vati de me,isen iii de sanienlevitig. Hoewel blijkt van bewustzijn vati
argunietiten tegen verregaande uitbreidiiig, zoals het recht op privacy, worden deze
alleen genoetiid en niet uitgediept.

Het argunieiit dat hierbij ook politiek-electorale 111otieven een rol spelen, wordt
voor wat betreft het DNA-onderzoek ondersteund door een enquBte die het NI-
PO iii het iiajaar van 20(10 heeft gehoudeii. Onderzocht werd de stelling dat oiider
veel burgers de tendens heerst on] aaii veiligheid 111eer prioriteit te geven dan aan
het recht op privacy. Maar liefst 91% van de ondervraagde Nederlanders is bereid
DNA-niateriaal af te staan voor politieonderzoek;  43% vitidt dat het DNA-profiel
vati iedereeii in de databank nioet wordell vastgelegd; en 58% vindt het geoorloofd
dat de DNA-gegevetis v.in verdachten die nog niet veroordeeld zijii, wordeti op-
geslagen in een databank." Het lijkt er dus op dat ook veel mensen vinden dat het
DNA-onderzoek in strafzaken zoveel liiogelijk nioet worden benut.

Natuurlijk zijii vrageti te stellen bij dergelijke conclusies. Op basis vaii welke iii-
forniatie vooraf zijii deze niensen  tot hun oordeel gekomen?  Is  het  zo  dat  soniniige
nietisen weinig belang hechten aan het recht op privacy of lijkt dat niaar zo? Zou
het dan daadwerkelijk zo zijn dat zij veiligheid belangrijker vindeii, of heeft het
wellicht te maken niet de verkregen inforniatie? Wellicht zijn zij niet ZO goed op de
hoogte vati de betekenis vati het recht op privacy. Als dit laatste waar is, is het de
vraag  of tiietisen de veiligheid ilog steeds zo sterk boven het reclit op privacy  zouden
laten prevaleren als ze zouden weten wat het recht op privacy beschemit. Voor-
tioemde vragen zijn lastig te beatitwoorden. Een pogitig kan worden gedaan door
een vergelijking te niaken met een andere tende,is iii de sanietilevitig, nanielijk de
roep  oni  strengere  straffeti.  In een  ingezonden brief iii Trouw  van 20 jantiari  2004

" Nll.C Hatidelsblad 211 liovember 21*13 'Korpscheti ila arrestatie gelijk l)NA af-geven'.
1"  Eeii atider voorbeeld is te vitideti iii TK 1999-2(MA), 26 271, lir. 8, p. 3 waar de privacy vati de

poteixtiBle dader ook ter discussie wordt gesteld.
11     Vati  Almelo  2(X, 1.  p.   157.  Zie voor  coters  over  dergelijk  otiderzoek  ook  Muller,  Kutiimeli,ig &

Broti 3 *17, par. 3.3.
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stellen Van Delden, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, en Klijil, adviseur
wetenschappelijk onderzoek bu de Raad, dat er geen wezenlijk verschil is bij het
vaststellen van eeti strafiliaat tussen 'gewoix' niensen en rechters. Deze niensen
nioeten dan wel van alle details van de strafzaak op de hoogte zijn.'2 Zij reageren iii

hun brief op een enqu6te waaruit tiaar voreti kwani dat driekwart van de bevolking
vitidt dat rechters te soepel straffen tenvijl driekwart van de rechters het oneens is
tiiet de stellitig dat de strafen te laag zijn. Van Delden en Klijn stellen dat de rech-
ters de onistandigheden kentien. Zij Zien de daad en de gevolgen daarvan voor het
slachtoffer. Ook zieii zij de dader eii zijn achtergrotid, 0111standigheden en levetis-
perspectief Ten slotte zie11  zij de doelen  die een straf kan realisereii. Niet-rechters
zien een zaak niet iii zijn gehele complexiteit en redeneren dus vanuit de iilinienie
hoeveelheid infortiiatie die ze hebben. Als hen dezelfde itifonnatie wordt gegeven
als de rechters, dan konien ze vaak op hetzelfde uit. 13

Eeti parallel kati worden getrokken als het gaat oni de afwegitig veiligheid versus

privacy. Wellicht dat ook bilmen deze afweging juiste inforniering tot andere in-

zichten zou leideti. Het is hierbij vati belang de arguiiienten voor en tegen zorg-
vuldig tegen  elkaar af te wegen. Zeker iii de huidige  tijd van veel angst voor terra-

nsiiie,  niaar ook  vati  gevoeletis vaii sociale onveiligheid, 14 bestaat het risico  dat  een

zorgvuldige afwegitig achtenvege blijft.

1.1.2 Angst versus belangenafweging

Het is niet wenselijk dat beslissingen worden genotiien op grond van angst voor
bijvoorbeeld terroristiie. Een dergeluke 'aiigstpolitiek' zou tot gevolg hebben dat
Keen zorgvuldige afwegitig tiieer plaatsvindt. In de visie vati de filosoof Foucault
tiiondt angstpolitiek  uit in,  wat hij  noellit,  een panoptische  niaatschappij.IS  Er ontstalt
dan een situatie waarin eeii van de belatigrijkste waarden iii het leven, namelijk vrij-
heid.  voor eeti groot deel wordt iiigeleverd. Hierdoor vervageii  grenzen  tussen,  iii
zijii voorbeeld, de gevangetiis en de vrije sanienleving, niaar ook tussen burgers e11

verdachteii. 16 Dit betekent  dat  eeti regiiiie ontstailt  dat  alles  waarneellit eli coiitro-

12     Zie Voor deze brief-: http://archieftrouw.ill/artikel?11.EC=£8764:11 1477757fhafc.22821)77b97 be<,b .
laatst bezocht iii j.itiu.in 21 H W.

1-3    Deze Oprattilig Vall VE Deldeti e,1 Klijil wordt ook wel de itit-oniiatiethese getioetiid. Er zijii ook
otiderzoeke,i die crop wijzeti dat de itit-oniiatiethese liiet opgacit 0111dat liiet-rechters Iiadat zij ge-iii-
fomieerd zijii toch stretiger zouden straffeti. Zie voor recetit o,iderzoek De Keijser. Vati Koppen
&  Elli-ers  20(17.  Zie ook Elffers & De Keijser 2(1(17.  Eti  NIZC  Hai,delsblad  34) augustus 2411 )7  'Her
publiek geloofi hirilig iii harde straf.

1 4      De  Hert  2(* 0  tioei,it ook  de  sociologische itivalshoek. Aiigst konit  ilier alleeti voort  uit de abstrac-
te dreigitig vati terrorisnle. niaar ook uit bijvoorbeeld her sluiten van bepaalde servicepunteti zoals

batiken, opetibaar-vervoerloketteii eti postgebourveti, Volgetis hetii ervareii veel tiietiseti de we-
reld ali eeti broti vati otiveiligheid tiiet veel poteiitieel schadeverwekketide hatidelitige,1 e,1 is er
ee„ roep oni ineerjuridisch gegaratideerde veiligheid die meer is dati alleeti retoriek.

15   Foucault 2(*)1 (1975).
M Benthani spreekt ook over ee„ patioptische iimatschappij. Meer specifiek heeft hij het over het

patiopticon: eeti cirkeivonizige gevatigetiis, De geva,igezils is eeii duidelijk voorbeeld van patiop-
tistiie. Het gaat oni het idee va,i alniachtige observatie. Het patioptisme doordritigt het individu
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leert. In die zin wordt de 'vrije' sainenleving een soort gevangenis en wordt de bur-
ger benaderd als een verdachte. Foucault gaat hierin heel ver: hij wijst op de ont-
wrichting van de liiaatschappij die ontstaat doordat bange burgers vrijwillig disciplitie
acceptereii eii intenialiseren, 011idat dit leidt tot een gevoel vaii veiligheid en zelfs een
garatitie daarop. Een dergelijke verregaaiide reactie kan voorkonien warden door
iliet slechts uit te gaaii vati wat technisch mogelijk is, niaar door ondailks ant t toch
zorgvuldig af te wegen Wat noodzakelijk is.  Iii  het algemeen  kan  worden  gesteld dat
eeii zorgvuldige ativeging uiteiiidelijk echt tot nieer veiligheid leidt. Voorkonieti
nioet worden dat bijvoorbeeld terroristeii iii de kaart gespeeld zvorden: hun doel is
111 11iers vaak het cre2reil vall chaos.

Foucault niaakt in zijn werk duidelijk waar een coinbitiatie van .itigst en niacht toe
kati leiden. Hij sigilaleerde de neiging van niensen oni zich over te geven aan eeti
bepaalde niacht in ruil waarvoor beschenizitig plaatsvitidt. De introductie van ilieziwe
techiliek in het strafrecht niaakt iii deze wisselwerking nieer mogelijk. Er ontstaaii

andere bevoegdheden voor opsporingsinstanties en de Oillgatig nlet burgers e11 ver-
dachten verandert. Macht komt dan anders tot uiting. Foucault wijst op het feit dat
niacht binnen het strafrecht iIl het verledell vooral betrekking had op het bestraffen
vaii de daad, 17 en dat dit zwaartepunt later verschoven is naar het zogenaamde da-
derstrafrecht. Dit daderstrafrecht wordt nu weer anders ingevuld: afgewogen wordt
welk risico een dader vormt voor de veiligheid en hoe de sanctionering daarop kan
worden aangepast. Hierniee hangt sanien de neiging oni verregaande bevoegdhe-
den te introduceren. Aldus vitidt een verschuiving plaats iii de balatis tussell de
rechtsbescherniing van de burger en de verdachte enerzijds eii het belang van de
bescherming van de veiligheid van burgers aliderzij(is.

IM

Het strekt te ver om hier uitgebreid op Foucault in te ga.in, maar zijn werk onder-
steunt het beeld van de context waarin het onderzoek dat iii dit boek wordt be-
schreven, zich begeeft.

14 Hierdoor wordt   benadnikt   dat  bij   de   izitroductie   van
nieuwe technieken, zoals het DNA-onderzoek iii strafzaken, zorgvuldig debat
nioet worden gevoerd om te voorkotiieii dat, bijvoorbeeld op grond vati politiek-

erva,i dat het altijd geobserveerd kati wordeii et, dwiii# zo tot gehoorzaaniheid. Letterlijk bete-
ketit patiopticunt alzietid. Zie o.a. Be,ithani & Boiovit 1993.

I,     111  zijii boek Disdpli,ic, toezicht e,1 straf otimikkelt Foucault eeii politieke techtiologie van het li-
chaa111.  Bititien het stratiecht  wer,1 het lichaaill gebruikt otii de  strat- te otidergaaii.  Macht was iii
die  ziii  eeii strategic  oni  lichameti  te  beteugeleii.  Ope,ibare  lijtstrafTeti  \·oiideti  tot  otige\·eer  18(MI
plaars et, haddeii tot doel vergelditig.  1)e wreedheid ra„ de lijtstrif was de  wezei lijke overeeti-
stenitiiitig tusse,1 ritisdaad eii straf Tegelijkertijd z,·as de lijlitrat- het decl van de bestraffitig dat de
niisdaail iii hevigheid overtrof. Eti eeii denionstratie vati de waarlieid eti vertooti vati niacht (p.
HI I).  Willeketir eii ter'eel niacht  leiddeti  ill de lijtitrafti:11  tot overtiiaclit.  Er nioest cotititiuiteit eli
bestenitigheid kotiieti. Hier bevillilt zich de overgaiig vaii het daadstrafrecht eli de lijt traffeli tiaar
het daderstrafrecht.

18     Zo ook Borgeri 2{)1 )7, p.  12
19   1)eze context betreft ook het grotere VIDI-project waar dit promotieproject otiderdeel van is, zie

par. 1.2.
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electorale motieven gerelateerd aan gevoelens van angst, nieer mogelijk wordt dan
nodig eii geweilst is. niet als niogelijk gevolg een tiiaatschappij waarin regelgeving
gestoeld is op angst in plaats van op een zorgvuldige belangenafweging. Dit is Ila-
tuurlijk heel zwart-wit: niet wordt beoogd te betogen dat we reeds iii een iiiaat-
schappij  J la  Foucault leveti  of dat  nien  zich in  het algenieen niet bewust zou  zijn
van het feit dat een otibegrensde ititroductie van nieuwe niogelijkheden in het
strafrecht absoluut niet gewenst is. Er wordt slechts bewustzijn gevraagd van de risi-
co's van het achterwege laten vall fulidamenteel debat, onidat het wel voeren van
eeti debat kati leideii tot het vinden van een goed eli rechtvaardig evenwicht tussell

de verschillen(le belangen

1.1.3 Algennene versus individuele belangen

Uit voorgaande werd duidelijk dat steeds de verhoudingen bitrien de sametilevitig
tussen verschilletide partijen niet verschillende belangen centraal staaii. Die belan-
geii betreffen veiligheid, privacy, opsporing, etizovoorts. Voor het DNA-onder-
zoek geldt dat de :ifweging 0111 11ieu,ve 1110gelijkhedell te introducereii, iii eerste

instantie wordt getiiaakt door de wetgever als architect van de ilieuwe bevoegdhe-

den, en uiteitidelijk door de saniei]leving als geheel. De wetgever vertegenwoor-
digt alle burgers als collectieE De burgers 111ake,1 de wetten 211 zijn er tegelijkertijd
zelf a.in ondenvorpen.2" Als collectief hebben  de burgers  een  algemeen belang.  Dit
algenieeti belang villdt veelal zijn grondslag in de benodigde veiligheid om te kun-
tien overleven: beschemung van eigendom. De beschenidiig van de eigendom is bij
de zogetiaanide sociale cotitractfilosofen dE aanleiding 0111 te konien tot een sociaal
contract.' ' Later wordt hieraan toegevoegd de sociale zekerheid. Naast het algeiiiene

belatig is er het particuliere belatig. Dit is het belang van een burger die zijn positie in
de sametileving ree(is kent. Het particuliere belang van een burger kan overeenko-
nien niet het algenieen belang.  maar het kati er ook van afwijken of er ze16 lijtirecht
tegenover staaii. Ceiitraal staat hierbij de verhouditig tussen sanieilleving en burger.
De overheid liloet rekening houdeti niet het belang van beide, dus tiiet het alge-
nieen  belang,  tiiaar  ook  tiiet  particuliere  belatigeii. Er nioet eeti rechtvaardige  af-
weging gemaakt worden.22 Dit geldt iii alle rechtsgebieden: de nianier waarop de
overlieid niet haar burgers 0111gaat, is iiiiniers expotietit van de ethische grondsla-
geti waarop een geordexid genieetischapsleven berust. Rechtvaardige wetten vor-
nien de basis van een deniocratische rechtsstaat. Het geldt echter vooral in het straf-
recht: bitineii het strafrecht worden itiuiiers de spelregels vastgelegd voor de nieest
ingrijpetide iiiachtsuitoefening van de overheid over de saiiienleviiig en haar bur-

ger.

2"   Hierbij kati ook gedaclit worden am de categorische itiiperatiet-zoals die werd geforniuleerd door
Kmt:  "hatidel alleeti  volgens die stelregel waanati je tegelijkteti.id kutit willeti dat deze tot algeilie-
tie wet wordt"  Dit lijkt sterk op het aloude gezegde: "wat gij niet wilt dat 11 geschiedt. doe dat
ook een mider ldet'

22   Zie o.a. Hobbes, Locke eli Rousseau.
..--      De teni i  rechwaardighe id wordt ook  weI  gebmikt 0111 aa,i  te  ditide,1  wat nioreel juist is.
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De samenleving neigt algemelie belingen, zoils de veiligheid, boveti particuliere
belatigen te stellen, zoals het individuele recht op privacy. Tegelijkertijd vereiseii het
daderstrafrecht en grondrechten dat particuliere belatigeti wel iii het oog wordeti ge-
houden. In die zin gaat het niet a]]een tiiaar 0111 wat voor de meeste tiiensen tot het
beste resultaat leidt, zoals utilistische denkers voor ogen staat. Opsporillg is Iliet slechts
als utilistisch op te vatteii: opsporitig als itistrunienteel tiliddel met als eilkel doel de
veiligheid iii de sanieiileviiig te verzekereii, heefi inmiers geen oog voor itidividuele
belatigen. Eeti kritische rellectie op de verhoudingen is dan ook noodzakelijk.

Biiinen de context van het DNA-onderzoek iii stralzaken speelt eeti zeer wezeillijk

algenieen belang een grote rol, namelijk het gegeven dat de samenleving wil dat
geen niisdrijveii worden gepleegd. of in elk geval zo nlitl mogelijk. en dat deze, zo
ze wel worden gepleegd, stiel worden opgelost, niede 0111 recidive te voorkonieti.
Het particuliere belatig van een burger kin ecliter anders zijn. De burger die iliets
niet het delict te niaken heefi, wil illet rust gelaten warden. De burger die het de-
lict gepleegd heeft, wil niet opgespoord worden. Dezelfde burgers zullen zich
waarschijnlijk wel kunnen vinden in de opvatting van de samenleving, daar ze geen
slachtoffer willen worden. De burger die het delict gepleegd heeft, zou voor zich-
zelf echter liever  een  uitzonderitig  creeren.  Watineer  de  wil  of de  wetis  van  het iii-
dividu oni een bepaalde reden een bedreiging voor de satiieideving vortiit, preva-
leert het belatig van die sanietileving boven dat van het individu. Voor het individu
geldt dat zijii wil of wens niet dwitigend kan worden opgelegd aan die samenle-
ving. Echter, dit belang van de sameilleving heeft zijii beperkingen. De niacht Vall
de sanienleving jegens het individu  kan niet zover strekken,  dat vanuit die sanieti-
levitig een situatie wordt gecreeerd waarin het bestaatisrecht van het itidividu wordt
geniargitialiseerd. Deze dialectiek niaakt duidelijk dat er een spatiniiig is tusseii het
algeniene en het particuliere belang, niaar er is ook sprake van wederkerigheid. Dit
itizicht wordt 111eegetionxn iii het onderzoek.

1.2 Aanleiding en relevantie van het onderzoek

De aanleiding voor dit oiiderzoek is gelegen iii een overkoepelend VIDI-project
waar dit onderzoek deel van uitiiiaakt. In dit VIDI-project st:aail schuivende
niachtsverhoudingen :tls gevolg van de iiitroductie van nieuwe techiliek centraal.
Nieuwe techniek, zoals ICT en biotechnologie, heeft vaak als gevolg dat een tradi-
tioneel zwakke partij - zoals een werknenier, eeti  consument,  of een burger - ster-
ker koint te staaii ten opzichte van de traditioneel sterke partij - de werkgever, het
bedrij f,  of de overheid. De zwakke partijen kutinen veelal nicer itifoniiatie  krijgeii
en verspreiden en daarniee hull positie versterken. Tegelijk leidt dezelfde techniek
er ook vaak toe dat de zwakke partij juist nog zwakker wordt, onidat de sterke par-
tij tiog tiieer niogelijkheden krijgt om inforniatie over de zwakke partij te verzame-
len en deze vervolgens bimien de niachtsverhouding te gebruiken. De tegelijk ver-
sterkende en verzwakkende effecten van nieuwe techniek binlien ongelijke
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machtsverhoudingen roepen de vraag op of de rechtsbescherming van de zwakke

partij - waarbij het recht op voorhand aan de zwakke partij een vast aalital rechten
toekent als machtsconipenseretide factor - nog wel adequaat is vortiigegeven. De
centrale vraagstellitig iii het VIDI-project luidt dan ook: moet de rechtsbescher-
niing van de zwakke partij worden aatigepast in het licht van de schuivende
niachtsverhouditigeii die (niede) het gevolg zijn van de introductie van 11ieziwe

techniek? Dit proefschrift draagt bij aan de beantwoording van deze overkoepelen-
de vraagstelling, door de rechtsbeschemung van burgers en verdachten te onder-
zoeketi iii het licht van de introductie vaii ilieuwe vortiien van DNA-onderzoek iii
strafzaken. Iii paragraaf 9.2 wordeti de conclusies die dit boek oplevert voor het
VIDI-project weergegeven.

De relevatitie voor dit onderzoek is gelegen in het feit dat het bij de mogelijke in-
troductie van nieurve techiiieken iii de opsporing voorkonit, dat niet alle facetten
hiervati iii het debat zorgvuldig in overwegiiig worden genomen. Aangesloten
wordt bij de constateritig dat het er de laatste jareii op lijkt dat bevoegdheden veelal
zoiider al te veel debat worden geititroduceerd.23 De,ik daarbij aan het preventieve
fouillereti34, catiieratoezicht'i, de algeniene identificatieplichE" en het opslaan van
verkeersgegevetis'7. Iii dit onderzoek staat in het bijzonder het DNA-onderzoek iii
stra6aken centraal. Iii dit boek wordt voor drie deelonderwerpen van het DNA-
onderzoek ill strafzaketi, nanielijk de DNA-databank, het grootschalig DNA-
onderzoek en het af]eiden van persoonsketiinerken uit DNA-materiaal, overwogen
welke nornieritig vati deze 11iogelijkheden bitinen het strafrecht zou nioeteii zijii

toegestaan. Daimaast is de analyse iii dit boek ook relevant voor (het debat over)
opsporitigsiiiethodeti iii tiieer algetiiene ziti.  Het toetsingskader dat iii parigraaf 1.4
wordt geititroduceerd en in hoofdstukken 4 en 5 wordt gefundeerd, biedt een de-
finiering van een aatital fundanientele grondrechten en beginselen en kan ook ge-
bruikt wordell 0111 andere opsporitigstiiiddelen te toetseri.

1.3 Onderzoeksvraag

Iii de vorige paragrafen is gesteld dat geen fiindamentele discussie heeft plaatsge-
vonden over een .iatital nieuwe opsporingsniiddelen. Gesteld is ook dat de redeti
hien'oor deels is gelegeti in de beschreven tendens die heerst onder niensen 0111
veiligheid voorop te stelleti vaiiuit eeii angst voor bijvoorbeeld terrorisnie. Deels is

23      Vedder e.a.  3 *17.
24      Colicreet  heef[  eeti  wijzigilig plaatsgevoiide,1  iti de  vonii  vati  eeti  toevoegitig vati  artikel  151 b  aan

de Genieetiter,·et eti artikel 50 lid 3.51 lid 3 eti 52 lid 3 aaii de WWM. Iii veiligheidsrisicogebie-
deii kan tegetiover eetiieder de beroegdheid wordeti uitgeoefetid 0111 rerpakki,igen vati goederen.
me itibegrip v.111 b.agAge te otiderzoeketi. eti/of vervoertiiiddeleii eti/of persotieti aaii kleditig te
oiiderzoeketi  op wapetis  of munitie.  Zie  Stb,  2(1(12,  421),  itiwerkitigtreclitig 15 st:pteniber 3)(12

25   Stb. 21 M 6, 392 eli Stb. 2( M 16, 32.
26   Stb. 3*14,3(11).
2-      TK 2( %16-20(17,31   145.  lir.  3.
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de reden ook gelegen in het feit dat hierniee tevens wordt aangenonien dat nlen
weet wat het voor gevolgen heeft oni veiligheid voorop te stellen. Hiervoor is uit-
eengezet dat er aanwijzingen zijil dat illensell gelleigd Zijll atiders te oordelen als zij
voldoende geinfoniieerd zijn. Dit boek beoogt voor het debat over het DNA-
onderzoek in strafzaken op drie deelonderwerpen de infortiiatie te verschaffen
waarniee het debat inzichtelijk 111et alle argtimenten kan worden gevoerd. Gecon-
stateerd is dat er wel debat wordt gevoerd, Inaar in dit debat worden vaak argu-
nienten uitgewisseld die tliet altijd gebaseerd zijii op eeti juiste interpretatie vati de
betekenis van fundamentele grondrechten en beginsele,1. Dit gegeven is merge-
nonien in het plan van aanpak van dit onderzoek.

De reden dat voor drie deelonderwerpen, de DNA-databatik, het grootschalig
DNA-onderzoek en DNA en persoonskeillnerketi, is gekozen, is dat het noodza-
kelijk is de reikwijdte van het onderzoek te beperken om tot bruikbare coticlusies
te komen. De drie deelonderwerpen kunnen beschouwd worden als drie belangrij-
ke, nieuwe, mogelijkheden die het opsporingsonderzoek ondersteunen en die
voortvloeien uit het DNA-onderzoek in strafzaken. Vooropgesteld is dat de DNA-
databank, het grootschalig DNA-onderzoek en de mogelijkheid tot het afleiden
van (uiterlijk waarneembare) persoonskenmerken uit DNA-inateriaal, reeds bestaan
en worden ingezet  in de praktijk. Onderzocht wordt  dus  niet  6f de  niogelijkheden
geintroduceerd nioeten of niogen wordeti, niaar welke notlnering het tiieest ge-
rechtvaardigd is. Denk hierbij bijvoorbeeld aaii vraagpunten als bij wie het DNA-
otiderzoek, afiianie en atialyse, plaats niag vinden: van wie DNA-profiel en DNA-
niateriaal mogen warden bewaard; en wat uit het DNA-niateriaal mag worden af-
geleid. Een nadere beschouwing vati de achterliggende problematiek bij deze vra-
gen weerspiegelt waar de moeilijkheden zich bevinden als het gaat oni de afweging
tussen de veiligheid en het opsporingsbelang enerzijds en fundamentele rechten eii
beginselen anderzijds. De otiderzoeksvraag die hieruit volgt wordt algenieen ge-
forniuleerd.

De onderzoeksvraag luidt als volgt:
Gegeve,1  lict feit  dat  het  DNA-o,iderzoek  iii  strafzake,i  itieini,e  mogclijkliede,1  biedt,  welke
normeri,11 heeft voor drie deelo,ident,erpe,1, te u,ete,i dc DNA-databa,ik, liet groots(lialig
DNA-o,iderzoek e,1  DNA e,1 persomiske,mierke„,  de voorketir gezie,1 zowel fit,idante,ttele
redite,1 e,i begi,isele,i als praktisdie ovenvegi,lge,1?

1.4 Methoden en vorming van een toetsingskader

Bij wetenschappeluk onderzoek is het een voonvaarde de gebruikte niethode
tratisparant te niaketi. Daartoe zijn inzichten verworven bij onder andere de we-
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tenschapsfilosoof Popper.'8 HU benadrukt de noodzaak van traiisparantie eti debat.

Poppers werk biedt niet alleen inzicht iii de door heni ontwikkelde kennisleer,
maar ook iii de niethodologie. In het kader van dit boek is het slechts mogelijk om
kort op een aantal hoofdpunten iii te gaan. Voor wat betreft zijn kennisleer, wijst
Popper absolute waarheidsaanspraken at. Wetenschappelijke theorieen hebben wel

een waarheidspretentie, in die zin dat ze de waarheid steeds dichter benaderen.
Echter, weten wat met waarheid wordt bedoeld, verschaft nog geen criterium oni
ware uitspraken te herkentien.-" Wetenschappelijke theorieen nioeten derhalve be-
schouwd worden als voorlopig geldig. De vooruitgang van de wetenschap zit in
het feit dat theorieen steeds kuntien worden vervangen door ilieuwe theoriefii die
de waarheid beter beiladeren.

Popper introduceerde een kentiisleer voor de natuurwetenschap. Later vertaalde hij
deze ook naar de maatschappijwetenschap. Tevens zijn de inzichten te projecteren
op de rechtswetenschap. Iii zijn niethodologie \vijst hij erop dat wetenschappelijk
onderzoek begint illet een probleeni, gevolgd door een tentatieve oplossing. Deze
oplossiiig betreft eeti hypothese. Verwerping van de hypothese leidt tot de forniu-
lering vati een nieuwe hypothese die weer falsifieerbaar is. Deze inzichten kunnen
ook wor(len toegepast op de maatschappijwetenschap. Een concreet voorbeeld is
het bedenken van een hypothetische oplossing voor critninaliteit. De hypothese
kan zijn dat de ititroductie van een bevolkingsbrede DNA-databatik de criniinali-
teit vennindert. Nader onderzoek kan uitwuzen dat dit niet het geval is.

Popper heeft ook de rechtswetenschap veel te bieden. Hierbij is de vraag van be-
lai ig welke richtlijnen voor een vruchtbare bestudering van rechtsverschijnselen aan
de  visie van Popper ontleeiid kuntien  worden."  Voor de  forniele kant geldt  dat
essentieel is dat een probleem wordt neergezet. Door dit probleem te benaderen
via een open vomi van argunientereti, bestaat de grootste kails dat een oplossing
bedacht kati worden voor het probleeiii. Door het aangeven van de eigen beper-
kingen, zoals de onvennijdelijke rol van subjectieve inzichten, wordt de oplossing
iii beginsel beter. Het belang van transparatitie wordt hierbij benadrukt, en ook dat
van debat. Inhoudelijk geldt het inzicht dat onjuistheid stieller aannenielijk is te
niaken dan juistheid. Zo herkenneti we betrekkelijk gemakkelijk wat onrechtvaar-
dig is, niaar is rechtvaardigheid lastig te defitliBren. Iii die zin zou een concentratie
op de elinihiatie van oxirechtvaardigheid tot gevolg hebben dat de rechtvaardigheid
beter wordt benaderd.

2"   Zie o.a. zijii volgetide werketi: K.12. Popper. Liwik der Forschit'W, Weneti: Julius Spritiger Verlag
1935: K.R. Popper, Co,vir·turcs a,id Retittations: th,· Grott,th of Scie,itific Ktiott,led$·. Lotidoti:
Routledge  1963:  K.R.  Popper.  04)cati,c Kiwit*·dee: .4,1  Et,ohitic,11,17 Appro,wh,  Oxtord:  Clare,idoti
Press   1972.   K.11..   Popper.    Tlic   Oj,('11 SOrit'ty md  Its BleltliCS, Lotidoii:  Routledge  1945.  eli zuii
autobiogratie K.12. Popper,  77ic itilt·,ided Qtics·t: ati i,iti'/h·ctit,il *tilt,ibic:iniphy.  Lotidoti:  Fotitatia  1976.

29   Groeijhuijseti 1982, p. 165.
1., Groetihuijseli  1982, p.  168.

10



Poppers niethodologische inzichten zijn ook breder toepasbaar op het recht. De
theorie van Popper leert ons dat wetenschappelijke theoriein het stadium vali hy-
pothese nooit kuimen otitgroeien. Hetzelfde geldt voor rechtsregels: ook rechtsre-

gels zijn niet nieer dan een voorlopige benadering van rechtvaardigheid. Het besef
dat absolute ketuiis niet verkregen kan worden, is 11iet alleen van belatig voor de
wetenschapper die onderzoek doet,  niaar ook voor de wetenschapper of atialist die
het DNA-onderzoek iii strafzaken faciliteert. Voor de opsporing in het algenieeii
geldt, net als voor het wetenschappelijk onderzoek, dat slechts sprake kati zijn van
probabilistische conclusies, conclusies iii ternien van waarschijnlijkheid.

Hier is een parallel tussen de nietamethode van onderzoek en concreter de nietho-
de van DNA-onderzoek. Ook technisch onderzoek berust op theoretische voor-
onderstellingen. Het DNA-onderzoek als opsporingsmiddel reduceeIt de onzeker-
heid over de identiteit van de verdachte, niaar kan slechts leiden tot conclusies in
tel,nen van waarschijnlijkheid Zoals weteilschappelijke theoriefn het stadiutii vaii
hypothese nooit kutitien ontgroeie11, zo ka11 ook iliet niet zekerheid geconcludeerd
worden dat een bepaald spoor van een bepaalde bron afkonistig is tenzij alle bron-
nen gezien zijn. Net zoals pas geconcludeerd kan worden dat alle raven zwart zijii
als alle raven zijii gezien.

3I

Bovenstaand inzicht is meegenomen in de methode van onderzoek. De parallel
tiiet het DNA-onderzoek is daarbij opgeval]en, maar niet verder uitgediept. Op de
onzekerheden rond DNA-bewijs wordt in dit boek dan ook niet ingegaan.32 Aan
het DNA-onderzoek in strafzaken zitten inherent coinplicaties. Zo is het lastig
DNA-bewijs te interpreteren. Men moet waken voor tunnelvisies, de niogelijkheid
van nianipulatie niet over het hoofd zieii en zich altijd bewust zijn vati het feit dat
DNA-niateriaal ook op een andere iiianier op de plaats delia terecht kati zijii ge-
konien. Dergelijke coniplicaties spelen eeii rol bij het traditioneel vergelijkend
DNA-otiderzoek. Iii dit boek wordt ingegaan op de drie nieuwere uitvloeisels van
de mogelijkheden niet het DNA-onderzoek in strafzaken waarbij specifieke pro-
blenien spelen. Het zijn deze specifieke probletiien die getoetst worden en iziet zo-
zeer de ititerpretatie van het DNA-bewijs.

Het toetsingskader wordt in dit boek gevortiid door de belangen die een rol spelen
iii het DNA-onderzoek in strafzaken. Deze belangen betreffen fundamentele
grondrechten en rechtsbeginselen en minder fundamentele praktische argumetiten.

De operationalisering van het toetsingskader in dit boek vindt plaats door een
grondslagentheoretische zoektocht naar de betekenis van de grondrechten en
rechtsbeginselen. Ook de verhouding tot het DNA-onderzoek iii strafzaken als op-

31   Deze vergelijking is ontleexid aan Broeders 2(105, p. 6.
32 Zie daarover iiader Broeders 2(*)3.
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sporiligsnliddel wordt belicht. Voor de grondslagentheoretische exercitie wordt een
aantal (rechts-)filosofen geraadpleegd. Toch vindt deze zoektocht binnen het recht
plaats. Imtiiers, keimierkend voor de niethode van recht is dat er zowel een be-
schrijvend als teri nomiatief aspect ill Zit. Recht is niet alleen beschrijvend, niaar

ook v66rschrijvend, wat iiiipliceert dat bitinen het recht zelf ook een normatieve
refectie plaatsvindt.  Dit is belangrijk onidat het recht dus zelf een zorgvuldige en
fundanienteel doordachte grondslag vortiit van bijvoorbeeld haar grondrechten en
rechtsbegitiselen. Op basis van de grondrechten en rechtsbeginselen die deel uitma-
ken van het toetsiligskader worden uiteindelijk conclusies getrokketi over de ilor-
inering voor de drie deelonderwerpeii die het meest gerechtvaardigd is. Deze af-
wegingen zijn - in het licht van de theorie van Popper - per definitie voorlopig:
11ieuwe ontwikkelitigen bitmen het DNA-onderzoek kunizen tot andere conclusies
leiden. De norniering die het nieest gerechtvaardigd is, iS niet hetzelfde als wat de
beste nomiering is in de zin van 'irtoraal'. Het gaat niet om de nieest 'rechtvaardi-
ge' vonii, niaar oni de vorm die het beste 'gerechtvaardigd' kaii worden. Recht en
nioraal zijii natiiurlijk iliet hetzelfde. liitegendeel, er zal nooit consensus bestaaii
over wat nioreel juist is. Wel is er eeti legitiniatiestrategie voor recht dat het recht
het i]ieest aanvaardbaar is wanneer het aansluit bij morele opvattingen. Er is een
overlap: we keuren  vaak  at- wat juridisch streng  verboden  is. Als recht  en  moraal
echter met elkaar vereenzelvigd zouden wordeti, dan zou dit leiden tot een gods-
dienstoorlog. Het recht is er juist onidat er verschillende visies  zijn op nioraal.  Mo-
raal heeti daaroni geen algemeen geldende kracht. Het recht echter heeft het gezag
0111 het laatste woord te spreken.

Het toetsingskader wordt aldus gevornid door grondrechten en rechtsbeginselen.
Ook is er eeii toetssteen die alle praktische argunietiteti onivat. Hoewel eeti grond-
slageiitheoretische exercitie wordt uitgevoerd, kaii niet gezegd worden dat er spra-
ke is van een interdisciplinair onderzoek. Het is van belang om dit te onderstrepen
oiiidat het oiiderzoek er op verschillende plaatsen en 1110nlenten de schijn van heeft
wel eeti ititerdisciplinair karakter te dragen.

De toetsstenen die iii hoofdstukken 4 eii 5 uiteen wordeti gezet, worden bilitiell
het juridische kader vastgesteld en  niet vanuit ethiek en/offilosofie.  Het onderzoek
bevindt zich daarentegen bituien het normatieve ten:eiti van het recht: een ethische

laditig mondt uit in een defiidering van (juridische) grondrechten en rechtsbeginse-
len. Het proces van defitliering is precies het operationaliseren van het toetsingska-
der. Er vindt  eeti vertaling plaats in toetsstenen  als waarlieembare eenheden.  De
ethische lading hieriti is een interdisciplitiaire cotiiponetit, niaar ook niet meer dan
dat.

Ook daar waar het gaat 0111 de dynaniiek russell recht en techiliek, is geen sprake
van interdisciplinair onderzoek, inaar veeleer van interdisciplinaire componenten.
Wat technisch niogelijk is, moet duidelijk Zijil 0111 tot recht te kunnen konien. Een
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belichting vati de techiiische katit is daanizee noodzakelijk. Er vindt echter geeti
daadwerkelijke interactie plaats tusseii disciphnes.

In dit boek vindt eeti vergelijking niet de situatie in Engelatid plaats, nainelijk in de
hoofilstukken 6,7 en 8. Aan deze vergelijking wordt inspiratie ontleend in die zin
dat wordt weergegeven hoe niet de drie deelonderwerpen wordt onigegaan in een
land waarin binnen het DNA-onderzoek iii strafzaken iii elk geval op het eerste

gezicht nieer niogelijk is dan in Nederland. Deze exercitie zorgt voor inzicht iii de
verschillende modellen die denkbaar zijn bitmen de deelonderwerpen en het 'En-
gelse niodel' wordt daaroni ook nieegenonien in de toetsingen. De redeii dat niet
is gekozen voor vergelijking met een ander land, is dat in Engeland duidelijk rui-
mere bevoegdheden bestaan.33 Alleen in de Verenigde Staten zijn er staten waarin
net zoveel niogelijk is, niaar de verhouding tussen wetgeving op statentliveau en op
cetitraal niveau niaakt het lastig transparant te krijgen hoe ver nien precies illag
gaan. 0111 die reden is gekozen voor Engeland en niet voor de Verenigde Stateii.

De inforniatie over de situatie iii Engeland is otitleend aan wetgeving en literatitur,
niaar vooral ook aan bezoeken aan Engeland. Tijdens deze bezoeken zijii congres-
sen bezocht en universiteiten. Er hebben gesprekketi plaatsgevonden met diverse

experts, verbonden am de universiteit, de politie en de Forensic Science Service.
Daarnaast zijn tijdens het onderzoek nog verschillende andere brotinen geraad-

pleegd, zoals de wet, wetsgeschiedenis en jurisprudentie over het DNA-onderzoek
in strafzaken en de literatuur. Het onderzoek steunt niet alleen op juridische litera-
titur, 111aar ook op techliische, filosofische en sociologische literatuur. Ook zijn
bronnen gebruikt waariti het debat niede wordt gevoerd, zoals het Internet, kran-
ten, opiniebladeii en congresseii. Voor het gehele boek geldt dat het ziet op de
stand van zaketi in noveniber 2007.

1.5 Indeling van het boek

Dit boek bestaat grof\veg uit vier delen.

A. Inleiding op het eigenlijke onderzoek.
In hoofdstuk 2 wordt een techiiische inleiding gegeven oni de lezer de benodigde
techtiische kennis en inzichten te verschaffen om te kunnen begrijpen wat tech-
nisch niogelijk is niet het DNA-onderzoek in strafzaken. Deze kennis is noodzake-
lijk oni  het boek te kunnen begrijpen. Iii hoofdstuk 3 wordt vervolgens een juridi-
sche inleiding gegeven. De wetgeving die handelt over het DNA-onderzoek in
strafzaken, wordt besproken. Ook wordt een inleiding gegeven op het Engelse
recht.

33      Dit constateerden bijvoorbeeld Jacobs & Nouwens  1999  ook.
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B. Toetsingskader.
In hoofdstuk 4 wordt een filosofische inleiding gegeven, illede aan de hand wair-
van iii hoofdstuk 5 de grondrechten en rechtsbeginselen worden besproken die een
rol spelen bitmen het debat over de mogelijkheden met het DNA-onderzoek in
strafzaken.

C. Toetsitig van de drie deelonderwerpen.
Hoofdstuk 6 begint met een itileiding op de Nederlatidse DNA-databank. Ook
wordt iligegaan op de Engelse DNA-databank. Vervolgens wordt een aantal nioge-
lUke DNA-databankinodellen geformuleerd en vindt toetsitig aan de hand van het
toetsiIigskader plaats. Hoot-dstukken 7 en 8 zijn hetzelfde opgebouwd. maar hande-
leii over het grootschalig DNA-onderzoek respectievelijk het afleiden van per-
soonskent,ierken uit DNA-niateriaal.

D. Conclusies.
Hoofdstuk 9 bevat de conclusies. Iii paragraaf 9.1  gaat het vooral om de grote lij-
tien die voortkonien uit het onderzoek. Meer gedetailleerde conclusies over de
deelonderwerpen zijn te viiideii in de laats te paragrafen van hoofdstukketi 6 tot en
niet 8. Paragraaf 9.2 bevat een koppeling aan het overkoepelende project. Ingegaan
wordt op de coiiclusies die het onderzoek oplevert voor het bredere onderzoeks-
project waarbinnen dit onderzoek valt, ilamelijk een VIDI-project over verschui-
vende tiiachtsverhoudingeii.
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Hoofdstuk 2

Technische inleiding

In deze technische iideiding wordt een overzicht gegeven van de basiskentiis over
DNA die tioodzakeluk is om dit boek te kunnen overzien en begrijpe11. Dit hoofd-
stuk is dan ook vooral iiiteressant voor de lezers die iliet of nauwelijks thuis  zijn  iii
de techniek van het DNA-onderzoek iii strafzaken. De basiskemus waar het om
gaat, betreft ten eerste in het kort de geschiedenis van de ontdekking van het DNA
(par. 2.1). Ten tweede konit de techidsche kant van het DNA-onderzoek aan de
orde. Centraal staan de vragen wat DNA is (par. 2.2), wat DNA-onderzoek ill
strafzaken, het forensische DNA-onderzoek, inhoudt (par. 2.3) en wat de bewijs-
waarde is van het foreiisische DNA-onderzoek (par. 2.4).

34

2.1 DNA en geschiedenis

In  deze paragraaf wordt  kort een beeld geschetst van de historic  vati  de  technologi-
sche ontwikkelingeii. I)e ontrafeling van de structitur vati DNA is slechts een stap
in de loop van een reeks ontdekkingen op het gebied van erfelijkheid. Om te be-
gimien was er de ontdekking van de Tsjechische Augustijner nionnik Mendel
(1822-1884). Hij fonnuleerde in de tweede helft van de negentiende eeuw de erfe-
lukheidswetten. Hierniee began de geschiedenis van het DNA (desoxyribo,iticleiC
acid), al werd het toen nog niet zo genoemd. Metidel publiceerde iii 1866 een stii-
die over zijn proeven niet erwten die hij deed in de kloostertuin. Hij selecteerde 22
rassen waarniee hij kruisingsproeven deed. Daarvoor gebruikte hij steeds twee
planten die in 6611 of twee opvallend zichtbare eigenschappen van elkaar verschil-
len. Op deze nianier kon hij goed zieti hoe die eigetischappen werden overge-
bracht op de nakomelingen. Via deze proeven ontdekte hij dat specifieke eigen-

35schappen van een plant terug te voeren zijn op de ouderplanten.

Mendel kwani tot de conclusie dat de erfeluke eigenschappen bepaald warden
door twee factoren, 66n a komstig van de nioederplatit. en 66n afkonistig van de
vaderplant. Ekn van de twee factoren kan overheersend of don iii wii f zijn. De andere

8ctor is dall recessief Dit betekent  dat het ./miot),pe  (verschijningsvortii) niet altijd
overeenkonit  met  het ge,tot),pe (erfelijke infomiatie). Daamiee wordt bedoeld  dat

34   De tioodzakelijke kennis om dit hoofdstuk te schrijveii is vooral oiitleend aaii een stageperiode bu
het Foretisisch Laboratoriuni voor DNA-oiiderzoek (FLDO) iii Leideri iii de zoiner va,1 21*15. Dit
is de redeii \vaaroni  iii de tekst zelf weitlig venvijzingeti zijii  opgetionieli  liaar literatuur. Voor eeti
nadere  verdieping zie:  NFI 20(17: Butler 21 105.  Kloosternian 20(12: Broeders 31)3;  De  Ki«iff-21 M)4,
Sjerps & Kloostertiiati  hM)5;  Vati  Koppeti  &  Elfers 20(16 (reactie Broeders  2( *16),Jailsseil  1995. Jetl
freys. Wilson & Theiti  1985: Gill, JetTreys & Werrett 1985: Higuchi e.a.  1988; en Jobling & Gill
2004.  Ook wordt af eii  toe  tiaar toegankelukere literatuur verwezen.  tianielijk Eikelenboom 21)(H):
Bostyli  e.a. 21*11. Hoekstra 3 M 14. Geraedts 2(X 15. en Moore 21 H )4.

35      Eikeletibootii  2(MMI,  p.  31-55.
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bijvoorbeeld een gele bloem twee erflactoren kan hebben voor geel, nwar ook ddi
voor geel en 66n voor groeii. Dan wordt de recessieve eigenschap groen als het
ware onderdrukt. Een plant niet twee verschillende erffactoren voor een bepaalde

eigenschap wordt een lieterOZygOOt genoenid. Watineer beide ouderplatiten identie-
36

ke erffactoren hebben doorgegeven. spreketi we van Iwillozygoot.

Het werk van Mendel bleef lange tijd vrij otibeketid. Pas zestien jaar na zijii dood
werd het herontdekt door drie wetenschappers. EBn van hen was Hugo de Vries.
Hij kwam tot dezelfile bevitidingen als Mendel en zijn conclusies werden kort
daarop door de andere twee onderzoekers bevestigd. Ze constateerden dat Mendels
wetteli niet alleen gelden voor erwten, inaar voor nagenoeg alle organisnien. Een
erffactor werd vanaf nu voortaan een,Ve,i genoenid.  De gangbare terni voor erfelij-
ke factoren is dati ook VE,ictisdic./Iirtort,i. Mendel heeft bewezen dat erfelijke eigen-
schappen niet via bloed warden doorgegeven. Zou dit wel het geval zijii geweest,
dan zou dit betekenen dat kinderen van dezelfde ouders dezelfde erfelijke eigeii-
schappen hebben. Op identieke tweelingen ila, hebben kinderen niet dezelfde erfe-

37

lijke eigenschappen.

Iii 1903 ontdekte de Anierikaanse geneticus Walter SuttO11 (1877-1955) in de cel-
kem latigwerpige rafels in de vonii vati een X die hij di,mitoso,ite,i noemde. Hij
ontdekte tevens dat hierin al het erfelijke miteriaal ligt opgeslagen.* Iii totaal bevat
een menselijke lichaaniscel 23 paar chroniosonien. Voor ieder paar geldt dat steeds
66Ii chroniosooni afkomstig is van de vader en 66ii van de nloeder Verschillende

verschijningsvonnen van genen of getisequenties worden altele,1 genoeiiid. De
Amerikaanse geneticus Oswald T. Avery ontdekte   in   1944   dat   niet  het  gehele
chromosoom de drager is van de ert-elijke itifoniiatie, niaar dat deze i11forniatie ligt
besloten  iii  eeii  onderdeel  van  het  chromosooni,  natiielijk  in  het  DNA.   In   1953
vervolgens, ontdekten de Amerikaan Janies Watson en de Brit Fraticis Crick de
dubbele helirstructuur vati het DNA. Dit houdt iii dat ieder chroniosooni bestaat
iiit eeti soort wenteltrap: een dubbele, latige, wentelende streng niet 'treden' er tus-
seti.  Voor deze ontdekkiiig kregen Watson en Crick  iii  1962 de Nobelprijs.  Iii  de
volgende paragraafwordt de 'technische' kant van de ontdekking verhelderd.

Na de otitdekking van Watson en Erick nani het DNA-onderzoek een grote
vlucht. Het gebruik vati het DNA-onderzoek iii strafzaken kwani echter pas op
gang na een ontdekking van Sir Alec Jeffreys in 1984.39 Deze Britse getieticus
kwgim tot een tiiodel voor genetische identificatie, de ee,ictic./i,we,l,tilit. Hij illaakte
hierbij gebruik  van  de  resultaten  van  eeii  in  1980  uitgevoerd onderzoek  waariti  was
otitdekt dat er verspreid over het nienselijk Ze,toot,i, dus over de totale genetische

4     Zie Ook Bost>91 e.a.  2(Hjl, p.  1-2.

3-   Zie ook Eikeleitboo,11 2(MMI, p. 34-35.
38   Zie Ook Eikeletibootii 2(MK). p. 35.
39    Jeffreys,  Wilsoii & Thein  1985.
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informatie die aanwezig is in een cel of een individu, korte, repeterende stukjes
DNA voorkomen. Het aantal herhalingen op een bepaalde plek vertoont een zeke-
re variatie biiinen de populatie. Tussen individuen kutinen dus verschillen voor-
kotiien iii aantallen herhalingen. Een sequentie die bestaat uit herhaalde eenhedell
heet een VNTR ( 1 #riable Nimiber of Tande,n Repeats). Jeffreys zag in dat dit unieke,
itidividuele DNA patrooii gebruikt kon worden ter identificatie van een persoon.
De variatie op een enkele plek is onvoldoende om tot een positieve idetitificatie
van een  itidividu te konien, niaar door het aantal plekken waar je die variatie be-
kijkt niaar groot genoeg te niaken is een - statistisch veralitwoorde - identificatie

, 441wel mogelijk. Zo kwani hij tot de 'DNA-vitigerafdruk .   Deze ontdekking vati
Jeffreys leidde tot een revolutie biniieti de forensische wetenschappeii.

Sinds de ontdekking van Jeffreys hebben de ontwikkelingen rondom DNA niet
stilgestaan. Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar erfelijkheid en (de sa-
nienstelling van)  DNA. Zo presenteerde  de  Brit Ian Dunham  in  december  1999  de
eerste resultaten van het Hwmm Getionic Project, een project dat tot doel had het
izienselijk DNA in kaart te brengen:' De Brit presenteerde het metiselijk chronio-
sootii 22. Dit is het kleinste chroniosooni, opgebouwd uit een reeks van 33,4 mil-
joen basenparen (de "bouwstenen" van het DNA, zie verder par. 2.2). Er zijn nu
545 ontdekte genen op dit chroniosooni en nien veniioedt dat er nog zo'n 4(,0 te
ontdekken zijn.42 Hierop volgde op 26 jutii 2000 de aatikondiging vati Blair en
Cliiiton dat het Hit„ia,1 Ge,to„ie Prqiect itiniiddels 97% van het me,iselijk genoom in
kaart heeft gebracht. Voor de overige 3% zal nien vertiioedelijk nog jaren nodig
hebben. Daar konit bij dat de studie is gedaaii op basis van het erfelijk niateriaal vati
66n persoon. Ieder meils heeft echter een unieke conibinatie van mutaties op 66n
gell.

2.2 Wat is DNA?

In de vorige paragraaf is reeds aangegeven dat een niens 23 chroniosoonipareti
heeft. Er is steeds 6Bn chromosoom van de vader en 66n van de nioeder. Een niati
heeft 22 zogenaanide autosoinale chroniosonienparen en een X en een Y-
chromosootii en een vrouw heeft eveneens 22 autosoniale chromosomenparen en
twee X-chrotiiosoinen. Het Y-chrotiiosooni bepaalt dus het geslacht. Hieruit volgt
dat wanneer een erfelijke factor op het Y-chroniosooiii is aatigedaan, deze aandoe-
ning alleen iii niannelijke lijn wordt doorgegeven. Een recessieve aaiidoenitig op
het X-chroniosooni kan voor een jongeli 11iet gecompetiseerd worden onidat het
Y-chroniosooni geen echte tegetihanger is. Dit betekent dat de moeder de aaii-
doening doorgeefi aan geiniddeld de helft van haar zonen. Voor een nieisje geldt

4.     Jeffpeys,  Wilsoti & Thein  1985; Gill, Jeffreys & Werrett  1985.
41 Zie hierover: <http://www.ortil.gov/sci/techresources/Huitiati_Getionie/hotne.shtn11> eti

<http://www.hugo-ititematiotial.org/>, laatst bezocht iii jatiuari 2(108.
42   Collitis et 11 21)113.
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dat de recessieve aaiidoening geconipenseerd kati warden door een conipletiieritair
gezond X-chromosooni.

Men ontdekte dat de erfelijke itiforniatie ligt opgeslagen in de chronlosonien.
Chroniosomen bevatten desoxyribo,ii,der,tez,„ir (DNA). DNA bevat vier stikstofba-
sen: adenine (A), guanine (G), cytosine (C) en thyniine (T). Deze basen konien
steeds iii paren voor. Een A is altijd gekoppeld aan een T, en een C aan een G. In
de vorige paragraafis aangegeven dat ieder chromosoom - wat eigenlijk gezien kati
worden als 'heel erg opgevouweii' DNA - een dubbele helixstructuur heeft. Er
lopen  twee  draden  niet treden ertussen (wenteltrap).  De  twee  draden  zijn  Comple-
11ieritair. Hierniee wordt bedoeld dat als er aan de ene kant een A is, er aan de ati-
dere katit een T is. Dit geldt ook voor de C en de G. Als de wenteltrap uit elkaar
gaat, dan breken als het ware de treden doonilidden. Er groeit dan eeti nieuwe,
zelfde draad. Dit proces noenit nien replicatie. Het proces wordt in werking gezet
door enzynien (replicase). Een etizyiii is een eiwit niet een katalytische werking. Als
katalysator zorgt het dat de cheniische reactie plaatsvitidt. De replicatie niaakt het
mogelijk otii genetische itifomiatie door te geven. De nieuwe bouwsteiien wordeii
vervolgetis aati elkaar gezet door een ander enzyni, de po/),ilierase. Na de delitig
konit aan de A weer een T en aan de C weer een G. Dit laatste is (mede) van be-
lang voor het forensisch DNA-onderzoek, onidat het het mogelijk maakt het nia-
teriaal te verveelvoudigen zodat het eetivoudiger te analyseren is.

De  basen  hebben een willekeurige volgorde, bijvoorbeeld  GGAT,  CAAA  of CG-
TA. Iii de volgorde van de basen zit inforniatie verborgeti. Deze code, triplet of co-
dmi genoenid, zit iii de lettervolgorde van drie opeenvolgende basen. DNA wordt
gerepliceerd iii 11.NA. Wetetischappers hebben ontdekt dat dit RNA de code
doorgeeft aan het c),toplasnia, dat is de 'waterige' rand die om de kern van de cel
ligt. Er is messenger-RNA (niRNA) waarin de code uit het DNA wordt overge-
schreven. Voor het niRNA gelden dezelfde regels als voor het DNA, met 66n uit-
zonderitig: T wordt vervangen  door  U  (uracil). GATC wordt bij overschrijven  dus

CUAG. Deze overschnjvitig heet tra,isaiptie. De volgorde van de basen van het
mRNA wordt vertaald iii de aniitiozuurvolgorde van een eiwit. Dit heet trai,slatic.
Het transport geschiedt vervolgens door het tratisport-RNA (tRNA) Ieder a 111 i t 10 -

zitur correspondeert niet een 3-lettercode. Bijvoorbeeld bij GCG wordt het anii-
nozuur alanitie (ALA) illgebouwd, bij UUC fetiylalanine (PHE) en bij GUU vali-
ne (VAL).43 De genetische code is eigenlijk de combinatie van de 3-lettercode op
het DNA. Eeti voorbeeld volgt hierlia.

43   Oittleeitd a:Iii Bosty,i e.a. 211(31. p. 1-8.
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DNA: C- 6-C-A-A-G-C-A-A
RNA, na transcriptie: G-C-G-U-U-C-G-U-U
Amitiozuren na translatie:  ALA - PHE - VAL+4

Voor dit boek is teveiis vaii belang enig inzicht te verkrijgen in erfelijkheidsvraag-
stukken. Zoals eerder beschreveii warden aaiidoetiitigen op het Y-chro1110600111
doorgegeven vati vaders op zotieti. Verder is overerving vati vader en nioeder op
zowel dochters als zonen niogelijk. Uitzonderilig hierop vorliit het 111itochondriaal
DNA. Mitochondrieti zijii subcellen van de cel. Dit erven kindereti alleeti vati hun
moeder. Mitochondrien bevatten eigen geiietisch materiaal, 111aar wel sitiipeler vati
aard dan de cel zel£ Een eicel bevat mitochondrien; een zaadcel iliet.

In deze paragraaf is getraclit te verhelderen wat DNA is.  In de volgende paragraaf

wordt uitgelegd hoe DNA gebruikt wordt oni mensen te identificeren. In strafra-
ken wordt DNA-materiaal gebruikt ter vergelijkitig. Er wordt gekeken of het
DNA-niateriaal dat ergens gevondeii is, overeenkonit niet het DNA van een be-
paalde persoon. Sotiis wordt ook gekeken  of DNA dat  op  verschillende plaatsen  is
gevonden (sporeti) niet elkaar overeetikonit. Dit is een itidicatie dat een persoon op
al die plaatsen geweest is, of, beter gezegd: dat het DNA-iiiateriaal van een en de-
zelfie persoon op alle plaatsen delict is gevonden.

2.3 DNA in forensisch onderzoek

Iii deze paragraaf komen achtereenvolgetis ami de orde: het soort zaken dat voor
DNA-onderzoek in aaninerkitig konit en welke sporen wordmi onderzocht (par.
2.3.1); de werkwijze, met andere woordeii. hoe het oiiderzoek eruit ziet (par.
2.3.2); het verschil tussell het DNA-niatenaal en het daaruit vervaardigde DNA-
profiel (par. 2.3.3); de verschilleiide typen onderzoek, namelijk het vergelijkend
DNA-onderzoek, Y-chromosomaal onderzoek, nutochondriaal DNA-onderzoek,
verwantschapsonderzoek, otiderzoek naar (uiterlijk waameembare) persoonsken-

nierken en erfelijkheidsonderzoek (par. 2.3.4); en het opstellen van een rapport
(par. 2.3.5).

Het foretisische DNA-onderzoek vindt in Nederland plaats bij de afdelitig biologie
van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en bij het Foretisisch Laboratoriutii
voor DNA-onderzoek (FLDO). In het eerste laboratoriutii wordt ook ander foren-
sisch onderzoek verricht. Iii het tweede laboratoriuni wordt alleen DNA-
onderzoek verricht, vooral de contra-expertises, en alle kogel- en hulzenzaken
Ook wordt op verzoek van het NFI aanvullend onderzoek verricht bij andere za-

ken. Verder doet het FLDO DNA-onderzoek voor de hiunigratie en Naturalisatie
Dieiist (IND) ofvoor verwantschapotiderzoek. Elk ISO17025-geaccrediteerd labo-

44   Voorbeeld otitleend aan Bost>·ii e.a. 2()1.11. p. 6.
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ratoriuni niag rechtsgeldig DNA-onderzoek doen. Het NFI en het FLDO zijn de
enige geaccrediteerde laboratoria iii Nederland die forensisch DNA-onderzoek uit
nlogell voeren.

45

2.3.1 Soort zaken en sporen
Het NFI krijgt veel onderzoeksaanvragen. Ze zijn verschillend van aard. Daarom
tiiaakt het Nfl een onderverdelitig iii categorieen. De eerste categorie betreft de
tiiinder coniplexe zaken zoals  zedenzaketi.  Dit  betreft  53%  van het totale aailtal
aativragen. Onidat er iii deze zaken i}ieestal niaar een beperkt aantal Stukken Van

Overtuiging is (SVO's), dat zijn de niogelijke bewijsstukken, is er per zaak ook
tiiaar een beperkt aatital stukken waarop DNA-onderzoek wordt aatigevraagd. De
tweede categorie betreft de 111eer cotiiplexe zakeil, bijvoorbeeld doodslag en gew.1-
petide overvallen (43%). De derde categorie betreft de illediagevoelige zaken (4%)
Bij deze categorie is er vaak veel extenie druk. In al deze zaken zijn er per zaak

vaak 111eerdere aativragen onidat er nieerdere SVO's zijn. Uit deze SVO's kuntlen
dati ook weer 111eer sporeii konien. Eeti cotirditiator beslist van welk spoor een
1)NA-pri,fiel wordt getiiaakt, 011idat er onvoldoetide capaciteit is oni van alles eeti
DNA-profiel te nuken.

Het NFl ontvangt dus allerlei SVO's waarop sporen (kuillien) zitten. Deze sporen
kuntien DNA-tiiateriaal bevatten. Vati dit DNA-tiiateriaal niaakt het Nfl een
DNA-profiel.46 Dit profiel kati warden vergeleken tiiet een ander profiel van een
persoon of een  atider spoor.  Deze  vergelijking kan  plaatsvinden niet een concreet
atider profiel, 111aar ook illet de profielen uit de DNA-databank. Iii de DNA-
databatik zijn profielen opgeslageti van sporen en van verdachten en veroordeelden.
Het Nfl zoekt iii de DNA-databatik of er een hit (spoor-spoor) of een cold Itit

(spoor-persoon) is. Op de precieze itihoud van de DNA-databank zal wordeti iii-
gegaaii bij de bespreking vati dat deelonderwerp in paragraaf6.1.

De laatste jaren groeit het aantal aanvragen bij het NFI sterk als gevolg van de
nieuwe regelgeving. Het NFI werkt er hard aan oni de doorlooptijde11 te verkorteii.
Tot september 20()4 was de doorlooptijd vaak zo'n  12 weke,i.  Vati.it-septeniber 2004
is dit 3 tot 5 weketi. Voor Hie/,  I i,hime Cni,ic-zaketi  (HVC) is het vatiaf augustus
2(1()4 2-3 weken. HVC-zaken voniien eeti aparte categorie zaken. Het gaat dan 0171
zaken waarin het DNA-iiiateriaal vrij geniakkeluk kan worden veiliggesteld door
een technisch rechercheur, bijvoorbeeld bij inbrake11. De nionsters kintlen vervol-
gens relatief geniakkelijk worden geanalyseerd. Aan de rechercheurs wordt ge-
vraagd om de sporen van de verse-hillende nusdrijven als een batch 111et 28 sporen
aaii te leveren. De aativraag geschiedt dus ook per batch. De sporen worden uit de

45  Bijvoorbeeld het Ce,itraal Laboratoriuni vati de Bloedbatik (CLB), een laboratoriuni dat werkt
roor de INI) eti terelis vaderschapsotiderzoeketi uitvoert voor particulieren, is ook geaccrediteerd,
tiiaar inag geeii.ti,misist-h DNA-otiderzoek uitvoereii.

46      Het verschil  tussen  het  DNA-inateriaal  eli  eeti  DNA-profiel  wordt beschreven iii paragraaf 2.3.3.
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batdi gehaald en dati \fordt een DNA-profiel getiiaakt. Onidat er bij HVC-zaken
geen vooronderzoek nicer hoeft plaats te vitiden bij het NFI (de techilische recher-
che heeft bijvoorbeeld de haren al uit de bivakniuts geplukt), is de doorlooptijd
stieller.

Het onderzoek bij HVC-zaken leidt iii ongeveer 80% vaii de gevalleii tot eeii suc-
cesvol DNA-profiel. Dit is afhaiikelijk vin het aangeleverde 111ateriaal. Bij bloed is
de poging oni een DNA-profiel te liiaken iii 76% van de gevallen succesvol, bij
speeksel (a*oetsen van objecteii) is dit 27%, bij een peuk 63% en bij kauwgom
83%.47 Er kan een otiderscheid ge111aakt wordeti tusseii klassieke biologische sporeti
en biologische contactsporen. De klassieke sporen zijn sporen die via onderzoeks-
niethoden zijn te typeren, zoals bloed, spernia, speeksel en haren. Vati biologische
contactsporen is de herkonist iliet vast te stellen. Er zijn dde typen biologische coti-
tactsporen: gebruikssporen, greepsporeti en ainraaksporen, afhatikelijk van de aard
eii intensiteit van het contact en van de eigenschappeii van de ontvanger vati het
contactspoor.48 Oni de biologische contactsporen te kunnen vinden zijn aanwijzin-
gen nodig over waar te zoeken. Als ieinand door een deur is billtlengekonieti kan
bijvoorbeeld een monster geniaakt wordeii van de deurklitik. Met het blote oog
zijn de sporen niet te zien. Een alteniatieve lichtbron, zoals de Crimescope, kan
een aaliwijzing geven. De overdracht van contactsporen gaat anders dan bij andere
sporen. Er kan een secund:tire overdracht zijii via eezi pers0011 en eeii tertiaire
overdracht via een object. Er kati bijvoorbeeld DNA-niateriaal zijn achtergebleven
bij het schudden van de hand. Daaroni is het altijd van belang 0111 de leefonigevitig
van het slachtoffer te atialyseren. Zo zijn er wel eens babysporen gevonden in de
nek vati een 1110eder. Dat is vrijwel zeker geell daderspoor.

2.3.2 De werkwijze: hoe ziet het onderzoek eruit?
Het onderzoek begint op de plaats delict. Daar worden de sporen gddentificeerd.
Het is de bedoeling dat onderzoek wordt gedaati aan de juiste sporen. Niet alle
sporen op een plaats delict hebben illet het illisdrijf te illakeii. Vervolgetis wordeii
de geselecteerde sporen veiliggesteld (geconserveerd).  Daarna  vindt het transport
plaats naar het laboratorium waar de sporeii worden geanalyseerd en een deskundi-
genrapport wordt geschreven. Iii het vooronderzoek wordt gezocht tiaar biologi-
sche sporen, zoals bloed, speniia en vaginale uitscheiditig, speeksel en haanvortels.
Bloed kali worden ontdekt door een heel klein monster vati de vlek te testen met

een tetrabase-oplossitig. Dit tetrabase-reagens kleurt blailw iii coiiibitiatie met
bloed. Voor de andere biologische sporeii valt te deiikeii aaii schede-uitstrijkjes,
slipjes, beddetigoed, postzegels, peukeii, kaillillen eli illutsen. Uiteraard zijn iliet al
deze sporen rechtstreeks afkonistig vaii de plaats delict, tilaar ze worden iii verbmid
niet het onderzoek veiliggesteld.

47   Deze get len zij11 011tleelid aa,1 Vati Ge,111*p, DX.·1 ('11  1 1,/11,111·critnituiliteit.  I 'crhili'11, hedc,1 £·11 tot·-

Loi,ist, presetitatie Nederlatids Forensisch histituut d.d. 23 tebruari 21 M 15.
48     NFI 21 H 17, bn,ith'kst 4, p. 6 e.v.
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Sotiis is het wenselijk de sporen nieteen te benionsteren op de plaats delict. Vooral
watineer de sporen zich bevitiden  op niet verplaatsbare objecten  of op het lichaani
van een overledeti slachtoffer. Door het lichaani te benionsteren op de plaats delict
wordt voorkonien dat contati}itiatie plaatsviiidt niet andere vrijgekoinen lichaams-
vloeistoffen van het slachtoffer, zoals bloed.49 Contanlinatie is een vervuiling van
het spoor. Er vindt dati een vertiienging plaats van het DNA-inateriaal van het
spoor Illet ander DNA-niateriaal. Contatilitiatie kati grofweg wordeti onderschei-
den in twee vortiieti. De eerste vonii is 'spoor-spoor' contaminatie, waarbij DNA-
niateriaal van het ene spoor wordt vervuild door DNA-niateriaal van het andere
spoor. De tweede vonii is contaniinatie door 'derden', waarbij DNA-niateriaal vati
een spoor vervuild wordt door DNA-materiaal van ieniatid door wie het spoor is
gehanteerd  of door DNA-materiaal  van  personen  die op de plaats delict aanwezig
waren. Oni contaminatie door derdeti zo tijdig mogelijk te ontdekken zijn de
DNA-profielen van de medewerkers van het Nfl en het FLDO opgenonien iii
een databaiik. zodat het DNA-profiel van een spoor altijd kan worden vergeleken

5i/niet de profielen van medewerkers.   In deze elinunatiedatabank worden in begin-
sel de DNA-profielen opgetionien van ille persotien die huti DNA kutiiien heb-
ben achtergelaten op eeti SVO. Ook wordt vaak niateriaal afgenotiieti bij de per-
sonen uit de onigeving van het slachtoffer, oni de sporen die zij hebben achtergela-
ten te kuillien uitsluiten als dadersporen (zoals de baby in het eerder genoenide

voorbeeld).

Iii het laboratoriutii vitidt eerst een extractie plaats van het DNA-iiiateriaal. Voor
het DNA-onderzoek wordt gebruik geliiaakt van kits. Het Nfl 111aakt alleen ge-
bruik van de kits van Applied Biosyste,its, anno 2007 de SGAIphis (eventueel aange-
vuld niet de Profiler eti/of Cgfiler).   Het   FLDO   niaakt  ook  gebruik  van  een  aantal
atidere kits. Van het DNA-tiiateriaal wordt iii het laboratoriutii een DNA-profiel
geniaakt. Belatigrijk hiervoor is de kwaliteit van het DNA-materiaal. Van het
DNA zorgt ongeveer 2% voor de erfelijke eigenschappen. De overige 98% codeert
niet voor erfelijke eigenschappen.51 Iii het laboratoriuni wordt gewerkt tiiet niet-
coderetid DNA. De precieze tittictie van dit DNA is anno 20()7 nog onduidelijk
Wel is bekend dat bepaald plaatsen op het niet-coderend DNA sterk verschillen per
persoon, en dat dit DNA dus wel uniek idetitificerende infomiatie bevat. Otige-
veer 4(}%  van  het niet-Coderend DNA bestaat uit repetitief DNA.  Dit DNA wordt
gebruikt voor het foretisische DNA-onderzoek. Bij iedere persoon wordt een be-
paalde cotiibinatie van de vier letters een aantal keren herhaald. Het aatital herha-
lingen, de lengte, wordt onveranderd doorgegeveti aan het nageslacht. De repete-

49     NFI 21 M 17. 1,n,titi·ks, 4. p.  8.
3'   De vergelijbilg wordt statidaard uitgevoerd voor .ille sporeti ,\·a:1011 eeti DNA-profiel is verkregen.

e,1 dus niet alleen als sprake is vall ilieligprofiele,1. 1)it 0111 te voorkoinen dat bij sporeii waariti
weiiug l)NA aanwezig is eii oiiverhoopt alleeti eeii DNA-profiel F'ati de colitatilineretide persooti
getypeerd wor(it. ecti dergelijk 1)NA-profiel ren·olgeils als daderprofiel gerapporteerd  ·ordt.

51   Nfl 21)()7, Bn,tin'ks, 5. p. 5.
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rende stukjes DNA komen vaak voor in een conibinatie vaii vier bouwstenen, bij-
voorbeeld CTGA, CTGA, CTGA, ofCCCT, CCCT ofAGGC, AGGC. De re-
peterende stukjes kunnen bijvoorbeeld ook voorkomen in een conibinatie van 2,
3, 5 of 6 bouwstenen. Deze gebieden worden Variable Nuniber of Tandet„ Repeats
(VNTR's) genoemd. Als de repeats erg kort zijii wordt gesproken vati Shon Tan-
de„i Repeats (STR's). Het gebied wairop de combinatie voorkomt wordt de locits
genoenid. Het kan zijn dat op een bepaalde locus het repeteren(ie stukje DNA 17
niaal voorkomt op het ene chroniosooni en 18 niaal op het andere chromosooni.
Dan heeft de locus  17/18 als typeritig

Er wordt altijd gebruik genlaakt vaii het gegeven dat DNA kati warden vernieer-
derd. De gebruikte methode is de Polymerase Chain Reaction (PCR) ofwel de
polynierase kettingreactie. Deze techniek werd in 1985 ontwikkeld door Kary
Mullis.52 De techiliek niaakt het tiiogelijk het DNA van de loci te vernieerdereti.
Dit wordt ook wel DNA-aniplificatie genoenid. Voor iedere STR wordt een
DNA vemieidgvuldigingsreactie ingezet. Zo kan van een specifiek stukje DNA
(ongeveer 100-500 basen) een kopie worden geniaakt.

Na de PCR worden de reageerbuisjes itigezet in de ABI3100-machine (of een
soortgelijke machine) voor analyse. De ABI3100 is een ge,ictic mialyser van Applied
Biosystems. Door deze iiiachine wordt een grafiekje geniaakt niet de resultaten.

Van alle kopiefn wordt de exacte lengte genieten. De fragtnenteti worden daartoe

geladen op een capillair. Dit zijn hele dunne glazen buisjes. De DNA fragnienten
worden op grootte gescheiden niet behulp van stroom. Hoe langer het DNA
fragnient, hoe trager het fragment door het capillair heenloopt. De computer maakt
zichtbaar wat de lengte is van de fragnienten, dus het aantal herhalingen van het
niotiefvan de basen iii de STR.

De computer geeft de DNA-frawiienten weer als pieken iii een grafiek. Dit is het
DNA-profiel. Het plaatje is dus een soort streepjescode waarin conibinaties van
lengte per locus zijn aangegeven (17/18 14/20 13/13 13/20). Deze combinaties
over het gehele genooni genieten, zijn utiiek onidat ieder niens, met uitzondering
van identieke tweelingen, een uiiiek genoom heeft. Een DNA-profiel maakt hier
echter slechts een gedeelte van zichtbaar. Hoe meer loci zichtbaar worden geniaakt,
hoe mitider personen de conibinatie hebben en dus hoe niinder personen overeen-
konieii in het profiel. Het gaat er dus niet alleen oni dat de profielen overeenko-
meii, maar ook hoe zeldzaani dat is.53 Dit heeft gevolgen voor de bewijswaarde van
het DNA.

52   Mullis e.a. 1986.
53      Kloosterman 2001.  9  8-9.
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2.3.3 Het verschil tussen DNA-materiaal en DNA-profielen
In  de vorige paragraaf werd  al  aangegeven  dat  voor het forensische onderzoek  ge-
bruik wordt gemaakt van het gedeelte van het DNA-materiaal dat geen erfelijke
infortnatie bevat. Het DNA-profiel is vergelijkbaar niet een streepjescode.54 Het is
eeii tabel ofgrafiek waarin pieken per tilarker zijn aangegeven. Deze pieken zijn de
locuskennierken, bijvoorbeeld   17/18,   10/13  en   11/11,   Dit  geeft  weer  hoe  vaak
het repeterende stukje DNA voorkomt op beide chroniosomen. DNA-materiaal
kan worden vergeleken aan de haiid van deze profieleti. Als je een DNA-profiel
van eeti verdachte naast een DNA-profiel van een daderspoor legt en ziet dat de
profielen overeenkonien, dati is de kans groot dat de verdachte de dader is. Als er
verschillen te zien zijn, kan de verdachte niet de donor zijn van dat daderspoor.
Het DNA-otiderzoek in strafzakeii vindt dus uiteindelijk plaats am de hand van
een vergelijking tusseti DNA-profieleii die zijii getiiaakt uit het DNA-materiaal.

De DNA-profielen zoals gemaakt bitmen het forensisch onderzoek, bevatten geen
erfelijke gegevens. Er is nanielijk voor gekozen te werken met niet-coderend
DNA. Het enige dat zichtbaar wordt gemaakt iii het DNA-profiel, is het geslacht
van de pers0011 van wie het niateriaal alkonistig is. Ook is het syndroom van
Down zichtbaar (3 pieken op chroniosooni 21). Verder is er geen erfelijke infor-
niatie  uit af te leiden. Er wordt ook iliet verwacht  dat dit in de toekonist 111Ogelijk

zal zijn.

Het feit dat er binnen het forensische DNA-onderzoek specifiek voor is gekozen
0111 alleen gebruik te niaken van niet-coderend DNA, laat natuurlijk onverlet dat
er ook wel-codereiid DNA is waar wel erfelijke gegevens uit zijn af te leiden.
Hieniiee is de techniek echter nog niet zover als vaak gedacht wordt. Er zijn be-
paalde ziekten die kunnen worden afgeleid.  Zo kati men zien of ieniand het syn-
droom van Down heeft. Ook zijn bijvoorbeeld zichtbaar de ziekte van Hunting-
ton. de spierdystrofiefii van Duchenne en Becker, die beide worden veroorzaakt
door mutaties iii het dystrofitie-gen, en het syixdrooni van Turlier." Een ziekte kati
iliet altijd iii 10()% van de gevallen worden vastgesteld. Er nioet voor wat betreft de
erfelijke gegevens over ziekte een duidelijk onderscheid worden geniaakt tussen

het hebben van een genetische aanleg voor een ziekte en het daadwerkelijk krijgen
ervati. Als ieniand bijvoorbeeld de niutatie die oorzaak is van de ziekte van Hun-
tington  bij zich draagt,  dan  is  het 100% zeker dat iematid deze ziekte  ook  zal  krij-
gen. Als ieniand echter bijvoorbeeld aanleg heeft voor borstkatiker, dan wil dat nog
niet zeggen dat ieniand ook borstkaiiker krijgt. Tegelijkertijd kan het zo zijn dat

54   Thoo 20()6 spreekt iii dit verband over het niaken van een coniputeruitdraai. Het vergelijken vati
de kenmerke,1 van het DNA-materiaal door het opniaketi vall een DNA-profiel lijkt op het nia-
keli vali eeti coniputeruitdraai eti het vervolgetis vergelijketi vati twee coniputeruitdraaieti oni te
zien of ze overeetikomen  ofidet,  p.   181.

55 Zie <http://www.lutiic.,11/4(180/CYTO.htni>, <http://www.lumc.id/4()80/DNA.hmil> en
<http://www.luiiic.,#MONO/HBP.ht1111> voor eeti overzicht van het diagnostiekaanbod in Lei-
dell. laatst bezocht ill januari 2008.
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ieniand die eigenlijk - voor zover wij dat niet de huidige stand van de techiliek
kiitinen oiiderzoeketi - geeti aailleg heeft, w61 borstkanker krijgt. Er is dus nog veel
onzekerheid over wat  de at- te leiden gegeveiis precies voor betekeizis  hebbeti.  Vast
staat dat erfelijke infonilatie over bijvoorbeeld ziektes kan worden afgeleid, niaar

lang niet altijd is de precieze waarde duidelijk. Dit kan duidelijker worden in de
toekonist. Naast het afieideti vaii erfelijke ziektes, wordt vaak gesproken over het
afleiden van uiterlijk waarneenibare persoonskentiierken. Hier wordt iii paragriaf
2.3.4 en hoofdstuk 8 op ingegaan.

2.3.4 De verschillende typen DNA-onderzoek

2.3.4.1 Vergelijkend autosomaal DNA-onderzoek
In het vergelijkend DNA-onderzoek wordt een DNA-profiel van een referentie-
persoon (iiieestal een verdachte) vergeleken illet het DNA-profiel vati eeti spoor.
In het forensische DNA-onderzoek konit deze variant het 11ieeste voor. Het verge-
lijkend onderzoek wordt meestal gedaan door liliddel van het opstellen van een au-
tosoniaal DNA-profiel. Dit profiel wordt afgeleid uit getietische keiniierkeii van
het DNA. Als autosoniaal onderzoek iliet tiiogelijk is, bijvoorbeeld onidat het ge-
vonde:i DNA-iiiateriaal te weinig genotiusch DNA (DNA uit de celkern) bevat,
kunnen andere methodeti vati onderzoek oplossing biedeii, zoals de twee niethoden
die hierna worden besproken.'6 Overigens zijn er ook gevalleti waariti het DNA-
onderzoek alleen plaatsvitidt 0111 eeii DNA-profiel te niaken val een veroordeelde
ten behoeve van opslag iii de DNA-databatik, waarover 111eer iii de hoofdstukken 3
en 5. Deze handeling is echter op zich geen vergelijkend DNA-onderzoek.

2.3.4.2 Vergelijkend Y-chromosomaal onderzoek
Een andere methode om een vergelijkeiid DNA-otiderzoek uit te voeren is het Y-
chroniosoniaal onderzoek. Maniien erven altijd het Y-chromosooni van hun va-
der. De Y-chroniosonien van vaders, zonen eli broers konien dus overeen. Ook
kati het zo zijn dat een op het eerste gezicht niet aan de verdachte verwaike niati

hetzelfde Y-chroniosooni heeft. Van het Y-chrotiiosootii kati een Y-STIZ-profiel
worden geniaakt. Deze profielen kunnen wordeti gebruikt oni een vergelijking te
niaken. Dit type onderzoek wordt vooral vaak itigezet in zakeii waarin sprake is
van een mengprofiel. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verkrachtingszaken. Het uit-
strijkje bevat dan vaak een veniietigiiig van het DNA-niateriaal van de dader en
het slachtoffer. Door eeti Y-STR-profiel te niaken, worden de niannelijke frag-
nienten uit het inengsel zichtbaar geniaakt. Dit DNA-profiel kan vervolgens wor-

den vergeleken niet dat van de verdachte. Hierbij moet dus wel rekening worden
gehouden met het feit dat de verdachte niet de enige is met dit Y-STR.-profiel,
want al zijii directe niantielijke verwanten hebben dit DNA-profiel ook en een

54      Zie Ook Sjerps &  Kloosternian  2(M)2.  p.  334.
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onbekend aantal onvenvante niannen kan hetzelfile DNA-profiel bij toeval heb-
ben. Dit moet worden meegeilotilell iii de rapportage.

2.3.4.3 Vergelijkend mitochondriaal onderzoek
Bij het autosoniaal DNA-onderzoek en het Y-chroniosoniaal DNA-onderzoek
wordt gebruik gemaakt van genondsch DNA. Er is echter ook DNA-materiaal,
zoals een uitgevallen haar,  dat nauwelijks of geen autosomaal of Y-chroinosomaal
DNA bevat. In deze gevalleti wordt vaak overgegaan tot een nlitochondriaal on-
derzoek. Het 111itochondriaal DNA (nitDNA) wordt gevonden in de cel. Dit
DNA erft over van 111oeder op kiiid, wat de bewijskracht beperkt niaakt. Door de
nianier van overerven, geldt voor eeii nitDNA-profiel iiatiielijk hetzelfde als voor
het Y-chroniosootii, iiiaar dan in de vrouwelijke lijn: alle iii directe vrouwelijke

lijn verwante pet:sotieti hebben hetzelfde nitDNA-profiel en onvenvante persotien
kuntien door toeval hetzelfde nitDNA-profiel hebben. Het onderzoek is (laaroni
vooral bruikbaar 0112 verdachten uit te sluiten als dader.

2.3.4.4 Verwantschapsonderzoek
Kiiideren krijgeti 50% van hun DNA vaii hun vader en 50% van hmi 1110eder.
Welk gedeelte dit is wordt bepaald door het toeval. Hierop is al ingega.in in para-

graaf 2.2. Dit betekent dat DNA-niateriaal van verwanten onderling grotere over-
eenkonisten vertoont dan DNA-tiiateriaal van willekeurige personen. De kleine
tiiatchkatisen die vaak gerapporteerd worden, hebben vooral betrekkitig op personeii
die tiiet verwaiit zijn lilet de verdaclite. Voor verwaliteii is de kans op een overeen-
konist groter. De kans dat het DNA-profiel van een man overeenkonit met dat van
zijn broer is heel kleili, niaar groter dati illet dat van een willekeurig ander individu.

Zeker als naar relatief weinig markers wordt gekeken, is de k.ins  op  overeetikomst
reeel. Als het DNA-profiel van verdachte en dat van het daderspoor dos (gedeelte-
lijk) overeenkonien, tiiaar de verdachte Onschuldig blijkt, dan is de dader niogelijk
familie vaii de verdachte.57

Dit laatste gegeveii is belaiigrijk iii het onderzoek. Het betekent dat de deskundige
een itischatting kati maken van de kaiis dat de echte dader (donor van het dader-
spoor) verwant is aaii de verdichte. Dit kati ertoe leideii dat besloteii wordt speci-
fiek te gaan  zoeken  iii de fatiiilie  vati  de oorsprotikelijke verdachte.  Of dit mag,  is
een  punt  waar tiog  discussie  over  is  iii  Nederlatid. Men vraagt  zich  af of het  ethisch

en juridisch eigetilijk wel geoorloofd is dat de onderzoeker dit soort berekeilitigen
maakt. Ook is er de vraag wanneer de onderzoeker een dergelijke observatie moet
rapporteren. Het is i111niers iliet de bedoeling dat verwanten van de verdachte tell
onrechte bij het opsporingsonderzoek warden betrokketi.58 Het verwantschapson-
derzoek wordt iii Nederlatid dati ook niet als zodanig ingezet, niaar het DNA-

57  Verwatitschapsoliderzoek is iliterniate tiioeilijk wantieer het tilet een ouder-kilid relatie betreft.
Antio 211(18 zijn aiidere verwatitschapsrelaties nog te  gevoelig voor vals-positieven.

ix      Sjerps  &  Kloc,sterlinti 2(* 12.  p.  333.
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onderzoek kati wel toevallig gegevens opleveren wanneer een onderzoeker bij-
voorbeeld aa,1 een DNA-profiel ziet dat tiienseii niogelijk verwant zijn."'

2.3.4.5   Persoonskenmerken- en erfelijkheidsonderzoek
Erfelijkheidsonderzoek vindt iliet plaats in het kader van het forensische DNA-
onderzoek. Het is wel niogelijk om itd-omiatie at-te leideti over erfelijke kennierketi,
niaar dan gaat het er niet priinair 0111 de persoon hierover iii te lichten en evetitueel
niaatregeleti te nenien, niaar 0111 het ilizetteti vati deze ketulis iii de opsporing vati

een dader. Iii Nederland is het iliet toegestaan oni nienseii op te sporen op grond van

erfelijke ketuiierkeii iii de vortil vail ziekten en dergelijke, waarover nicer in hoofd-
stuk 3, maar het is wel geoorloofd bepaalde uiterlijk waanieenibare persoonsketiiiier-
ken afte leideii uit het genetische spoor otii de opsporing te bevorderen. Er Zijil ech-
ter nog bijna geen uiterlijk waartieeinbare persoonskerlrnerketi af te leiden. Alleen
het geslacht kan wordeii afgeleid eii er kati eeii globale itischatting worden geniaakt
van ieniands geografische origine (bijvoorbeeld Noord-Europeaan). Wellicht is het
niogelijk  oni  iii  de  toekonist oogkleur, haarkleur, lengte en dergelijke af te leiden.

61 I  r· De techniek is nil echter nog niet zo ver.   uair konit bij dat de waarde vati derge-

lijke gegevens weer afhatikelijk is van allerlei andere onistandigheden. Zo heeft het
weiiiig zin te weten dat ieni:Ind blauwe ogen heeft als hij of zij kleureillenzen
draagt.

2.3.5 Het opstellen van een rapport
Nadat het DNA-onderzoek is afgeroiid, stelt de deskundige eeii rapport op. Iii dit
rapport geeft hij Zijn bevindingen weer eii wordt een eindoordeel gegeven. De iii-
houd van het rapport wordt onderbouwd met statistiek en kansberekening. Het
rapport dient volledig eii eenduidig te zijn, want op basis van het rapport worden
ininiers uiteindelijk belangrijke conclusies getrokketi die betrekking hebben op een
verdachte. In het rapport wordt aangegeveti wat de bewijswaarde is van de resulta-
ten van het DNA-onderzoek. Overigens speleii tiatiturlijk ook andere oilistaildig-
heden eeti rol in de bewijsvoering. Niet alleen ander bewijs, niaar ook waar het
DNA gevotiden is en hoe het daar terecht is gekonien.

Het NFI en het FLDO stellen hun rapporte11 tiiet heleniaal op dezelfde wijze op.
Ze rapporteren anders en maken ook gebruik van andere referentiebestatiden. Re-
ferentiebestanden zijn bestanden die worden gebruikt oni de matchkans te bereke-
neti. Als eeti DNA-profiel van een spoor en dat van eeti referentiepersoon niet el-
kaar overeetlkometi, wordt in het rapport de iiiatchkans opgetionien. De match-

59     De 11811ister verkeiit ati!10 21 H.)8 cle liiogelijkheid oni ven\·atitschapsonderzoek te i,itroducereii.  zie
de  tiota  Verke,ziutig DNA-onderzoek  iii  strat-zaketi  vatiuit wetgeviiigs- eli juridisch perspectietr

6"   Zie voor nieer intonilatie over het atleiden vali persootisketinierketi uit DNA-niateriaal eli de re-
levaiitie   daarraii   voor  de  opsporitig  o.a.   Kayser  20( 16, Kayser  e.a.  3 M)8,   eii  Lao  e.a.  2()07.  Eitid

2( H.)7  zijii  resultate,1  gepubliceerd  vati  otiderzoek  uit Nijniegeti waaruit blijkt  dat  het  mogelijk  is
oni iti bepaalde gevalle,i  oogkleur  et) haarkleur af te  leideii. Zie hierover paragrad-8.1.1.
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kans is de kans dat een \villekeurig gekozen (iliet-verwant) individu van hetzelfde

geslacht hetzelfde DNA-profiel heeft."1 Deze katis kan worden berekend aan de
hand vaii een vergelijking met een referentiebestand. Dit bestand bestaat uit DNA-
profieleti van een aantal personen uit een bepaalde bevolkingsgroep. Het NFI
inaakt nieestal gebruik van een bestand illet de DNA-profielen vaii de blanke me-
dewerkers van het NFI. Het FLDO 111aakt gebruik van een bestand niet DNA-
profieleii van andere individueii van dezelfde etnische herkonist. Onidat dit twee
verschillende referentiebestanden zijn, kuntien de schattingen van de matchkans iets
vali elkaar verschillen Zowel op het NFI als op het FLDO zijii ook bestanden be-
schikbaar van andere veel in Nederland voorkoniende bevolkingsgroepen. Deze
kunneti wordell gebruikt indien er aanwijzingen zon dat de dader vati een bepaald

misdrij f uit  66n  van  deze  bevolkingsgroepeti  afkonistig is.

Een ander verschil is dat iii de rapporten van het NFI wordt gesproken over eeti
volledig of een partieel profiel. tenvijl het FLDO altijd het aatital niarkers noeilit.

De niedewerkers van het FLDO hebben hiervoor gekozen onidat in hun ogen de
fomitilering  vin  het  NFI in zoverre 111isleidend  is,  dat  het  Nfl  bij een relatief lager
aantal niarkers al van een volledig profiel kan spreketi, tenvijl het FLDO pas bij eeti
hoger aantal een volledig profiel heeft. De redeii hiervoor is dat van een volledig
profiel wordt gesproken als voor alle iiiarkers die iii de gebruikte kit aanwezig zijn
eeii DNA-profiel is verkregeti. Aarigezien beide laboratoria atidere kits gebruiken,
kan het aantal liiarkers dat een volledig DNA-profiel definieert verschilleii. Het is
belangrijk 0171 dit te weten als conclusies worden getrokken op basis van het rap-

port.

Het rapport begint illet de weergave van wat is onderzocht. Iii het rapport staat het

zaaknutiitiier bij het NFI, en - ali daar ook onderzoek heeft plaatsgevotideli - het
nutiuiier vati het FLDO. Het zaaknuiiinier van het Nfl wordt gevortiid door het
jaar, de maand, de dag en het volgliunimer (()4.05.19.018): bij het FLDO het jaar
en het volgtiutiitiier (N()4-05()). Diania staat iii het rapport achtereenvolgens welk
niateriaal is onwangeti, de vraagstelling van het DNA-onderzoek eii de conclusie.

hi het rapport van het Nfl wordt waarschijiilijkheid aangegeven iii gradaties: 1llet
aaii zekerheid grenzende waarschijillijkheid (MZGW), lioogst waarschijilluk

(HW), zeer waarschijtilijk (ZW), waarschij,ilijk (W), eii onvoldoende data (OD)
Het FLDO noenit deze gradaties 11OOit bij forensisch onderzoek, onidat de tennell,
zoals MZGW, misleidend kuillien zijn. De waarschijillijkheid is afhatikelijk van de
statistiek. Drie illarkers zijn w61 getioeg voor het excluderen van een persoon, iliet
voor het incrinlitieren. Voor exchisie vati de verdachte geldt dat dit op 100% gesteld

6 1     Wellicht tell  oven'loede:  het is  aaii de rechter  0111 te  bepale,i of voldoeiide is aatigetootid  dat  eeti

spoor daadwerkelijk vati de verdachte atkonistig is. 1)e niatchkatis i, dus niet de katis dat het spoor
atkonistig is vati de verdachte. Deze laatste otiischrijvitig is ee,i klassiek voorbeeld van eeti prosm,-
tor's.ti,/Licy, waarover tiieer iii paragraaf 2.4.2.
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kan worden als de profielen tiiet overeenkomen. Een matdi houdt echter nooit een
1(}()% zekerheid voor ind,isic iii. De kam illoet dus worden berekend. Vervolgens is
het aan de rechter oni te bepalen wat de bewijswaarde vati het DNA-onderzoek is.

Voorbeelden van forniuleritigen in een rapport zijn:
-  "In bovenstiand spoor werd een DNA-profiel, bestaande uit 17 polyniorfe

"
autosoniale DNA kenmerken aangetroffen

-  "111 bovengenoemd spoor was onvoldoende materiaal aanwezig om een be-
"trouwbaar DNA-profiel te kunnen generereti

-  "Iii bovenstaand spoor werd een DNA-profiel, bestaande uk 5 polyinorfe
autosom:ile DNA kennierken aangetroffen afkonistig van een otibeketide

I
111an

-    "Het DNA-profiel van spoor (...) komt overeen met het DNA-profiel van
spoor (.. .)"

-  "Het DNA-profiel van het spoor konit iliet overeen niet het DNA-profiel
"van de verdachte

-   "De kans dat een 1,4//cketter persoon hetzelfde DNA-profiel heeti als aange-
troffen ill het spoor is 1 op 60().0{)0.-

Het NFI spreekt in de rapporten over een 114//eketirti ongerelateerd pers0011, dus
geen naaste verwanten. Echter, als de verwanten iii de DNA-databank Iliet zouden
worden nieegenonien iii het DNA-onderzoek, zou de kans juist kleiner worden.
Dit is nog een discussiepunt tussen het NFI en het FLDO.

Bij verwanten is de kans groter dat ienwind hetzelfde DNA-profiel heeft. Gerap-
porteerd kan d;in worden: "er is ongeveer een kam van 1 op 40000 dat een broer
van de verdachte hetzelfde DNA-profiel heeft". Bij opvallend veel overeenkoni-
sten kan het om een naast fanlilielid gaan. Statistisch betrouwbare conclusies over
een analyst op Y-niarkers en/of op lilitochondriaal DNA kunnen eigenlijk niet
getrokken wordeti, otiidat niannen bitmen een familie altijd dezelfde Y profielen
hebben en alle kinderen het nitDNA van hun illoeder erven.

2.4 De bewijswaarde

In de vonge paragraaf is ingegaan op het deskundigenrapport. De DNA-

deskundige stelt een rapport op waarin hij ofzij de bevindingen weergeeft. In deze
paragraaf staat de bewijswaarde van het DNA-onderzoek centraal. Bij de bewijs-
waarde gaat het om twee vragen. Enerzijds is er de vraag How did it Ret tliere? Heeft
het DNA-niateriaal dat gevonden is wel direct betrekking op de dader, met andere
woorden: is het een daderspoor of is het DNA-niateriaal op een andere wijze op
de plaats delict terechtgekonien? Anderzijds is er de vraag M/hose DNA is it? Wat is
de waarde van de conclusies van het DNA-onderzoek, niet andere woorden: wiens
DNA-niateriaal is het? De eerste vraag valt buiten de reikwijdte van dit boek. Op
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de tweede vraag wordt wel ingegaan. Het is dan belangrijk om te kijken naar de
betrouwbaarheid  van  het  onderzoek  (par.  2.4.1)  en  de forensische statistiek  (par.
2.4.2).

2.4.1 De betrouwbaarheid
Iii het DNA-profiel wordt eeii gedeelte van het unieke genetische materiaal zicht-
baar.62 Het lukt echter niet altijd oni een 'volledig' DNA-profiel vast te stellen,
waariti dus voldoende loci zijii bepaald. Soms is er sprake van een pattieel, eeti ge-
deeltelijk, DNA-profiel. De iliatchkatis bij een dergelijk profiel is veel groter dan
bij een profiel niet meer loci. Ook zijii er steeds vaker niengprofielen, vooral oni-
dat de techiiieken steeds gevoeliger worden. BU een niengprofiel kati het bijvoor-
beeld gaan oiii een metigsel van de dader en het slachtoffer. Door de itifortiiatie
over het aalital pieken per locus en de hoogte daarvati te conibitieren, kan worden
vastgesteld hoeveel personen iiliiliniaal hebben bijgedragen aan het profiel.

Hieniiee 111oet rekening wordeti gehouden bij het rapportereti. Het heeft nanielijk
invloed op de bewijskracht van het DNA-onderzoek. Door rekening te hou(len
niet dit soort factoren, neemt de betrouwbaarheid van de conclusies toe. Bij be-
trouwbaarheid gaat het echter met alleen 0111 de statistische weergave, niaar ook
oni het feit dat het DNA-onderzoek nietisenwerk is. Er konit dus altijd een zekere
niate van subjectiviteit kijken bij het analysereii en rapporteren. Uiteraard zal het
laboratoriuni alleen rapporteren wat het betrouwbaar acht op grond van ervaring.
Een belangrijk criterium hierbij is dat de onderzoeker zijn conclusies staande moet
kunneii houden voor de rechter.

De betrou\vbaarheid iS iliet slechts afhankelijk vati een individuele onderzoeker die
ervoor moet waken geen fouten te maken en de katis op fouten dient te onder-
keillien oni tot veraiitwoorde conclusies te kometi, niaar ook van het laboratorium.
Opgemerkt is dat het Nfl en het FLDO beide geaccrediteerde taboratoria zijn.
Heide laboratoria doen tiiee aan GEDNAP (GEniiati DNA Profiling group) ring-
sttidies oni de betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van hun resultaten te tes-
ten.  Bij zo'ti studie wordt  aaii  tiieer dan  2()() laboratoria gevraagd dezelt-de proef te
doen. De resultaten warden vervolgens vergeleken waania conclusies kutitien
worden getrokken over de kwaliteit van het oiiderzoek.

2.4.2 Forensische statistiek
Iii de vorige paragraaf zijii voorbeelden gegeven van forniuleringen iii het deskuii-
digetirapport. Iii het deskundigenrapport wordt de niatchkans weergegeven. Deze
is bijvoorbeeld Ekn op de iliiljard. Deze fomiulering duidt erop dat het DNA-

"2  hi par. 2.3.2 werd reeds opgeiiierkt dat ti)rensische onderzoekers werkeli illet het liiet-coderetid
1)NA. Hoewel dir DNA geeti ittorniatie bevat over erfelijke eigeiachappeii, zuii er wei plailtseti
op het DNA die sterk verschilleii per persooti. Het gaat dus oni ziinek gezietisch niateriaal dat iii-
tbrniatie bevat over identiteit eii verwatitschap.
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profiel extreem zeldza:lin is. Zou de verdachte hetzelfde DNA-profiel hebben en
toch niet de donor zijn, dan zou dit wel heel toevallig zijn. De uiteindelijke kails
dat het spoor ook daadwerkelijk  van de verdachte afkonistig is, haiigt  af van andere
onistandigheden. Als er nog ander bewijs is tegen de verdachte, dan is het waar-
schijtilijker dan als de verdachte bijvoorbeeld een alibi heeft. Ook hangt het af van
het aantal tiaaste familieleden van de verdachte onidat die een grotere kans hebben
dat ze hetzelfde DNA-profiel hebben (heeft de verdachte bijvoorbeeld een identie-
ke tweelingbroer dan heeft hij hetzelfde DNA-profiel als de verdachte). Zoals reeds

opgeinerkt, zal hier niet verder op worden ingegaan.

Bij de interpretatie van het rapport kunnen denkfouten worden geinaakt. De be-
kendste zijn de proseattor' s fallacy en  de  defritce fallacy. De eerste denkfout wordt ge-
niaakt als gedacht wordt dat een matchkans van 1% betekent dat er een kans is van
99% dat het DNA-materiaal afkonistig is van de verdachte. Als in een rapport staat

dat de kans dat een willekeurig persoon hetzelfde profiel heeft als het spoor 1 op 1
111iljard is, dan betekent dat het volgende: als iemand atiders dan de verdachte het
spoor heeft geniaakt, is de kans dat de verdachte hetzelfde DNA-profiel heeft 1 op
1 miljard. Het betekent niet: als de verdachte hetzelfde profiel heeft, dan is de kaiis
dat ieniatid anders het spoor niaakte 1 op 1 miljard.

De tweede denkfout wordt geniaakt als alleen wordt gekeken naar het totale aantal

personen van wie het spoor afkonistig kan zijn. Er wordt dan van uitgegaan dat
voor elke persoon niet hetzelfde DNA-profiel dezelfde kans bestaat, ofwel dezelfde

waarschijtilijkheid, dat hij het heeft achtergelateii. Meestal wordt hier de volgende
redenering gevolgd: er zijn 16 nliljoen Nederlanders, dus bij een niatchkans van 1
op 1 miljoen zijn er in Nederland nog 16 andere nienrn niet hetzelfde DNA-
profiel. 111 totaal zijii er dus 1711ie1isen met hetzelfde DNA-profiel, namelijk inclu-
siefde verdachte. Dit niaakt de kans dat het DNA-profiel van de verdachte afk0111-

stig is 1 op 17, dus 6%. Uit de niatchkans kan echter helemaal niet wor(len afgeleid
wat de kans is dat het DNA-profiel van de verdachte afkonistig is. Er wordt hierbij
geen rekening gehouden met verwantschap en met de zwaarte van het overige

bewijs:' Als er al andere aanwijzingeii zijn, bijvoorbeeld herkeiming van de ver-
dachte door een getuige, dan is de kans groter dan als er slechts eeii hit is niet de
DNA-databank en geen overig bewijs. Hiemiee nioet de rechter rekening houden
in de afwegingen die worden gemaakt naar aanleiding van het deskundigenrapport.

Ook bij een niengprofiel zijn er factoren waaniiee rekening nioet worden gehou-
den bij het duiden van de bewijswaarde. De methode die hiervoor gebruikt wordt
is de likelihood ratio-niethode. Binnen deze inethode worden twee scenario's ge-
schetst en vervolgens wordt de kansverhouding van deze scetiario's berekend. /Us

bijvoorbeeld een mengprofiel wordt gevonden waarin DNA-kennierken van de

63 Zie hierover Sjerps & Kloosterniati 2(X 12, p. 32( 1 e.v.
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verdachte voorkonien, niaar dat niet is te herleiden tot twee of nieer afzonderlijke

DNA-profielen, dan wordt zowel de hypothese dat het DNA van de verdachte

niet aanwezig is, als de hypothese dat dit wel zo is, onder de loep genonien. Eerst
wordt berekend hoe groot de kans is dat het DNA-profiel wel wordt waargeno-
nien als het daadwerkelijk aanwezig is en vervolgens de kans dat het DNA-profiel
wel wordt waargenonien als het iliet daadwerkelijk aanwezig is. De vraag die bin-
neii de  berekening centraal staat is of dit betekent dat het  er ook echt iii aanwezig
is, of dat het gewoon gailt 0111 gelijke keinnerketi die 11iet van de verdachte alkom-
stig zull.

De verhouding tussen de twee berekende ka,iseii wordt vastgesteld door ze op el-
kaar te dele11. De prosea,tor's hypotliesis. de katis dat het DNA-profiel daadwerkelijk
aanwezig is, wordt gedeeld door de defe,ise hypothesis, de kans dat het waargenonien
DNA-profiel per toeval overeenkotiit niet het DNA-profiel van de verdachte. De
uitkonist wordt de likelihood ratio genoenid. Een likelihood ratio van 1 geeft aan dat
de kails eveii groot is onder beide sceiiario's.  Als  de kans groter  is  dan   1,  dan  is  de
kaiis dat het DNA-profiel wordt waargetionien groter als het eerste scenario waar
is. Voor kleiner dan 1 geldt het onigekeerde. Als de berekende likelihood ratio
100.000 is, dan wordt iii het rapport geformuleerd: "De kans op het waarnenien
van het DNA mengprofiel van het celniateriaal van de beinoilstering van  [...]  is
ongeveer honderdduizend keer groter als scenario 1 waar is dali wanneer sceiiario 2

-(,4wJar ts

Dit voor \vat betreft de technische kant van het DNA-onderzoek iii strafzaken.
Iii  het volgende hoofilstuk volgt een juridische itileiding.

w    Olitleelid aall NFI 2(H 17. Bruittckst  7, p.  19.
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Hoofdstuk 3

Juridische inleiding

In dit hoofdstuk worden de wettelijke regelingen die betrekking hebben op het
DNA-oiiderzoek in strafzaken uiteengezet. Tevens worden bij iedere regelilig de
aanleiding en het voorafgaande debat geschetst, niet andere woorden: zowel op de
totstandkonling als op de itihoud van de regelingen wordt ingegaan. Het betreft
achtereenvolgens  de  Wet  DNA-onderzoek  iii  strafzaken  uit   199465  (par.  3.1);  de
wijziging van deze wet in 200166 (par. 3.2); het Besluit DNA-onderzoek in strafza-

(,Rkeli67 (par. 3.3); de Wet DNA en uiterlijk waarneetiibare persoonskeiinierken
(par. 3.4); en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden6" (par. 3.5). Op de laatste
twee wetten zal iii dit hoofdstuk mitider uitgebreid worden itigegaan omdat zij nog
aan de orde konien in hoofdstuk 8 respectievelijk hoofdstuk 6. Tot slot wordt in
dit hoofdstuk een inleiding gegeven op de relevante Engelse DNA-wetgeving (par.
3.6).   Het  doel  van deze laatste paragraa f is  oni de lezer voldoende bagage 111ee  te

geven om de rechtsvergelijkende paragrafen niet Engeland (par. 6.2,7.2 en 8.2) te
kunnen plaatsen.

3.1 De Wet DNA-onderzoek in strafzaken (1994)

In deze paragraaf wordt ingegaan  op de eerste Wet DNA-onderzoek  iii  strafzaken
uit 1994. Hoewel  het  gaat  oni  een  wet die iliet  nicer iii deze vorni geldig is, is het
toch zinvol oni stil te staa,1 bij de aanleiding vati de introductie van de wet en 0111 de
arguineiitatie die hieraati voorafging te bekijketi. Het gaat 113111elijk 0111 de eerste fo-
rensische DNA-wet in Nederland en de arguii,entatie over de totstandkomilig heeft

weze,ilijk deel uitgeniaakt vati de debatten die ook later nog zijn gevoerd over de
andere wetten

3.1.1 Aanleiding
Het is bijzonder te beseffen dat het DNA-onderzoek iii strafzaken niet is geintro-
duceerd door het Openbaar Ministerie  of de wetgever, tiiaar is gestart  niet  een  aan-

tal verzoeken door de verdediging in bepaalde strafzaken. Zo is er de zaak uit Alk-
iliaar waarill een verdachte van een verkrachtingszaak blijft ontkennen, ondanks
het feit dat er veel bewijzen zijn dat hij het delict heeft begaan. Zijn verzoek 0111
een DNA-onderzoek te laten plaatsvinden op grond waarvan hij zijn onschuld zou
kutmen aantonen, wordt  door  het Hof afgewezen  omdat  er genoeg bewijs  zou  zijn

4,9      Wet van  8  tic,veniber  1993,  Stb.   1993,  596.  Inwerkingtreditig op  1  septeniber  1994.
a      Wet rati  5 juli  2(11 1 1,  Stb.  2(101,  335.  Itiwerkiligtreditigop  1   tiovember 2(1(11.
67      Besluit  vati  4  juli   1994,   Stb.   1994,   522.   Gewijzigd bij Besluit  van 27 augustus  21 M 11,  Stb.  2( 101,

4(1(1.

48      Wet vati  8  mei  21 *13,  Stb.  21)( 23,  201.  Itiwerkingtredi,ig op  1  september 2(11)3.
m     Wet vati  16 septeitiber 211( )4,  Stb. 2(H,4,465.  Itiwerkiligtreditig op  I  febrtian 2(105 (gefaseerd).
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voor veroordeling. De Hoge Raad is een andere niening toeged:tan. De Hoge
Raad sotiide op 0111 welke redenen het Hofhet aanbod niet had niogeii a61aan. 71'

Hoewel het de verdediging Was die de eerste verzoeken deed tot een DNA-
onderzoek iii strafzakeii, waaruit voortvloeit dat de niedewerking van de verdachte
aan het onderzoek vrijwillig plaatsvindt, is de directe aanleiding voor de itivoeritig
van de wet gelegen in een arrest waarin het opetibaar nihusterie tevergeeR vroeg
oni een DNA-onderzoek. In dit arrest, het Wangslijmarrest11, ging het oni het vol-
gende. De rechter-comniissaris had de rechtbank Maastricht oni een niachtiging
gevraagd om van een verdachte uit Kerkrade. die weigerde 0111 vrijwillig niee te
werketi, door een arts wangslijiiivlies te lateli afiienieti voor DNA-onderzoek. De
rechtbaia weigerde deze mgichtiging. Ook de Hoge Raad achtte het afilenien vati

watigslijiii iziet toelaatbaar. Volgetis de Hoge Raad kon aaii artikel 195 Sv (oud)
geeii bevoegdheid hiertoe worden ondeend. Iii artikel 11 Gw is ininiers het recht
op lichanielijke integriteit opgenomen. Een bevoegdheid oni itibreuk te niakeii op
dit recht kan alleen benisten op een beperking van dat recht waarin bij ofkrachtens
de wet uitdrukkelijk is voorzien. De uitdrukking ';ian huti persoon' uit artikel 195
Sv hield volgetis de Hoge Raad tiiet iii het van het licliaani afijetiien van daarvan
deel uitiiiakend niateriaal, zoals watigslijm. De Hoge Raad wees in dit arrest dus

uitdnikkelijk op het feit dat een itibreuk op de lichanielijke ititegriteit een wettelij-
ke basis behoeft.72 Snel tia het wijzen van het arrest werden de voorbereidingen
voor het wettelijke traject gestart.

Het Wangslijniarrest was geheel iii lijn illet het Tweede Bloedproefarrest,1*1 waarop

de Hoge Raad zich dan ook beriep. Iii het Tweede Bloedproefarrest was al bepaald
dat het ontnenien van lichaatiisstoffen niet valt onder het begrip 'onderzoek aan het
lichaani: Iii casu was bloed afgeiloillell zonder toesteninliilg van de verdachte.
Omdat het afiienien van het bloed niet viel onder het begrip 'onderzoek aan het
lichaani', werd het onderzoek beschouwd als oilrechtmatig. Derhalve niocht het
resultaat van het onderzoek niet als bewijs gelden. Volgens de Hoge Raad was het

71       HR  12 jittii  199().  111   1991.  17(1.  De  Hogr  11.aad:  "het  hot- Iliad}  het aatibod  vati  de  vet·dachte  otii
111iddels eeti zogetiaanid DNA-olicierzoek te konieii tot eeti absolullt ell volkoi,ieti bewus e11
overtuiging vaii schuld of otischulci luet niogell passereli. dit gezieti de enist vati het teit, de
verschille,1 iii de verklaringen (...), de zwaarte van de strafeti de uitdrukkelijke otitkeii,iing vati de
verdachte." De Hoge luad venvees de zaak terug tiaar het Hot- Deti  Haag.  Ile uitspraak vati het
Hot- 1)eii H.iag is tijdetis de uitvoeritig vati het otiderzoek iii dit boek iliet gevotideti. Eeti Mider
voorbeeld  is eeti arrest  v:iii  het  Hof Aiiisterdani  vati 4 oktober 1988 Waarin  de  verdachte  vaii  eei
aatital verkrachtitigeti eti pogitigen daartoe iii de oingevi,ig van het WTC iii Atiisterdatii, Worlit
vdjgesproketi op groxid vati DNA-onderzoek dat op ,·erzoek rmi de verdedigitig heeft
plaatsgevotide,1.

71   H11 2 juli 199(1, NJ 199(1,751.
72   Hlt 2juti 199(1, NJ 19941,751, rechtsoverwegingeii 3.2.3.3 eti 3.4.
3      HR 26 juin  1962,  1\9  It*,2.47(1.
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nanielijk zeer onwaarschijillijk te achteii dat de wetgever deze mogelijkheid bij de
74totstandkonling van de regelgeving voor ogen had gestaaii.

3.1.2 De inhoud van de wet

Het wetsvoorstel was gebaseerd op het rapport Het DNA-oilderzoek  i,1  strafzakc,1,
'.'

dat het resultaat was van de werkzaaniheden van de Coniniissie herijking Wetboek
van Strafvordering. Iii dit rapport heeft de 00111111issie haar onderzoek naar de nioge-
lijkheden van het DNA-onderzoek in strafzaken gepresenteerd. De nieinories vati
toelichting en van antwoord en de nota's naar aatileiding van het eindverslag Zijn be-
knopt en zakelijk gehouden door veelal te verwijzen naar het rapport in plaats van de
argunieiitatie steeds letterlijk aan te halen. 76

hi het wetsvoorstel DNA-onderzoek in strafzaken werd voorgesteld gedwongen
afiiatiie van DNA-niateriaal niogelijk te liiaken. Toestenitiling van de verdachte
was dus niet 111eer vereist. Voorgesteld werd om het DNA-onderzoek op te nemen
iii het Wetboek vati Stratvorderitig. De artikelen 1382, 151a en 19591-195e Sv wer-
deii ingevoegd.77 In artikel 1513 Sv werd het onderzoek tijdens het opsporingson-
derzoek geregeld, iii de artikelen 195a-195e Sv werd het otiderzoek tijdens het ge-
rechtelijk vooroiiderzoek neergelegd. Tijdens het opsporingsonderzoek is veelal
sprake van een onbekende verdachte, iiiaar er zijn ook zaketi waarin het opetibaar
tilinisterie al een verdachte op het oog heeft. Tegen de bekende verdachte 1110est,

voordat tot DNA-onderzoek wordt overgegaan, een gerechtelijk vooronderzoek
worden ingesteld. Vandaar dat alleen de rechter-cotimiissaris een bevel tot afiiatiie
van DNA-iiiateriaal kon geven. Dit bevel kon alleen worden gegeveii bij verden-
kitig  van  eeti  tiiisdrij f waarop acht jaar of Iizeer gevangeilisstrafstond of bij  eeti spe-
cifiek getioenid gewelds- of zedendelict waarop zes jaar of meer gevangeilisstraf
stond. De nieniorie van toelichting noemt als reden hiervoor het feit dat de kans
dat bij deze delicten bloed of spernia en atidere lichaaniscellen worden aangetrof-
fen, groter is dan bij verniogensdelicten. Daarom kan het DNA-onderzoek iii die

78

gevallen structureel van dienst zijn bij de identificatie van de dader.

74 Overigetis bepaalde  de Hoge liaad  vervolgetis  iii  1988  (Hl<  8 tiovember  1988,  NJ  1989,667  Rec-
mal Fimillercn) dat het onderzoek ami het lichaam tevens het o,iderzoek vati de namurlijk opetliti-
gen en holten van het lichaani onivatte. Ineens viel het onderzoek ami het lich:tam sanien niet het
otiderzoek iii het lichaam. Schalken inerkte in de,ioot bij het arrest op dat het een schril colitrast
vornide met de strikte controle die de Hoge Raad uitoefende op de iialevi,ig vati de bloedproef-
beschikkitig en dat het arrest als een diepteputit iii de jurisprudetitiele argunientatie ko,i wordeti
aatigenierkt.

75     Coninlissie Moons  1991.
76     TK  1992-1993. 22 447, tir. 6, p.  1. Datzoutlietten koste glati van de kwaliteit van de wetgevitig

Overigens Week later dat niet alle politieke partijen zich konden vinden iii het feit dat er 'slechts'
satiietivattitigeti gegeveli werden terwijl het rapport zoil belangrijke rol speelde. Dit gegeven is in
zoverre blijven liggen dat de nuniter alleen 110g aa,igeeft dat het wel gewetist is het rapport als
Kamerstuk te drukken.

77     TK  1991-1992,22 447,  tirs.  1-2, p.  1-4.
78     TK  1991-1992.22 447.  tir. 3. p.  13
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79Het DNA-onderzoek start niet de afiianie van bloed bij een verdachte.   Er is des-
tijds gekozen voor de afiianie van bloed iii plaats van wangslijni, onidat het DNA-
onderzoek aan watigslijni toen tiog niet betrouwbaar genoeg werd geacht. De wet
niaakte niet alleen de afnanie van een bloednionster niogelijk, iiiaar tevens het ver-
gelijken vati het afkenonieti iiiateriaal niet het op de delictplaats gevonden niateri-
aal.  Zo  kan worden vastgesteld of het gevonden niateriaal van de verdachte afl:0111-
stig is. Het werd ook mogelijk om het gevoiiden DNA-materiaal te vergelijkeii
niet DNA-profielen die zijn opgenoiiien iii eeti landelijke databatik. Als het ge-
vondeii DNA-materiaal overeenkonit niet het DNA-profiel vaii eeii verdachte is
er sprake vaii een Illatch. Watitieer eeti Illatdl wordt gevonden is daannee mogelijk
de identiteit van de verdachte bekend. Wainieer eeti madi wordt gevonden met
eeii ander spoor is uiteraard iliet de identiteit van een verdachte bekend, tiiaar is
wel bekend welke nlisdrijven de verdachte nog meer op  zijn  of haar geweten  zou
kunnen hebben. Deze kentiis kan leiden tot eeti bundeling vati het aantal zaketi bij
de opsporing en later de vervolging.

De wet stelde de volgende eisen aan het DNA-onderzoek in strafzaken. Ten eerste
111Oest sprake zijn van eeil ernstig inisdrijf Tevetis dienden er enistige bezwaren te-
geii de verdachte te bestaan eii illoest het onderzoek dringend noodzakelijk zijn
voor liet aan de dag brengen vati de waarheid (art. 195d oud Sv). Het was noodza-
kelijk voldoende bloed af te net'lien, zodat er op verzoek van de verdachte niet het-
zelfde materiaal ook nog een contra-expertise plaats kon vinden. Deze contra-ex-
pertise, of het tegetionderzoek, werd inogelijk getiiaakt door artikel  195b Sv. De

811verdachte moest hier wel zelfoill vragen.

Iii de wet werd opgenotiien dat het van de verdachte afgenomen celmateriaal
tiioest worden vernietigd zodra het belang van het onderzoek dit toeliet (art. 195a
lid 4 oud Sv).M' De profieleii konden warden opgenonieii iii een persoonsregistra-
tie. Ging het oni verdachten die uiteitidelijk veroordeeld werden, dan werd het
DNA-inateriaal niet vertiietigd.  Vond geen vervolging of veroordeling plaats  dan
tiioesteii het DNA-tiiateriaal eii de DNA-profieleti wel worden veniietigd. De
praktijk wees echter toen al uit dat dit niet altijd gebeurde, wat betekent dat er
DNA-profielen werdeti opgeslageti die eigeillijk iliet opgeslage11 hadden liiogen

"'   1)NA-otiderzoek kan uiteraard ook plaatsvitideti bij andere persone,i. buvoorbeeld het slachroffer.
11.edeti liiervoor kilii zijii dat meii tracht rerdachte eli slachtotler aa,1 elk:tar te koppeleti door ami te
tollell dat DNA-niateria.11 van het slachtoffi r aa,iwezig is iii het huis vati de verdachte. Iii dit
hook-dstuk wordt echter steeds vati de verdachte gesproketi oindat het on\·rijwillige DNA-
011.lerzoek iii begitisel iziet silel gericht zal zijii tegeti alidereii.

»"    Indieti  een verdaclite op grolid vai art. 232 Sv ervoor kiest zelt- een deskuiidige aa,1 te wijzen die
het  otiderzoek  iiiag bijwo,ien, vervalt het recht op tegenoiiderzoek  iiigevolge  art.   151 a  lid  5  eti
195b lid 2 Sv.

8 1      Opgeliierkt werd: "gelet op  het  feit dat DNA-profielen slechts gegevens kutilieii  bevatteii  over de
idelititeit vati de onderzochte persoon eii iii dit opzicht vergelijkbaar zij11 11iet viiigeratdrukken, is
er geeti reden aaii de verstrekkiiig ervaii speciale eiseti te stelleti." TK  1991-1992, 22 447. lir. 3, p
12.
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wordeti eii dat DNA-tiiateriaal werd bewaard dat eigeillijk iliet niocht wordeti
bewaard. Dit heeft een ongereclitvaardigde inbreuk op de grondrechten van de be-
treffende persoon tot gevolg en het kan leiden tot een rechterlijk oordeel dat sprake

is van otirechttilatig verkregeti bewijs.

Het wetsvoorstel is destijds voorgelegd aati verschillende orgatien. Alleen de Orde
van Advocaten kon zich niet vinden iii de hoofdlijnen van het voorstel oindat het
voorstel een te vergaande inbreuk zou vornien op het begitisel dat verdachten van
strafbare feiten iliet behoeven niee te werken aan het vergaren van voor hen nioge-
lijkerwijs belastend bewijsmateriaal:2 Het hoofdbestuur van de Koninklijke Neder-
landse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) nani het standpunt
iii dat het artsen vrij staat hun niedewerking te verlenen aan het afhenien van bloed

83van een verdachte tegen dietis wil, niits aan een aantal voorwaarden is voldaaii.
De verschillende politieke partijen waren het over het algenieen, met uitzondering
van Groenlinks, eens over de noodzaak van de regeling. Ze hadden wel een aantal
vragen over het voorstel. Deze vragen waren niet alleen feitelijk, niaar gitigen ook
in op de grondslag van het voorstel. Deze vragen koiiien hierna aan de orde.

3.1.3 Het voorafgaande debat

Over het wetsvoorstel is uitgebreid gedebatteerd. Hieronder wordt deze discussie

op een aantal hoofdpunten weergegeven. Het gaat steeds om de stand van zaken
anno   1994.

Gro,idredite,1 en begi,isele,1

De Cotinizissie herijking Wetboek van Stratvordering was van nietung dat het
wetsvoorstel voldeed aan de eisen van de artikelen  10 en  11  Gw en 6 en 8 EVRM.
Het gaat dan om het recht op privacy, het recht op lichamelijke integriteit, het
nenio-teneturbegitisel en het onschuldvernioeden. Mituster van justitie Hirsch Bal-
lin  onderschreef deze conclusie.  Voor wat betreft het nemo-teneturbeginsel  en  het
onschuldvernioeden waren de Comniissie en de minister het erover eens dat er

geeii sprake was van een inbreuk. Over het recht op privacy en het recht op licha-
nielijke ititegriteit is nicer gezegd.

De Cotimiissie meende dat de inbreuk op artikel 8 EVRM voldeed aan de eisen
van dat artikel, zodat de inbreuk gerechtvaardigd is.84 Omdat na invoering vati het
wetsvoorstel sprake zou zijn van een fornieelwettelijke grondslag, was ook aan de
vereisteti van artikel 10 Gw, nanielijk dat een itibreuk alleen 1110gelijk is als eeti
wettelijke basis wordt gegeven, voldaan.85 Hiermee was het discussiepunt nog niet
heleniaal uit het debat verdwetien. De Cotiliilissie signaleerde nog een reden 0111

82     TK  1991-1992.  22 447.  nr. 3. p.  2.
8.1   Zie voor deze voorwaardeti de iiiemorie van toelichtilig. TK 1991- 1992,22 447,111-, 3, p. 3.

84 Hierover ineer iii par. 5.1.
85   TK 1991-1992,22 447, tir. 3, p. 4.
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het wetsvoorstel niet de nodige waarborgen te onikleden, namelijk het feit dat in
begitisel de mogelijkheid bestaat oni uit DNA-materiaal erfelijke eigenschappeii
van de onderzochte persoon at- te leiden.  Dit kan een  iiibreuk  op het recht op pri-

86

vacy inhouden.

Ook werd een inbreuk op artikel 11 Gw geconstateerd. De wetgever kiest in het
wetsvoorstel uitdrukkelijk pritiiair voor de afinanne van bloed. Deze keuze is ge-
niaakt onidat met bloed de nieeste ervaring is opgedaan en 011idat bloed een vrij
constante hoeveelheid celhoudend niateriaal bevat.87 Over wangslum wordt opge-
merkt dat het tilinder geschikt niateriaal is onidat de niate waarin het cellen bevat
nogal varieert. Daamaast is er nog weinig ervaring nice opgedaan. Wailneer de arts
of deskundige vati oordeel zou zun dat het bloed van de verdachte geen geschikt
celnlateriaal voor een DNA-onderzoek zal opleveren, kan de rechter-conviiissaris
bevelen dat wangslijmvlies of haarwortels worden afgenonien (art.  195d lid 7 Sv).
Dit kan ook bij toepassing van artikel 195d lid 5 Sv. Meestal gaat het iii deze geval-
len oni verdachten die absoluut weigeren 111ee te werken. Het is d:iii lastig oni -
zelfs onder dwang - bloed af te  nenien. Ofhet gaat om verdachten bij  wie het af-
Ilelliell Vall bloed om bijzondere geneeskundige redenen ongewenst is. Iii deze ge-
vallen wordt voor afiiatiie  vaii  w,ingslijni ot- haarwortels gekozen.

Voor wat betreft de keuze voor afiiame van bloed boven wangslijmvlies, biedt de
memorie van toelichting al wel een voomitziende blik: "de wettelijke regeling zal
nioeten worden aangepast zodra blijkt dat watigslijinvlies en haarwortels in gelijke

„ MHmate geschikt zijii als bloed . Omdat de afiiame van lichaaniscellen een ingreep is
die een inbreuk niaakt op artikel 11 Grondwet moet deze inbreuk bij formele wet
worden geregeld. Het volstaat dus iliet bij algetiiene maatregel van best:uur te bepa-
lendat bloed, wangslunivlies en haarwortels 111ogen worden afgenomen. Deze keu-
ze is geniaakt zodat niet de itidmk kan ontstaan dat de afiiatiie van wangslijmvlies
en haarwortels een lichte inbreuk op de lichamelijke integriteit vornit die bij alge-
11]eize niaatregel van bestuur zou kuntien worde11 geregeld.K"

Over de toepassing van dwang bij de afiianie heeft de comniissie opgeiiierkt dat
eeti altematieve oplossing voor de dwang niet reael is. Het strafbaar stellen van het
weigeren tot het aRtaan van lichaailiscelle11 is niet haalbaar onidat het iliet opvolgen
van het bevel nioeilijk gelijk gesteld kan worden aaii de sanctie die staat op het de-
lict dat met behulp van de afgestane lichaatiiscellen nioet worden bewezen. Wordt
de sanctie ecliter iliet gelijkgesteld, dan zal de dreiging van de satictie zeer waarschijn-

luk geen daadwerkelijke prikkel vonnmi voor de verdachte om toch lichaanistiiate-
riaal  af te staan. De optie  oni de weigering te laten  voor  wat  het  is  en het aan  de

86      TK  1991-1992,22 447,  tir.  3,  p.  5.
8-      TK  199 1-1992,  22  447.  tir.  3,  p.   12.
SM   TK 1991-1992, 22 447, tir. 3. p. 13.
89   TK 1991-1992. 22 447, B, p. 2.
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rechter te laten 0111 te bepalen welke cotisequetities getrokken worden uit de wei-
gering is ook niet refel. De verdachte kan inuiiers allerlei verschillende redenen
hebben oni te weigeren, zodat hieruit geen conclusies voor het bewijs kumiell
worden getrokkeii. Daar konit bij dat het gebruik van fysieke dwang bij andere
dwanginiddeleti geoorloofd is, zoals de dwatigtiliddelen uit de artikelen 53, 2(}5 en
272 Sv.

Betrottit,baarlieid,  verdedigi,igsbela,ig  e,1  bevocgdlicidsverdelittg
Naar aanleiding van enkele vrageti vati politieke partijeti naar de betrouwbaarheid
van het gebruik van DNA-niateriaal als bewijsnuddel iii het strafrecht, nierkt de
tilinister op dat zijns itiziens het DNA-onderzoek betrouwbaar genoeg is. Hij is het
niet de Kanierleden eens dat betrouwbaarheid van het DNA-otiderzoek een con-
ditio sine qua non is. Het gerechtelijk laboratoriuni zal daaroni bij de interpretatie
van DNA-profielen altijd een ruinie veiligheidsmarge iii acht nemen om zo de be-
trouwbaarheid te waarborgen." Ook mott rekening worden gehouden niet het
feit dat de rechter, door de grote betrouwbaarheid van het onderzoek, een grote
bewijskracht kan toekennen aan de resultaten van een DNA-onderzoek. De wijze
waarop het onderzoek wordt verricht, de verzanieling van nionsters en de bewer-

91kitig ervan, tiioet daaroni tiiet de grootst inogelijke zorgvuldigheid geschiedeti.

De minister van Justitie wijst er iii de memorie van toelichting op dat het DNA-
onderzoek iliet alleen het opsporingsbelang, niaar ook het verdedigingsbelang
dietit.42 De verdachte kan itilniers tiiet behulp van DNA-onderzoek aantonen dat
hij of zij onschuldig is. Dit blijkt al uit het feit dat de eerste verzoeken oni een
DNA-onderzoek afkonistig waren van de verdediging. De VVD vmagt zich echter
af of dit niet een soort onikering van de bewijslast impliceert.'  De tiiinister geeft
aati dat dit niet het geval is. Volgens heiii gaat het oni de situatie waanii ieniand op
grond van midere feiten en omstandighedeti ten otirechte als verdachte wordt aan-
getiierkt. Er kan dan voor de verdachte een belang zijii om DNA-onderzoek te
verrichten 0111 zijn otischuld vast te stellen.

Bij een bekende verdachte die iliet vrijwillig nieewerkt, zal de officier van justitie
anno 1994 eerst een gerechtelijk vooronderzoek moeten vorderen. Daarna kan hij
op grond van artikel 1952 bij de rechter-coniniissaris vorderen dat een DNA-
onderzoek zal worden ingesteld. De oRiaer van justitie is zelfstandig bevoegd in-
dien er sprake is van een niet-bekende verdachte Cart. 151a Sv). Itidien de officier
van justitie op grond van artikel 15 la Sv een DNA-onderzoek laat verrichten
wordt het DNA-profiel als opsporingsnliddel gebruikt. Als de verdachte bekend
wordt nadat de officier van justitie is overgegaan  tot het verrichten van een DNA-

9"   TK 1992-1993,22 447, tir. 6, p. 3
91     TK  1991-1992. 22 447.  nr. 3. p. 6.
92   TK 1991-1992,22 447. tir. 3, p. 7.
"1     TK  1991-1992.22 447,  iir.  5, p. 6.
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onderzoek, geldt artikel 15 la lid 4 Sv, waarin is bepaald dat de verdachte 0111 eeti
contra-expertise niag verzoeken. Volgens de nieniorie van toelichting is de rechter-
coniiiiissaris in staat alle betrokken belangen te overzien en af te wegen en te wa-
keti tegen het onnodig opleggeii vaii het bevel tot het verrichteti van een DNA-

94otiderzoek.

Opiizerkelijk is het atitwoord vati de niituster op een vraag uit de Kanier of de
voorgestelde regeling niet het gevaar kent dat opsporingsambtenaren bij verdachten
van lichtere delicten, wantieer geen gedwongen afiianie van lichaaniscellen nloge-
lijk is, iii de verleiding konien oin verdachten bijvoorbeeld krachtig te fouillereti in
de hoop dat zo enkele hoofdharen worden nieegenomen. Volgens de niiizister is
dit gevaar niet zo groot onidat van opsporingsanibtenaren niag wordell verwacht
dat zij de huii toegekende bevoegdheden iliet lizisbruiken. Zou dit wel gebeuren,
dan venvacht de niinister dat de recliter het gedrag af zal straffen door het verkre-
gen bewijs als onrechtniatig aan te nierken.'5 Dat de minister de creativiteit van op-

sporingsanibtenaren hier onderschat, wordt duidelijk uit de bespreking van het
SH,

Tandeiiborstelarrest  iii de volgende paragraaE

Opslag Vall Regevells
Er kati een oiiderscheid geniaakt wordeii tussen DNA-iiiateriaal en DNA-profie-
len.  DNA-niateriaal  inag  211110   1994 iliet worden bewaard. DNA-profielen  niogen
wel worden bewaard. Oilidat DNA-profielen volgens de Memorie van toelichtitig
alleen nwar een streepjescode itihoudeti die slechts afkonistig kan zijn van de on-
derzochte persoon en verder nergetis infortiiatie over gevell, zijii de profieleti ver-
gelijkbaar met vingerafdrukken. 0111 deze redeii wordt het niet liodig geacht 0111

97
aan de het afleiden en mialysereii erva11 speciale eisen te stellen.

DNA-niateriaal dat afkoinstig is va,i sporen, het sporenlilateriaal, hoeft niet te wor-
den vemietigd en mag voor otibeperkte tijd worden bewaard. Dit niateriaal illag,
sanieti 111et de DNA-profieleti, worden bewaard in eeti registratie die tell dienste

staat van de opsporing, de vaststellitig van identiteit van  overleden persotien of van
')Hpersonen  die  niet  in  st.iat  zijii  inlichtinge,i  over  hun  identiteit  te  verschaffen.

DNA-profieleti mogen niet voor andere doeleitiden dan de vaststellitig vati ie-

niands identiteit worden gebruikt.

Hoewel de Coniiiussie herijking Wetboek van Strafvordering van illelling was dat
de Wet politieregisters vati toepassing was bij het bewareti en gebruike,i van profie-

94     TK  1991 -1992,22 447,  tir. 3, P. 1().

'"     TK  1992-1993.22 447,  tir. 6,  p.  9.
94   Hit 29 juizi 1999, 31 31(11). 111.
97  TK 1991-1992, 22 447, tir. 3. p. 12. 1)it is iliet heletiiaal waar: DNA-profieleti be\-atteti ook iii-

tonintle over verwaiitschap.
98   TK 1992-1993.22 447. tir. 6. p. 5.
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len, heeft de izlinister iii het wetsvoorstel besloten dat alleen de toenmalige Wet
persoonsregistraties (nu vervangen door de Wet beschenning persoongegevens) vati
toepassing is. Reden is dat het gerechtelijke laboratorium is aangewezen als houder

')9van de centrale registratie van DNA-profielen.

3.2 De wijziging van de wet DNA-onderzoek in strafzaken (2001)

Al snel na de inwerkingtreding van de Wet DNA-onderzoek iii strafzaken, bleek
dat behoefte bestond aan nieuwe eii verdergaande bevoegdheden. Om aan deze

wens tegemoet te komen, trad op 1 november 2001 de wijziging van de wet DNA-
11*1onderzoek in strafzaken iii werking.    Met de nieuwe wet werd de inhoud van de

artikelen  iii het wetboek gewijzigd en werden  de  artikelen   151 b  en   15 tc  inge-
voerd. De artikelen 1513-1510 Sv regelen de bevoegdheden voor de officier van
justitie tijdens het opsporingsonderzoek en de artikelen 1953-195e Sv regelen de
bevoegdheden voor de rechter-commissaris tijde,is het gerechtelijk VOOronderzoek.

De bepaling uit artikel 1382 Sv ('onder DNA-onderzoek wordt verstaan het on-
derzoeken van celmateriaal dat uitsluitend is gericht op de vergelijking van DNA-
profielen') bleef ongewijzigd.

3.2.1 Aanleiding voor introductie van de wet

De wijziging in de wet werd geniotiveerd door een verwijzing naar de nieuwe
techilische ontwikkelingen. In de wet uit 1994 stond het DNA-onderzoek door
afiianie van bloed centraal. Nieuwe techilische ontwikkelingen maakten het echter
niogelijk het onderzoek niinder belastend te maken. Intiliddels was de techiliek zo
ver dat een onderzoek van wangslijnivlies een even betrouwbaar resultaat oplever-
de als het bloedonderzoek. Het afnemen Van wangslijmvlies werd beschouwd als
een nlinder grote inbreuk op de lichanielijke integriteit dan het bloedonderzoek,
en met dit argunient werd een verruitning van de bevoegdheden gerechtvaardigd
geacht. 1"1

Niet alleen de ilieuwe technische ontwikkelingen vorniden aanleiditig tot het uit-
lII2eindelijke voorstel tot wetswijziging. Ook de casus van het Tandenborstelarrest

bood reden. In dit arrest stond een casus centraal waarin voorwerpen, waaronder
tandenborstels, van de verdachte iii beslag genonien waren vanuit de verwachting
dat er DNA-iiiateriaal op aanwezig zou zijn. Deze tandenborstels werden gebruikt
oni een DNA-profiel te bepalen. Deze niethode werd gebruikt omdat het niet oni
een misdrijfging dat onder de reikwijdte van artikel 195d lid 2 Sv (oud) viel eii het
dus niet mogelijk was om DNA-niateriaal van de verdachte af te nenien.  De  Hoge
Raad oordeelde dat er geen sprake was van een letterlijke fysieke afilame van

99   TK 1992-1993,22 447. tir. 6, p. 3.
11" Stb.  2001,335.

1"t  TK 1998-1999,26 271, tir. 3, p. 1
1<,2  HIi- 29 juili 1999, NI 211)(HI, 10.
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DNA-niateriaal en dat er dus geen sprake was van een inbreuk op het recht op li-
chamelijke integriteit. Ook zou geen inbreuk zijn geniaakt op het recht op be-
schemung van de persootilijke levetissfeer. De Hoge Raad verwees naar de menlo-
rie  vali  toelichting  bij  de  wet  uit   1994 en oordeelde  dat  een  onderzoek  als  iii  het

onderhavige arrest kentielijk buiten het bereik van de wet DNA-onderzoek in
strafzaken viel. In de nieuwe wet uit 2001 wilde de regering deze 'oniweg' blokke-
ren: het was niet wetiselijk dat door inbeslagname van voorwerpen toch DNA-
onderzoek kati worden uitgevoerd in gevallen die daar eigenlijk volgetis de wet
iliet voor in aaiziiierkitigeti kotiien.

3.2.2 De inhoud van de wet
Iii de ilieuwe wet is besloteii 0111 de ondergrens van gedwongen afiianie van
DNA-niateriaal  (toch)  te  verlagen.",3 In artikel  151b  lid  1  en  195d lid  1  Sv  is  be-

paald dat celniateriaal voortaan kati worden afgenonien bij verdenking van ndsdrij-
veti waarvoor voorlopige hechteilis is toegestaan. Dit zijn misdrijven waarop een

gevangenisstraf van vier jaar of nieer is gesteld en enkele andere specifieke nlisdrij-
ven   (art.  67  lid   1   Sv).   Deze  verandering ging gepaard  niet de versoepeling  van  de
eis van 'dringende 1100dzakelijkheid'. Deze eis is vervangen door de woorden 'iii
het belang van het onderzoek'. Deze eis ziet uitsluitend op het belang van het op-
sporingsonderzoek iii verband niet het misdrijf waarvan de verdachte wordt ver-
dacht, en niet op de ophelderitig van andere oftoekonistige strafbare feiten.

In  artikel  151b lid 4 juncto artikel  151 c lid  1  en  195d lid 4 juncto  195e lid  1  Sv is,
naar aailleiding van het Tandenborstelarrest, de niogelijkheid opgenomen om het
DNA-profiel van een bekeiide verdachte te bepalen ami de hatid van celniateriaal
op voorwerpen. Hiemiee is de 011iweg van het Tandenborstelarrest afgesloten. De
111ogelijkheid is beperkt tot verdachteii vaii een misdrijfwaarvoor voorlopige hech-
tenis is toegelaten en ten aalizien van wie zich naar het oordeel van de officier van
justitie of de rechter-conitiiissaris zwaanvegende redenen voordoen om het DNA-
onderzoek te laten vemchten aan de hand van ander dan afgenomen celniateriaal.

De wetsgeschiedenis noenit drie gevallen waarin sprake is van zwaarwegende rede-

tien: iii(lien de verdachte zich verzet tegeil de celafiiaiiie, indieii de verdachte is
overleden of otibereikbaar is,  en itidien  het onderzoeksbelang geheimhouding ver-
eist van het vaststellen vati het DNA-profiel voor de verdachte. 1(14

Niet alleen de voorwaarden voor inzet van het DNA-onderzoek zijn veranderd,
niaar ook de bevoegdheidsverdehng. Hoewel iii de oorsproilkelijk voorgestelde
wetswijziging de bevoegdheid tot het bevelen van afnanie van celtiiateriaal niet
werd  toegeketid aan de officier van justitie, tenzij er sprake  was van vrijwillige me-

1,; De nuilister heeft dus uiteitidelijk besloteii oni af te  wyketi  vati de oorsprotikelijke keuze  van de
regering 0111 iliet voor te stelleti het aantal nzisdrijveii waarbij een DNA-otiderzoek kati worden
bevoleti te verrumien.

11)4
TK 1999-2(MHZ 26 271,19.6, p. 6
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dewerking van de verdachte,'"5 werd deze bevoegdheid later alstiog toegekend. De
rechter-cotiitizissaris is bevoegd tijdens eeti gerechtelijk vooronderzoek, tenvijl de
officier van justitie bevoegd is tijdetis het opsporingsotiderzoek. Echter, op grond
van  artikel   151 b  Sv  kan   de  olficier van justitie  11U   ook een bevel tot gedwongen
afilaine van celmateriaal geven bij een verdachte. Het argument voor de uitbrei-
ditig van de bevoegdheden was, dat nu de iiibreuk op de lichanielijke iiitegriteit
geringer is door het gebmik van watigslijnivlies iii plaats van bloed, de inschakeling
van de rechter-00111111issaris tiiet langer 11oodzakelijk is.

3.2.3 Het voorafgaande debat
Hieroiider wordt ingegaan (,p eeii aantal keniputiten uit het debat dat voorafgaan-
de aan de wetswijziging is gevoerd iii de Kanier.

Het bela,ig va,1 liet o,iderzock

De zinsnede "dringende noodzakelijkheid" is vervangen door de zinsnede "in het
belang vaii het onderzoek". Verschillende politieke partijen begrepen 11iet waaroni
het vereiste van dringende noodzakelijkheid bij het afneinen van bloed niet langer
noodzakelijk werd geacht. u" De regentig geeft aan dat het niet wetiselijk is om bij
de (priniaire) afiiame van wang5lijinvlies het vereiste van het belang van het onder-
zoek te stellen en bij (sectindair) bloedafiianie het vereiste van dringende noodza-
kelijkheid."0 Volgens de niinister zou het hatidhaveii van het vereiste van dritigeti-
de  noodzakelijkheid  in  zijii  algetiieenheid  niet  passen  iii  de  systeiiiatiek  van  het
Wetboek vati Strali,orderitig.

1118

Gro,idreclite,1 e,1 begi,isele,1
Uit het debat blijkt dat er verschil van mening bestaat over de stelling dat bij de af-
nanie van wangslijnivlies het recht op lichanielijke integriteit nii,ider iii het geding
zou zijn dati bij de afiianie van bloed. De tiiinister nierkt hierover op dat het afiie-
tiieti van wangslijnivlies geschiedt door eeii aantal wattenstokjes langs de bintienzij-
de van iedere wang van de verdachte te strijken. De verdachte voelt hier iii princi-
pe tiauwelijks iets van. Bij het afhemen van bloed wordt niet een naald in het li-
chaani van de verdachte geprikt. Dit zou door de verdachte als pijnlijker en
ingrijpender worden ervaren. De nlinister nierkt op dat de eiseii van proportionali-
teit en subsidiariteit met zich meebrengen dat de nlinst zware niethode oni celnia-
teriaal  af te  nemen  de voorkeur geniet  en  dat dus de methode  0111  wangslijnivlies  af
te nellien iliitider belastend is dan die om bloed te verkrilgen." Overigeiis nierkt
hij teveiis op dat hij van nieiiing is dat het afiieinen vati vingerafdrukken en het if-
nenien van celmateriaal van een voonverp, zoals gebeurd is in het Tandenborste-

TK  1999-2{ M 11 1,  26 271,  tir.  8, p. 4.
I'w'  TK 1998-1999, 26 271. lir. 4. p. 3.4 eit 14.
1„7  TK 1999-21 MMI, 26 271, lir. 6, p. 18.
1"H    TK  1999-21 M H I.  26 271,  nr.  6,  p.   19.
1<,9  TK 1999-2(M 1(1,26 271. tir. 6. p. 31.
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larrest, een nog lichtere inbreuk op de lichatiielijke integriteit inhoudt. Er vindt dan
11(1ininiers geen bitinengaaii vati een lichamilsopening plaats.

Het recht op privacy koint ook aan de orde. Naar aanleiding van de nota is een
nader verslag geniaakt waarin heel duidelijk is gesteld dat DNA-onderzoek slechts

dient ter identificatie. Onidat het bij DNA-onderzoek gaat om uiterst gevoelige

inforniatie, 111oet de privacy van betrokkenen zeer zorgvuldig gewaarborgd wor-
den. Uit DNA-niateriaal zou bijvoorbeeld inforniatie over erfelijke ziektes kunnen

worden afgeleid. Dit is ixifomiatie waarvati nietiiand zal willen dat het zomaar be-
kend wordt. Daarotii nioet er reeds bij het liiaken vati de regelgeving voor gezorgd

worden dat gewaarborgd is dat wordt voorkonien dat gebruik wordt geniaakt van
de mogelijkheden tot het verkrijgen van 111eer itifortiiatie. 111

Uit de Kanierstukketi blijkt duidelijk dat is itigegaan op een aantal grondrechten,
111aar Iiiet erg diep. Hoewel een van de keritaken van de Tweede Kanier is 0111
wetsvoorstelleti kritisch te bekijkeii eti uitgebreid iii te gaaii op eventuele knelpun-
ten, blijft het bij een vraaggesprek tussell de fracties en de nlinister. Principiele uit-
gatigsputiten vati het strafrecht wordeii slechts zeer marginaal besprokeii. Dit hoeft
tiatuurlijk geen oinissie  te zijii: wellicht vond  nien  de grondrechten  en/of begiiise-

len gewoon niet relevant iii het licht vati het wetsvoorstel. Echter, ook wordt niet
uitgelegd waaroni bepaalde uitgaiigspunteii, zoals het ilenio-teneturbeginsel eii het
onschuldvernioeden, die bij de totstandkonling van de wet uit 1994 aan de orde
werden gesteld. bij de wetswijzigitig niet iii het geditig zouden zijn. Tevens valt op
dat de Kamer verdeeld is over het antwoord op de principiele vraag naar wit nu
eigenlijk de keni is vati de iiibreuk op de lichanielijke integriteit die wordt geniaakt
door het DNA-onderzoek.

Opslag va,1 geget,elis
De Kaiiierleden vragen ook 0111 een otiderbouwitig van de stelling dat de registratie
van DNA-profieleti eeti grote bijdrage kan leveren aan de opheldering van enistige
geweldsdelicteii. De niiilister beantwoordt deze vr:tag met de stelling dat naamiate
het aantal DNA-profieleii in de DNA-databatik toeneetilt, de venvachting ge-
rechtvaardigd is dat een profielvergelijking eerder tot gevolg zal hebbeti dat een
11ieuw vervaardigd DNA-profiel kati worden gekoppeld aan een ree :is in de data-
bank opgeslagen profiel. Hij merkt op dat de opslag van DNA-profielen hierdoor
een grote bijdrage zal kunneti leveren a.in de opheldering van enistige geweldsde-
licten en atidere delicten waarop eeti gevangenisstraf van vier jaar of tiieer is ge-
steld.'12 De tizinister wijst op het eitidrapport DNA bil i,ibrake,i'

13 waaruit blijkt dat

11"  TK 1999-21)(10. 26 271, lir. 6. p. 7 eli 8.
11 :  TK 1999-2£)(H), 26 271, tir. 8. p. I eli 2.
I l l    TK 1 999-21 M H) ,  26  271,  tir.  6,  p.  3 1.
1 1 3    Dit  eitidrapport  is  getiiaakt iia  de  afrotiditig vati  eeti  pilotproject  DNA  bij  itibrake,i  eti  aaii  het  ka-

bitiet a.uigebode„ iii jutii 1999.
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toepassitig van DNA-onderzoek bij itibraken tot eeti behoorlijke verhoging van

het ophelderitigspercetitage kati leiden. Het gait dan ook 0111 itibraken die geen
niaxiniale gevangenisstraf v.111 acht jareti of 111eer ketineii en dus niet olider de
reikwijdte van de oorspronkelijke wet vieleii.

Bei,oeed Iwidsverdeli,N
Uit het n.ider verslag bleek ook dat niet iedereen iii de Tweede Kanier het eeiis
was niet het besluit oni de bevoegdheid tot het beveleii van afiianie vaii celniateri-
a.11 ook aan de officier van justitie toe te keillieii. Deze bevoegdheid werd iii de
oorspronkelijke voorgestelde wetswijzigitig nog expliciet toegekend bij vrijwillige
niedewerkitig  van  de  verdachte."4  Toi-h  werd het wetsvoorstel aatigepast.' 15  Tij-
deiis de besprekingen van het wetsvoorstel zij 11 izieer wijzigingeii toegevoegd. Het
originele wetsvoorstel hield al een verruinzing vaii de bevoegdheden in, maar de
toegevoegde wijzigingen leiddeii tot eeil nog grotere verruinling. Niet alle politie-
ke partijen waren het eens 11iet deze tetidens. De niinister giiig echter mee niet de

weiis van de tiieerderheid en reclitvaardigde de wijzigingen steeds niet een beroep
op de voortschrijdende techilische otitwikkelingen en op de uitspraak van de Hoge
Raad in het Tandenborstelarrest.

3.3 Het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

Naar aanleiding van de Wet DNA-onderzoek in strafzaken werd tevens een Besluit
libDNA-onderzoek iii strafzaken ingevoerd.   Iii dit Besluit zijn de regels opgeno-

tiieii over het DNA-onderzoek in strafzaken. Tegelijkertijd met de wetswijziging
uit 2001 werd het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken itigetrokken eii een
iliellw Besluit ingevoerd: 17  Ook dit Besluit is daarna  nog  meerdere  nialen  op  puti-
ten  gewijzigd. 1 18  Tevens  werd eeii aparte regeling itigevoerd waarin de procedure

rondom de afiianie is geregeld."" 111 deze regelitig is onder atidere opgetiorizen welk
tiiateriaal onder welke condities voor de afiianie vaii DNA-niateriaal illag worde11

ingezet (wangshjmvliesborstelge, ongepoederde plastic handschoeneii, e.d.).

Het Besluit regelt de \vijze van afiietiien vaii het celiilateriaal en het waarborgeii
van de zorgvuldige behandelitig en registratie (art. 2-6). Zo wordt vet·wezeti naar
de procedure in de zojuist genoenide regeling en wordt bijvoorbeeld toegelicht
hoe het afgetionien DNA-niateriaal dient te worden verpakt. Ook gaat het Besluit
iii op de wuze van het verrichten van DNA-oiiderzoek (art. 7-12). In artikel 7 is

114  TK 1999-2(XH).26 271. lir. H. p. 4.
115  TK 1999-2(X)(1,26 271, lir. ll).
11,

Besluit vati  4 juli  1994,  Stb.  1994,522.

HT  Beslitit vati 27 augustus 2(*11, Stb. 2(Xll, 4(M).
11"  Zle O.a.: 16 deceniber 2(K)2. Stb. 2(,1,2. 641): 311 decetiiber 2(MI4. Stb. 2(11)5. 17: 14 nwart 2(MIS,

Stb.  24 H 6.   188. 5 april  2( M )6.  Stb.  2( H 16.   1 9( ) ;  26  april  2( M 16,  Stb.  2( 1(16,  221 b.  eli  l i)  dece,liber 21 H 17,

Stb. 2(*)7,512.
11"  liegelitig DNA-otiderzoek iti strafzaketi, Sw. 19 oktober 2(*)1, iir. 2(13, p. 14.
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onder andere bepaald dat in Nederland twee laboratoria bevoegd zijn, namelijk het
Nederlands Forensisch Instituut en het Forensisch Laboratorium voor DNA-
onderzoek in Leiden. Artikel 10 gaat iii op vereisten aan de verslaglegging, zoals

welke gegevens het verslag nioet bevatten en aan wie het verslag niag worden ver-
stuurd. Ten slotte wordt ingegaan op het bewaren en vernietigen van DNA-
inateriaal en DNA-profielen (art. 13-18). Artikel 13 regelt dat voldoende DNA-
niateriaal bewaard nioet blijven voor een contra-expertise. Artikel 14 gaat iii op de
DNA-databank. Iii lid 5 is bepaald dat als de techniek meer niogelijk tliaakt, uit het
bewaarde DNA-niateriaal opnieuw een DNA-profiel niag worden afgeleid. Artikel
18 lid  1 geeft aan dat DNA-profielen dertig jaar bewaard niogen wordeii als het
gaat oni de verdetikitig van of de veroordeling voor een nusdrijf waarop zes of
nieer jaren gevangeilisstraf is gesteld. Iii lid 2 is bepaald dat bij lilisdrijven waarop
111axiiiiaal tusse11 de vier en de zes jaren gevatigeizisstraf is gesteld, geldt dat het pro-
fiel na 20 jaar 11ioet wordeti vernietigd. Laatstgenoemde bepalitigen,  over de opslag

eii de bewaarterliiijnen van het DNA-materiaal en de DNA-profielen in een
DNA-dat:abatik, komen uitgebreid tellig iii hoofdstuk 6.

3.4 De Wet DNA en uiterlijk waarneembare persoonskenmerken!2tt

Iii 2()(}3 werd een tiieurve DNA-wet geintroduceerd, nalnelijk de Wet DNA eii
uiterlijk waanieenibare persootisketinierken:21 Deze wet iiiaakt het mogelijk uit
aangetroffen DNA-iiiateriaal uiterlijk waarneenibare persoonskentnerken af te lei-

den.  Op  basis  van  deze  keimierken  kati  een compositieteketiing of een daderprofiel
wordeti getiiaakt waamiee de opsporitig vati de onbekende verdachte kan warden
vergemakkelijkt. De wet is in werking getreden op 1 september 2003:22 De invoe-
ring heeft geleid tot wijziging van artikel 1383 Sv en tot invoeritig van de artikeleii
151d  en   195f Sv. Iii artikel   1383  Sv  is liu bepaald: onder DNA-onderzoek wordt
verstaan het onderzoek van celtiiateriaal dat slechts gericht is op het vergelijken Vall

DNA-profielen of het vaststellen van uiterlijk waartieeinbare persoonskennierken
van de onbekende verdachte.

Dit opsporingsniiddel is aldus itizetbaar iii zaken waariii geeti verdachte bekend is,
niaar wel DNA-tiiateriaal is aatigetrofTen. Als kati worden vastgesteld dat het
DNA-tiiateriaal zeer waarschijtilijk atkomstig is van de verdachte eii dus gesproken

kan worden van een genetisch daderprofiel, kan de inzet van het opsporingsnuddel
zinvol zijn.'23 Het opsporingsmiddel kent echter een grote beperking.  Tot  nu  toe is

121'
Ill deze paragraaf wordt slechts kort op deze wet ingegaati; voor een uitgebreide besprekitig zie

par. 8.1.
121    Wet va,1  8  illei 3 14 0  tot Wijzigilig vall  de  regelitig vati  het DNA-oiiderzoek  iii  strafzaketi  iii  ver-

batid illet het vaststelleti van uiterlijk waanieenibare persootisketitiierketi uit celniateriaal. Stb.
2(M B,  2(1 1.

112    Stb. 21 X )3.  31 2.
ill Het staat nooit vast dat tilateriaal vati de verdachte afkonistig is. Er bestaat altijd eeti kaiis dat het

niateriaal van eeli atider atkonistig is. Ook is altijd de,ikbaar dat er een atidere verklaring is hoe het
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het nanielijk slechts tiiogelijk otii uit DNA-niateriaal de uiterlijk waarlieeiiibare
persoonskeninerketi geslacht  eii ras at- te leiden.  Het valt  niet  te  venvachten dat de
techniek op korte tertilijn zo ver zal konien dat nieer zal zijn af te leiden (zie
hoofdstuk  2). Dit heeft tot gevolg  dat  nog geen echte conipositietekelling  kan
worden getiiaakt. Daar kotiit bij dat het onderzoek is beperkt tot uiterlijk waar-
neembare persoonskenmerkeii die vanafde geboorte zichtbaar zijn. Het is niet toe-
gestaan 0111 onderzoek te doen naar iliet-zichtbare persoonskenmerken. omdat de
wetgever wil voorkomen dat personen door het strafvorderlijk onderzoek gecon-
fronteerd worden niet gevoelige inforniatie die op hen betrekking heeft. De rege-
ring wil bijvoorbeeld iliet dat erfelijke aaiidoeningen of ziektes die zich nog iliet
geopenbaard hebben, worden afgeleid uit het DNA-materiaal. Er zijn twee redenen
waaroni de regering hiertegen is. In de eerste plaats is er het recht op het iliet-weteti
vaii de aanwezigheid van erfelijke aatidoeilingen of ziektes die sluinieren. Iii de
tweede plaats is er de beschern7ing van de persoonlijke levenssfeer.

De  niet  de  nieziwe  wet  itigevoerde artikeleti  houden het  volgende in. Artikel  151 d
Sv geeft de of cier van justitie de bevoegdheid een DNA-onderzoek te bevelen dat
gericht is op het vaststellen van uiterlijk waarneenibare persoonsketinierken. De
rechter-conmfissaris ontleent deze bevoegdheid aan artikel 195f Sv. In lid 2 van
beide artikelen is bepaald dat het DNA-onderzoek slechts gericht kati zijn op het
vaststellen van het geslacht,  het ras, of andere  bij AMvB aangewezen uiterlijk waar-
neenibare  persoonskeimierken. 134 De wetgever heeft er rekening  niee  gehouden
dat het in de toekonist mogelijk zal zijn om ook andere uiterlijk waanieeiiibare
persoonsketinierken af te leiden en het daaroni mogelijk gemaakt om bij AMvB
atidere persootiskeninerken .ian te wijzen die tiiogen wordeii afgeleid en gebnlikt.
Iii lid 3 van beide artikelen is bepaald dat de voordracht voor eeti krachtens het
tweede lid vast te stellen AMvB niet eerder wordt gedaan dan vier weken nadat het
otitwerp aan beide kailiers der Staten-Getieraal is overgelegd. Iii lid 4 van beide ar-
tikeleti staat vervolgeiis dat het DNA-onderzoek slechts kan worden bevolen iii
geval van een niisdrijf als onischreven in artikel 67 lid  1  Sv.  Dat betekent dat het
onderzoek  kati plaatsvinden indien er sprake  is  van  een  111isdrij f w.iarvoor voorlopi-
ge hechteilis is toegelaten (art. 67 lid 1 Sv). Iii lid 5 vati beide artikelen is geregeld
dat bij AMvB nadere regels kitilliell worden gesteld over de wijze van uitvoering
van het DNA-onderzoek.

materiaal op eeti bepaalde pladts terecht is gekolliell. Zo kan het niateriaal iii sonuilige gevalleti af-
konistig  zijii  vali  ee,1  persooti die toevallig eerder op de plaats  vati  het  delict is geweest  of die  eer-

der iii aatiraking is gekoinm inet het slachto fer. Ook is de situatie deiikb:tar waariti eeti dader oni
ver-warritig te zaaieii atider tiiateriaal heeti 'rondgestrooid'

124 Iti het oorsprotikelijke wetsf·oorstel werd ook bevolki,igsgroep als apart persootiskeimierk ge-
110etilli. Later werd geconcludeerd dat bevolkingsgroep valt otider het persootisketinierk ras eti

ilaarom werd het als apart kennierk uit de wettekst vem·ijderd.
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3.5 De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 135

Na de Wet DNA-onderzoek iii strafzaken eii de Wet DNA eii uiterlijk waar-
neembare persoonskeimierken, werd de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
geintroduceerd.   '6 Deze nieuwe wet iiiaakt  het  mogelijk  DNA-niateriaal  af te  tie-
nien bij veroordeeldeti voor een niisdrijfwaarvoor voorlopige hechtenis is toegela-

ten  (art.  67  lid   1   Sv). Het nioet  dan  gaan  0111  een veroordeling zoals genoenid  in
artikel 1 lid  1 sub b eii lid 2 uit de wet. Uit het DNA-niateriaal wordt een DNA-
profiel vervaardigd dat wordt opgeslagen iii de DNA-databank. Het doel hiervan is
om het ophelderen Van reeds gepleegde en toekotiistige tiiisdrijven van de veroor-
deelde te bevorderen. De wet tr;id op 1 februari 2005 gedeeltelijk iii werking, lia-

127tiielijk voor veroordeelden wegens gewelds- en zedendelicten.

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden is, in tegenstelling tot de andere

DNA-wetten iii het strafrecht, opgetiomen iii een bijzotidere wet. De regering
heeft deze ketize getiiaakt onidat ze vindt dat de systematiek van het Wetboek van

Strafvorderitig tiiet iiioet worden doorbroken. De wet niaakt het nanielijk nioge-
lijk 0111 van iedere veroordeelde van wie tijdens het voorbereidend onderzoek geeti
cehiiatencial is  afgetioiiien,  dit alstiog te doeti. 12"  hi het Wetboek  van Strahiorderiiig
staat centraal de opsporitig van strafbare feitell tijdens het voorbereidend onder-
zoek, tenvijl de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden weliswaar gericht is op de
opsporitig vaii stratbare t-eiten, tiiaar pas van toepassing is iia veroordeling:-"  Van-
daar de ketize voor optiatiie iii eeii bijzoiidere wet. De wet strekt zich ook ilit tot
veroordeelden die reeds langer geleden zijn veroordeeld, dat wil zeggen: ook ver-
oordeelden  die op  1  februari  2005 hun straf iiog Iliet (volledig) hadden ondergaati,
vallen  onder de  wet.  Personen die hun straf al wel volledig hebben uitgezeteii  val-
len buiten de reikwijdte van de wet.

De officier van justitie die nitiiens het openbaar 11iinisterie de strafzaak heeft ge-
voerd, is verplicht om iii geval van eeti veroordeling wegens een dergelijk misdrijf
zo spoedig inogelijk het bevel tot afiianie van celtnateriaal te geven. Het is dus iliet

123   Eeti uitgebreidere besprekiiig vali deze zi·et is te vitide,i iii par. 6.1.
126   Srb. 2( M )4.465.
12-  Stb. 21)16. 18. Iii dit besluit zij,1 de artikeltiutimiers getioeitid vati de 111isdrijveti  ·aan'oor de wet

eerst iii werkitig is getredeti. 1)e verwachtiiig is dat de eerste tase. wa.iriti het I)NA-iii.iteriaal v.iii
veroordeeldeti  voor gewelds-  eii zedelidelicteli wordt verzanield.  za]  lopen vati  21 Hj5 tot 2(1,8.  zie

TK  2(M)4-2( M)5.   28  685.  ir.   14,  p.   7.  Overigens  was  het  wetsjoorstel iii eerste itista, itie sowieso
slechts beperkt tot deze delicteti.  zie  TK  21 N 12-21 H 23.  28  685.  lir.  3.  p.  4.  Het  wetsr oorstel is echter
verruiiiid oiiidat de regeritig streeti iiaar eeti niiniere toepassing vati het DNA-otiderzoek. Ook bij
buvoorbeeld woidtigitibraketi kati DNA-oilderzoek goed worde,i itigezet. De 1)NA-databaiik be-
vat veel sporeti \'ati itibrakeii, maar slechts weinig DNA-profieleti Vall ilibrekers. zie o.a. het rap-
port '1)NA bu itibraketi'.

128   De  wet is ituiliddels  ruimhartig  goedgekeurd  iii  EHRM  Van  der  Velden.  EHRM  7  deceniber
hut. tir. 29514/05.

12'4  TK 2(X)2-2(*13, 28 685, iir. 5. p. 3-4.
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de bedoeling dat de ofIcier van justitie wacht tot de betrokken veroordeelde ver-
dachte is geworden iii eeti tiieurve strafzaak waarover hij de leiding heeft.

Er zijn slechts twee uitzonderingeti, die genoenid zijii iii artikel 2 lid 1 sub b. Be-
paald is dat DNA-onderzoek achterwege blijft itidieti redelijkerwijs aannenielijk is
dat het bepalen en verwerken van het DNA-profiel, gelet op de aard van het nds-
drijfof de bijzotidere onistandigheden waaronder het niisdrijf is gepleegd, niet van
betekeids zal kuimen zijn voor de voorkonung, opsporing, vervolging en berech-

13()titig van strafbare feiteii van de veroordeelde. Deze uitzoiideringen Zijil iii de
eerste plaats misdrijven voor de opheldering waarvati celmateriaal niet als relevant
wordt beschouwd, zoals nieineed en valsheid in geschrifte. De regering is van nie-
nitig dat DNA-onderzoek niet gerechtvaardigd kan worden, onidat het delict niet
van een zodanige aard is dat DNA-onderzoek een nuttig opsporingsmiddel wordt
geacht. hi de tweede plaats kan gedacht worden aan de situatie waarin een vrouw
die al jaren tilishandeld wordt door haar nian heni ernstig letsel aatibren* of
doodt.'31  Ook kan gedacht worden aan het geval waarin  eeti arts helpt bij euthana-
sie. In deze gevallen is er geen relevante recidivevenvachting.

3.6 De Engelse DNA-wetgeving

Iii deze paragraaf staat de Engelse (DNA-)wetgeving centraal.  In het kader van dit
boek is het belangrijk om de juridische achtergrond van het Engelse DNA-
onderzoek te kennen vatiwege de besprekingen in paragrafen 6.2,7.2 en 8.2. Iii
die paragrafen wordt de concrete situatie in Engeland per deelonderwerp beschre-
ven oni daaraan inspiratie te ondenen voor de toetsing. Met de juridische achter-
grond van het Engelse DNA-onderzoek wor(len bedoeld het Etigelse rechtssys-

teem. dat op een aantal punten sterk verschilt van het Nederiatidse, en de Engelse
wetgeving die betrekkitig heeft op het DNA-onderzoek in strafzaken.

Paragraaf 3.6.1 geeft een kort overzicht vati  het Engelse rechtssysteeni en  de prak-
tijk voorzover deze op voor dit onderzoek (relevante) putiten verschillen vii het
Nederlandse rechtssysteeni en de praktijk. Deze punten zijn van belang voor de le-
zer oni de achtergrond van de beschrijvingen van de Engelse situatie inzake de
DNA-databatik, het grootschalig DNA-onderzoek en het afteiden van (uiterlijk

1311 Deze bepaling iii art. 2 lid 1 sub b is aatigescherpt tiaar aaideiding van eeti amendenient vati Vati

Haersnia  Buina  (TK  20( 13-2(104.  28  685.  tir.  8,  verva,igen  door tir.   11),  waarin  ter  inperkitig Vali
het aantal uitzonderitigsgevalleti werd voorgesteld de zinsnede 'gelet op de aard van het nusdrij f of
de bijzondere oliistatidigheden waaronder het nusdrijf- is gepleegd' toe te voege,1.  De  liuilister was
vati metiing dat het ameiideinent preciseert iii welke gevallen eeti uitzonderitig aati de orde kati

zijii op de regel dat vati veroordeeldeti celniateriaal wordt afgetionieti (TK 20(13-2004, 28 685, tir.
12).

1 3 1    TK  20(13-2(1114,  28  685,  lir.   1 1:  Van Haersnia Bunia bracht :tls wijzigitig op zijii  anietidenient  tir.  8
- zie de vorige voettioot - aati dat het 'hier wider omstandiglieden bijvoorbeeld [gnigl oni de vrouw
die tiooit eerder met justitie iii aatirakitig is geweest (.,.)' [mijii cursiveringl
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waameembare) persoonskeimierken te kunnen doorgronden. Met het Engelse
recht wordt iii dit boek bedoeld het recht zoals dat geldt in Engeland en Wales

[Engelandl. Op de geldende regels in Schotland en Noord-lerland wordt niet iii-
gegaaii onidat daar (gedeeltelijk) atidere systenien en  regelgeving gelden."' Vervol-
getis wordt iii paragraaf 6.3.2 meer specifiek ingegaan op de Engelse DNA-
wetgeving

3.6.1 Algemeen
Hieronder volgt een beschrijving vati het rechtssysteeni (commoi, laiv versus apil
lati,), de organisatie van de politie, het onderscheid tussen intelligence en evide,ice, en
de privacybeschemiitig iii Etigeland.

Cotiti,1011 lati, systeem
Nederlaiid kent het rit,il lint,-systeem, wat itihoudt dat het gaat om 'wettenrecht'
zoals dat vooral te vitiden  is  op het Europese vasteland ('contitientaal recht'). Enge-

land daarentegen ketit het coi,ii,imi lait,-systeeni. Dit systeeiii is niet de jaren ontstaan

eii gegroeid. In het verleden waren er nog niet zoveel conununicatiemiddelen,
verbleveri tiienseli vaak gedurende hun hele leven op 6611 plek en reisden ze tiage-
noeg niet. Ook koiideii de nieeste nietisen iliet lezen eti schrijven. Iii die tijd wa-
reii er plaatselijke rechters die golden als scheppers van het recht. Het recht werd
door heti in de praktijk bepaald. De wet ontstond dus in de rechtsspraak. Zo kwani
het voor dat iii de verschillende delen van het land de wet vaak anders was. De
ro,111,10,1 lati, is door de tijden heeii otitwikkeld, van origine gebaseerd op plaatselijke
wetten eli later op landelijke wetten, die een weergave waren van uitsprakeii van
door de konitig aangestelde rechters. Coni,iwi, lati, staat dan ook voor een rechtssys-
teem dat vooral is ontstaan uit rechtspraak vati de gecentraliseerde kotiiidlijke

133rechtbanken.

Hoewel er iii Engeland nooit een codificatiebeweging is geweest, is toch ook iii
het Engelse recht itimiddels veel opgenomen iii  wetgeving. 13+  Deze wetgevitig (sta-
titte lati,) kati beschouwd worden als een aativullitig op de coi,it,to,i lati,. Het Engelse
recht kent nu zogetiaanide Acts of Parliament (parleinentaire wetten), Orders iii
Cotiticil (verordeningen vati de Kroon), statittory i,istmi,te,its (verordeiiitigen van de
regering),  niles efcolin (uitgevaardigd door de Ritic Coi,ti,tittec ef the Stipir,ile  Cot,rt)
eti by-Alips (verordenitigen van publiekrechtelijke organeti). De wetgever is het Par-

liante,it.  Dit bestaat uit het Hotisc of Cont,imis en het Hot,se ef 11,rds.  Iii het Hot,se of
Cmwms nenien politici zitting die door democratische verkiezing zijn gekozeii.
Het zijn de 'gewotie' tiiensen die lid zijn vati de Co,isen,ative, Labotir of Liberal De-
1/iocrat partij. In Engeland wordt gestenid op personen en is het dus niogelijk oni
persooillijk een zetel te winiien. Vandaar dat ook Indepe,ide,its nice kuimen doen

132    Zie Ook:  Pititetis  1998,  p.   153  (voettioot  l)
133

l'ititetis 1998. p. 155.
134

l'ititetis  1998, p.  159.
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aan de verkiezingen. Bitmen het Hoi,se ef Co,11,1,0,is heeft de Govenii,ie,it de leidiiig

Deze wordt gevornid door de grootste politieke partij  die  zelf de Pn,ile Mutister en
ovenge Mi,tisters naar voren schuift. Deze maken (gedeeltelijk) deel uit van het Ca-

bi,iet. het Se,tior Com,ititter ef Got,eninte,it Aft,tisters. dat de bevoegdheid heeft oni
wetten voor te dragen (10 Downing Street). Iii het Parliame,11 zijn 646 zetels die
warden bezet door vertegetiwoordigers afkonistig uit Engeland (529), Wales (40),
Schotland (59) en Noord-Ierland (18). Wales heeft ook de Natio,tal Asscnibly for
Wales, maar dit orgaan  kan  niet zelf wetten niaken,  in  tegenstelling tot het Scottish

Parlianietit en de Nortlieni Irela,id Assembly die wel  zelf wetten niogen maken,  al kan
bepaalde wetgeving alleen door het Partia,1ic,it zelf wordeii vastgesteld,  zoals wetteii

135

die betrekking hebben op buitenlatidse zaken.   Het is echter wel oni deze reden
dat Schotland en Noord-Ierland buiten de beschouwingen iii dit boek worderi ge-
laten: de verschilleii russell de Uundische) niogelijkheden itizake het DNA-
onderzoek in strafiaken gaan te ver voor eeti bespreking iii dit bork.

Het Hotise of.Lords heeft een zeer belangrijke rol in de rechtspraak. De zogenaanide
Lati, 1 rds hebben een vergelijkbare billotie als de leden van de Nederlandse Hoge
Raad. De uitspraken worden gedaan bij nieerderheid, dat wil zeggen: per zaak zijn
er in elk geval 5 rechters waarbij geldt dat de nieerderheid beslist. Overigens heeft
innuddels de Co,istiti,tio,tal Refon„ Act 2005 bepaald dat per 2008 deze functie
overgaat naar een St,preme Cotirt  Of tlic UK. De achterliggende gedachte is dat men

een betere scheiding wil van de Trias Politica en dus de rechtspraak \vii weghalen
bij het Hot,se ef 1. rds dat zich initiiers ook bezighoudt niet de totstandkonling van

wetgeving. Voordat nien bij de hoogste rechtsinstantie terechtkoiiit, dient uiteraard
eerst een rechterlijke  weg  te zijn doorlopen. Iii eerste aanleg zijii  er  de  Magistrates'
Cm,rt, waarin rechtspraak door lekenrechters plaatsvindt, en de Croit,1 Cotirt, waarin
een professionele rechter zitting heeft en een rol is weggelegd voor een jury. Hoger
beroep op beslissingen van de Magistrates' Cotirt is mogelijk bij de Croug, Colirt (al-
leen voor de veroordeelde) en bij de High Cotirt, waarbinnen de Qttee i's Be,idi Di-
visio,1 juridische klachten behandelt. Behandeling in hoger beroep van de zaken die

in eerste aanleg zijn behandeld door de Crow,1 Cot,11 vindt plaats door de Crimi,ial
136

division van het  Court  of Appeal.

De politie e,2 liet DNA-o,iderzoek iii strafzake,1
Etigelatid ketit Keen gecentraliseerde politie. Er zijn 43 verschillende local police for.
res, die onder supervisie staan van een Police Atitlio,ity. Een police force kan uiteraard
niet zoniaar zichzelf benoemen.  Er zijn criteria waaraan  moet  worden  voldaan  0111
geaccrediteerd te worden. De korpsen werken autonooni, niaar niaken wel ge-
bruik van de Natioital Crinte I,itelli,Ve,irr Sm,ire en de Police Natic,tal Coi,ipitter. Be-
paalde gegevetis zijn dus voor alle korpsen ter inzage beschikbaar. Voor het DNA-

1 '5   luvii,1 3 M 16, p. 52-55.
1.,6

Zie  voor  eeti  uitgebreide beschrijvitig Staiiihuis 21 K.,2, p 252-274..
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onderzoek beteketit dit dat de DNA-profielen centraal worden opgeslagen, nwar
dat het DNA-materiaal verdeeld is over de korpsen en de verschillende laboratoria.
Het DNA-niateriaal dat wordt afgenonwn van arrestatiten!37, wordt gedurende een
aatital weken bewaard op het politiebureau voordat het wordt doorgestuurd naar

het laboratorium. Het is namelijk de bedoeling dat eerst goed wordt gekeken ofhet
DNA-niateriaal geschikt is, of-alle gegevens aanwezig zijn eii  of aan alle procedures
voor afhanie is voldaati. Anders niislukt de profilering door het laboratorium en dat
betekent dat onnodig kosten zouden worden geniaakt. Als het afgenomen DNA-
materiaal aan alle criteria voldoet, wordt het doorgestuurd naar het laboratorium
al\vaar eeti DNA-profiel wordt geniaakt. Dit profiel konit uiteiiidelijk terecht ill de
Xatimial DNA Database (NDNAD). Het DNA-materiaal echter wordt gedecentra-
liseerd opgeslagen. tiatiielijk bij het laboratoriuni dat het profiel heeft geniaakt. Het
inateriaal blijft eigendom van het politiekorps.

De  reden  dat de politie zich dnik  niaakt  oiii de vraag of-het niateriaal  wel  echt  ge-

schikt is voor profilering, en de reden waaroni een politiekorps eigenaar wordt en
blijft van het celniateriaal, is dat de politiekorpsen in Engeland, ill tegenstellilig tot
in Nederland, waar het NFI direct door de overheid wordt bekostigd, het DNA-
onderzoek uit hun eigen budget inoeteil betaleti. Zij krijgen eeti rekenitig van het
laboratoriutii waar ze nice sanietiwerken en betaleii rechtstreeks. Dit leidt ertoe dat
de korpsen zelf cotitracten afluiten niet geaccrediteerde laboratoria, waarbij de prijs
mede een bepalende factor is. Er is iii Engeland naast de Foretisic  Scic,ia, Sen,ice (FSS)

nog een aantal andere laboratoria, namelijk Lo,ido,1 Goven,nient  Chet,tist  (LGC),
Ce//inark en Dmidee. Bij deze laboratoria wordt dus het celniateriaal bewaard. Op
de DNA-databatik en het beheer wordt in paragraaf 6.1 verder ingegaan.

Het o,iderselieid t,#sse,1 intellige,ice e,1 et,idetice

hi Engeland wordt een strikt onderscheid gehanteerd tussen ilitellige, ice en et,ide, ice.

liltellige,1(c betreft iii feite sturingsitifortiiatie voor het stratiproces. Het gaat oni gege-
vens waarop de opsporitig kan steunen, niaar die niet direct als evidmice Ilioeten

worden aangemerkt. Deze gegevens kometi voort uit gelegde verbanden tussen iii-
forliiatie(bromieti). 1)e verbandeti kullnell tia analyst reden opleveren voor nader
onderzoek.

Iii Engeland zijii opsporingsdiensten iliet verplicht de i,ttellige, Ice beketid te 111aken.

Intellige,We kan bijvoorbeeld een hit tussell de DNA-databank eii de viiigerafdruk-
kendatabank zijn, die eeti aanwijzing vorint voor verder onderzoek naar een per-
soon. Dit hoeti niet te worden geopenbaard tijdens de terechtzitting. Het evide,ice

138     -daarentegen nioet wel geopenbaard worden tijdens de terechtzitting. Intonilatie
die voortkonit uit DNA-onderzoek valt onder i,itellige,ice. De Proscattor kan deze

1 /.
Zie de volge,ide paragralt'voor deze wertelijke mogelijkheid.

1 K   hi  Nederlaiidis er discussie over de  vraag of sturingsilitortiiatie als be,vijs gebruikt img wordeti. zie
Sjerps & Kloostenijaii 3 H 18.
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iiiforniatie iliet zoniaar opeisen. De politie beschikt er wel over. De rechter in En-
geland kan de rechtniatigheid van de ii ttellignice dus iliet toetsen; van het ct,ide,ice

wel. 139

De gelde,ide privacybesdiernii,Ze

Engeland heeft geen geschreveii Grondwet en er is dus geen nationale grondwette-
lijke privacybeschemiing. Dit betekent concreet dat iii Engeland geen artikelen
gelden die vergelijkbaar zijn niet de Nederlatidse artikelen 10-13 Grondwet.'40 Wel
geldt de Himia,i Rte/its Act 1998 waarin de (privacy)bepalingen uit het EVRM tot
Bill of Riglits zijn gemaakt.14' Er is dus privacybeschemiing in Engelatid, namelijk
op grond van het EVRM. Een bijkonistig verschil tussell Nederlatid en Eiigelaiid is
dat Engelatid niet belioort tot de Schengeillanden.142 De privacybescherming die

143

geldt op grond van Schengen, geldt dus niet in Engeland. In verband niet het
DNA-onderzoek iii strafzaken is er een aantal arresten gewezen waaruit blijkt hoe
in Engeland met de privacybescherniing wordt onigegaan.144 Dit blijkt ill het bij-
zonder  uit  de  Ala,per-zaak  die  iii de Volgende paragraaf zal worden besproken.  De-
ze zaak is onlangs voorgelegd aan het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens.

Uit het voorgaande blijkt dat de juridische achtergrond in Engeland verschilt van
de Nederlandse. Kennis van de verschillen is belangrijk bij lezing van de komende
hoofdstukken, als de Engelse situatie wordt geschetst oni daaraan inspiratie te ont-
leiien voor de toetsing in hoofdstukken 6, 7 en 8, en ook 0111 ideeen te otitlenen
voor inogelijke verruiming van de Nederlandse wetgeving.

3.6.2 DNA in strafzaken

Voor het DNA-onderzoek iii strafzaken is de volgende Engelse wetgevitig van be-
latig: de Police a,id Cd,nitial Evide,liC Act 1984 (PACE), de Crinti,ial/listicc a,id Ptiblic
Order  Act 1994 (CJPOA), de Cni,ii,wl  Proceditre  a,id  Investitatic,its  Act   1996   (CPIA),
de Crintinal Evide,ice (Ame,id,ite,it) Act 1997 (CEA), de Crimitial Jilstice mid  Police  Aa

1·19  Zie voor tiieer itifoniiatie over dit Oticierscheid o.a. Vati deti Heuvel e.a. 211(15, p. 99 e.v.
141' Onidat iii Etigelatid het DNA-niateriaal nooit officieel beschouwd is als 'gegeveiis' is de Data Pro-

tectioii Act  199811iet van  toepassitig verklaard.
141    Iii  de  Huniati  Rights  Act  1 998  is  het EVRM  deel  gewordellvatide Etigelse rechtsorde.  In sec-tioti

6 wordt het de Etigelse rechter verboden oni iii strijd niet het EVILM te handelen. al volgt daarop
direct dat het verbod idet geldt als de rechter op grond van 'priniary legislation' niet atiders kati.

142  Buiter e.a. 2(MB. par. 1.3.
143   Vati belang voor de privacy is vooral titel 4. hoofdstuk 3.  Pr,ircaion 9/ pmmal data alid scritrity efdata

ii,ider the  Sdic,Wm  Inti,mian,in  Syskin.  artikeleti  1{ )2-118,  ell  titel 6.  Pri,tertio,1 44 pers,vial data,  artikeleti

126-134)  van  het  Schengen  Verdrag.  Ook  ill het Verdrag  vati  Prum.  wat  Etigelatid  overigem  iiiet
heeti otiderteketid, zijii de getioenide Schetigenbepalitigen van toepassitig. Dit Verdrag betreft ee,i
uitbreiding van Schengen en maakt uitwisseling vati DNA-gegevens tussen bepaalde Europese

latiden mogelijk. Engeland wisselt overigens weI internatiotiaal DNA-gegevens uit niet atidere
latidei i.

144 Ook in Etigelatid bestaat veel o,iduidelijkheid over de precieze betekenis vati privacy, zie Willi-
atils. Johtisoii  &  Martiti  2(-H )4.
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2001 (CJPA), de Ailice Refomt Act 2002 (PRA) en de Crinti,ial Jlistice Act 2003

(CJA).145

De wetgeving die relevant is voor het DNA-onderzoek in strafzaken stanit uit
1984. Toeii werd PACE geintroduceerd. Dit is de Engelse strafwet waarin onder
andere de bevoegdheden van de politie ten behoeve van het verzanielen van straf-
rechtelijk bewijs en de rechteii van veroordeelden wordell geregeld. In PACE
werden de voonvaarden gegeven waaronder monsters tsalnple* mochten worden
verzanield. Zo'11 11 lonster wordt iii de wetgeving een Criliti,lat jlistice Santple ge-
noemd.  PACE  liiaakte  iii  1984 een  onderscheid tussen i,iti,Iiate en 11011-iiltilitate sii,ii-

p/es.  Iii 1984 vielen onder de eerste categorie - waarbij altijd sprake nioest  zijn  van
toestei}1111iiig - bloed, spemia, lichaanisvloeistoffen, urine, speeksel, schaanlhaar, of
een uitstrijkje uit een lichaanisopening. Onder de tweede categorie vielen haar. Ila-
gels, een uitstrijkje anders dati van een lichaanisopenitig, en voetafdrukken ofande-
re afdrukken die iliet alkoinstig zijn van een hand.

Iii    1993   publiceerde   de   Ro ,al   Co,witissio„   0,1   Cni,ti,ial .b,stia' een rapport   over   het
gebruik van bewijs. Dit rapport ging vergezeld van 22 studies waarvan 3 betrekking
hadden op de forensische analyse van biologisch materiaal. De conunissie was on-
der andere van tiieilitig dat wangslijnivlies een iwi,-i,itimate saniple is en dat dit daar-
oin, tiet als alle tioll-ilitilliate Salliples, gewoon mocht worden afgenomen door de
politie. Volgens de conitiiissie was het van belatig dat deze mm-ititii,tate sti,ilp/es zon-
der toesteniniiIig kuillien worden afgenonien van niensen die worden verdacht

vati eeii senoits cni,Ii,1,11 il#i·i,ce. Het iiiaakt daarbij niet uit of het DNA-onderzoek
relevant is voor het delict waarvati de persoon verdaclit wordt. De suggesties uit
het rapport werdeti meegetiotiien iii de Cni,ibial /tistice a,id Police Order Act 1994

(CJPOA). Dit was het eerste aniendenient op PACE dat gevolgen had voor het
DNA-onderzoek iii strafzaken. Ill deze wet kreeg de politie nicer bevoegdheden

oni DNA-niateriaal te verzamelen.  Watigslijin werd vanaf dat moment inderdaad
beschouwd als een 1,0,1-i,itii,late sai,iple. Dit niocht worden afgenonien zonder toe-
steintiiitig als het ging 0111 een onderzoek vati een recordable offetice. De wet ging dus
verder dan de Coniinissie: niet eeti sen'otis mi,Ii'Iial 41-ence was vereist, 111.lar eeti re-
cordable *,ice. I)it zijn  delicten waarop gevatigenisstraf staat  en  waarvoor een  pro-
ces-verbaal  kati  worden  opgeniaakt  dat  vervolgens  wordt  geregistreerd. 14"

De CJ-
POA maakte het ook mogelijk oni de I)NA-profielen te vergelijken niet de data-
bank. Met andere woorden: er mag een zogenaanide speculatieve zoektocht
plaatsvitiden 0111 zo bijvoorbeeld te kijken of er cold hits zijn. De I)NA-profielen en
het DNA-niateriaal vaii verdachten die niet veroordeeld werden, mochten (nog)
niet worden opgeslagen iii de databatik.

!45
Eiigelatid ketit geeii I)atabase Act, niet atidere woordeii: er is geeti vergelijkbare regelgeviiig met

het Nederlaiidse Besluit DNA-otiderzoek m stratzaketi.
44 Buirer e.a.  21)( 23,  par.  1.3.  Dit  gat veel verder daii de grens vati art.  67  lid  1  Sv die  iii  Nederlmid

als criteriutii wordt gehanteerd.
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De CJPOA leidde  iii  1995  tot de oprichting  van de DNA-databank (NDNAD).
De wetgeving stond echter iliet Stil. Ill 1996 werd door de Cril,litial Proced,irc mid

Investixatioits Act de iiiacht van de politie nog verder vergroot toen het mogelijk
werd geniaakt oni DNA-profielen vatiuit het hele Veretiigd Koninkrijk te gebrui-
ken voor een speculatieve zoektocht in de NDNAD. Iii 1997 volgde de Cnmi,tal
Evidmice (A,ite,id,imit) Act (CEA).  De  C.EA  niaakt  het  niogelijk  om een 11011-illtilltilte

santple af te nenien van bepaalde veroordeelden voor een recordable ofelia, die al ver-
oordeeld waren voordat de CJPOA in werking trad, namelijk   op   of na 10 april

1995. Toesteninung van de veroordeelde hiervoor is niet vereist.

Verdere veranderingen werden vervolgens ingeluid door de Crimi,ial./listirc a,id Po-
lice Act (CJPA) uit 2001. De CJPA niaakt het niogelijk 0111 het DNA-niateriaal en
de DNA-profielen van  metiseti die uiteindelijk niet vervolgd of veroordeeld zijn
voor een recordable offc,tce te bewaren en er een speculatieve zoektocht niee Uit te
voeren. De aaizleiding voor deze stap lag besloten in de resultaten die naar voren
kwanien uit het rapport Under the Microscope.'47 'ET vonden nanielijk steeds nicer
Illatdles plaats met profielen die eigenlijk hadden nioeten worden verwijderd en dus

niet in de databank hadden mogeti zitten. Omdat er wel /lits waren illet deze pro-
fieleti besloot de Engelse wetgever dat het DNA-profiel en het DNA-niateriaal
niet hoefden te wordeii vernietigd. De enige voorwaarde was dat de verkrijging
van het DNA-niateriaal op het nionient dat het gebeurde, rechtniatig was. 148

Deze voorwaarde werd iii het bijzoiider genoenid in een uitspraak van het Hotise of
Lords iii twee zaken, nainelijk die vaii R v. B en die van R v. Weir. hi R i,B maakte

de aanklager voor het bewijs gebruik van een onrechtmatig verkregen DNA-
profiel. In de zaak ging het oin een verkrachting en nlishandelitig van een 66-149

jarige vrouw in haar huis in Lotiden op 23 januari  1997.  Van twee uitstrijkjes werd
een DNA-profiel geniaakt. De gegevens werden opgenomen in de NDNAD.
Vervolgens   werd   op   4  januari   1998   vaii een verdachte   van eeii inbraak   DNA-
niateriaal afgetiomen. Deze verdachte was B. De inbraak had op het eerste gezicht
geeti verbatid lilet de nog onopgeloste verkrachtitig en niishandelitig vati de oudere
vrouw. B werd niet vervolgd voor de inbraak en zijn DNA-profiel en DNA-
111ateriaal dienden daaroni te worden vernietigd. Dit gebeurde echter niet en op-
Iiatiie van zijn DNA-profiel iii de Natio,tal DNA Dambase leidde dan ook al snel tot
eeii hit niet de onopgeloste zaak. De optimne van het DNA-profiel iii de databatik
vond plaats op 23 september en op dat nionient was B al een niaand vrijgesproken

147  Hollie Office 2(MMI.
148  The Natiotial DNA I)atabase Aiinual Report 201)4/5. p. 9.
144

R i, B 2(*H ) [ 1999] 7811 121. Court of Appeal (criiiiitial division).
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van de itibraak, wat betekende dat het DNA-profiel niet in de NDNAD had nio-
151,

gen zitten en dus eigei lijk geen hit plaats had mogen vmden.
Iii deze zaak nani het Cotirt of Appeal het wettelijke stelsel onder de loep en kwani
vervolgens tot de aanbeveling oni de juiste balans te zoeken tuSSell de opsporing
enerzijds en de rechten Van burgers anderzijds. Op grond hiervan kwam het Cotirt
ef Appeal tot de conclusie dat het bewijs niet gebruikt niocht worden. De zaak R v
11'cir werd tegelijkertijd gehoord door het Co,trt ef Appeal. in deze zaak ging het
oni een verdenkitig van inoord waarbij bewijs werd geleverd door een hit met een
DNA-profiel dat ook niet ill de databank had i11ogen zitteii. Ook hier was het
Cotirt  of Appeal van mening dat het bewijs niet gebruikt mocht worden. Het Hotise

ef Loids oordeelde echter iii beide zaken het tegenovergestelde. Het votinis  vaii  het
Cot,rt of Appeal Was "contrary to good se,ise" en de interpretatie zorgde volgens het

Hotise of Lords onnodig voor het niislopeti van een zaak waarin voldoende bewijs
aanwezig is:" Iii het rapport Under tlie Microscope sloot men aan bij deze visie van
het Hotise of Inrds en werd tiaar voren gebracht: "iii the Ve,ieral interest efaime detec-
tio,i mid reditction it it,as  til,ze to revisit  tile legislatioll  to co,isider itilietlier all  CJ  saniples, pro-
vided they 11(we bee,1 obtained iii accordmice witli PACE, sliould be retained mi tlie

„132NDNAD  to provide a i,seftil sotirce  qf i,itellige,ice  to aid fittiire i,ivestiFatio,is. Vatidaar„

dus de wijziging vati PACE iii 20()1 door de CJPA. De CJPA maakte het niet al-
leen mogelijk  0111 van niet vervolgde of niet veroordeelde arrestanten en verdach-
ten celtiiateriaal af te tietiien. Iiiaar ook van vrijwilligers van bijvoorbeeld eeti
grootschalig DNA-onderzoek. Eeii verschil is wel dat bij deze laatste groep schrif-

153telijke toestelilliling is vereist voor de opslag. Het celmateriaal niag ook worden
bewaard. Venvijdering vindt slechts plaats bij overlijdeii of op verzoek van de poli-

154tie  of het laboratontini. Voor vrijwilligers geldt,  net als voor anderen,  dat de toe-
stenitiling voor de opslag niet kan  warden teruggedra.lid.'"
111  2()00 gaf premier Tony Blair aan dat iii  2004  zo'n drie miljoen profielen nioes-
tell zijn opgenomen van wat hij noenide de artive cril,Ii,tal popit/atioil. 156 Dit zvas ie-

15' Pikaiit detail is dat B eeti valse na.Hii had opgegeveii a.iii de politie waardoor de politie geeti inzicht
had iii zijit i-rimin, d record eii dus Iliet op de hoogte was vali het teit dat B al eerder was veroordeeld.
o,ider atidere voor een publieke ruzie (q#Pay). Op grotid vati (de weteiischap vaii) deze veroorde-

litig zou de politie bij de arrestatie wel bevoegd zijii geweest DNA-tiiateriaal af te netiieii wat iii
ieder ger·al  had  niogen  worden  bewaard,  otigeacht  de  vraag of wel  of niet eell vervolgitig 11.1 de ar-
restatie piaats had gevoticlen.

151  R p B. Attoniey Ge,ieral's ret-eretice No. 3/1999 May 21*11) 12(101] 2A [911. Eeti vergelijkbare zaak
is  R  r  Ifi'ir,  Crourt of- Appeal (crindnal division),  26 May  21 K H I. Deze laarste  zaak  is  tiiet  apart gepu-
bliceerd.

132   Zie Honie Ollice 2(XM): eli Williatils, Johnsoti & Martiti  2111)4. p. 37.
1.3 Johiaoii . Martiti & Willianis 211(33. p. 31: eti Willianis & Johtison 2,)(15, p. 128 iii voettioot 311.

Dir  iii  tegelistellitig  tot wat Buiter  e.a.  2(1(13,  par.   1.3,  bewereti:  "1)NA-profieleti  die  wordeti  ver-
krege,i door grootschalige frijwillige 1)NA-otiderzoeketi wordeii Iliet iii de databatik opgetio-
meti." Als er toestemlilii,g is gegeveii, gebeurt dit dus wei. Zie voor het grootschalig DNA-
oiiderzoek verder hootilstuk 7.

154   Zie: Johtisoti. Martiti & Williatiis 2(M)3, p. 22-37.
155    The  Natiocial  DNA  Database  Atitiual  11.eport 2(1()4/5.  p.  1( I.
15. Home Otlice Alitiouticenieiit 269/2(XM). Ook Willianis, Johtisoti & Martiti 2(H)4. p. 37.
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dereen die eeti reairdable c'#i·Iice ten laste was gelegd, ongeacht  of er wel  of niet een
veroordeling had plaatsgevondeii. Ook de DNA-profielen van niogelijke sporen
vallen daaronder. Dit streven is weer terug te vinden iii de Crinii,tal J"stice Aa 2003
waarin is bepaald dat een 11011-ilitimcite scullple zonder toestei]itiiing niag warden af-
genonien als is voldaan aan twee voorwaarden, namelijk dat de persoon in voorar-
rest zit vanwege een arrestatie voor een recordable OfR,ice (dit zon iniplisonab/e Offe,lies)
en dat van deze persoon nog !1iet eerder een sample is af enomen. DNA-onderzoek
ingig dits plaatsvinden bij iedere persoon die wordt gearresteerd voor een recordable

q#i·„cc."7 Het DNA-niateriaal tiiag altijd wordeti bewaard, ongeacht of vervolging
wordt ingesteld.

B

Tegelijkertijd met deze wetswijziging speelde al de Ma,per-zaak waar iii de vorige
paragraaf aan gerefereerd werd.  Iii de Marper-zaak, R   v Chief Co,istable ef Smith
Yorksliire ex parte S and Marper, gaat het 0111 Marper en S, Avec verschillende perso-
neii die ieder apart emi beroep doen  op hun recht op privacy.'59  Het  ging  0111  de
11-jarige S die in 2001 werd gearresteerd voor een poging tot dietital. Hij werd
niet vervolgd, niaar toch werd zijn DNA-niateriaal opgeslagen. En het ging oni
Marper, 38 jaar en ook in 2001 gearresteerd.  Hij was gearresteerd vanwege het las-
tigvallen van zijn partner. Onidat zij zich weer verzoenden kwani er geen recht-
zaak. Toch werd het DNA-niateriaal van Marper bewaard. Beide, zowel S als
Marper, vochten dit aan bij het Hot,se of Lords. Ze waren van mening dat er sprake
was   van   een   schending   van   artikelen   8   en    14   van de Hitnia,i   Riglits   Act   1998

(EVRM). Het Cmirt Of Appea\ was van mening dat de schetiding van artikel 8
EVRM proportioneel was en gerechtvaardigd. Ook was er geen ongerechtvaar-
digde inbreuk op artikel 14 EVRM. Opgemerkt werd: ",iot al/ mi-com,icted people
are  eqi,al from  a  polia,N  poitit  of vinv,  even  thot,111  they  are from  a  legal  o,te...  tlie  cottrts
k,loiv it,eli tllat anto,ig [tllosc acqi,itted] is a sigilificatit proportio,1 - markedly Itiglier thmi iii
the 1,1,-coliviacd popillatio,1 at /art:e - Ii,/to ivill elle,id iii the. fitti,re." "*' Dit is op zijn illinst
een opnierkelijke uitspraak. Ook al zijn mensen die na arrestatie niet worden ver-
volgd vatiuit juridisch perspectief gelijk aan 'gewone' melisen,  toch  is er vanuit  op-
sporingsperspectief belang oni  hun  DNA-iiiateriaal te bewaren onidat zij vanuit  dit

perspectief niet gelijk  zijn  en een groep vornieii die eerder  (weer)  niet de politie  in
aannierking zal komen. Dit laatste dus gesteld ondanks het feit dat ietiiand 1100it iS

157   Het  gitat iliet slechts  om  het  afiiemeii  van  DNA-materiaal.  Ook  viligerafilrukken  wordeti  afge-
tionieii.  Zie  hierover  de  Explanatory  Notes  uit  2( x 13:   "Fiti,ectpn'nts  ran  tiou,  lic taken eleaw,tically and
the  police it'ill  be  able to Mifinn in a feti, mi,itites tlie  identity of a Slispect wliere that  person's 8,<Rapd,its dre
already held 0,1 tlic Natio,1,11 Fi,1 crprint Database. It will prevent persois who may be umited for otlier mat-
ters iwi,idi,1,2 detection by givi,le the police u f,ilse Iwite Mid address."

I 5R 1)it lijkt sterk op een aatizet tot her vullen vati de databank.  Zo ook Alec JetTreys. de uitvi,ider van

de Di\A./iner,prit,t, in Honie Office. I 'nder the .Kfirr,iscc,pe 2()(10. die opinerkt dat als ee,i latid besluit
zo ver te gam, net zo goed besloteli kati  wordeti van iedereeti celtiiateriaal at' te  tiemeti  eli op te
sla:iii. 1 )it kotiit terug in par. 6.1.

1 59    House of Lords. h,dtrments  -  Rreina  v.   Chiff C„nstable  of S,ilith  Yorkshire  A,lice  (Respo,ide,ir)  ex pane

IS a,id .1 fatpcr,  session  20( 13-04,  oii  appeal  from  [20(121  EWCA Civ  1275  eti  [20( I21   1  WLR 3223.
16t ' Il. v Marper & S. 2(MI2b  [2(*121  EWCA Civ  1275. Court of-Appeal (Civil Division)
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vervolgd. Deze zaak geefi niede een rechtvaardiging aan de genoenide wetgeving
uit 2003. Het House of Lords ging zover dat gesteld werd dat er heleniaal geen spra-

16 1

ke is van een inbreuk op de privacy.

Een  van de laatste niogelijkheden  die  iii  Engeland  is  gefiitroduceerd,  is  de »i,ilial
st'ardli,W. Het is nog niet helenlaal uitgekristalliseerd wanneer dit precies is toege-
staaii, 111aar het lijkt er stee :is nieer op dat gebruik van deze techiliek breed Fvordt

geaccepteerd.",2  Het  is  een  techniek  om de NDNAD te doorzoeken  op  DNA-
profielen van personeii die sterk lijken op het DNA-profiel van een spoor. Deze
sterke gelijkenis zou kuntien duiden op verwantschap tussen de persoon en de ver-
dachte. Itilillers, DNA-profielen tussen fanlilieleden vertonen in de regel nieer
overeetikoiiisteii dati die tussen willekeurige persotien. Het verwantschapsonder-
zoek kan echter leiden tOt 1110eilijkhedeii omdat personen niet altijd op de hoogte
zijii van de venvatitschap eti deze personen dan dus met voor hen nieuwe infoniia-
tie  worden  geconfronteerd. 163  Dit kan bijvoorbeeld leiden  tot  vragen  onitrent  vii-

derschap. Ook zijn privacy en vertrouwen in het geditig, niet name als het gaat om
vrijwilligers die hebben aangegeven dat hun DNA-niateriaal mag worden bewaard.
Zij zijii zich zeer waarschijiilijk iliet bewust van de mogelijkheid dat door hun
DNA-profiel venvanten zouden kunnen wordeii geincriniineerd. Oni deze rede-

144nen wordt verwatitschapsonderzoek nu alleen toegepast iii zeer ernstige zaken,
165

111aar het lijkt er op dat dit in de toekonist zal worden verruinid.

Hierboven werd de stand van de Engelse DNA-wetgeving beschreven. Ook in
Etigelatid is het debat echter ilog niet afgerond. Er is iii Engeland discussie gaande
over de niogelijkheden  vati./21,itilial searchi,W,  over de  afii.inie en opslag van  DNA-
niateriaal vati arrestanteii, vrijwilligers eii kinderen eii over de opslag vati het
DNA-iiiateriaal. Dit konit iii de besprekitigeii van de thenia's in de hoofdstukken
6,7 en 8 weer aan de orde.

1,)1 Met uitzotideritig v.iii  Barotiess Hale  of- 11.ichitiolid. die  opnierkt d.it artikel  8  EVILM wel  iii  het

geding is. zie tirs. 67-89.
1.2    Bieber & Lazer 21104.
1„; Hou  of Co,11111oiii Select Conmlittee on Science mid Techtiology Sevetith 11-eport. p. 9.

1',4    The  Natiotial  DNA  Database  Atiiiu,11  11.eport  21*14/5,  p.  26:  "hi  view  of this,  Eltililial  searchitig is
only used in conjmictioii with the Izitonilation Coiiitilissiolier's advice. Furtherniore. all the
Coninlissiotier's observatiotis have beeii addressed by the Natioiwl DNA Operatioils Group iii de-
relopitig a Best Practice Guide for the conduct of faniilial searches."

1*,5 Deze itd-oniiatie is oiitleetid aaii diverse gesprekketi niet Engelse experts op het gebied vm het
1)NA-oxiderzoek iii strafraketi i,1 2( H 16.
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Hoofdstuk 4

Filosofische inleiding: DNA als identificatiemiddel

De reden om DNA-otiderzoek toe te passen bitineii het strafrecht is dat niet be-
hulp van DNA een persoon geidentificeerd kati worden. Iii hoofdstuk 2 is be-
schreven dat deze manier van identificatie voor het eerst is toegepast door Alec jef-
freys. die de  DNA./i,welprilit als identificatietiiiddel iiitroduceerde.  Iii  hoofdstzik 3
zijn vervolgens de relevante strafrechtelijke wetten .iati de orde geweest. In deze
wetten wordt DNA steeds gehanteerd als nuddel om ieniand te identificeren. Deze
identificatie vindt vooral plaats in de opsporiilgsfase. Hierbij bestaan verschillende
mogelijkheden:  er is een verdachte bekend en politie en justitie willeti de verdell-
kitig ondersteunen of ontkrachten door een vergelijkitig van het DNA-niateriaal
met  het  DNA-inateriaal  dat  op de plaats delict is gevonden;  of er is geen verdachte
en politie en justitie willeii het DNA gebruiken 0111 te bekijketi ot- de verdachte

gevonden kan worden iii de DNA-databatik, bijvoorbeeld onidat er sprake is van
een  recidive:  of er is geen verdachte en politie  eti justitie  willen  het DNA gebmi-
ken  voor een grootschalig DNA-onderzoek of otii een  cotiipositietekenitig te nia-
ken aan de hand van af te leiden persootiskeinizerken.  Overigens is de stand vaii
zaken, zoals opgemerkt in hoofdstuk 2, nog niet zover dat dit laatste niogelijk is.

Uit de bespreking van de wetgeviiig iii hoofdstuk 3 blijkt reeds dat er argunietiteti
zijn, iii de vortii van grondrechten eli beginselen, 111aar ook praktische arglinienten,
0111 niet zonder nieer over te gaan tot de introductie van nieuwe wetgeving die de
mogelijkheden niet het DNA-onderzoek iii strafraken zou verruinien. Dit zijn de
argunienteii die zijn aangevoerd iii het debit over de wetgevitig. Hoewel het
1)NA-onderzoek als identificatieniiddel dus een opsporingsbelatig dient, zijn er ook
andere belangen die geschonden zoudeii kumien worden door het DNA-
onderzoek iii strafzaken en die daaroni dieiien te wordeti afgewogen

Iii dit hoofdstuk wordt een filosofische grondslag gegeven aaii deze belangenalive-

ging. DNA dient als idetitificatieniiddel een opsporingsbelang, inaar juist in de
hoedatiigheid van idetitificatienuddel zijii er ook midere belatigeti iii het geding. De-
ze belangen zijii, op de praktische argunietiten 11.1, hitidanimteel. Het zijii grond-
rechten en beginselen die in dit boek deel uit Zullen maken vall het toetsingskader
dat nader wordt uitgewerkt iii het volgende hoofistuk

De Franse filosoof Ricoeur"'*' schetste iii een van zijn beketidste werken, Soi -,1 4,1 te
lf,7co/11,/1(' ilit ailtre, een otiderscheid tuSSell identiteit als ide,Ii en identiteit als ipse.

*1„ lticoeur behoort tot de stroiiiitig bitiiieti de filosofie die de f-etiotiie,iologie geiioenid wordt. De

feiionietiologie  is de  niethode  otii de tetioniene,i  of de verschijtiselet)  te  betiadereli.  Uitgatigsputit
is dat alles wat zich  op eeti  Of mdere wijze  aaii otis  beir·ustzijii voordoet.  iii  zijii  zuiverheid belia-
derd kati  wordell.  Het gaat oili  eell  bepalitig vall  oilszelf tell opzichte van deze  t-etiotiletiell.
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Identiteit als ide,11 lijkt op het eerste gezicht de vonii van idetititeit waar de opspo-
ring in geftiteresseerd is.  Identificatie is nagaan of een persooti is wie hij  zegt dat hij
is. niet andere woorden: is de persooti dezelfde als voor wie hij zich uitgeeft? Voor
het DNA-otiderzoek: is het DNA-profiel hetzelfde :tls het gevonden profiel? Bij
Ricoeur zijn de idem en de ipse altijd verbonden. De identiteit is een benuddelde
vorni tussen beide aspecten. De juridische polen. te weten het Opsporingsbelang en
de grondrechten en beginselen, hebben betrekking op deze twee verbon(len aspec-
ten van identiteit. De juridische polen zijii bitinen deze context dus ook illet elkaar

verweven.

In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de filosofie van Ricoeur en in paragraaf 4.2
1/8wordt ingegaan op de filosofie van de hedendaagse filosoof Perry    .  1)e keuze otii

ook iii te gaaii op de filosofie van Perry is geniaakt, otiidat deze heel bruikbaar is
0111  de  filosofie  van  Ricoeur te vergelijken.  Zo  kan wordeti onderzocht of de  con-
clusies die Ricoeur trekt ook ondersteund kumien worden door een andere 610-
soot. Iii die ziti dient de filosofie van Perry als toetssteen voor de filosofie van Ri-
coeur. Aangetoond zal warden dat de filosofen elkaar aanvullen. Dit versterkt de
waarde van de conclusies die in dit hoofistuk worden getrokken. Door iii te gaan
op het identiteitsbegrip vati Ricoeur en Perry wordt zichtbaar of de ideiititeit
waamaar de opsporing, het strafrecht dus, op zoek is. dezelfde is als de identiteit die
de grotidrechten en begitiselen beogen te bescherliien.

4.1 Ricoeur

Iii zijn werk Temps et Racit G985) ontwikkelde Ilicoeur het narratieve identiteits-
model. De narratieve theorie van Ricoeur is erg bekend geworde11. Ricoeur was
van 111eilitig dat ieniands levensverhaal een inedierende rol speelt in de ervaritig eti
coiistructie vati de nietiselijke idetititeit. Met andere woordeti: we kutitieti oiize
identiteit terugvitiden iii otis levensverhaal. Sterker ilog: het verhaal heeft een
noodzakelijk bemiddelende rol oiii onze idetititeit te kumien terugviliden. Het is
het 11iedii1111 dat het niogelijk tiiaakt 0111 onze (Iiarratieve) identiteit te constnieren.
Het levensverhaal wordt vortiigegeven in otis hatidelen eii iii onze reflectie daarop.
Ricoeur stelt  dat er da.irbij sprake  is  van een drievoudige tiliniesis.' w' Allereerst  kent
ons leven een narratieve prefiguratie. dat houdt iii dat iii otis handelen reeds een
verhaal is vervat. De tweede niiiiiesis houdt de uitdrukking van de ervaren prenar-
ratieve samenhatig iii expliciete verhalen iii. Het gaat dan otii de gewone verhalen

167  Iii dir hoofdstzik wordt steeds verwezen 11 aar cle Engelse vertalitig van het werk van Ricoeur.
1 2,0 Perry behoort  tot de stroniitig  bitiiieii de filosofie  die  de  atia]ytische  filosofie getioetiid wordt.  11)e

alialytische filosofie gaat uit vati eeti nauwkeurige atialyse wili liet taalgebruik.
169 1-let woord lililliesis kotiit uit het Grieks en beteketit tiabootsitig. Het gaat daii 0111 eeli imbootsitig

raii de werkelijkheid waardoor eeti tiieuwe werketijkheid wordt gescliapeii. De liabootsitig is Iiiet
bedoeld als bedrog: imar gericht op eeti sterke gelijkeids niet de werkelijkheid. of een schaduw
rati de werkelijkheid. Iii her tiarratieve ideiititeitsi,iodel wordt door het levetisverhail de ide,ititeit
gedefitiieerd. i)it is eeti tiabootsitig vati de werkelijkheid.
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die we elkaar vertellen, iiiaar bijvoorbeeld ook oni ronians. Ricoeur grijpt hier te-
rug op Aristoteles' uiteenzettiiig vin de plot. Volgetis Ricoeur kati de plot worden
begrepen als de 'synthese vaii het heterogene'. Iii de plot worden de verschillende
elenienten waaruit een verhaal is opgebouwd tot eenheid gebracht, waardoor het
verhaal een conipleet geheel wordt. Er is echter iliet alleen sprake van eeti ruinite-
lijke diniensie, tiiaar ook vati een teinporele diniensie: het verhaal heeft een begi11,

een 111idden en een eixide en is iii die zin ook conipleet. Ricoeur duidt deze bete-

kenisvolle coilfiguratie van ruiinte en tijd van voorheen heterogene elenienten aan
niet het begrip concordantie. Dit is echter geen constante toestatid. Het verhaal is
eeti handelitig waar telkens iets tussen konit. Ricoeur spreekt daaroni van discor-
dante concordantie. De derde vortii van tiliniesis gaat over de refexieve toepassing

van de 11arratieve cotifiguratie van het zelf. De karakters uit het verhaal kentien ook
de interne dialectiek van concordantie eti discordaiitie. Iii het karakter krijgen de
gebeurtetiisseti een sanienhang, niaar tegelijkertijd is er ook een tenigkeer van het
heterogene, nanielijk van ziekte, liefde, politieke gebeurtenisseii etc,

Volgens Ricoeur is de dialectiek tussen de coticordantie en discordantie in het ver-
haal dezelfde als die tussen hetze#de en het ze#. Iii zij 11 werk Sci-mcitc a)11:,ite 1,1/ at/tre
werkt Ricoeur dit uit. Hij Illaakt eeii onderscheid tussen twee concepten van iden-
titeit, nanielijk identiteit als ide,11 en identiteit als ipse Over de parallel merkt hij op:

"1  hope  to show  that it is withiti the franiework of naritive theory that the  con-
i, 17/1crete dialectic of selfhood and saineness (.  .) attains its tillest developnient.

Het narratieve identiteitsmodel stelt otis volgens Ricoeur iii staat 0111 inzicht te knj-
geii iii de verhoudingen tussen idn,1 eti ipse. Met ide,Ii identiteit bedoelt 11.icoeur
sanieness (Gleichheit, niJnietk of hetzelfde zijn) en met ipse identiteit bedoelt hij
selfhood (Selbstheit,  ipskit6  of het  zichzelf zijn). Ricoeur geeti aan  dat:  "it is with
the questioii of penlia,telice i, 1 tilite that the confrontation betweeti our two versions
ofidetitity beconies a genuine problem for the first tillie."17' Volgeiis Ricoeur heeft
onze persootilijke identiteit een teniporele ditiieilsie, waaniiee hij bedoelt dat er
een continuiteit is van het lichaatii gedurende de tijd. We houden illin of tiieer
hetzelfde lichaani. Onze psychische coiitinuiteit k0111t tiaar voren iii heritineringen,
verwachtingen, verlangens etc.

Op het eerste gezicht lijkt de peniiatietice iii titliC exclusief bij de idet„ identiteit te ho-
ren. Veel alialytische theoriefii gingen daar dan ook vanuit. Ricoeur toont aan dat
de  pen,ia,le,ice iii ti,ite bij beide vornien van idetititeit hoort. Hiervoor inaakt hij een
onderscheid tussen Ilii/tieric,1/ idetitity en qtialitative ide,itity. Met „,i„icrical ide,itity
bedoelt hij  o,ic mid the sai,ir thi,W.  Het gaat dan  om de identificatie met, of beter:
0111 de re-identificatie niet hetzelfde. Bij qi,alitative ide,itity gaat het oni tell extrenle

1711
11.icoeur 1994 (1991)). p. 114.

171  11.icoeur 1994 (1991)), p. 116.
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gelijkenis. Hij merkt op: "it is precisely to the extent that time is iniplied iii the se-
ries of occurrences  of the saine  thing that the reidentification  of the sanie cati pro-

voke hesitation. doubt, or cotitestation; the extrenie resemblance between two or
niore occurrences can then be invoked as aii iiidirect criterion to reinforce the pre-
sumption of numerical identity."1 2 Hij geeft hierbij een voorbeeld, nanielijk het
geval waarin gewerkt wordt niet ooggetuigeti. Aan ooggetitigen kan, in een rechts-
zaak bijvoorbeeld, gevraagd wordeti  of de persoon  die ze op  dat moinent zien  de-
zelfde is als de persoon die ze eerder, tijdens het misdrijf, zagen. De tijd kan ecliter
niaken dat de ooggetuigen zich vergissen. Ze kunnen ervan overtuigd zijn dat ie-
iiiand dezelfde is, niaar ze kutmen nooit heleniaal zeker weten of ieniand precies
dezelfde (one atid the satiie) is. Vatidaar dat dan gesproken kan worden van een ex-
tretiie gelijketiis (extretiie reseinblatice).

Het idee achter het gebruik van DNA-inateriaal als 'ooggetuige' is dat deze Olize-

kerheid verdwijnt: iintiiers, DNA twijfelt iliet. Waar een ooggetuige zich kan ver-
gissen of kati vergeten, kati DNA dit niet. Door wetetischappelijk onderzoek kan
aangetoond worden  of het DNA-tiiateriaal hetzellde is als  het DNA-materiaal dat
op de plaats van het misdrijf is gevondeti.173 Wetenschappelijk onderzoek kan uit-

wijzen dat het DNA-iiiateriaal van een verdachte identiek is niet het DNA-
niateriaal dat gevotiden  is op de plaats waar het  111isdrijf is gepleegd.  Dat wil echter
niet zeggeii dat DNA-niateriaal vaii eeti andere persoon dat niet ook zou kutineti
zijn. En uiteraard wil het nog niet zeggen dat de verdachte ook daadwerkelijk de

dader is vati het misdrijf. Het DNA-onderzoek wekt dus de schijn dat kan worden
aangetoond of iemand o,ic a,id 1/ic sa,ite is, eti dus dat er sprake is van nunierieke
identiteit, maar onidat het DNA-tiiateriaal ook van een andere persoon zou kun-
tien zijn, is er feitelijk, net als bij ooggetuigen, slechts sprake van een extrctite rese,11-

1,1/111(C.

Uit het voorbeeld vati de ooggetuigen konit naar voren dat er nog een ander crite-
riuni is waarin de tijdsafstatid tot uitdrukking kotiit. Ricoeur noellit dit criteriuni
de it,ii,itemq,ted co,iti,titity: ieniand is dezelfde persooti als degene die de vorige keer
gezien is.  "The demonstratioii  of this cotititiuity futictiotis as  a suppletiietitary  or a
substitutive criterion to sitililitude; the detiionstration rests upon the ordered series

of- sniall changes. which, taken one by one.  threaten reseniblance without destroy-
ing it."174  Als je bijvoorbeeld foto's v.iii jezelf van vroeger bekijkt,  zie je dat je qua

uiterluk betit veratiderd, iii.iar toch herkeii je jezelf op de foto. je bent dus dezelfde

petsoon als de persoon op de foto. Voor deze exeratie is een opnierking van Ri-

172    1Ucoeur  1994  (199(1).  p.   116.
1-3  Het blijti echter zo dat het Nederlatids Foretisisch histitliut daarover alleen uitspraketi kati doell ill

temieti van waarschijillijkheid: er is bijvoorbeeld ee,1 katis vati 1 op I ndjard dat het DNA-
iiiateriaal vati ieniatid geniatcht kati worde,i niet het gevotiden DNA-niateriaal. Ook al zd de

rechter iii zij!1 volinis vaak spreketi over het idetitiek zijn niet. de toreiisisch Oliderzoeker zal het
houden op een zeer grote kalls eli iii die zin op eeli wel zeer extrente gelijkelds.

134  1Ucoeur 1994 (199(1). p. 117.
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coeur speciaal van belatig: "iii the peniianence of the genetic code of a biologic iii-
-173dividual the orgaiiizatioii of a coii,bitiatory systeni reniains. Deze opvattitig ver-

sterkt het gegeven dat DNA-niateriaal onveranderlijk is  en dus in d.it opzicht be-
hoort tot \vat we de ide„ i idetititeit tioenien.

Met betrekking tot de il,sc identiteit stelt Ricoeur een belangrijke vraag, nanielijk:
"Is  there a forni of pertiiatietice iii  tinie that  is a reply to  the question  Who  am
..„ 1761 f   .       Oni  aan  te  tonen  dat  deze  constante  er  is,  ilitroduceert  Ricoeur twee  niodel-
leti vaii per111Lltlet,Ce ill tillie, nainelijk karakter en belofte (character eti keepitig one's
word). Hij geeft  ian:  "iny hypothesis is that the polarity of these two models of
perinanence with respect to persons results froni the fact that the peniiatience of
character expresses the allilost complete niutual overlapping of the probleiiiatic of
idetii and ipse, while faithfuhiess to oiieself in keeping one's word iiiarks the ex-
trenie gap between  the peniiatience of the self atid that of the satiie atid so attests
fully to the irreducibility of the two probleniatics one to the other. „177

Ricoeur is al iii eerdere werken ingegaan op de rol vati het karakter. Hij geeft iii

Slli-11,8111£ <011111iC titi atitre echter een 'ideuwe' defitiitie van karakter: "character de-
signates the set of lasting dispositions by which a person is recognized.  Iii this  way
character is able to constitute the liniit poitit where the probleniatic of ipse be-
conies indisceniable from that ofidetii, and where otie is inclined not to distinguish

-178   -·theni 6-0111 one another. Hu geeft dus aan dat precies als eeii soort tweede na-
tuur,  niijn  karakter nlij  of mijzelf is.  Het is mijn ipse dat zich aankondigt als een

ident. Het zichzelf-zijn dat zich aatikondigt als een hetzelfde-zijn. Dit geldt iliet al-
leen voor het karakter, niaar ook voor de lichanielijkheid. Ook bij lichatiielijkheid
is er eeii overlap tussen de ident eli de 4,se.

De dialectick vati het lietzelfde-zii,1 en het zidizelf-zij,1 heeft naast karakter nog een
ander niodel, nanielijk dat van de belofte. 111 de belofte wordt het zich:e//lz ,1 vol-
gehouden ondanks het feit dat iemand misschien is veratiderd. Je kunt iets beloofd
hebben en daar later niet nieer achter staaii. Iii die zin is er geen sprake van het hct-
zelfde-zij,1. Toch houd je je aan de belofte, onidat je die liu eenmaal gegeven hebt.
Iii die zin wordt het zicllzelf-zii,t gecontinueerd. Er is alleen sprake van een pertila-
liellft ill tillte onidat ieniatid vasthoudt a.in een belotte. Het bijzondere hieraan is dat
je je iliet alleen blijft houden aan een belotie onidat je anders als onbetrouwbaar
over zou kullilen  konien. maar dat je je bijvoorbeeld ook houdt am een belofte die
je hebt gedaan aaii ieniatid op zijn steribed. Terwijl iii feite niet gecontroleerd kati
worden  of de belofte wordt nagekonien,  is  er  toch het gevoel  van een verplichting
0111 de belotte na te komen.

1-3  Ricoeur 1994 (199()), p. 117.
1-6  Iticoeur 1994 (199(1), p. 118.
1-' 1licoeur 1994 (199(1), p. 118.
178  Ricoeur 1994 (19911). p. 121.

63



We zagen dat volgens Ricoeur de narratieve identiteit een niedifrend concept is,
waaniiee bedoeld wordt dat het eeti betiiiddelende vorni is tussen coticordantie en
discordantie. tussen ide„, en ipse. Ook het karakter en de lichamelijkheid zijn medi-
ereiide voniieii, nanielijk niediBreiide vornien van identiteit, tussen idan en ipse. Er
is een spanning tussen hetzelfde en het zelf. De identiteit als idctit berust op de per-
litallelice ill tillte, op de onafgebroketi continuiteit, waardoor iemand als dezelfde ge-
identificeerd kan worden. Bij de identiteit als ipse moet de continuiteit, de pen,w-

11£11(:C ili tillie. gezocht worden iii de veratidering. Het is dankzij de ipse dat het zelf

niet met zichzelf sanien  valt.  In  het  karakter en  de lichanielijkheid konien de ide„i
en de ipse sainen eii zijii ze niet te onderscheiden. De spanning tussen hetzelfile en

het zelf is die tussen de concordatitie eli de discordantie in het verhaal. Zoals het
verhaal eeti tiiedifrende rol speelt iii de ervaring en constructie van de nienselijke
identiteit, zo speelt de narratieve identiteit een illedierende rol tuSSell hetzelfde en
het zelf, en zo zijn het karakter en de lichanielijkheid medierende vortiien van ide,11

179

en '11)sc.

Saniengevat kan worden opgemerkt dat DNA als identificatiemiddel ziet op de
ide,i, idetititeit: het doel van de opsporing is om te zien of ieniand dezelfde is.  De
grotidrechten eii begitiselen echter, zien vooral op de ipst identiteit: het bescher-
tiien van het zichzelf--zijn. Op het eerste gezicht lijkt het zo te zijn dat de grond-
rechten en beginselen iliet in de weg staan aan het doel dat men met het DNA-
otiderzoek iii strafzaken tracht te bereikeii. Echter, geconcludeerd is reeds dat de
idei,i en de ipse oillosniakelijk illet elkaar verboiiden zijn. Dit wordt ook duidelijk
als we DNA ilader beschouwen. DNA geeft iliet slechts infomiatie die een identi-
teitsvergelijkiiig niogelijk liiaakt. tiiaar bevat ook andere infomiatie die betrekkitig
heeft op de i),sc identiteit, bijvoorbeeld over erfelijke ziekten. Filosofisch gezegd
bevat het DNA-tiiateriaal een verhaal over een persooti. lii die ziti is er een narra-
tieve cotiiponetit: het DNA-niateriaal als idetitificatieniiddel vortiit een beniidde-
litig tussen idetii en ipse. Het DNA-profiel daaretitegen bevat geen andere infomia-
tie en is dus een 'genetische vingerafdruk' waaniiee etikel en alleen de ide,ii identi-
teit kati worden bekeketi. Alvorens verder iii te gaaii op deze inzichten, wordt

ingegaan op de filosofie van Perry otii te kijken wat hij verstaat otider inedierelide
vort]ieti.

4.2 Perry

Oni de twee vornien van identiteit die Ricoeur onderscheidt te kuillien vergelij-
keli niet Perry, is van belang vooral iii te gaaii op zijti paper 44'sclfa,id I. Iii dit pa-
per onderscheidt Perry drie vomien van self-kiiowledge, nainelijk: 1) agent-relative

1 -9 Weliswaar spreekt Ricoeur vooral  over het karakter  als eeti  niedieretide  vortii.  toch  is  volgetis  heiii

dus ook de lichaiiielijkheid ee,1 medieretide vomi. Lichaa,ii eti karakter vor,iieti allebei verbaiideii
tussell idc'm e,1 41-sc. Bititieii de licliatiielijkheid zie je dat de overlap nisse,i i'£*11,1 eii ips<· te vitideti is
iii het feit dat we eeii lichami hebbeti eii eeii lichaam zijn
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kiiowledge, 2) self-attached knowledge, en 3) ktiowledge of the person one hap-
181 1pens to be.    Je zou verwachten dat Perry de drie vortiien na elka.ir bespreekt. Dit

is echter niet het geval. Hij gaat afzonderlijk in op de eerste twee vortilen eli hij
geeft een groot aantal voorbeelden. De laatste vonii blijft vervolgens onderbelicht,
0111dat het, zoals in deze paragraaf naar voren zal konien,  niet gaat oni echte self-
knowledge.

Bij de eerste vortn  gaat  het  oin  onniiddellijke  kentiis  (knowledge).  Het  giat  om
ketiiiis vanuit het perspectief van  de  handeletide persooti  (agent). Op basis van  deze
ketinis kunlieil uitspraken als 'daar is een appel' eii 'dat is een broodrooster' wordeii
gedaan. Iii deze uitspraken is geen directe verwijzing te viiideti 11aar de pers0011 die

de uitspraak doet.  Dit is volgens Perry ook iliet tiodig,  onidat het zelfbesef eigenlijk
al  is  ingebakkeir je  verlioudt je ten opzichte  vati  de wereld.'81  Er is  dus  sprake  vati
eeti iinpliciete verwijzitig. Keniielijk ben ik me zo bewust van de aRtand en de
richting van  niijzelf ten opzichte  van waar de appel zich bevindt,  dat ik  deze han-
delingen uit kan voeren. Zo kati ik als het regent zeggeti 'het regent'. Wat ik ech-
ter bedoel is 'het regent hier eii liu: Dit hoef ik niet Zo te zeggen om toch een
waarheid te verkondigen. Eeti kind dat zegt 'het is vier utir' heefi geen notie vati
het feit dat het ergetis anders een atidere tijd kin zijii en dat het dus eigenlijk zegt
'het is hier en liu vier uur'. Toch is wat het kind zegt waar.

Volgetis Perry zijii agent-relative roles "roles that other individuals play iii the lives
"IM3of agents. Hij geeft aan dat bij deze vortn vin self-kiiowledge twee gegevens

van belang zijii. De eerste is: "any object we learn about, plays soine agent-relative
role, basic or derived. iii our life."183 Op het nionient dat we de objecten oni otis
hee11 ontdekken, ontdekken we ook weer andere objecten waaruit we weer lerei]
hoe dingen werken en hoe dingen met elkaar verbonden zijn. Het tweede dat vati
belang is, is dat "however coi]iplex our lives are, everything we do comes dowii to
perfomiitig operations on the objects arotind us - objects iii frotit of Lis,  behitid us.

„184above us, objects we are holding; objects we cati see.

Perry vat de eerste vomi van self-knowledge als volgt s.imen: "this then is the first
aspect of self-kiiowledge, agent-relative knowledge  of thiti   that play various roles
iii our lives. This kitid of ktiowledge  is  self-knowledge,  in  that it enibodies ktiowl-
edge of the relations things stand iii to the agent, the thoughts are true because of
facts about the agent.  But  it  does not require  that the agent  have  an  idea  of self or a

1 19'    perry  1998.
tHi Iii de tetiotiietiologie is dit het algeinetie uitgangspiliit. Bij IUcoeur is d.111 ook al voorotidersteld

dat er  her beset- vati  ill-de-wereld-zijn is.
182  l'em' 1998, p. 2.
183    Perry  1998,  p.  2
I.4

l'em'  1998,  p.  2.
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„185tiotion  of itself Met dit laatste wordt weer verwezen naar het feit dat dit besef

eigeillijk iinpliciet aamvezig is.

Bij de besprekitig van de tweede vonil beliandelt Perry uitgebreid het voorbeeld
van Madi a,id the shabby pedagoVile. Mach stapt in een bus en ziet verderop precies
tegelijkertijd een 111.in itistappen. Hij denkt "What a shabby pedagogue that is. that

„18(i
has just entered. Mach heett op dat monient agent-relative knowledge over de
nian die biiinenkonit. Pas dan nierkt hij dat hij in een spiegel kijkt en dus eigenlijk
zichzelf ziet. Volgens Perry had Mach, voordat hij zichzelf herkende, knowledge of
the person he happened to be. Pas nadit hij zichzelfherkende kon hij zeggen "I ain
a shabby pedagogue" etihad hij self-attached knowledge over zichzelE

Stel nu dat Mach bij het uitstappen zijn hootd stoot en als gevolg daarvan aail ge-

heugetiverlies lijdt. Als hij dan zichzelf niet herkent iii het krantenbericht over deze
gebe,irteids. heeft hij ook knowledge of the person he happens to be. Perry geeft
echter aaii dat er iii beide voorbeeldeti over Mach niet echt sprake is van self-
knowledge. Deze ketinis over the person one happetis to be is helemaal Keen vonii
van self-knowledge. De kennis is natiielijk niet verbondeii niet een notie van het
zelf. De notie  van  het  zelf konit  bij  self-attached  ktiowledge het sterkste Iiaar  vo-

ren.187  Over deze Vortil tiierkt Perry het volgende op:  "the view 1 advocate is sitii-
ply that identity  is a basic relation,  and  that  our  idea  of self ("being me")  is  the  idea

of the  agetit-relative role, is ide,itic,11. This is the role we each play in our own lives.
That is, identity, like beitig iii front or behiiid or above, is a basic relatioti relative
to which we have episteniic and pragtilatic niethods. There are certain nietho(is for
picking up iilfortilation about the person identical with us, and certain iiiethods for

,•18*having an effect on that person.

Hij spreekt over de rellexive niethod of knowing.  "This is a method for fitiding
out whether sotiieotie has sotiie property or does not, that we can each Use to fitid
out about ourselves, but calit use to find out about others. What one finds out niay
be accessible to others, usitig different methods. But the particular method in ques-
tion can oilly be used by the person in question to find out about hiniself or her-
selE" IX" Hij tiierkt op dat het niet per se zo hoeft te zijii dat ietiiand atiders die diti-
geti niet over niu kan weten. Zo kan ik nog niet weten dat ik genoeg heb gegeteii,
oilidat illuti lichaani lilij dat nog iliet aatigeeft, terwijl 111ijll nioeder het wel weet,
onidat zij heeft gezien hoeveel ik gegeten heb. Het punt dat Perry wil 111aken is het
volgetide:  "the point isti't that our reflexive niethods of knowing about ourselves

183    Pern'  1998,  p.  5.
186    Perry  1998.  p.  H
/ Peny 3 H).2. p. 38.

1 SH   Perry  1998, p. 9
1

R'    Perry  1998,  p.   1 ( 1.
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are always itifallible or superior to aiiy other niethods. It is that only we c,iii use
theiii. "till

Terugkoniend op de opnierking die net geniaakt is over het hebben van eeii notie
van het zelt- kan het volgende worden opgenierkt. Bij de eerste vortn van self--
kiiowledge is eeti dergelijke notie  gezziipliceerd.  Het zeltbesef niaakt dat je je  ver-
houdt ten opzichte vaii de niensen en ditigen 0111 je heen. Bij de tweede vortil is
self-knowledge ook noodzakelijk. De derde vortii is een bijzondere vorni. Ik heb

veel iiiforniatie over niezelti die anderen ook over niij hebbeii, 11.1111elijk welke
kleur haar ik  heb, welke kleur ogen,  of ik  vrouw  of man ben,  en  ga  zo  niaar door.
Nornialiter associeer ik deze ketinierken  van  111ijzelt- niet een notie  van  niezelt.  Als
ik echter, Zoals  iIi het voorbeeld van  Mach,  mezelf idet  herken,  d.iii  is  er ook geeii
associatie. In die zin is er sprake van knowledge tiierely about the person I happell
to be.

Er zijn volgens Perry nieerdere vornien van self-notions, nanielijk noties die zijn
verbonden niet het identiek zijn, otivel niet het hetzelfde-zijn, en noties die zijn
verbonden 111et ideas of other ageiit-relative roles.'"'  Het  is  zo  dat  ik  idetitiek  ben
illet of hetzelt-de ben aan niijzelf.  I)it  verandert 1100it.  Ik  Zal  1100it  identiek zijn  aaii
ieniand anders dan mijzelE Hier lijken we iii de buurt te konien van Ricoeur niet
zijn ide,11 identiteit. Er is een vorni vati self-knowledge die te tiiaketi heeft niet het

hetzelfde-zijn en dit hetzelfde-zijn is onveranderlijk Perry geeft aan dat identiteit
pernianent  is. "2  Ik  ben  niaar tiiet 6611 persoon identiek, ofwel  ik  ben  noodzakelijk

mij  (idet,0.

Perry geeft het voorbeeld vati het bekijken van een filtiipje vati vroeger waarin hij
ziet dat hij ooit een cowboy-pak droeg op eeti feestje. Dat was hij vergeten. Op dit
nionient heeft hij honger. Hij weet nu dus dat degetie die nil honger heeft ooit een
cowboy was. Er vindt een verbinding plaats. Er is sprake van self-knowledge. Deze
gegeve115 zeggen iets over heni, iminelijk dat de jongen die ooit eeii cowboy was,
nu geeti cowboy is en honger heeft. Dit zijn alleniial gegevens over hem die zijn
identiteit niede vortii geven.  HU is dezelt-de als de jongen die cowboy was, niaar hij
is innliddels zelf veranderd en is zich  daar niet van bewzist. Satiienvattend:  "Self-
kiiowledge is knowledge about a person by that very person, with the additionil
requirement that the person be cognized via the agent-relative role of identity. This
agent-relative role is tied to normally self-infoniiative methods of knowing and
normally self-effectiiig ways of acting. Wheti these niethods are eniployed, there
will be itiltiiuizity of niisidentification as to whoni is known about or whoni is
acted upon. So, the agent-relative knowledge atid self-attached ktiowledge count as

19" PerD 1998. p. 14 1.

19!  Perry 1998. p. 12.
142  perry 2(Mil, p. 212.
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self-knowledge on this definition, but we don't need to count knowledge nierely
about the person otie happetis to be as self-knowledge. „1')3

4.3 Ricoeur en Perry over mediirende vormen van identiteit

Bij Ricoeur zijn twee niedifretide vortiien van identiteit naar voren gekonie11,

namelijk het karakter en de lichatizelijkheid. In deze paragraaf wordt dit vergeleken
irlet hoe Perry denkt over de medierende vornien van identiteit. Daarbij nioet iii
het oog worden gehouden dat Perry spreekt over vornien van self-knowledge, en
iliet over identiteitsconcepten. Hier is dus eeti verschil tussell de filosofie van Rico-
eur en de filosofie vati Perry. Toch staat hier de vraag centraal ofbij Perry ook ille-
difrende vornien  te vin(len zijn en  of er een verbinditig te niaken iS tussell beide
filosofen. De filosofie van Perry wordt als tiitgaligspunt getionien en gezocht wordt
stee(is iiaar de overeenkonist nlet Ilicoeur.

Perry spreekt net als Ricoeur over het hetzelfile-zijn, bri,le identical. Hij geeft aati

datje jezelf met jezelfkutit identificeren.  In die zin is er sprake vati een ide,it. "[Mly
idea of inc is just (...) the idea of tlic perso,1 ide,itic,11 ll'itli Ilte, which seems clearly cir-
cular, siiice the defining idea seetiis to coiitaiii the idea of mc,  the very idea being
defitied. It is agetit-relative kiiowledge that keeps the account fr0111 circularity. It is
not the idea, person ide,itical witli ilic that I need. but only the role-idea, perso,1 ide,iti-

•,194ca/.  My idea of i,ic is  not a part of this idea.

Perry wijst op dit hetzelfde-zijn iii zijn besprekitig over de tweede vorni van self-
ktiowledge, tianielijk de sciflattadicd kitoti,/ed(,e.  Hij geeft aan dat alleen wijzelf toe-
gang hebben tot bepaalde initlieren om invloed uit te kunnen oefenen op wat er
illet Oils gebeurt. Iii die zin zijn wij zelfreflexief Wij hebben als enige via bepaalde

iliallieren toegging tot ollze ell,oties, verlangens etc. Dit zijn aspecten van oilze ipse

identiteit. Het valt op dat Perry bij zijn besprekitig over self-,ittaclied latoidedge zowel
op deze reflectie wijst, wat duidt op een ipsc identiteit, als op het feit van het bei,W

idelitic,il 11iet jezelfi  Het  lijkt  erop  alsof de  sc#lattadied bioti,/cdqc zowel de idem als de

ipse identiteit onivat en dan zou er hier dus sprake kuntien zijn van een inedierende

vomi. Je hebt tegelijkertijd zelfkenilis van het feit dat je dezelfde bent als vati iets
vati jezelf (zoals hoeje je voelt).

Om dit te verduidelijken kijkeii we iiaar het voorbeeld dat Perry geeft. Stel. je bent

op een feestje,  laat  iets vallen,  en  rr'ilt  dat  oprapen.  Bij het vooroverbuigen  hoor je
iets scheuren. Je voelt dat je een kleur krijgt. Je  weet nog  iziet of het jou\v broek  is

die gescheurd  is. wel weet je dat jij  het bent die  een kleur krijgt. Dat laatste kiin je
voeleti.  En oi]idat je een kleur krijgt,  ga je ervan  uit dat het itiderdaad jouw broek

w·,    peny 2( H 12.  p.  212-2 13.
144  Pern' lc)98. P. 1(1
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is die is gescheurd. Terwijl je je afvroeg ofjij dezeltile was als degene wiens broek
scheurde, keek je ofje ide,itical was, ofiewel, of er sprake was van een ideiti.  le
kwa111 tot deze overtuiging doordat je reflexieve  kennis  hebt  over jezelE Jij bent de

enige die kan voelen ofjij bloost. Anderen kuillien het wel zien, iiiaar niet voelen.
De 4'se en de ideiii zijn hier dus verbonden. Je konit tot de overtuiging dat je ide,iti-
cal bent door de rellexieve liiethode. De ident kotiit tot uititig iii de ipse. Dit voor

beeld 111aakt duidelijk dat de lichatiielijkheid een niedifrende vorni is; via de licha
nielijkheid komje erachter ofju bloost en ofjij dezelfde bent. Hierin verschillen de
opvattingen van Perry niet met die van Ricoeur. Ook Perry ziet de lichatiielijkheid
als een medifren(le vorni om tot zelfkennis te komen.

Toch is de beniiddeling iliet hetzelfde. Bij Perry gaat het oni zelfkennis. De rol van
het woord 'ik' is bij  heni heel groot.  Door te zeggen 'ik bloos', tiiaak je een directe

koppeling met jezelf en is dus geheel duidelijk dat je naar jezelf venvijst.  Door het
woord 'ik' te gebruiken, kun je je niet vergissen iii de refereiitie van dat woord.
Dit is wat Perry onder atidere duidelijk wil niaken. Hij is eerst en vooral een analy-
tisch filosoof die zich bezighoudt illet de taal. Ricoeur daarentegen is op zoek naar
de precieze achtergronden vati het begrip identiteit. De filosofen spreken elkaar
niet tegen, niaar spreken ook niet op dezelfde niatiier over de beiniddeling

De derde vorni van self-knowledge, nanielijk tlie perso,i ote happens to be, wordt niet
apart besproken, tiiaar konit wel kort voor ill de bespreking van de andere vortiien.

Er lijkt op het eerste gezicht sprake te zijn van eeii ideni in de zin vati ee,i idetitifi-
ceren-niet. Echter, er blijkt niet altijd sprake te zijn van een ident. Ininiers, ali Mach
zichzelfidet herkent in de spiegel, is er op dat nionient geen sprake vati een ide,ii in
een zuivere vorni. Weliswaar is hij dezelfde als de nian in de spiegel en is er in zo-
verre sprake van een ide,Ti identiteit,  maar hij  herkent  zichzelf niet als  dezelfde.  Hij
is zich dus idet bewust vati zijii ide,ii. Het is overigens opvallend dat ieder ander die
in de bus zit zich waarschijnlijk weI bewust is van het feit dat Mach dezelfde is als
de persoon in de spiegel, aangenonien dat ze vanuit de hoek waar ze zitten of staati
niet Mach mee zijll spiegelbeeld kunnen zien, onidat zij allang gezien hebben dat
het een spiegel is. Zij zijn zich dus wel bewust van de idc,it van Mach.

Toch  is  er meer te halen  uit het voorbeeld  van  Mach. Hij herkent zichzelf als  een
'shabby pedagogue'. Hij herkent zich dus niet als een 111an niet grijze haren en een
baard, keniiierken die voor eenieder zichtbaar zijn (ide,10, niaar als een 'shabby pe-
dagogue'. Je kutit in het algenieen best vati ieniand zeggen dat hij shabby is, niaar

de vraag is wat je dan eigenlijk ziet aan een persoon. Het begrip shabby heefi be-

trekking op een karaktertrek van ietiiand. We hebben bij Ricoeur gezien dat in het
karakter de ide„, en de ipse verbonden zijii. Als Mach dus van ieniand zegt dat hij
shabby is, dan ziet hij als het ware ook de ipse van de persoon. En als hij ontdekt dat
hij  het zelf is (ident), weet hij ook meteen iets over zichzelf (ipse), namelijk dat hij
een 'shabby pedagogue' is. Bij het zien van de ander als dial,by is er dus sprake van

69



refiexiviteit. Er wordt een karaktertrek gezien. Wellicht kan de herkenning van je-
zelf hier als medierende vorni warden geduid.  In de herkennitig van jezelf wordt
de idem verbonden niet de ipse. Van jezelf kun je natuurlijk zeggen dat je shabby

bent.  Of niisschien tiioet je zeggen dat hier de lichamelijkheid, en dan met name
de bewustwording van het eigen lichaani, de medierende vonii is.

Concluderend kan gezegd worden dat er overeenkonisten te vitiden zijn tusseti
R.icoeur eii Perry. De vergelijkitig van Ricoeur met Perry - een fenomenologische
en een analytische benadering - toont aan dat de conclusies niet strijdig Zijll met
elkaar. Ook Perry is zich bewust van het verschil tussen ide,11 en ipse, al wordt dit
verschil iliet in deze ternien benoenid. Wel laat hij zien dat de beide VOI'Illell ill

een wisselwerkitig 111et elkaar staan. Dat is vooral zo iii de self-attaclied k,ioipledge
Verder zijii er geen nieuwe ideeen over de niediatie naar voren gekonien bij Perry.
De vergelijking heeft alleen aangetooiid dat lichamelijkheid ook bij hei11 als een
medierende vorm beschouwd kan worden. Dit laatste is belangrijk voor de be-
schouwitig iii hoofdstuk 5.

4.4 Conclusie

hi dit hoofdstuk is een vergelijkitig geniaakt tussell de hedendaagse filosofen Rico-
eur en Perry. Het otiderscheid tussen de twee vorliieti van identiteit van Ricoeur,
tianielijk tussen idc,it en ipse, kati vergeleken worden met het onderscheid tussell
drie vomien van self-knowledge dat Perry niaakt, iwiielijk tussen age,it-relative
laiowledge, self-attailied knowledge en knowledge abmit the perso,1 mie liappe,is to be. Zo-
wel Ricoeur als Perry otiderscheideti medierende vomien vati identiteit, zoals ka-
rakter en lichanielijkheid.

Geconcludeerd is reeds dat het strafrecht voor wat betreft het DNA-onderzoek iii
strafzaken, vooral geinteresseerd is iii de ident identiteit. Grondrechten en beginse-
len vinden echter veelal hun wortels iii de ipse identiteit. Het lijkt er dus op dat de
belangen, het opsporingsbelang enerzijds en grotidrechten eti beginselen anderzuds,
iliet ill dezelfde idetititeit geniteresseerd zijn en dus iii die ziti niet tegeiiover elkaar

sta.iii. 1)it is een onjuiste conclusie otiidat DNA als identificatieniiddel nieer is d:iii
idet,i. DNA bevat ook infoniiatie over de 4,se. In het DNA als iiarratief identifica-
tietiliddel zijn de ident en ipse niet elkaar verbondeti. Ook de juridische polen zijn
niet  elkaar  verweven.  Onidat  in  de  idetititeit  eeti  verbinditig tussell ident en ipsc
plaatsvindt, kuillien deze 11iet los vaii elkaar worden bezien. Zo vitidt iii de idetiti-

teit ook een verbinding plaats tussen het opsporingsbelang en de groiidrechteii en
begitiselen.
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Deze filosofische inzichten vorliien eeti belangrijke basis voor de uitwerking van
het (juridische) toetsingskader in het volgende hoofdstuk. De uitwerking vaii de
grondrechten en begitiselen vindt plaats op basis van een grondslagentheoretische
beschouwing. De filosofie van Ricoeur en Perry, en dan illet natiie het gepresen-
teerde onderscheid tussen de ident en de *se idenoteit, is zeer bruikbaar voor de

onderbouwitig van deze beschouwitig. Het onderscheid verheldert de verschilletide
niatiieren waarop tegen het DNA-onderzoek in strafzaken kan worden aangekeken
doordat het laat zien dat de juridische polen, het belang van de opsporing etierzijds.
en de futidatiientele rechten en beginselen anderzijds, met elkaar zijn verbonden.
Hoofdstuk 5 leidt tot de opstellitig van een juridisch toetsingskader dat in dit boek
wordt ingezet oni de deelonderwerpen te toetsen.
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Hoofdstuk 5

Uitwerking toetsingskader

In dit hoofdstuk volgt een uitwerking van het toetsingskader dat iii de volgende
hoofdstukken wordt gehanteerd. Het toetsingskader 0111vat een aantal grondrech-
ten en begitiselen, en tevens een nlinder fundamenteel principe, namelijk de prak-
tische overwegitigen, verder aangeduid als de haalbaarheid. Achtereenvolgens wor-
den in dit hoofistuk de volgende grondrechten en beginselen besproken: het recht
op privacy (par. 5.1), het recht op lichanielijke integriteit (par. 5.2), het gelijkheids-
beginsel (par. 5.3). en het nenio-teneturbeginsel en het onschuldvennoeden (par.
5.4). Iii paragraaf 5.5 wordt ingegaan op de haalbaarheid. De keuze voor dit toet-
singskader is uiteraard idet willekeurig. Ten eerste kunnen deze grondrechten en
beginselen beschouwd worden als zeer belangrijke beginselen uit het recht, nieer
specifiek uit het strafrecht. Ten tweede bleek al in hoofistuk 3 en zal ook bij de
bespreking van de verschillende deelonderwerpen iii de volgende hoofdstukken
blijken, dat ze iii het bestaatide debat over DNA in het strafrecht een rol spelen. De
deelneniers aan het bestaande debat zijn mensen die vanuit verschillende disciplines
een visie hebben op het DNA-onderzoek. Ill het bestaande debat worden de ar-
gumenten die echt van belang zijn gegenereerd. Aan het debat nenien inmiers de
niensen deel die over het algenieen een uitgesproken (findamentele) mening over
de verschillende aspecten van het DNA-onderzoek iii strafzaken hebben. Atidere
arp;unienten zijn tijdens dit onderzoek ook niet afgeleid uit het debat.

Dit hoofdstuk heeft tot doel de grondrechten en begiiiselen een goede en bruikba-
re definiering te geven voor de toetsingeti in de volgende hoofdstukken. Deze de-
filliering is uiteraard niet selectiec niaar zal steeds theoretisch. namelijk op basis van

een grondslagentheoretisch of filosofisch onderzoek worden onderbouwd. Zoals
opgemerkt is de haalbaarheid een nmider fundainenteel principe. De haalbaarheid
omvat alle nieer praktische argunienten die in overweging nioeten worden geno-
111en als het gaat oni het DNA-onderzoek in strafzaken. De invulling van de haal-
baarheid kati bij de toetsing in de verschillende hoofdstukken afwijkend zijn, otiidat
bij het etie deelonderwerp een ander praktisch argument op de voorgrond kan
staan dan bij een ander deelonderwerp. Dit is de reden waarom de haalbaarheid
tijeer in concreto zal worden uitgewerkt per deelonderwerp.
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5.1 Het recht op privacy

Uit de exercitie in hoofilstrik 3 is reeds naar voren gekomen dat de privacybe-
schermilig waar op gedoeld wordt in het debat het algeniene recht op privacy en
het recht op lichamelijke integriteit onivat. Beide vornien belangrijke pijlers in de
discussies over de toelaatbaarheid van het DNA-onderzoek in strafzaken. In deze

paragraaf zal het algeniene reclit op privacy uiteetigezet worden. Het recht op li-
chanielijke integriteit konit iii de volgende paragraaf aan de orde.  In paragraaf 5.1.1
wordt itigegaan op de wetgeving en literatuur. De paragraaf biedt een overzicht
van de itihoud die de juridische doctrine geeft aan het algemene recht op privacy.
hi paragraaf 5.1.2 wordt vervolgens een filosofisch kader uitgewerkt op grond
waarvaii eeti grondslag kati worden gegeven aan de inhoud van het algeniene recht
op privacy. In paragraaf 5.1.3 tot slot, volgt een conclusie over hoe het DNA-
onderzoek dient te worden gezien in het licht vaii het recht op privacy.

5.1.1 Wetgeving en literatuur

De privacybeschemiing vitidt ill Nederlatid vooral zijn grondslag in de Grondwet
en in artikel 8 EVRM. Hieronder zal eerst een ititroductie gegeven worden op de
privacybachernling in de Grondwet  (par.  5.1.1.1)  en  vervolgetis  ingaan  op  de  in-
houd vail het algeniene recht op privacy  (par.  5.1.1.2).

5.1.1.1   Privacybescherming in de Grondwet
lii  de staatsregeling van  1798 werd reeds een privacygrondrecht, nanielijk het huis-
recht, gefortnuleerd. Het briet-geheini  werd  iii 1848 opgenonien  iii  de  Grotidwet.
Nu wordeii het huisrecht en het briefgeheim, sanien met het ilieuwe telefoon- en
telegraafgeheini, gewaarborgd in de artikelen  12 en  13 Gw. Pas in  1983 werden bij
een algehele grondwetsherzietiing artikel 1() Gw, waarin het recht op beschertiiitig
rati  de  persootiloke  levenssfeer  is  opgenoinen,  en  artikel  11  Gw,  waariti het recht
op onaantastbaarheid van het lichaani (het recht op lichamelijke integriteit"'5) is op-
getiotiien, gecodificeerd. Iii de discussies die daaraan voorafgingen werd een aparte
grotidwettelijke regeling voor de lichatiielijke integriteit 11iet noodzakelijk geacht.
Zowel de regering als de Staatsconlinissie- Cals/Donlier"" was van niening dat
door de sterke satiienhatig nlet artikel 10 Grondwet (bescherniing van de persoon-
lijke levetissfeer) de lichamelijke integriteit voldoende gewaarborgd zou zijn. Uit-
eitidelijk is het recht op onaantastbaarheid van het lichaain toch apart in de
Grondwet opgenonien. Er zijii dus sitids 1983 vier grondwetsartikelen die betrek-
kitig hebben op de beschertiiitig van de privacy, nanielijk de grondwetsartikeleti  10
(beschemling vati de persootilijke leve,issfeer), 11 (recht op otiaatitastbaarheid van
het lichaaiii), 12 (huisrecht) en 13 (brief-, telefoon- en telegraa eheini).

1.,5 Het recht op lichanielijke bitegriteit eii het recht op oiiaalitastbaarheid van het lichaani wordeti
veelal als s>710„ienieti gehanteerd. Ook iii ,lit hoofdstuk wordeti beide gebruikt onidat vaak wordt
teniggegrepen twar de letter van de wet(sgeschiedeilis)

1"'  Stiatsconiniissie-Calf/1)onlier 1969, p. 32.
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De  artikelen  11-13 Gw gelden  als een verbijzondering van artikel  1()  Gw.  De  re-
den waarotii er geen discussie is geweest over de noodzakelijkheid van de artikelen
12  en   13,  en  wel  over  de  noodzakelijkheid van artikel  11,  is  dat de grondrechten
van  artikelen  12  en  13 al lange tijd waren  opgenonien  in  de  Grondwet. Dit konit
oindat privacy van oudsher te liiaken had illet de woning. De Woililig vornide illet
het briefgeheim  de oude kem  van de persootilijke levenssfeer.  Iii 1983 bleek dat de
behoefte aan privacybescherndng de laatste decentiia was toegetionien door tiiaat-
schappelijke en technische ontwikkelingen. Dit had met nanie betrekking op het
vergareii, registreren  eii  gebn,iketi  vati  persootilijke  inforniatie. 1'7  Deze  behoefte

1.*

werd door de Hoge Raad bevestigd in het arrest Edanise Bijstandszaak.

5.1.1.2   Privacy algemeen en persoonsgegevens
Artikel 10 Gw formuleert het algeniene recht op privacy. Het gaat oin de be-
scherming vati de persoonlijke levenssfeer. Het recht is ook geforniuleerd in artikel
8 EVRM, dat tevens geldt ill Nederland. Artikel 8 EVAM heeft lange tijd voor
een groot deel het Nederlandse recht op privacy gevornid 61 speelt vandaag de dag

nog steeds een grote rol.'g" Beide artikelen zijn een nadere beschouwing waard.
Onder de beschemung van de persoonlijke levenssfeer valt ook de beschemiing

van persoonsgegevens. Deze bescherming is uitgewerkt in de Wet bescherming
persoonsgegevens  (Wbp).  De Wbp schept een bindend kader voor een zorgvuldige
onigang niet persoonsgegevens. Vaak worden de tertiien privacy en beschemiing
van persoonsgegevens door elkaar gebruikt. Ze zijn ook met elkaar verbonden,
inaar de privacy op zich is breder dan alleen de beschemiing van persoonsgege-

31*1vens.

Voor de volledigheid wordt hieronder de wettekst weergegeven van de artikelen
10 Grondwet en 8 EVRM.

1'"  Verhey 1995. p. 147.
1"M   HR. 9 januari  1987.  NI  1987.928.  Iii dit arrest werd bepaald dat het recht op eerbiedigitig van  de

persoot lijke levenssfeer "zich iziet ruinitelijk laat begreiweii tot bijvoorbeeld het huis waarin meti
leeft en dat eeti inbreuk op dit recht door het vastleggm eti doorgeven vali gegeveils verkregeii
door gewotie zitituiglijke waarneniitigen tiiet uitgesloten is".

1'»'  Cuijpers 201)4. p. 14)3. Art. 1(} Gw tiioet uitenidelijk wijken voor art. 8 EVRM als dit laatste arti-
kel eeti betere bescliernutig zoubieden, zie Cuijpers 2(X)4, p.  1(IH.

2101 Ook voor Blok 2(1112, p. 39 pat artikel 10 Gw over meer dati de bescheniii,ig van persootisgege-
velis. Blok stelt poor 0111 de zorg Foor eeti behoorlijk gegeveiisbeheer te scheideii vaii het grotid-
recht op eerbiediging vaii de persootilijke leve,issfeer. De grondwettelijke beschemiitig is er oin
otieigeillijk gebruik te voorkometi. Volgetis Blok,itoet het grondrecht echter idet iii de weg staaii
aan gewotie itiforniatieverzanielitig. Deze infortiiatieverzanielitig, bijvoorbeeld als iem:Ind een huis
wil kopeii of ee„ lellitig Wil, nioet weliswaar zorgvuldig geschiedeti. iiiaar kan iliet worde,i be-
schourvd als eeti inbreuk op de beschemung van de persoot lijke levenssfeer (p. 67)
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Artikel 10 Grondwet
1. leder heeft, behoudens bij of kracliteiis de wet te stelleii beperkingen, recht

op eerbiediging van zijn persooillijke levenssfeer.
2. De wet stelt regels ter bescheniiing van de persootilijke levenssfeer in ver-

band nlet het vastleggen en verstrekketi vati persoonsgegevens.
3.  De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisnenling vati

over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt ge-
nraakt, alsiiiede op verbetering vaii zodanige gegevens.

Artikel 8 EVRM
1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privE-leven, zijn Eimilie- en

gezilisleven, zijn wotiing en zijn correspotidetitie.
2.  Geen ititiiengitig van enig openbaar gezag is toegestaan iii de uitoefeizitig

van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in eeii democrati-
sche samenleving noodzakelijk is iii het belang van de nationale veilig-
heid, de openbare veiligheid of het econonlische welzijn van het land,
het voorkomen van watiordelijkheden en strafbare feiten, de bescher-

tiling van de gezondheid of de goede zedeii  ot- voor de beschernling van
de rechten eii vrijheden van anderen.

Beide artikelen bevatten een algemeen recht op privacy. Beperkingen op dit recht
zijii slechts onder voorwaarden toelaatbaar. Bij artikel 10 Gw gaat het 0111 beper-
kiiigen bu of krachtens wet (lid 1), terwijl bij artikel 8 EVRM de mogelijke beper-
kingen zijn genoenid in lid 2. Voor artikel 8 EVRM geldt iliet het toetsingsverbod
van  12(J Gw . wat betekent dat de rechter niag toetsen. Volgens het artikel moet de
beperking bij wet voorzieti zijn (de wet tiioet kenbaar en voorzieiibaar zijn 0111
rechtszekerheid voor burgers te garandereti), noodzakelijk zijn in een deniocrati-
sche samenleving (het noodzakelijkheidcriterium: er nioet sprake zijn van dringen-

2111de noodzaak tot beperken vaii het recht en de beperkitig nioet evenredig   zijii
aan het beoogde doel) en valleii onder een van de getioenide doelcriteria.

I)e mogelijke beperkitigen op artikel 8 EVRM zijn aldus strikter gefonnuleerd dan
die op artikel  10  Gw. Dit konit onidat artikel  10  Gw,  toell  het  in   1983  werd  op-
genometi iii de Grondwet, niet nader werd toegelicht. Gevolg hiervan is dat de in-
houd openstaat voor ilieuwe ontwikkelingen. Dit is een voordeel als we kijken
naar de technologische ontwikkelingeti en verschuivende opvattingeii, en tegelij-
kertijd een nadeel oindat het grondrecht nu zijn waarborgfittictie nlinder goed kan

71.vervulleti: -  Iii  de literatuur wordt wel een interpretatie gegeven van de betekeiiis
van  artikel  10  Grondwet.  Onder  andere Burunia geeft  aan  dat het recht op privacy

21,1  Deze evetirediglieid ditidt op eeti proportiotialiteitstoets. Het gaat 017 de verhoudiiig tlisseii Joel

m nliddel. Dit wordt verder uitgewerkt iii par. 5.3.
2.,2  Blok 20( 12, p. 43.
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ook itihoudt het recht om niet contextloos beoordeeld te worden. Hij vraagt
21"13

zich af hoe voorkomen kati worden dat mensen die weer op het rechte pad zijn,
hun leven lang warden achtervolgd illet de 'virtuele persotia' die vati heti iii de ge-
gevensbestanden wordt opgebouwd door infortiiatieverwerkers die hun werkelijke
persoon nooit hebben ontilioet. Dit is een iliteressante vraag iii het licht van dit
boek, die zal terugkonien in paragraaf 5.3 als het gaat over stignia's.

Omdat artikel 10 Gw vanwege de open forniulering een betrekkelijk onduidelijke
hihoud heeft, en artikel 8 EVRM de helderste fortiiulering geeft van de mogeluke
beperkingen, ligt het binnen dit toetsingskader voor de hand de forniulering van
artikel 8 EVRM te gebruiken als toetssteen.3"4 Reden dat de toetsing niet direct
teruggrijpt op de jurisprudentie, is dat binnen de jurisprudentie over artikel 8
EVRM sprake is van een casuYstische inslag die veelal tijd- en plaatsgebonden is. 2115

Dat maakt ook de uitleg van artikel 8 EVIRM Iliet geheel tratisparant.

5.1.2 Filosofische beschouwing
Iii de vorige paragraaf werd geconcludeerd dat artikel 8 EVRM voldoende grond-
slag biedt voor een toetsing. Artikel 8 EVRM geeft nanielijk aan oiider welke
voorwaarden een inbreuk op het recht op privacy geoorloofd is. Hierniee is echter
nog niet gegeven wat privacy is. Het gaat bij de privacy om de bescherniing Van de
persooillijke levenssfeer, zoals ook verwoord in artikel 10 Gw. Warren en Brandeis

9, 2/lf,definieerden het recht  in  1890  als "the right  to  be  left  alone   .       Volgens  hen  had
het recht betrekking op de persootiluke levenssfeer. Zij citeerden Lord Cottenhani:
"a nian is that which is exclusively his". Deze 'eigenheid' diende te worden be-
schemid tegen inbreuken van buitetiaf.

Blok, die zowel jurist als filosoof is, en veel over het recht op privacy heeft ge-
schreven, concludeerde in zijn proetichrift dat het begrip privacy voldoende duide-
lijk is voor een zo algemeen begrip.21,7 Privacy heeft betrekking op de eigen levetis-

st-eer waarin een persoon ongedwongeti zijn eigen leven mag leiden en inrichten.
Hier koint "the right to be left alone" terug. Het gaat eroni dat de persooillijke le-
venssfeer (in beginsel; onder voonvaarden zijn inbreuken geoorloofd) ontoeganke-
lijk is voor derden.  Dit is een subjectief recht: een individu illag zelf uitniaken of
hij zijn persooillijke levenssfeer verborgen wil houden. Het nadeel hiervati is na-
tuurlijk dat de vrijheid van keuze iii het geding kati zijn als een persoon zich iii een
aEhankelijke positie bevinde.

21'.3   Burutiia 21*)2, p 337-338.
21,4   Zo ook:  I)e Hert & Gutwirth 21)(I4,  p. 64 6.
2"'    Overkleeft-Verburg 21 X)(1.  p.   168.
21 a    Warreti ei,  Brandeis  18911.
3,7  Blok 2(*)2.
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Bij privacy gmat het om de ontoegankelijkheid van de persooiilijke levenssfeer.
Blok concludeert dat privacy vaak wordt gedefinieerd als betrekking hebbend op
privaat tegenover publiek. 1)it private wordt dan op twee wijzen onischreven: het
gaat  oni het garanderen  van het verbergen, het ontoegankelijke  of de  afgezonderd-
heidi  en het gaat 0111 het beschermen van het eigen, particuliere of persoonlijke.
Het private is een conibinatie van het verborgen houden, ofwel het geheinihouden
van infomiatie, en de persoonlijkheid, betrekking hebbende op het gegeven dat
particuliere belangen tiiogen wordeti nagestreefd. Volgens Blok geeft deze combi-

natie uitdrukkitig aaii het gegeven dat toezicht en benioeienis vati buite,istaaiiders
het recht om het leveii biiinen de private sfeer naar eigen inzicht vortii te geven
kunnen beinvloeden of zelti verhindereii. De 'private' privacy onivat dus de ilifor-
tiiationele privacy en de relationele privacy enerzijds en de ruinitelijke privacy en

de privacy vati conitiiuidcatie anderzijds, inkBn. Het gaat steeds oni de ontoeganke-
lijkheid van de persootilijke levenssfeer. Alles wat daarbuiten valt behoort tot het
publieke.

1)e  persootilijke  levetissfeer  iii  de  zin  van een privaat doniein  ziet  op  de  wonitig,
het gezitisleven eti de correspondentie. Dit domeiti vomit de kern van de be-
schertiling van de persooillijke levetissfeer en dient beschernid te worden. Daar-
naast kan ook de venverkitig van persootisgegevens beschouwd worden als vallen-
de onder de beschemiing van de persootilijke levenssfeer. Als echter iedere onge-
wenste verwerking van persooilsgegevells iii strijd zou zijn niet het recht op

'118privacy, dan zou het toepassingsbereik te ver worden uitgebreid.-

I)e defitlitie van privacy, of de persootilijke levetissfeer, is aldus redelijk duidelijk,
maar er blijft voldoende ruinite voor interpretatie. Dit is ook nodig, zo concludeert
de  filosoof Vedder.3,9  1)e  rechtvaardigiiigsgrotiden  voor een  itibreuk  op de privacy
dienen niet bij voorbaat decl uit te maken vati de definifring ervan. Er is nanielijk
een groot aantal verschilletide situaties denkbaar waariii personen worden geschaad
of iii  hun vrijheid beperkt. Vedder geeft aan dat steeds opilieuw een belangenafwe-

gitig plaats nioet kunnen vinden. Iedere afwegitig nioet steunen op een goede on-
derbouwing waarin ook de effectiviteit, de subsidiariteit, de overweging van de
"mitiste itibreuk", en de bijkoillende niaatregeleti ilioeten wordeti nieegetionien.
Met bijkometide maatregelen wordt bedoeld dat nevenmiatregeleii iii overweging
111oeten worden genotiien. Zo moet een inbreuk op de persootilijke levensst-eer
bijvoorbeeld ketibaar zijn. Iii artikel 8 EVRM konit dit vereiste tot uitilig ill de le-
gititiiatie van de itibreuk bij wet. De andere drie vereisteii, de effectiviteit. de subsi-
diariteit en de ovenveging van de "illinste inbreuk", kiinnen worden onderge-
bracht onder de vereisten van tioodzakelijkheid en de proportiotialiteit, zoals ge-
formuleerd in artikel 8 EVRM.3"'  De effectiviteit ziet natizelijk op de vraag of het

-"x    Zie  ook Blok  2< X12,  p.  29(1-292.
3,<,    Vedder e.a.  2(M-17.

21"  Vedder e.a. 2(M)7, p. 61-66.
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beoogde doel wel bereikt wordt met het liiiddel (tioodzakelijkheid) eti de subsidia-
riteit en de "tiiinste inbreuk" vloeieti voort itit de vraag of de iiibreuk proportio-
tieel is gezie11 het beoogde doel. Vedder otidersteutit aldus Blok iii zijn opvattitig
dat het recht op privacy (beschenning van de persoonlijke leveilssfeer) voldoende
duidelijk is.

Met Blok en Vedder kati de cotichisie worden getrokken dat de keni V.ill de be-
schertiziiig van de persootilijke levenssfeer iii de kern betrekking heeft op het iii-
tieiii e leve11, de woning, het gezinsleven en de correspondentie. Iedereen heeft het
recht 0111 niet rust gelaten te worden  en oni oiibeperkt zichzelf te  zijii  iii  zijn eigen
priv6. De beschemung van de persooidijke leveiissfeer heeft aldus betrekking op de
bescheniiing van de ipse identiteit: het recht op het zichzelf-zijn. Dit kan onder-
scheideii worden vati het hetzelfde-zijii (de ident). hi de gegeven definitie vati pri-
vacy is de ide,ii identiteit niet het stuk idetititeit dat de privacy beoogt te bescher-
nieti. Dit sluit aan bij het onderscheid tussell privaat eii publiek. De beschemung
van de persoonhjke levetissfeer heeft betrekking op de beschemiitig vaii het private
domeiti, op de verborgetiheid en op de persootilijkheid. Blok grijpt hier tenig op
wat hij tioeiiit de "antieke" private sfeer. Deze oilivat vali oudsher de onberetlec-
teerde haiidelingen, 'natuurlijke' emoties en intieine verlatigens, iii het bijzotider
gevoelens vaii liefile, zorg en vriendschap. Dit is precies de ipse idetititeit. De priva-

cy heeft iii beginsel geeii betrekking op het publieke doniein waarin een individu
zich iii de iliaatschappij bevindt tuSSell atidere 111etiseti. Het publieke donieiti is on-
derscheiden van het private eii is iii deze definitie eigenlijk alles wat buiten het pri-

vate valt. Er is natuurlijk een gretisgebied, vandaar dat privacy niet te strikt gedefi-
nieerd dient te warden. Dit grensgebied illoet vaag blijveti, 111,1,ir ook niet te groot
worden, oni te voorkonien dat het begrip privacy iii waarde devalueert.

De privacybescherniing ziet aldus niet op de ideiii identiteit. In hoofdstuk 4 is reeds

uitgewerkt dat bitmen het DNA-onderzoek iii de opsporing het achterhalen vin de
idetititeit van een betrokketie centraal staat. Het strafrecht is iii die zin op zoek naar
de ide,;i identiteit. Echter, voor de afweging opsporing versus privacy geldt iii dezen
dezelfde dialectiek als onischreven iii hoofdstuk 4. Onidat de ident en de ipse niet
elkaar verbonden zijn iii de identiteit, is het 0111110gelijk otii ze los te koppelen.
Hoewel de opsporilig dus priniair geinteresseerd is iii de ideiii, is ook de ipse iii het
gediiig. Het reclit op privacy speelt juist eeii rol, omdat het betrekking heeft op de-
ze ipse idetititeit. Coticreet vertaald naar het DNA-onderzoek iii strafzaken bete-
kent dit het volgende. Het DNA-profiel heeft betrekkitig op de ide,11 identiteit,
onidat het slechts inforniatie bevat over het hetzelfde-zijn van eeii persoon. Echter,
het DNA-materiaal bevat ook (iti potentie) itiforniatie over de ipse vaii een per-

soon. Genetische informatie strekt verder dan het hetzelfile-zijn en gaat ook over
het zichzelf--zijn. Het recht op privacy ziet dairom eerst en vooral op de ipse idetiti-

teit die als eeti soort 'reflexwerking' vati het DNA-onderzoek iii strafzaken in het
geding is.
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5.1.3 Toetssteen 1: het recht op privacy
In de voorgaande paragraaf is vastgesteld dat privacy ziet op de bescherniing van de
persoonlijke levetissteer: ieder niens heeft recht op beschemiing van zijn persoon-

lijke levenssfeer, op respect voor zijn priv6-leven en zijn finlilie- en gezitisleven.
Het recht op privacy is iii het geding als het gaat om het DNA-onderzoek in straf-

zakeii, oindat privacy als belang op hetzelfde ziet als de opsporing in casu. Bij beide

gaat het oni de identiteit. Privacy ziet op de bescherniing van het stuk identiteit dat
in de filosofische beschouwing ipsc genoenid is; opsporing ziet op de ido,i. Onidat
deze twee stukken echter otilostiiakelijk niet elkaar verbonden zijn, zien de privacy

en de opsporiiig uiteindelijk op hetzelfde en is de privacy dus in het gedilig

Gekozen is om bintien de toetsi,ig uit te gaan vati de foniiulering vati artikel 8
EVRM. Dit artikel geeft het tiieest duidelijk aan wanneer een int)reuk op de per-
sootilijke levenssfeer gerechtvaardigd is. Het artikel stelt de volgende eisen. Het
recht op privacy kan alleen beperkt zijn bij wet als dit noodzakelijk is iii een denio-
cratische sanieilleving en het nioet evenredig zijn aan het beoogde doel en vallen
otider de genoenide doelcriteria (belang van de natioilale veiligheid, de openbare
veiligheid of het econonzische welzijn van het land, het voorkonien van wanorde-
lijkheden of strafbare  feiten,  de beschermitig van  de gezondheid of de goede zeden
of voor de bescheniiing van  de  rechten  en  vrijheden  van  anderen).  Kort  sanienge-

vat is een inbreuk op het recht op bescherniing van de persoonlijke levenssfeer al-
leen niogelijk bij wet indien dit a) tioodzakelijk is, b) evetiredig is aaii het beoogde

doel, en c) valt onder de doelcriteria.

Bitmen de toetsing in de volgende hoofdstukken zal voorbij wordeti gegaan ian
het vereiste dat de itibreuk bij wet voorzien moet zij11. Deze keuze wordt gei 118.1 k t

0171dat eeti hypothetische illogelijkheid bitiiieii het DNA-onderzoek inders nooit
de toets zal doorstaan: een hypothetische illogelijkheid is inijiiers per defitlitie (110£0
niet vastgelegd iii een wet. Uiteraard zou eeti eveiituele introductie van de illoge-

lijkheid wel iii de wet nioetell warden vastgelegd.

De atidere vereisteii vaii artikel 8 EVRM zullen echter wel worden nieegetiotileti:

een itibreuk is alleen inogelijk itidien dit noodzakelijk is en valt oiider de doelcrite-
ria. De noodzakelijkheid houdt iii dat er sprake nioet zijii van dringende noodzaak
en dat de beperking evenredig 111oet zijn aan het beoogde doel. Dit laatste criteri-
tini ziet feitelijk op de proportiotialiteit: er tiioet een redelijke verhouditlg Zijil tils-
sen de wijze vati optreden en het beoogde doel. De noodzakelijkheid onivat aldus

twee toetsen: er nioet sprake zijn van een dringende noodzaak en de inbreuk nioet
proportioneel zijn. De eis vati 'dritigende noodzakelijkheid' valt eigeillijk ook on-
der de proportionaliteitstoets. Als een itibreuk niet als dringetid noodzakelijk kan
worden aangenierkt, is deze itiiiiiers veelal iliet proportioileel. Aan de laatste eis.
dat eeti inbreuk nioet vallen otider de genoenide doelcriteria, is bij voorbaat vol-
daan bij de iii de volgende hoofdstukken te bespreken deelonderwerpen. Er is veel-
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al sprake van beschemiing van ilationale veiligheid en/of de openbare orde en iii
alle gevallen vati het voorkomen v.iii wanordelijkhedeti of strafbare feiten. Zowel
de DNA-databank, het grootschalig DNA-onderzoek als de mogelijkheid oni een
verdachte te identificeren door het alleiden van persootiskennierken uit DNA-
niateriaal, keimen deze doelen (iiiede) als achtergroiid.

De privacytoets ziet aldus vooral op de toetsing aan de proportionaliteit. Onidat het
echter geenszins weiiselijk is oni de privacy te reduceren tot proportionaliteit, zal
de toetsing ill de volgende hoot-dstukken pliatsvinden aan het recht op privacy, niet
de nadruk op de proportioilaliteit.

5.2 Het recht op lichanielijke integriteit

Hoewel het recht op lichanielijke integriteit ook onder artikel 8 EVRM valt,
211wordt het groiidrecht toch los vati het algemene recht op privacy besproken.

Het recht op lichatiielijke integriteit heeft tianielijk een belangrijk argunient ge-
vomid binnen de totstandkoniing van de DNA-wetgeving. 0111 deze reden en
onidat uit het debat blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte, is het
zitivol het grondrecht apart te bespreketi.

Eerst wordt liader ingegaaii op de wetgeviiig e11 de literatuur (par. 5.2.1) door eeti
beschouwing van de  totstandkotilitig  (par.  5.2.1.1)  en de  inhoud  (par.  5.2.1.2)  vati
het recht op lichamelijke integriteit. Dit leidt tot een precisering van de betekenis
vati het grondrecht. Tevens wordt een vergelijking geniaakt niet het otiderzoek ill
en aan het lichaani (par. 5.2.1.3). Dit onderscheid is gegrond op de mate van iii-
breuk die bepaald otiderzoek liiaakt op het recht op lichainelijke ititegriteit. Ten
slotte wordt  de  wisselwerking  tussen  artikele,111   en   10  Gw  illet  die  tussen   12  en
10 Gw vergeleken oill te bekijken of er sprake is van eenzeltile dynamiek (par.
5.2.1.4)

5.2.1     Wetgeving en literatuur

5.2.1.1 De totstandkoming van het recht op lichamelijke integriteit
Iii 1973 oordeelde de Hoge Raad iii het Fluorideringsarrest213 dat de gemeente
Anisterdani als exploitant van een waterleidingbedrijf oiibevoegd een fluorverbin-

diiig toevoegde aan het drinkwater. Een aaiital inwoners van Ainsterdani was hier-
tegen iii protest gekomen. Het stotid vast dat de fluor alleen werd toegevoegd 0111
het tandbederf van de gebruikers tegen  te gaan  eii dus  niet oni  de  kwaliteit  van  het

211     Iii Lie vorige paragraaf werd de  keuze  geniaakt aan te  sluiteli bij artikel 8 EVILM  iii  plaats van  ara-
kel   IIi  G\,· vatiwege  het  feit dat artikel 8  EVIZM  eeii  heldere foniiuleritig :eeft van de beperki,i-
geii. Iii deze paragraat-Wordt aatisluititig gezocht by artikel 11 Clw otiidat dir artikel zich, iii tegeil-
stelliiig tot artikel 8 EV1UvI, specifiek richt op het recht op lichanielijke integriteit.

31 2  HR. 22 juili 1973, NJ 1973. 386.
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dritikwater te bevordereii. In het arrest stond de vraag centraal in hoeverre Auori-
dering van drinkwater eeii toelaatbare, wettelijk te regelen itibreuk op de onaan-
tastbaarheid van het tiienselijk lichaani vomide. De Hoge Raad overwoog dat, nu
de toevoegitig van de stoffen een geheel atider doel diende dan het doel van de ei-
getilijke drinkwatervoorziening, een wettelijke grondslag vereist was. Naar aaiilei-

ditig van dit arrest en onder venvijzing naar de West-Duitse Grondwet, vroegen de
leden vaii  de V-VD fractie  zich.if of het  tliet noodzakelijk was oni  in de  Grond\vet
eeii klassiek grotidrecht met betrekking tot de onaantastbaarheid van het nienselijk

213lichaain te Foniiuleren.

De regering was echter van mening dat de bepaling over de persoonlijke levens-
st-eer (huidige art. 10 Gw) iii voldoetide tiiate beschertiiitig zou bieden. Volgens de
regeritig viel onder het begrip persooillijke levenssfeer de onbevangenheid van de
mens in een reeks situaties en kon hierbij ook gedacht worden aan de fysieke itite-
griteit.214 De regering vond het dus niet nodig om apart een grondrecht over de
onaatitastbaarheid van het lichaani te fortiiuleren. Hierop diende het VVD-
fractielid mevrouw Kappeyne van de Coppello satiien niet etikele andere kanierle-
deti een atiiendenielit iii, waarin werd gevraagd aan het artikel over de bescher-
iizing van de persooillijke levenssfeer een nieuw tweede lid toe te voegen waarin de
volgende bepalitig zou 1110eten warden opgenonien: ieder liceft, bellotide,is  bii  de u,et
te stelle,1 beperki,Ne,1, reclit op o,tamitastl,darlicid van zii,1 lidiaam.2Is De indieiiers nieen-

den dat het nienselijk lichaani extra bescherming verdiende. Het amendemetit
werd verworpen.21"  De  staatssecretaris,  de  heer Zeevalking,  gaf aaii  dat de regering
iii haar standputit dat het atiietideiiient overbodig was, volhardde.217 Voordat echter
tot stenmiing werd overgegaan, verzocht de heer Van Mierlo de regering te bekij-
ken  wat  de  consequenties  zouden  zijn  vati  opneii ling  van het recht op onaantast-

baarlieid van het lichaain.

De resultaten van deze studie werde11 gepresenteerd in een nota.2'M Iii de nota werd

genoenid op welke terreineti het begrip lichanielijke integriteit een rol speelt: folte-
ring, lijfstraffen, lich,imelijke en geestelijke nushandeling, gedwongen medische ex-
perinienten, toedienen van elektroshocks aan psychisch gestoorden, gedwongen
behatidelitig Vall lijders aan vetierische ziekten, gedwongen toedieiliiig van voedsel
tijdens eeti hongerstaking, toedietien van waarheidsserum aan verdachten, leeg-
ponipen voi de nmag, eticefalografie. bloedafiianie, inenting, rtintgenologisch 011-
derzoek, venvotiditigen, operaties, behandeling door een arts, en knippen van de

213 TK 1976-1977.13 872. nr. 11).
2!4  TK 1976-1977. 13 872. iir. 11. p. 1. Art. 11, C:w was op dat niotiielit tiog liiet opgetionien iii de

C:roildivet. niaar was al wel in voorbereiditig.
215 TK 1976-1977,  13  873,  tir.   17.

21"  Hatidelingen TK 22 deceniber 1976. p. 2426-2427.
217  Haiidelitigeti TK 16 decetiiber 1976. p. 22111-22(12.
21%  TK 1978-1979, 15 463. tirs. 1 -2.
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hareii.-"" Het begrip lichamelijke ititegriteit speelt aldus op vele terreineti eeii rol.
Iii de nota werd een defiiiitie gegeven: "bij het recht op onakintastbaarheid vati het
lichaan i gaat [liet]  0111 het reclit op afiveer vati itivloeden van buitenaf op het li-

chaam. Het recht op onaantastbaarheid vati het lichaam bevat, aldus opgevat, twee
terreitieii: het recht te worden gevrijwaard van schendingen van en inbreuken op
het lichaani door anderen; het recht zelfover het lichaam te beschikken".321'

hi de nota stelde de regering zich wederom op het standpunt dat bij terreinen
waarop het begrip persoonlijke levenssfeer betrekkitig kan hebben ook aan de fy-
sieke integriteit kan worden gedaclit. De bescherniing van de lichanielijke integri-
teit blijft naar de nieiiing vali de regering otiderdeel uittiiaken van de beschenning
van de persootilijke levenssfeer. Het recht hoefi dus niet apart iii de Grondwet te
worden opgenoinen. De regeritig forniuleert twee bezwaren tegen een optianie.
Allereerst zou afzonderlijke vemielding iliet plaats nioeten vinden onidat dit vanuit
een oogpunt van systenlatiek geen Kinbeveling verdieiit. De rechtsbescherming die
zo'n artikel zou bieden is inmiers dezelfde als die wordt geboden door de bescher-
niing van de persoonlijke levenssfeer. Volgens de regering bestaat weitlig reden
voor de vrees dat aspecten vati het recht op oliaantastbaarheid vati het lichaatii iliet
zulleti worden beschermd door het recht op eerbiediging van de persooidijke le-
vetissfeer. Ten tweede is het denkbaar dat eeti afzonderlijke bepaliiig het gevaar iii-
houdt dat het begrip persootilijke levenssfeer verschraalt. Uit een afzonderlijke be-
palitig zou natiielijk kuillien wordell afgeleid dat de grolidwetgever eezi beperkte
uitleg aaimemelijk acht. Deze beperkte uitleg zou volgeils de regering op andere

1,1terreiIie11 kuillien doorwerken.--

Naar aanleiding van deze nota, waarin de regering dus aangeeft tiog altijd 11iet voor
itivoering van een apart grondwetsartikel over de onaantastbaarheid vati het li-
chaam te zijn, wordt een motie ingediend die door de gehele Tweede Kanier
wordt ondersteund. De Tweede Kanier is van nienitig dat het begitisel van de on-
aantastbaarheid van het tiietiselijk lichaaiii zo belangrijk is, dat het als grondrecht

11.afzonderlijk in de Grondwet behoort te worde11 vernield.--

Deze niotie brengt de regeritig ertoe eeti wetsvoorstel iii te dienen waarin wordt
gesteld dat er grond bestaat om een bepaling betreffende het recht op oilaalitast-
baarheid van het nienselijk lichaani op te nenien in de Grondwet. Voorgesteld
wordt om het volgende artikel op te netiien in de Grondwet: ieder  hee-ft,  behot,de, is

223bij of krachte,is de zi,et te stelle, 1 beperki,tge,1, redit op 0,1,la,itastbaarlicid va, 1 zii,1 lidiciat,1.
hi de nietiiorie vati toelichtiiig wordt aangegeven dat het recht op oiiaaiitastbaar-

219
TK  1978-1979,   1 5  463.  tirs.   1-2,  p.  4.

32" TK 1978- 1979,15 463. tirs. 1-2, p. 5.
22 3    TK   1978-1979,   15  463,  tirs.   1-2,  p.  7-8.
222 TK 1978-1979,  15 463,  ilr.  5.
223  TK ! 979-1984 ), 16 (186, tirs. 1-2, p. 2.
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heid van het menselijk lichaani allereerst een onthouditigsplicht schept. De over-
heid nioet dus waken voor aantastingen van het lichaani. Ten tweede nioet de
overheid ervoor zorgen dat een kliinaut ontstaat waarin het grondrecht daadwerke-
lijk gestalte krijgt.23+ Het wetsvoorstel werd slechts aan een suniniiere schriftelijke
behandeling ondenvorpen en werd iii vrij hoog tenipo door beide kaniers afge-
handeld. Hieniiee was de introductie van het recht op onaatitastbaarheid van het
lichaatii iii de Groiidwet een feit.

5.2.1.2 De inhoud van het recht op licharnelijke integriteit
In de nota over de vraag of een bepaling over het recht op onaatitastbaarheid van
het tiietiselijk lichaani iii de Grondwet zou tiioeten worden opgetiotiieti, wordt
gesprokeii over wat tiu eigeiilijk bedoeld wordt illet de onaantastbaarheid van het
nienselijk lichaaiii. Dit begrip wordt hier iliet beperkt tot ciantasting vail de licha-
111elijke integriteit tegenover de geestelijke integriteit. Enkele Kanierleden nierken
hierover op dat lichainelijke en geestelijke onaantastbaarheid beide betrekkillg heb-
ben op de mens die als eenheid futictioneert. Niet in alle gevallen kan een scheids-
lijn getrokken wordeii. Wel st.iat voor de regering vast dat voor de vaststelling of
een handelitig ten aanzien van iematid een inbreuk op de onaantastbaarheid van
zijn lichaaiii vornit, slechts vereist is dat die handeling iii elk geval ieniand lichaine-
lijk raakt. Geestelijke gevolgen vati handelingen vallen als inbreuken op ieniands
geestelijke ititegriteit onder de beschemung van de persootilijke levetissfeer van de

ll:betrokkene:- Hieraan voegt de regering iii de nieniorie vati toelichting bij het
wetsvoorstel toe dat eeii nietiselijk itidividu futictioneert als individueel en sociaal
rvezen iii eeii sociale onigeving, waarvan hij iii zijn persootilijk, lichatiielijk en
geestelijk functionereti invloeden ondervindt. Eerbiediging van ietiiatids geestelijke
iiitegriteit heeft betrekking op garanties onitrent onderzoek van ieniands itinerlijk,
iematids karakterstructuur bijvoorbeeld. Hierop heeft de bepaling over de be-
schenning van de persootilijke levenssfeer betrekking (art. 10 Gw).236

Ondanks de sanietihang tussen het geestelijke en het lichanielijke functioneren van
de niens nioet dus een otiderscheid worden geniaakt. Een aantal Kanierleden
vraagt zich af ot- het onderscheid tlissell de geestelijke en lichatiielijke integriteit
verzelf-standigd kati wordeii tot het onderscheid tussen het recht op privacy eii het

l.-7

recht op otiaantastbaarheid van het metiselijk lichaatii.--  Ook iii de literatuur over
artikel 11 Gw wordt deze vraag gesteld. Zo blijkt volgens Banda duidelijk dat ook
psychische druk, wanneer die kati leiden tot fysieke disfi ncties, beschouwd illoet
worden als een inbreuk op de lichamelijke integriteit.-"-M Hier leidt een psychische

224 TK 1979-1981 1,16 1186,  tir.  3,  p.  6.
225 TK 1978-1979.15 463. tir. 4. p. 2.
226  TK 1979-198(1, 16 ()86, tir. 3, p. 4-5.
32-    TK  1979-19811.  16 ( 186,  tir.  7.  p.  2.
228 Bm& 1982, p. 254.
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iiiipuls initiiers tot eeti handeling die het lichaai11 raakt. De geestelijke gevolgeti
zijii, als het gaat otii artikel  11  Gw alth,ins, niet relevant.

Blok sprak iii zijn dissertatie over privacy iii verbind illet artikel 11 Gw over een
1,9Cartesiaanse scheiditig.-- Descartes koppelt het lichamn en de geest los vati elkaar.

De scheiditig tussell artikel 10 en 11 Gw, dus tussen de lichanielijke en de geestelij-
ke integriteit, lijkt terugvoerbaar op deze Cartesiaailse scheiditig. Descartes k011it

via zijn bekeiide twijfelexperinietit bij  het riwito. Je kuiit 11iet twijfelen ami  het feit
dat je twijfelt, dus datje denkt. En als ik denk, dan be,i ik ook (coeito c'tro situl). Vol-
getis hem zijn wij  denkende ditigen,  dat wil zeggen geest.  Het  'ik' is een bewust-
zijii en geen lichaani. Het lichaani en de wereld zijil betwijfelbaar. De scheiding
tussen lichaam en geest zoals die bij Descartes tot staiid konit leidt tot de grote
vraag hoe deze twee substanties sanien een levend inenselijk wezeti ktinnen vor-

2311 ·111eti.    Dit IS precies de kwestie waar de Kainerledeii op wijzen als ze het hebbeii
over de mens die als eenheid functioneert eti ze een strikte scheiditig ter discussie
stelleti.

In de volgende paragrafen konit aan de orde of een dergelijke scheiding terug te
vinden is in het onderscheid tussell het onderzoek iii en aan het lichaani (par.
5.2.1.3)  en  in de wisselwerking tussell artikelen  12 en  10  Gw (par.  5.2.1.4)

5.2.1.3 Het onderzoek in en aan het lichaam

Het onderscheid tussen het onderzoek aan en het otiderzoek in het lichaam is pas
vrij recentelijk in het Wetboek van Strafvorderiiig opgenomen. Iii het verleden is
er ecliter wel eetis otiduidelijkheid geweest over de exacte itihoud van het onder-
scheid tussen het onderzoek aan en het oiiderzoek iii het lichaani. hi de jurispru-
dentie van de Hoge R.:tad werd niet altijd 66n lijn gevolgd en ook juridische au-
teurs waren het onderlitig iliet eetis over de inhoud vati het onderscheid. Overi-
geils bestond het onderscheid ook niet letterlijk. In het Wetboek van St:rafvorde-
ring was wel het onderzoek aan het lichaatii opgenoiiien, niaar niet het onderzoek
iii het lichaam. Er werd al in 1935 door Vati Asch van Wijck een beketid artikel
geschreven  over het onderzoek aan het lichaam.  Hij gaf wel aan dat ';ian' iliet het-
zelfde is als 'in', niaar hij zette de twee iliet letterlijk tegenover elkaar. Ook sprak

331

hij van onderzoek 'van' het licliaani.

Vatiuit de jurisprudentie zijn drie arresten niet natiie van belang. Allereerst is dat
het Tweede Bloedproefarrest, waarin de Hoge Raad bepaalde dat het afilenien van
eeii bloedproef niet viel onder het onderzoek aan het lichaani.231 De Hoge Raad

229   Blok 21 *,2. p. 59.
2-i"    1)escartes  ineetit  her  alitwoord op deze vraag gevolideti te hebbeti ill cle pijiiappelklier. Op zijil

flosofie is veel kritiek gewtest iii de westerfe (filosofie-)wereld.
31  Vaii Asch ,·mi Wijck, 1935.
2-92    H11  26 jutii  1962,  Nj   1962.  47( 1.
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hatiteerde een restrictieve wetsuitleg en sprak vati een otiderzoek iii het lichaani. Iii
1988 hatiteerde de Hoge Raad geen restrictieve wetsuitleg in het zogenaanide
Rectuiiiarrest. De Hoge Raad bepaalde iii dit arrest dat onderzoek iii de natuurlijke
openitigen en holten van het lichaani was toegestaan en dat rectaal e„ vaginaal on-
derzoek dus ook onder onderzoek aa,1 het lichaani viel.233 Hier werd het onder-
zoek aan het lichaani dus ineetis erg ruitii opgevat. Toch kwani er binnen een paar
jaar weer een arrest van de Hoge Raad waarin het onderzoek aan het lichaatii nun-

der nlitii werd ilitgelegd. In het Watigslijtiiarrest werd, zoals al eerder aangegeven,
initiiers bepaald dat liet afiienien van wangslijin voor DNA-onderzoek niet was
toegestaati omdat eeti wettelijke basis voor dit onderzoek ontbrak.

De uitspraak uit het Rectutiiarrest bevreenidde veel juristen. Het gitig iii het Rec-
tuniarrest 0111 een anaal onderzoek naar verdovende middelen. De Hoge Raad was

van opvattitig dat het onderzoek aan het lichaatii van artikel 56 lid 1 Sv en artikel 9
Opiuniwet eeti onderzoek van de natuurlijke openinge,i en holten van het lichaani

oinvat. Weliswaar was eenzelfde opvatting in het verleden al vaker verdedigd, zoals

door Vati Asch vati Wijck iii zijii reeds genoetiide artikel waarin hij opmerkte dat
onder het onderzoek aaii het lichaam ook het onderzoek van de natuurlijke li-

234

chaatiisopeizingen valt , toch vonden verschillende auteurs, zoals Mols, dat de
Hoge Raad te ver King iii zijn opvattiiig. Zo wees Mols op het feit dat na het Rec-
tuniarrest een situatie ontstond die niaakte dat de gewone opsporingsanibtenaar be-
voegd was 0111 rectaal en vaginaal te fouilleren.2.35 Volgeiis hetii is het rectaal en va-

. , ,gitiaal fouilleren echter  een atep ingmjpetid onderzoek dat naar mijn stellige over-
tuigitig niet in hatiden behoort te zijii van lagere opsporitigsatiibteiiaren. Daarvoor
tast het onderzoek al te zeer de persooillijke levenssfeer en de lichamelijke integri-
teit aan. En dat zijn rechten die bij de grondwet bescheniid zijn':236

Ill jutii 1995 stelde de regering een  com111issie  in,  de  Comniissie-Meijers,  met de
opdracht oni advies uit te brengen over de uitbreiding vati de onderzoeksbevoegd-
heden  aan  het  lichaatii.  De Coniniissie-Meijers bracht  iii 1997 advies uit.237  De
coniniissie niaakte eeti duidelijk onderscheid tussen het onderzoek aan en het on-
derzoek iii het lichiatii. Otiderzoek aaii het licha.im behelst het uitwetidig schou-
wen van de natuurlijke opeilingen en holten van het bovelilichami. Onderzoek iIi
het lichaan behelst het uitwetidig schouweii vati de natutirlijke opetiingen eli hol-
teii van het oiiderlichaatii, het inweiidig tiiatiueel onderzoek Vall de tiatuurlijke

238

openingeti eti holteii vati het lichaatii eii rlintgenotiderzoek en echografie.

23-3  HR 8 tic#eniber 1988. NI 1989.667.
234    Vall Asch van Wijck  1935.
233    Mols  1994),  p.   112.

2.V,    Mols  1994 1.  P.   112.
237 Conitilissie Meijers 1997.
238 Cotiinlissie Meijers 1997. p. 24 e.v.
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339     'Het voorstel vati de Conitiiissie-Meijers is overgetiotiieti door de wetgever   en in
noveniber 20(,1 Zijil de betreffende artikelen iii het Wetboek van Strafvordering
gewijzigd.'4' Siiids 2(}01 wordeii het rectaal en het vaginaal onderzoek gedefinieerd
als onderzoek iii het lichaam. Overigexis was het onderscheid niet heleniaal nieuw:
iii de kanierstukken is aangegeven dat ook iii de Beginseletiwet verplegiiig ter be-
schikking gestelden en de Penitentiaire beginselenwet een onderscheid wordt ge-

241tiiaakt tussell het onderzoek dati en iii het lichaam.

Uit voorgaande paragrafeii is reeds gebleken dat het bij de lichamelijke integriteit
volgens de regering gaat oni handelingen die het lichaani raken. Vast staat dat zo-
wel het onderzoek aan als het onderzoek iii het lichaain vallen onder de bescher-
mitig v;in de lichainelijke integriteit. Over het algemeen wordt aatigetionieti dat
het onderzoek iii het lichaatii een grotere inbreuk vornit op de lichanielijke iiite-
griteit dan het onderzoek aan het lichaam. Vatidiar dat het onderzoek iii het li-
chaam ii,et meer wairborgen is otiikleed, dat wil zeggeti, het onderzoek iii het li-
chaani dient altijd door een arts te geschieden. terwijl liet oiiderzoek aaii het li-
chaani ook door opsporingsanibtenareti tiiag worden verricht. Het onderzoek iii
het lichaani  kan alleen  wordeii  bevolen  door de officier van justitie  of de rechter-
comndssaris; het onderzoek aan het lichaatii daarentegen kati worden bevolen door
de o cier van justitie of de hulpofficier van justine voor wie de verdachte is geleid.

Wat opvalt is dat het runtgetionderzoek en de echografie vallen onder de defitlitie
vaii liet onderzoek iii het lichaani.  Deze technieken hebbeti dus eeii relatief grote
inbreuk op de lichainelijke integriteit tot gevolg. Kennelijk strekt de betekenis van
het recht op lichanielijke integriteit verder dan het letterlijke fysieke (aan)raken.
Het lijkt er dus op dat het Onderscheid tussen het onderzoek aan en het onderzoek
iii het lichaani niet is gebaseerd op een criteriuni waarin het 'letterlijke fysieke ra-
ken' een rol speelt. Wellicht is het gebaseerd op het criterium dat het 'observeer-
baar' »siek illoet Zijn. De stralitig raakt het lichaatii niet letterlijk iii de ziti van een
aatiraken. niaar wel iii de Zill vari observeerbaar raken.

5.2.1.4   Vergelijking met artikel 12 Grondwet
In deze paragraaf wordt artikel 11 Gw met artikel 12 Gw vergeleken. Deze verge-

lijkitig zal meer duidelijkheid verschaffen over de achtergrotid van de fysieke ititer-
pretatie. Wat wordt onderzocht  is of ten dergelijke iIiterpretatie ook opgaat voor
artikel   12  Gw. De vraag  is  dan  of voor  de verhouditig tussen artikelen   12  eii   10
Gw eenzelfde interpretatie geldt als voor de verhouding russell artikelen  11  en  10
Grv. BU deze laatste artikelen geldt dat artikel 11 Gw in het geding is zolang er

sprake is van een fysiek raken van het lichaaiii. In aiidere gevallen is artikel 10 Gw
iii het geding. Er wordt dus als het ware een scheiding gemaakt tussell de lichame-

339  TK 1999-2(HH),26 98.3, iir. 3.
241'    Wet vaii   1   iiovetiiber 21 H i l,  Stb.  21 X)1.532.
341    TK  1999-2(H M 1,26 983.  nr.  3.  p.   17.
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lijke eii de geesteluke ilitegriteit. Voor het DNA-onderzoek iii strafzaken geldt kort
saniengevat  dat  de  afiianie  zelf valt  onder de bescherming van artikel   11   Gw,  ter-

wijl het DNA-onderzoek ami het afgescheiden materiaal vervolgens onder de be-
schemiitig van artikel 10 Gw valt. Is voor artikel 12 Gw ook een dergelijk otider-
scheid geniaakt? Ter beantwoording van deze vraag wordt in deze paragraaf een
eerder onderzoek van Koops, Vaii Schooten en nujzelf uit 20()4 als uitgangspunt

242

genomell.

Eeti casus die een goed voorbeeld biedt voor de vraag naar de wisselwerkitig tussen
artikelen 10 en 12 Gw is die uit de volgende uitspraak v;iii de rechtbank in
Utrecht.'41 In casu had uitgebreide observatie plaatsgevonden van een woning. In
totaal was er spr:Ike vati 538 observaties in 292 dageti van de woidng van de ver-
dachte en de onigeving daarvan. Volgetis de raadsman van de verdachte was er
sprake van strijd 111et artikel 10 Gw en artikel 8 EVRM. De rechtbatik was het
hierniee  eetis  en  gafaan  dat er inderdaad sprake  was van  een enistige inbreuk  op  de
persooidijke levenssfeer van de verdachte nu deze gedurende zeer latige tijd met
grote regeliiiaat was geobserveerd. Volgens de rechtbank haddeti de opsporings-
anibtenaren disproportioneel gehandeld en het openbaar niinisterie werd dan ook
tiiet-ontvankelijk verklaard. De rechtbaiik beschouwde deze observatieactie dus als

eeti itibreuk op het algeniene privacyrecht uit artikel 10 Gw, en niet als een iii-
breuk op het huisrecht uit artikel 12 Gw.244 Er was sprake van een observatie van
cell woiling, niaar onidat de Wollilig niet fysiek, dat wil zeggen met lichaanisdelen,

werd binnengetreden kon geen sprake zijn van strijd niet artikel 12 Gw.

Het is dus voor een schending van het huisrecht, evenals voor een scheticling van
de lichanielijke integriteit, vereist dat er sprake is van een fysieke handeling. In het
ene geval gaat het dati om het fysieke bintientreden en in het andere geval oin het
fysiek raketi vati het lichaani. Als daar geeti sprake vati is, vindt er "slechts" een iii-
breuk plaats op artikel 10 Gw. Overigens is iliet iedereen het eens met deze ziens-
wijze. Zo is Tak van mening dat elke handeling die gefigend is om de bintien de
greilzeii te eerbiedigen huisvrede te schenden, kan worden opgevat als een iiibreuk
op het huisrecht. Dit betekent in zijn uiterste consequentie dat iliet slechts het fy-
sieke bintientreden tot schenditig van het huisrecht leidt.2+R Met betrekkitig tot de
lichanielijke integriteit kan over dit argument worden opgeinerkt dat er technieken
zijn die de lichatiielijke ititegriteit aangaan, maar die het lichaam niet fysiek raken.
Deze nieuwe technieken vallen dus volgens de interpretatie vali de regering niet
onder de beschenizing van artikel 11 Gw.

242   Koops. Vati Schooteii &  Prinseii 2( M )4.
24, lib. Utrecht 12 februari  1998. 19  1998, 636.
244 Koops. Vati  Scliooteii &  Pritiseii   21)(,4,  p.  67.
243 Tak  1973.
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Ook Blok gaat in op het feit dat het huisrecht uit artikel 12 Gw fysiek wordt uitge-
legd.246 Hij verwijst naar het Anii-arrest waantit valt op te maken dat eeti fysieke
bilitiendringing lijkt te zijn vereist.247 Uit de overwegingen vati de Hoge Raad
blijkt dat het niet betrekking tot de inhoud van het begrip binnentreden tegeti de
wil vati de bewoner nioet gaan oni uitsluitend een tiienselijke en fysieke handelitig.
"dat de nadruk behoort te vallen op bescheniiing van de huisvredebreuk tegen iii-
breuken van buitetiaf, ongeacht het lichaanisdeel, dat hij, die itibreuk iliaakt bintien
de woning, welker toegang heni geweigerd is, zoude willen brengen, waar:lan niet
afdoet dat de wetgever bij zijii gebruik van de tertiien 'betreden' en 'binnentreden'
blijkbaar voornamelijk heefi gedacht aan den vorni waarin in de praktijk de niet de
wettelijke waarborgen, inbreuk zich het veelvuldigst zal voordoen".248

Volgens Blok  zal  het kennisnenien  van het huiselijke leven van buitenaf vallen  011-
der de algeniene beschenizing van artikel 10 Gw.249 Deze interpretatie stond iii de
hierboven beschreven uitspraak van de rechtbank iii Utrecht ook centraal. Net als
Tak, is Blok vati niening dat iliet goed valt iii te zien waaroni het grotidwettelijke
huisrecht alleen tegen frsieke inbreuken beschennt. Het is nanielijk niaar de vmag
of het echt iets uitniaakt  voor de bescherming van het huiselijke leven  of de per-
soonlijke levenssfeer wordt geschonden door binnendringende lichaainsdelen of
andersoortige inbreuken. Volgens Blok valt een fysiek binnetitreden zelt-s in zekere
zili te prefereren boven de moderne alternatieven, vanwege het heimelijke karakter

251)van inbreuken met de nieuwe techtlieken. Volgens heni is de enige reden voor
de huidige toepassing van het artikel een historische. Hij wijst erop dat de illuren
van de woning de privacy van het huiselijke leven vroeger voldoetide beschennden
en dat het feit dat buitenstaanders iets te weten konden konien nieestal te wijten
was aan de nalatigheid van de bewoner, bijvoorbeeld onidat de bewoner de gordij-
tien  of ranien had  opengelaten.  Met de huidige stand van zaken  van  de techniek is

dit echter wel een heel sinipele zienswijze. Het is inimers niet niogelijk om je als
251bewoner van een huis te wapetien tegen richmlicrofoons, warnitesensoren, e.d.

Zoals opgenierkt, kan dit argunient ook opgaan voor de lichanielijke integriteit.
Het is zeer wel denkbaar dat er in de toekonist techilieken zullen zijn die kininen

worden ingebouwd iii het lichaam.253 Er kan dan gedacht worden am chipimplan-
tateii inet allerlei toepassingen. Het inbrengen van het iniplantaat kaii zonder nieer
beschouwd worden als een inbreuk op de lichanielijke integriteit, omdat het een
handeling is die het lichaaiii fysiek raakt. Het uitlezen van de chip gebeurt echter
draadloos en is dus geen handeling die het lichaani fysiek raakt. Dit betekent dat de

246
Blok 2(M)2, p. 46 e.v.

247   Hit. 7 febniari  1956,  NI  1956,147.
248  Hlt. 7 febru:tri 1956. NI 1956. 147.
24.,  Blok 21*)2. p. 46.
2511

Blok 21*)2,  p.  47
15 1 Zie hierover ook Koops. Vaii Schooten & Pritiseti 21*,4 en Koops & Pritiseti 2()05.
52  Zie ook Koops, Vati Schooteti & Pritisen 24*14.
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buitenwereld kaii interageren met het lichaani, zonder dat er sprake is van fysiek
contact.253 Voor de bloedproef gold iii het verleden in zoverre hetzelfde,  dat ook
bij deze techniek alleeii de afiianie zelf een inbreuk op de lichanielijke integriteit
itihield, terwijl de vergelijking van het bloed geen handeling is die het lichaain fy-
siek raakt. Het verschil illet bovetigenoenide tiieuwe techiuek is echter dat dit geeli
mailipulatie van het lichaani tot gevolg heeft.

Ook worden cheinische caniera's ontwikkeld.254 Deze caniera's registreren chenii-
sche kenmerken van een object of persoon.  Zo kunnen drugs of explosieven wor-
den opgespoord. Daarnaast kan ook runtgenapparatuur worden gebruikt oni objec-
ten op te sporen die ieniand niet zich nieedraagt.255 Het kan dan ook gaan oin
technieken waarmee dwars door de kleding vati mensen heen kan wordeti geke-
ken. Bijvoorbeeld op vliegvelden, om te kuiuien achterhalen of nietisen wapens
niet zich meedragen. Het feit dat vliegveldpersoneel hierdoor vrij nauwkeurig kan
zien hoe ieniand er zonder kle :ling uitziet, houdt geen inbreuk op het recht op li-
chamelijke integriteit in.256 Er is geen handeling die het lichaani fysiek raakt. Toch
kati dit, 0111 de zitistiede van Tak te gebruiken, worden beschouwd als een hande-
litig die geeigend is oni de lichamelijke ititegriteit te schetiden en die dus kati wor-
den opgevat als ee11 inbreuk op de lichanielijke integriteit. Ot, oni niet Blok te
sprekeii, er is weliswaar iziet letterlijk sprake van een frsiek raketi, niaar de lichaiiie-
lijke integriteit wordt wel geraakt. Alleen dan niet letterlijk fysiek. Kortotii: er zit-
tell nog altijd haken en ogen aaii een fysieke interpretatie vaii het recht op lichanie-
lijke integriteit.

5.2.2 Filosofische beschouwing
Iii deze paragraaf gaat het niet tiame oni  de volgende vraag: nioet het grondrecht
strikt fysiek geinterpreteerd worden, ofstrekt de betekeids toch verder? Deze vraag
is belatigrijk oni te achterhalen of het recht op lichaiiielijke integriteit alleen ziet op
de afiianie van DNA-tiiateriaal tell behoeve van iiader otiderzoek, ofdat het verder
strekt, tiamelijk tot DNA dat al is afgenonien of dat is gevonden en waaruit infor-
matie is af te leiden. Om tot een beantwoording van de vraag te koiiien, wordt
niet behulp van de filosoof Waldenfels  op  zoek  gegaaii  naar een  verdere  uitdieping
van het begrip lichamelijkheid. Waldenfels staat iii dezelfde filosofische traditie als
Ricoeur. Deze paragraaf sluit  aan  bij  de  inzichten  uit  hoofdstuk 4. Getracht wordt
de essentie van het recht op lichanielijke ititegriteit te achterhalen oni zo tot een
definifring te komen die bruikbaar is voor de toetsing iii de volgende hoofdstuk-
keli.

253   Koops, VE Schooten & Prinsen 21 M 14, p.  161 eii Koops & Pritisen 24*)5.
254   Koops. VE Schooteii & Priiisen 2( X14. p.  163.
25i

Koops, Vati Schooteii & Pritisen  2, )(,4,  p.   163.
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In zijn bekende lezing Bodily Experie,ice between Selfliood mid Otlieniess gaat Walden-
fels in op lichanielijkheid. Deze lezing wordt als uitgangspunt genomen. Tevens zal
worden verwezen naar zijn werk Das leiblidie Sclbst.

Waldenfels spreekt in zijn werk Das leiblidie Selbst over een "Leib-orientierten Phii-
notiienologie. Hij bedoelt daarniee: "dass das Erforschen und Bedenken der„257

Dinge direkt oder indirekt itiziiierzu  auf den  Leib  und auf die leibliche Situatioii
"158Bezug nillitilt. -  hi het Duits warden twee verschillende woorden gebruikt voor

lichaani, naiiielijk Lcil, en Kii,ver. Bij Leib moet gedacht wordeii aan het.flt,igiere,ide,1
Lcib of linst'r Ifib, de,i ivir criebe,i, spiirrii, terwijl het bij Ko*er gaat om Ka,perdi,le.
Het L,ib is de eigen ervaritig van het lichaam, terwijl Korper ziet op het lichaani zo-
als iedereen een lichaam heeft.

Het dualisme van Descartes houdt kort gezegd in dat hij een onderscheid 111aakt

tlissen lichaani en geest. Waldenfels nierkt over dit dualisnie het volgende op: "Der
Mensch spaltet sich also auf in  ein  denkendes  Wesen und iii  eiti Wesen,  das einen
KBrper hat. Es stellt sich dann die Frage, wie beini Metischen beides zumninien-
wirkt. Denkt man den Leib als Vermitteltides, so gehBrt er keinem der beideii Be-
reiche an.  So aber wird der Leib zerschnitten:  atif der einen Seite findet sich  das,
was an ihni geistig ist iin Sintie des selbstbewussten Erlebens,  auf die andere Seite
tritt all das, was den Leib mit physischen Kdrpern verbindet, die sich nach GesetZell
von Ursache und Wirkung bewegen."259 Volgens Waldenfels leidt dit alles tot de

, 26/1
grote vraag: "Was ist dailti nlit Illeille'11 Leib? Waldenfels spreekt over Lciblicli-

keit:  "[es  ist]  nicht  an  einen rein physiologischen Bereich zu denken,  sondern  ati
das, was iiberhaupt das Leben in der Welt ausmacht."'61

Volgens Waldeitels is het probleem bij het dualisme vati Descartes dat de vraag
blijft bestaan hoe gerechtvaardigd kan warden dat over een lichaaiii wordt gezegd
dat het 'tiiijn' lichaatii is (co,ptis nie,int). Dit probleem is het thenia van de lezing Bo-
dily Ext,erie,ice beture,i Selfliood a,id Otlieniess. Ook wordt in deze lezing itigegaan op

het probleetii hoe je vervolgens kunt 01]igaan niet de Ander. Hoe herken je andere
lichaiiieti als verbondeti i]iet andere geesteiip 2(,2

Waldenfels stelt voorop dat er een verbinteizis is tussell lichaam en geest. Zo kan
een persoon niet coniniuniceren zonder 11iotid en oren. iii die zin volstaat het dua-
listize van Descartes niet. Hij konit niet een atidere interpretatie, natiielijk: ik ben
mijn lichaam en jij bent jouw lichaam. Daarnaast heb ik ook een lichaam.263 Het is

257    Waidenti,ls 2(MM 1,  p.  9
230     Walde,iti ls  2(11 10.  p.  9

25"   Waldetiti:ls 21 HX), p.  1 8.
2611

Walden fels 21 M *1. p. 18.
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262  Waldetifels 2(*12, p. 1
263   Waldenkls 3 *12, p.  2.
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niet zo dat lichaam eii geest volledig gescheiden zijn, niaar ze zijn ook niet volledig
verbonden. Walde,ifels verwijst als voorbeeld naar de filosoof Plessner die van nie-
niiig is dat het z#,1 en het liebbe,i van een lichaam nauw met elkaar verbonden Zijn.
Waldenfels noenit als coiisequetitie van deze visie dat onze lichaiiielijke ervaring
(bodily  expede,ice) de ervaring  van  het  lichaam  (experie, ire of the body)  zou  overstijgen.
Hij nierkt op: "the experience of our body would presuppose the corporeality of
experience  itsel£'•264

Waldeilfels gaat iii zijn lezing in op drie fenomenologische kwesties van intetitiona-
liteit, van self-awareness en van ititersubjectiviteit, oni zo te koinen tot Wat hij
noenit een nieurve la,Witage of bodily experie,ice. De vornien lopen op sonunige pun-
ten een beege door elkaar heen.

Hij geeft aan dat het clainien dat iets inte,ided is, inhoudt dat het gegeven, verstaan
of geinterpreteerd is als iets.365  Het gaat erom dat alle verschijnselen in de waarne-
111itig niet alleen eeti betekenis ontvangen, inaar ook oproepe11. Dinge11 warden
stee(is   verstaan   'als   iets'.    Volgens   Waldenfels is iedere betekenis de geprefereerde
betekenis en iii die zin een toevallige betekeids. Het verstaan 'als iets' betekent dat
een betekenis wordt opgeroepen. Het gaat oni co,mecti,W tlte discon,lected. Waldenfels
tioellit dit pathos,   M'idethn,is  of qffekt.  Het  gaat  bij  intentionele  handelingen  iliet
alleen om de handeling zelt, maar er gebeurt tegelijkertijd ook iets met otis. Wij
worden door de verschijnitig geraakt. Het niaakt als het ware een betekeizis in otis
los.  Het ik is  vanaf het begin betrokken,  niaar niet expliciet.  "So iii everything we
do we are separated froni our own origin by a geiiuitie form of tinie-lag.  (.. .) the
dotiiain of our body  iticludes all that really has to do with me without beitig dotie
by 11ie. Er vindt een verbitiding plaats. Ons lichaain verbindt wat het uit elkaar,12(*

haalt en het haalt uit elkaar wat het verbindt. Iii die zin is er sprake van the birtli of
SCIISC Olit efpat/lils.

Bij intetitioiialiteit gaat het 0111 otis contact 11iet de buitetiwereld. Bij sc#lati,amicss
gaat het volgens Waldenfels om de confrontatie met onszelf. Door ons bewust te
wordeti van oiiszelfi door rellectie, kan otize ititentiotialiteit expliciet wordeii. Vor-
men van de ititentionaliteit en de se#lait,arc,iess lopeii door elkiar heeii. Onze li-
chainelijkheid venvijst naar zichzelf iii  zijn eigeii acties.  Dit  is de rellectie.  Deze  re-
flectie geschiedt illet behulp van de zintuigen. Door de zintuigen wordt dus een
koppeling gemaakt met onszelf, met otize lichamelijkheid. De self-awarri,ess is iii die
zi,1 een 1100dzakelijke voonvaarde 0111 otis onze intentiotialiteit eigen te kuntien
maken. Toch gaat Waldenfels niet alleen in op de rol van de reflectie. Nog over-
tuigender vindt hij de kwalificatie van het lichaani als een tratisfer-poi,it (U,Iisdilagstel-
le) die al eerder door Husserl (ook een fenonienoloog) gegeven werd. De split self

264  Waldetifels 2(*)2. p. 2
s   Waldetifts 311 12. p. 3
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vortiit dan de verbitiding, dat wil zeggen: juist doordat we een sp/it se/fzijn worden
we niet verdeeld, niaar zijn we inteni verbondeti. Er ontsnapt ons steeds iets. Wat
aan mijii ogen ontstiapt is bijvoorbeeld de gebeurtenis van 'nlijn' zichtbaar worden
zelf.  Hierin konit  de split se/f tot  uitdrukking.  Het lichaani  vomit het tra,isfer-poi, it
tussen de betekenis eii de iiatuurlijke oorzakelijkheid. Het lichaani fungeert dus als
verbinding.

Op de derde fetionienologische kwestie, van intersubjectiviteit, wordt dadelijk iii-
gegaan. Waldenfels behandelt deze kwestie als een verhouding illet de Ander. Eerst
zal hier nog kort naar voren konien hoe Waldenfels aansluit bu Ricoeur en Perry
niet zijii opvatting zoals die tot nu toe geschetst is. In zijn werk Das leib/idie Sc/bst
geeft Waldeilfels enkele keimierken van het Lrib waarotider de pertiiatientie (Per-
inane,iz): het lichaain is er altijd. Net als Perry noemt hij het voorbeeld van Mach
mid the shabby pedagogtic. hi het vorige hoofdstuk werd gewezen op het feit dat
Mach in de spiegel ook een gedeelte vali zijn ipse zag. Deze opvatting lijkt door
Waldenfels te warden ondersteund: "wie komnit er [Mach] uberhaupt darauf zu
denken, er sei ein heruntergekoiiiniener Schuhneister? Er hat ini Spiegelbild offen-
bar etwas von sich entdeckt. Er hat ini Spiegel sich als Atideren gesehen, und dies

i,367setzt von vornherein ein gewisses Verkenneti seiner Selbst voraus.

Al eerder werd opgenierkt dat het volgens Waldenfels probleniatisch is om de

denkbeelden van Descartes heleniaal niet te erkennen. Net als Ricoeur verwijst hij
ilaar Musils roman Man,1 oline Eige,iscliafteit. De hoofdpersoon uit deze roman, Ul-
rich. heeft wel een ipse, dus een zichzelf-zijn, tiiaar geen karakter. Hij heeft zijn ka-

rakter volledig verloren eii kan daarom iliet meer worden geidentificeerd. Dit leidt
volgens Ricoeur tot een verlies van identiteit. Waldenfels geeft iiaar aailleiding vaii
de voorbeelden van Mach en Musil aan dat bepalend is bij het spiegelbeeld dat de-
gene die kijkt en degene die bekeken wordt niet zoniaar identiek zijn.268 Volgens
Waldenfels getuigen de voorbeelden van een bepaalde afstatid. Degene die kijkt is
degene die bekeken wordt, niaar hij is het op een bepaalde nianier ook weer niet,
onidat zijn blik gebroken is door een vreenid niediuni.

Een ervaring uit de praktijk van de auteur leidt tot dezelfde conclusies. Tijdens
niijn vrijwilligerswerk in het verpleeghuis leerde ik een man kennen die iii enistige
niate dementerend was. Hij heette Cor. Cor dwaalde altijd over de gangen vati de

afdeling en kwam dan uiteindelijk uit bij een glazen deur naar buiten. Voor de vei-
ligheid van de bewoners was de deur altijd op slot. 's Avonds als het donker was,
werkte de ruit iii de deur als een spiegel. Cor pakte het hatidvat van de deur, keek
in de ruit en vertelde 'Zij n broer' dat hij de deur open nioest maken. Hij werd dati
behoorlijk boos, want zijn broer deed de deur nooit open. Toch herkende hij zich-

167    Waldetifels 2{101).  p.  32.
168  Waldetit-els 3 KNI. p. 33.
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zelf niet. Uiteindelijk liep hij luid niopperend op zijn broer weer verder over de
gang. Een keer drukte hij zijn neus tegeti het glas oin zij11 broer eens goed aaii te
kijkeii. Het glas was koud eii hij zei vol verbazing tegen zijii broer "goh, wat heb

"

jij een koude neus!

Waldenfels spreekt in zijn lezing over een split self Het is niet vanze16preketid dat
i]iens en dier zich volledig kutiiien identificeren illet hun spiegelbeeld. Waldenfels
kiest dus voor een andere visie dan Descartes. Volgens hem kan tegen Descartes
worden ingebracht dat het dualisme nalaat te erkennen dat ons lichaani zowel kati
zien als gezien kati wordeii eii zowel kan horen als gehoord kati worden. Daar
kotiit bij  dat  degene die het ziet  zelf ook  een  lichaam nodig heeft oni dat  te  kun-
tien doen.21" Volgens Waldenfels zouden we net als Husserl en Plesstier kunlien
spreken over eeti Iribboipet. Dit omvat zowel het doorleefde lichaam als het licha-
11ielijke apparaat, of, iii navolging van Merleau-Ponty, over embodinte, 1 t.

Tegen het einde van zijn lezitig spreekt Waldenfels over de Ander. Hier konit hij
tenig op de kwestie vati intersubjectiviteit. De Ander verschijnt als een alter ego.
De  Ander,  of de vreemdheid  van  de Atider, kondigt  zich  aan  in  ternien  van pathos

(Frentdafkbtio,i) Eerst is er de Ander en dan pas kunneti we erachter konien wie de
Ander is. Waldenfels sprak ook al kort over pathos iii verband illet de eerste vor]11.

Met pathos bedoelt hij het geraakt worden door de Idifre,lidheit voordat we het een
veroorzaker toe kuiuien schrijven. Ik word eigenlijk geraakt door een ilieitteSelei-

che,1, door ieiiiand als ik tiiet wie ik tegelijkertijd onvergelijkbaar beii. Als voor-
beeld noemt Waldenfels het liebben van een naam. Mijn naam is nlij 'half-
vreeiiid', want illijn naaill is lilli gegeven door anderen (illun ouders). Dit geldt
ook voor de taal die ik spreek, want ook nlijn taal heb ik geleerd van atideren. Eii

het geldt voor onze seksualiteit, waarin er sprake is van een (erotische) predispositie
ten opzichte van de Aiider. De Atider liiaakt dus als het ware ook decl uit van otis-
zelf. I)e Ander is ook iii otis. Waldenfels illerkt op dat 111ijll lichaam voor een groot
gedeelte natuiirlijk Vall 111ij is, niaar dat een gedeelte 111ij 'vreemd' is. Dat wat wij
voelen, ontvangen en zeggen is verweven met dat van anderen. Het spreken over
mibi lichaain is dati een halve waarheid.

Terug 11aar de kern van de opvatting van lichamelijkheid van Waldenfels: iii zijn
->71 1

eigen woorden functioneert ons lichaam als een Ui,ischhieste//c.-  Hij vat het als
volgt samen: "Iii a similar way I suggest that lily Own body is a half-alien body,
charged and eveli overcharged by ititentions, but also desires, projectiotis, habits,
agections and violations, coniing froni others."271 En: "We will tiever completely
be settled in our own body as if we were the owner of ourselves. But 111ay be that

269  Waldetifels 21)02, p. 8.
27"  Waldetifels 21 H,2, p. 14.
271  Walde,ifels 2,)(12, p. 15.
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„272it isjust this inquietude which keeps us alive. In die zin is het probleniatisch om
te spreken over het hebbo, van eeti lichaani. Het spreken over het zijit van een li-
chaani is niinder probleniatisch. Iii het Zij,i van een lichaain zit volgens Waldenfels
otize ipse. Het is lastig om ipse en ident uit elkaar te halen. We zagen al dat eigenlijk
niet volledig gesproken kan worden over een ide,Ii iii het voorbeeld van de spiegel.
Dit voorbeeld toont inimers aan dat we otis niet altijd volledig kunnen identifice-
reti niet otis spiegelbeeld en dat er in zoverre geen sprake is van een ideni.

Ook niaakt Waldenfels duidelijk dat er altijd sprake is van een benuddeling. Er is
volgens heni sprake van een split level: de ideni en de ipse duiken in elkaar op (split
self). Dit 'in elkaar opduiken' gebeurt ook in een van de vornien die Perry oni-
schrijft, naiiielijk die van knowledge about the person 011e happens to be. Deze
vorni is alleeti bruikbaar op het nionient dat er sprake is van herkenning, ofwel op
het inoinent dat je kunt zeggen 'ik ben het zelf.  V66r de herkenning is er sprake

van knowledge about the person one happeiis to be. Op het nionient van de her-
ketinitig ('ik ben het zelf) wordt dit onigevoniid tot self-attached knowledge.
Waldenfels spreekt niet alleeti over een split self, maar ook wel over een Unischlag-
stelle: een soort scharnierverbinding tussen de dubbele aspecten van het zelf.

5.2.3     Toetssteen 2: het recht op lichamelijke integriteit
Wat is nu de essentie van het recht op lichanielijke integriteit? Volstaat een fysieke
interpretatie zoals in de juridische wereld gehaiiteerd,  of is een bredere toepassiiig

op zijn plaats? Heeft het grondrecht alleen betrekkiiig op het letterlijke fysieke  af-
netiien van DNA-inateriaal, ofstrekt de reikwijdte verder?

De filosofische exercitie  uit de vorige paragraaf heeft het inzicht opgeleverd dat bij
lichamelijkheid nooit louter over een fysieke lichaiiielijkheid gesproken kan wor-
deii. Het lichaann is nieer dan iets fysieks. Het is een Unischlagstelle. De ideni en
de ipse koineii erin sanien. Het otiderscheid tuSSell fysiek en niet-fysiek niet be-
trekking tot de lichatiielijkheid is dus iii filosofische zin iliet te niaken. De essentie
van het recht op lichamelijke integriteit is aldus riet alleen gelegen in het fysieke
raken vaii het lichaaiii.  in die zin schiet de interpretatie van juristen te kort. Het
lichaani is imniers op allerlei niogelijke nianiereti aan te tasteii en niet louter fysiek.

Nu blijkt dat een fysieke interpretatie niet volstaat, kan geconcludeerd worden dat
de lichainelijke integriteit verder strekt. Iii de vorige paragrafen zijn voorbeelden
genoenid van niet-fysiek raken door allerlei technieken, nanielijk het scannen van
een lichaani op een vliegveld of het uitlezen van een geiniplanteerde chip. Deze
technieken kunnen gezien worden als eeti uitbreiding van de lichamelijkheid. Op
zich heeft de wetgever dit voor wat betrefi de r8ntgen en de echografie al wel ge-
zieti. Deze technieken vallen niet voor niets onder het onderzoek in het lichaani.

372  Walde,ifils 2(*12. p. 15.
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Echter,  voor wat betreft  het  DNA-onderzoek is  er dan de vraag of de lichamelijke
iii tegriteit alleeii betrekking heeft op de frsieke handeling van de afiiame  of ook op
het niateriaal dat wordt verkregen illet deze handeling. DNA-materiaal is niet dc)or
een niet-fysiek raketi te verkrijgeii. Hooguit kan het gevollden worden, waarbij

dus geen handeling of 'raken' plaats heeft. Met andere woorden: niet het gegeven
dat de juridische, fysieke interpretatie van de lichanielijke iiitegriteit niet volstaat, is
nog not gezegd dat het recht op lichanielijke integriteit voor wat betreft het DNA-
onderzoek op meer betrekking heeft dan alleen de letterlijke afiiatiie van DNA-
materi:lai. Dit wordt als volgt uitgewerkt.

Het is duidelijk geworden dat identiteit eii lichamelijkheid bij Ricoeur met elkaar

verbondeti zijii. Het lichaani niaakt dat we otis kuniien bewegen en dat we kun-
nen interageren, kuillien voelen, etc. Het is iii de interactie, iii de narrativiteit, dat
wij oilze identiteit vorni geven. Er is niet alleeii een verbinding (USSell ide,11 en il,sc,
tiiaar er is ook een verbitiding russell het zelfeii de ander. In de ontnioeting niet de
wider wordt duidelijk wie en wat we zelfzijn. Onze lichanielijkheid speelt hier een
belangrijke rol. Ricoeur merkt het volgende op over lichamelijkheid: "to the ex-
teiit  that the body as  11iy own  coiistitiltes  one  of the coniponetits  of mitieness,  the
niost radical Confrontation illust place face-to-face two perspectives on the body -

„273the body as nline, atid the body as one body amotig others. Dit is het otider-
scheid tussen het hebben en het zijn van het lichaam. Eigeillijk is het geeii strikt
onderscheid, niaar gaat het over twee verschijilingen: we hebben di we zijn een
lichaam. Waldeiifels spreekt ook over het hebben en het zijn vaii een lichaam,
iliaar geeft aan dat het problematisch is om te spreken over het hebben vati een li-
chaaiii 011idat er altijd iets vreenids is. Je  kunt je het Andere of het vreenide nooit
geheel eigen tiiaken. Dit inzicht is hier van belang. Het is probleniatisch om te
spreken over het hebben van een lichaam als het gaat om DNA-materiaal dat geeii
letterlijk onderdeel 111eer uittiiaakt vaii het lichaani. Het DNA-niateriaal dat geen
letterlijk onderdeel nieer uitiiiaakt vati het lichaani is otis 'vreenid'

Geconcludeerd kan worden dat het recht op lichamelijke integriteit niet van toe-
passing is op meer dan de letterlijke A•sieke afrianie van DNA-materiaal.374 Zodra
het DNA-iiiateriaal geeti letterlijk onderdeel nieer uitmaakt van het lichaam, heeft
het recht op lichamelijke integriteit er geen betrekking nieer op. De bescheniiing
van de genetische inforniatie over de ipse identiteit die  is af te leiden uit het  DNA-

2-3  lucoetir 1994 (1994)), p. 132.
2-4  De 'fi·sieke' i,iterpretatie vati de wetgever volstaat dus iii zoverre dat het recht op lichamelijke iti-

tegriteit ilit artike] 11 Gw iliet verder strekt dati de letterlijke afiiatile vail 1)NA-tiiateriaal. ThodB

2( MIC,  kw.lin  via  eeti  atidere  weg  iii  zijii  proetichriti tot dezeltile coliclusie: "lkle„ ot- produ,reti
5·ati  het  licliaani,  zoals celleii.  t-eces  of' tiritie.  die het lichaani heefi afgestote,1  of aigescheideti,  beho-
reti nier meer toe aan de lichatiielijke verschijiiitig vati de verdachte. (...)". p. 156. Volgells heni
valt her verrichteti vati otiderzoek aaii de celleii eii de gegevetis daarover o,ider de "gegevetispriva-
CV", p. 157-158.
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iiiateriaal, valt onder de bescherming van artikel 10 Gw.'75 De theorie van Wal-
dettels ondersteunt dit. De itiforniatie die uit het lichaanisniateriaal kan worden
afgleid, valt volgens Waldenfels onder het split gedeelte van de split self Dit split
gedeelte niaakt eigenlijk dat 111ijn lichaani als het ware groter is dan allee11 illijll li-
chaani. Iii die zin ben ik meer dan een zelf-zijn. Er ontsiiapt altijd iets; er is altijd
iets vreemds, het Andere. Dit is het split gedeelte en dit is in het DNA-niateriaal
ook het 'illforniatie' gedeelte.

Het pathos perspectief dat Waldenfels beschrijft heefi betrekking op de infortiiatie
over het lichaam die ook ontsnapt aan het zelf. Twee citaten niaken dat duidelijk.
66

[es istl ilicht ati eitien reiii physiologischen Bereich zu denken, sonderti an das,
i 176was uberhaupt das leben in der Welt ausniacht. Het tweede citaat is: "Iii every-

thing we  do  we are separated from our own  origin by a genuine  form  of tinie-lag.
(...)  the domain of our body includes all that really has to do with tile without be-
ing done by nie. Uit deze citateii wordt duidelijk wat het pathos precies is. Iii de

„277

ilitentionaliteit zit een passiviteit of een pathos die ik tegen mij nioet laten gelden.
Mij  is  iets aangedaan zonder dat  ik  zelf iets gedaati  heb.

Het recht op lichamelijke integriteit vitidt hier zijn grenzen. Het pattios reikt verder
dan het zelf-zijn. In zoverre valt de inforniatie die uit lichaanisniateriaal  is af te lei-
den buiten mijil lichaani. De opsporing bevitidt zich iii hetzelfde bereik. Het pathi-
sche van niijzelf voor zover het lichamelijk is,  vertegenwoordigt een  doniein  waar
itifoniiatie over niij tot 111ijn identiteit in de zin van ide,11 kan leiden. De ipse valt
hierbuiten. En iii die ziti valt de infomiatie die uit het lichaanistiiateriaal is afte lei-
den over de ipse identiteit 11iet onder de beschernung van de lichainelijke ititegri-

teit. Otider het lichatiielijke zoals dat door Ricoeur, Perry en Waldenfels is gedefi-
nieerd valt 11iet de infonnatie die eruit is  af te leiden (ipse). Het recht op lichanielij-
ke ititegriteit heeft dus iii juridische zin geen betrekking op bescheniiing Van de
itiforniatie over het lichaani.

Sanienvattend strekt het recht op lichamelijke integriteit vanuit juridisch oogputit
iziet verder dan het raken van het lichaani. Filosofische reflectie maakt duidelijk dat
deze fysieke interpretatie niet volstaat. Bij de lichanielijke integriteit dient niet al-
leen a;iii het fysieke gedacht te worden. De niens fungeert ininiers als eenheid. Iii
het lichamelijke komen de ident en de ipse samen. Deze exercitie heeft aangetoond
dat dit echter niet betekent dat de beschemiing van inforniatie over het lichaain
ook onder artikel 11 Gw zou moeten vallen. Hiervoor volstaat artikel 10 Gw.

271    Eii  iii  ieder  geval  o,ider  art.  8  EVILM  dat  de  grondrechte,1   1 (1-13 onivat. Echter, het gitig  iii  de
exercitie iii dir hoofistuk erom te achterhalet, hoe de Nederlatidse grotidrechten zich verhoudeti
eti dati iii het bijzo,ider de 'R·sieke' interpretatie van de wetgever voor wat betreft artikel 11 (e,1
12) GW.

376
Waldent-elf 21 KM ).  p.  16.

177  Walde,ifels 3)112. p. 5.
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5.3 Het gelijkheidsbeginsel

In deze parageaf wordt ingegaan op het gelijkheidsbeginsel: het begitisel dat ieder-
een gelijk behandeld dient te worden. Het gelijkheidsbeginsel is een beginsel dat al
eeuwen lang een centrale rol wordt toegedicht in discussies over en visies op wat
de belatigrijke beginselen vati onze rechtsstaat zijn. Meerdere filosofen en rechts-
theoretici hebben hier hun ideefn over geuit. Consensus best:aat over de rol van
het beginsel; het dient uitgangspunt te zijn voor de ilianier waarop men iii een de-
mocratische rechtsstaat met elkaar onigaat. In die zin is het een priiicipieel begi11-
punt. Het gelijkheidsbeginsel moet altijd in acht worden genomen en speelt ook
eeti rol bij de totstandkoiiiHig vaii wettelijke mogelijkheden met het DNA-
onderzoek in strafzaken.  In deze paragraaf wordt amigetoond dat gelijkheid als be-
ginsel nioeilijk eenduidig forniuleerbaar is. Wat betekent gelijkheid nu eigetilijk?
Betekent iedereeii gelijk behandeleii ook letterlijk dat iedereen precies gelijk is, en
is dat wei een reele gedachte? Betoogd wordt hoe gelijkheid in de discussie over
het DNA-onderzoek ill strafzaken gezien tiioet worden. Dit gebeurt aaii de hatid
vaii de codificering van het gelijkheidsbeginsel in Grondwet en verdragen. Ook
wordt aan de hand van de opvattingen bitrien het (Nederlandse) juridische discours

ingegaati op de achterliggende betekenis (par. 5.3.1). Hieruit zal blijken dat de wet-
teksteii weitug houvast bieden oni te kunnen bepalen wat gelijkheid precies bete-
ketit. Onidat het eeti zoektocht betreft naar een hanteerbare defitiitie van het ge-
lijkheidsbeginsel iii het licht van het DNA-onderzoek, zal vervolgens illet behulp
van eeti filosofische beschouwing getracht worden meer helderheid te verkrijgen
over de inhoud van het gelijkheidsbeginsel (par. 5.3.2). Hierbij wordt onder atidere
de hulp van de socioloog-filosoof Goffnian ingeroepeii. Hienia wordt verder ge-
gaan niet deze uitwerkiiig en zal worden aangetoond dat gelijkheid als beginsel
hanteerbaar, met andere woorden: toetsbaar, wordt door het gelijkheidsbeginsel uit
te werken iii het licht vaii het begitisel van proportionaliteit (par. 5.3.3).

5.3.1 Wetgeving en literatuur

Het gelijkheidsbeginsel is verwoord in artikel 1 van de Grondwet: "Allen die zich
iii Nederland bevinden, worden iii gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriniinatie
wegens godsdietist, levensovertuigitig, politieke gezindheid, ras, geslacht of op wel-
ke grond dan ook, is tiiet toegestaan." Het gaat er in dit wetsartikel om dat ver-
schilleti tusseii niensen Keen onrechtvaardige iii\,loed niogen hebbeti op hoe nlet
ieiiiaiid wordt 0111gegaan. Het is een verbod op discritiii,latie zoals ook verwoord
iii artikel 1 van de Utiiversele verklaritig van de rechten van de inetis (alle niensen
warden vrij exi gelijk in waardigheid en rechten geboren) en in artikel 1 vati het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (de menselijke waardigheid

is onschendbaar. Zij moet worden geferbiedigd en bescheniid). Zo ook artikel 14
EVRM (het genot vaii de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijii vernield,
nioet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals ge-
slacht. ras, kleur, taal, godsdietist, politieke of andere niening, nationale of 111aat-
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schappelijke afkonist, het behoren tot een tiationale niinderheid, verniogen, ge-
boorte of andere status).  In deze wetsartikelen wordt aangegeven dat onderscheid
op getioeiiide grotiden in beginsel iliet rechtvaardig is. Het valt op dat de gronden
vooral terugvoeren op verschillen tussen mensen waar ze geen invloed op hebben
of die behoren  tot  het  domein van de persoonlijke vrijheid.  Dit is logisch,  daar dit
overwegend de gronden Zijil waarop juist ongerechtvaardigd onderscheid plaats
zou kiinnen vinden. Het voert dus iliet terug op verschillen waar een mells wet iii-
vloed op heeft, 111aar die niet per defitlitie behoreti tot het dotiieiti vaii de persooti-
lijke vrijheid. Waar dan precies aan kan worden gedacht wordt tiiet direct duidelijk
uit de forniulering, maar bijvoorbeeld wetoverschrijdend gedrag zou eronder kull-
tien wor(len geschaard. Dit gedrag is beitivloedbaar voor het individu en valt door
het feit dat er een wet over is die voor alle burgers geldt, buiten de sfeer van de
persoonlijke vrijheid.

Het gelijkheidsbeginsel is niet alleen opgenonien iii de Grondwet en verdragen. Zo
tr.id  iii  1994  de  Algemene wet gelijke behandeling  iii  werkitig.  Deze  wet  geeft  een
uitwerkiiig van het abstracte artikel 1 Grondwet. Centraal staat de gelijke behande-
ling van personen ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezitid-
heid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of honioseksuele gericlitheid of burgerlijke
staat. De wet verbiedt iii artikel 1 zowel een direct als een indirect onderscheid op
deze gronden. In artikel 2 staat aangegeveti dat het verbod van onderscheid tiiet

geldt als een indirect onderscheid objectief gerechtvaardigd wordt door een legi-
tiem doel en de nuddelen voor het bereiken van dat doel passend eli 1100dzakelijk

zij n Tegelijkertijd niet de imverkingtreding van de wet werd een Cotiimissie ge-
lijke behandeling ingesteld. Deze cotilliiissie heeft tot taak de gelijkebehandelings-
wetgeving te bevorderen, ontwikkeleti eti hatidhaven.

Het is inn ddels duidelijk ge\vordeii dat het gelijkheidsbegitisel iii de wet is uitge-
werkt als een discriniinatieverbod. Daarbij lijkt gelijkheid iii Grondwet en verdra-
gen vooral ileer te konlen op 'lettemlke gelukneia: iedereen dient geheel gelijk te
worden behaideld. Dit biedt de garantie dat kwetsbare groepen iii de gelegetiheid
gesteld warden deel te nenien aan het iiiaatschappelijke leven. De Algeniene wet
gelijke behandeling laat dit ook zien, niaar geeft tegelijkertijd nieer ruimte voor
verschil. Een aaiital factoren wordt specifiek genoenid. Deze factoren niogeti geen
onrechtvaardige invloed hebben op de positie van niensen. Er kan echter sprake
zijn van een invloed die niet als onrechtvaardig is te beschouwen. Immers. in de
gevallen  waarin  een onderscheid objectief gerechtvaardigd kan  worden,  is onder-
scheid geoorloofd. Alleen als sprake is van discriniinatie is onderscheid verboden. Iii
andere gevallen kan het onderscheid worden gelegitinieerd. Geconcludeerd kan
worden dat ook de Algeniene wet geluke behandehng vooral ziet op een verbod
vaii discritidnatie. Tegen andere voniial van oiigelijkheid is beschernling niet
noodzakelijk. Het gaat dan met name om verschillen die als het ware beinvloedbaar
zijn door mensen zelf en voortvloeien uit de wet. Bijvoorbeeld het verschil tussen
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niensen die nog nooit en nietisen die wel eens zijn veroordeeld. De vraag kati hier
worden gesteld in hoeverre gevallen gelijk zijii. Ienund heeft niet zoniaar de status

van veroordeelde. Deze status krijgt een persoon als hij of zij iets heeft gedaan
waarvoor veroordeling heeft plaatsgevondeti. Dat een gedragitig strafbaar is, VOlgt

uit de wet en is ketibaar. De gevolgen zijn dus kenbaar voor de veroordeelde. Dit
verschil is vanwege de 'eigen beinvloedbaarheid' van een andere categorie dan de
verscliillen die de wet beoogt te beschemien. Ook valt het niet onder de persoon-
lijke vrijheid, juist onidat het bij veroordeelden gaat om een overschrij(ling van de
wet waaraan alle burgers zich collectief dienen  te houden.  Ongelijke behandeling
kati sonis gerechtvaardigd zijii. Er bestaat dus zoiets als 'gerechtvaardigde otigelijk-
heid'. Wanti6*r ongelijkheid echter gerechtvaardigd is,  is niet  tratisparaiit.  De wet
geeft iii zoverre weitfg houvast voor definieri,ig van de betekenis vati gelijkheid.
Het bovenstaande korte juridische onderzoek geeft een beeld, 111aar is niet eendui-

dig.

5.3.2 Filosofische beschouwing
Vast staat dat gelijkheid een van de grondbegitiselen is van onze rechtsstaat. 278 De

paragraafbevat een theoretische onderbouwing vati wat gelijkheid is. Daartoe wor-

den  achtereenvolgens de filosofie vaii Rawls  (par.  5.3.2.1)  en  die  van  de  filosoof-
socioloog Goffinan (par. 5.3.2.2) besproken.

5.3.2.1   Rawls over rechtvaardigheid
Rawls gaat in zijii werk iii op rechtvaardigheid.'1" De grens van deze vrijheid ligt
bij de gelijke vrijheidsrechten van anderen. Iii navolgitig van de socialecontracts-

18(1detikers,-  valt Rawls terug op eeli procedure. Het gaat bij Rawls oin eeii detik-
beeldige onpartijdige besluitvomiingsprocedure over een opnieuw iii te richteii
sanietileving waarin elk rationeel niells ZOU kuntien instenitiien niet de resultaten.
De ledeti van de sanieilleving moeteii kiinneti nieebeslissen iii een overlegsituatie
waarin iedereen vrij en gelijk is. 28' Je nioet daarvoor gelijkelijk rekening houden
met alle mogelijke iii.iatschappelijke posities. Zo kati overeensteniniing bereikt

wordeii over een tatital basisbeginselen vati rechtvaardigheid. Deze rechtvaardig-
heid als .flinicss vorint volgens Rawls de doctrine  van  het sociale  contract.  Faire

voonvaarden zijii dati de voorwaarden die zijn overeengekomen door de leden van
32

eeti satiieidevitig iii hun hoedatiigheid van vrije, rationele en gelijke personen.
Rawls spreekt dus niet over gelijkheid, niaar over rechtvaardigheid, zij het dat zijll
theorie over rechtvaardigheid gebaseerd wordt op eeti procedure die zijii basis

vitidt iii letterlijke gelijkheid van alle burgers.

3-+  Maris & Jacobs 2(*13, p. 311.
27,   RaN·15  1999 (1971), 0.1., p. 47-99.
2N1i Oilder andere Locke, Hobbes eii 11.ousseau.

2*1  Rm·ls 1999 (1971), o.a. p. 11)2-122.
242  11.awls 1999 (1971), o.a. p. 3-46.
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Rawls valt met zijil theorie terug op Katit. die reeds erkende dat gelijkheid een vaii
de grotidbeginseleti is van de rechtsstaat.383 Gelijkheid houdt volgens Katit iii dat
ieder lid vati de geineeiischap rechten kan laten gelden tegenover anderen.
Nieniatid kan een ander tot nicer verplichteii dan deze ander heni. Deze defillitie

was vooral gericht tegen bepaalde vorliieti vati erfrechten en adellijkheid. Het en-
kele feit van een geboorte kan niet resulteren in ongelijkheid voor de wet.284 Rawls
borduurt voort op deze gedachte. Ook hij stelt dat het van belatig is dat burgers
zich initiier realiseren dat h,in positie bitineti een sanieilleving contitigent is. De
vraag is  of een persooii  het niet bepaalde regels, verdelitigeii  etc. ook eens zou  zijii
als hij in een andere positie was geboren. 0111 hier uit te kotiieii, dus oni bintien de
besluitvortilingsprocedure te komen tot faire voonvaarden waarin iedereeti een
rechtvaardige 'start' heeft, introduceert Rawls de sluier van omvetendheid: verdeel
de niiddelen nog voordat bekend is welk werk je gaat  doen,  hoe ititelligent je betit,
wat je gelooft en ga zo 111aar door. Je start dan als 'kaal' 11iens,  zoiider weteiischap
over welke positie je zelfiii de sanieilleving zult gaan iniienien. De gedachte is dat
de wetten die vanuit deze situatie gedefiideerd worden, rechtvaardig zijn, zodat de

besluitvorniers zich er in de hoedalligheid die ze later bekeiid zal zijii, aaii zullen
onderwerpeii. De rechtvaardige verdeliiig zit dus iii het feit dat je jezelf iliet kunt
bevoordelen als je nog niet weet wie je bent.  Kort satiiengevat wordt rechtvaardig-
heid bij R.awls gegarandeerd door de burgers iii omvetendheid te laten over huii
feitelijke positie. Door deze kunstiiiatige gelijkheid van de burgers wordt./aimess, en
dus rechtvaardigheid, van de regels die de burgers opstellen, bewerkstelligd.

Het is op deze uitgangspunten dat onze Grondwet en de verdragen zijii gebaseerd.
Discritiiinatie mag niet plaatsvinden op grond van factoren waar ieniand geen in-
vloed op heeft. Zo is eenieder letterlijk gelijk. De positie waarin ieniand is geboren,
speelt dan geen rol. Iii dit uitgaiigspunt zullen de nieeste 11iensen zich wel kunnen
vinden. Wat echter problematisch zal zijn, is een definitie van gelijkheid als letter-
lijke gelijkheid in alle gevallen. Hoewel meii tiieestal iii abstracto wel voorstatider is
vati gelijke behandelitig, is er vaak veel aarzeling om te aanvaarden dat bepaalde
groepen 11et zo nioeten worden behandeld als andere.216 Dat gegeveii is natuurlijk
niet vree11id. Rawls heeft het over een theoretisch niodel waarin rechtvaardigheid
gevonden kan worden in een sluier v;in onwetendheid. Als deze sluier is afgewor-
pen, heefi iedere burger zijn eigen geschiedenis. Hoewel de burgers samen als sa-
nieillevitig nioeten komen tot rechtvaardige wetten, wordt pas als hun geschiedenis
bekend is, duidelijk wat de invloed hiervan is op de particuliere burger. Deze in-
vioed verschilt juist onidat niet alle burgers gelijk zij 11. Zoals reeds amigegeven iii
hoofdstuk 1. hebben burgers zowel  een algetiieen als eeti particulier belang.  Deze
koiiieii niet altijd overeen. Het particuliere belatig van een burger die zijn positie iii

'Mi  Deze theorie vaii Katit is o.a. terlig te vilideti iii zijii volgetide werketi: Zii,11 Etiket·It Fricde  1795;
61 .1 h't,V'hysik chi· Sitta, Red,tsh·/in· 1797.

284  Op basis hien·ali kofiit lUwls later tot zijii 'sluier vati otiwete,idheid'.
285   Kooptiialis  199< 1,  p. 21 1.
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de sanieiileving kent, kati afwijken, bijvoorbeeld als de burger een misdadiger is die
0111 deze redeii liever niet ziet dat zijn DNA-materiaal wordt opgeslagen in een
DNA-databank. Er is dan een bepaalde onderscheidende factor die maakt dat ie-
niand een ander (particulier) belang heeft dan het algetiiene belang. Er nioet dan
een ativeging geniaakt worden.

Uit bovenstaande volgt dat iii een definitie van gelijkheid rekening nioet worden
gehouden niet verschil. Er is gil tiaar voren gekonien dat onderscheid discriniine-
rend kan zijn, en dus ongerechtvaardigd, maar ook dat onderscheid sonis wel ge-

rechtvaardigd kati zijn. Hieruit volgt de volgende wetmatigheid voor gelijkheid:
gelijkheid naar vergelijkbiarheid en verschil naar tiiate van verschil.286 Gelijke ge-
valleti 1110eteii gelijk wordeti behaiideld, en ongelijke gevalleti ongelijk naar de ilia-
te waarin zij verschillen.'83 Het gelijkheidsbeginsel is dan eigeillijk onbepaald. want
op grond vaii welke verschillen is eeii verschillende, niet letterlijk gelijke, behande-
ling gerechtvaardigd? Hier konit de vraag terug die ook al aaii het einde van de vo-

rige paragraaf gesteld werd: waiineer is sprake  vati een 'gerechtvaardigde oiigelijk-
heid'? Uitgangsputit bij definiering van gelijkheid in dit boek is dat 'gerechtvaar-

digde ongelijkheid' gelegitimeerd is. Een verschilletide behandeling is daii gerecht-
vaardigd zolang er goede gronden voor zijn.388 Dat dit de achterliggende gedachte
is bij artikel 1 Grondwet, wordt ook aangegeven door Hirsch Ballin, die betoogt
dat recht illoet worden gedaan aan verscheidetiheid. Bij de bespreking van de
Grondwet iii de Tweede Kanier nierkt hij op: "waar het op aankonit is. dat deze
ongelijkheden gerechtvaardigd 111oeten zijn (...)".289 Het is dan ook zitivol 0111 "na
te gaan wat recht eti beleid kunneti bijdrageti aan een respectvolle bejegeilitig van

.'2'*1
inensen in hun verscheideilheid qua identiteit.

De vraag die tiu volgt is hoe bepaald kati worden wat relevante punten van over-
eenkonist eii verschil zijn.'41 Kooptiians noeiiit een datital overwegingen die bij de-
ze a ·eging vati belatig zijn, zoals de sanienhang illet andere rechtsregels, de be-

schemiing van rechtzoekende burgers, een vaststaand gebruik (ervaren als recht),
het consequetit uitvoeren vaii een bepaalde politiek, eli de redelijkheid van het re-

'.'.sultaat.- - Dit blijft echter vrij abstract, waardoor ilog niet duidelijk is hoe de coti-
crete afweging geniaakt dient te worden. De vraag wanneer onderscheid geniaakt

mag worden is dus zo niet beantwoord. Hier wordt gevraagd naar een redelijke

286   1)uker 24 * ,3, p.  1 1.
28"  Wittevee,1 1996. p. 112.
2'18    Duker 21 X )3.  p.  27.  Goldschtiiidt & Heiidriks  21*13,  p.   1282  wijzen  tevens op deze noodzaak voor

respect voor verschil.
289 TK 1975-76,   13  872,  air.  3.  p.  25.  Het  idee  is  tiiet  alleeli  dat  het  goed  kan  zijii  om  rekenitig  te

houdeti niet verschil.  tiiaar ook dat dit respectvol is jegens tiietiseti die  ilog 1100it iets f-out gedaaii
hebben.

2'N   Hirsch Balli,12(M)3. p. 2()4.

241  Witte\·eeti 1996, p. 113.
292   Kooptiians  1991.
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grond om de ene groep atiders te behandelen dan de andere. Een voorbeeld: een
bepaalde groep tile lise 11 veroorzaakt meer otigelukken dan atidere groepeti. De
verwachting is dat een persoon die tot die bepaalde groep behoort nicer risico
loopt een ongeluk te veroorzakeii dan ieniand die niet tot de groep behoort. Dit is
eeti voorbeeld uit de praktijk: jonge iliaillieii iii Nederland betaleii hogere preniies
voor een autoverzekeriiig. Dit onderscheid wordt door de verzekeringsbranche ge-

rechtvaardigd niet het argunient dat er voor deze groep een hogere verwachtitig
bestaat tot het veroorzaken van Ongelukken. Deze iiiannen hebben dus wat een
stiqi/ta zou kun]ien worden genoenid: een hoger risico tot het veroorzaketi van eeti
ongeluk.  Dit stigliia dragen ze  met zich  mee  en legt hen een  (gerechtvaardigdel.'3)
beperking op, nanielijk dat ze geen goedkopere autoverzekering kuntien krijgeii.
Het onderscheid is gerechtvaardigd - ten minste, dat kan worden algeleid uit het
feit dat het geniaakt wordt en nooit SUCCeSV01 is aatigevochten bij een rechter. Het
onderscheidende criteriuni wordt keillielijk als een rechtvaardiging beschouwd.

5.3.2.2 Goffman

Goihiian gaat in zijn werk uitgebreid iii op 'stigiiia's'. In onderstaande beschou-
witig staat zijii boek Ste'lla. Atititeke,litigicil over liet otilgaa,1 itict ceil eesdioitdet, ideittiteit

...

centraal. Een stignia kati deel uitniaken van ieniands identiteit. Het hebbeti van eeti
stigina, of het behoren tot een groep inet een stignia,  kaii leiden tot een  'geschoii-
den' identiteit. Ietiiand voelt zich dan niet 'norniaal', niaar een 'gestigniatiseerde:
Bij  stigniatisering van een persoon gaat het otii infoniiatie over diens nieer of tilin-
der duitrzanie  kennierken.  Het gaat  dus  iliet  over stenlillingen,  gevoelens  of voor-
iietiiens die een persooti op een bepaald moment heeft. Het gaat juist over de
ketinierken die ook worden getioeiiid in Grondwet en verdragen. De intoniiatie
is,  volgens  Goffiiian,  reflexief en belichaamd: heeft alt d betrekking op  de  persoon
zelfdie haar overdraagt. 294

Deze inforniatie wordt door Goffiiiati ook wel sociale infoniiatie getioetiid. De iii-
fortilatie kan naar voren konieii bij interactie tusseii nietisen en daar een bepaalde

"waarde verkrijgen. Goffiiian otiderscheidt aatigeboren en niet-aangeboren "tekens
die sociale infomiatie  kunnen   overdragen.   De   niet-aangeboren   tekens  kunnen
weer onderscheiden worden iii blijvend en niet-blijvend.295 Aangeboren zijn bij-
voorbeeld ras, geslacht, afkonist en seksuele voorkeur. Niet-aangeboren zijn later
verkregen handicaps. levensovertuiging en vemiogen. De laatste twee zijn niet per
defitiitie blijveiid. en zelfs de eerste hoeft iliet blijvend te zijn. Op grond van deze

aatigeboren of niet-aangeboren teketis kuntien  nietisen  gestigniatiseerd worden.

1.,3 1)eze rechtvaariliging is descriptieE Het gaat om eeti situatie waariti eeti rechter tiog iziet atiders
heeti geoordeel,1.

294   Gotliiwii  1963, p. 46.
2"4  Gotliiian 1963, p. 49.
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Oni te voorkonien dat anderen door hebben dat de gestigniatiseerde niet voldoet
aan de eisen die impliciet gesteld worden, zal deze inforniatie over zijn werkelijke
sociale identiteit achterhouden. Ook zal deze persoon iliet protesteren tegen het
feit dat de anderen heni tegeiiioet treden op basis van t-outieve vooroiiderstellitigen
onitrent zijti identiteit. Het feit dat ieniatid een geheiiii gehouden tekortkomitig
heeft op grotid waarvati hij gediskwalificeerd zou kunnen worden, krijgt een die-

)6
pere betekeids watineer de mensen  voor wie hij  dit feit verbergt vriendeti zijn

Ontdekking beteketit aft,reuk aan de huidige sociale situatie en aan al bestaande re-
laties.

Eeti kernbegrip naast de sociale itifor,natie is dan ook de zichtbaarlieid: waimeer er
gegevens over ietiiands sociale identiteit bestaan die autotiiatisch ter beschikkitig
komen van eenieder die hij op een willekeurig nioment in zijn dagelijks leven

297otitnioet. zal dat voor de persoon iii kwestie belangrijke cotisequenties hebben.

Zo zijii ras, geslacht, s0111117ige hatidicaps en sotiimige levensovertuigingen (denk
bijvoorbeeld aaii het hoot-ddoekje bij veel Moslitiivrouwen) zichtbaar, terwijl ande-
re stigtila's dat met zijil

Voor de problenien bij  het oingaaii tizet een stigliia niaakt het verschil of we de
persoon persootilijk ketitien. Met ieniand die je Bun keer otittiioet ga je anders oni
dan  tiiet ieniatid die je vaker tegeilkonit.  Cio ilan onderbouwt dit door het begrip
persooillijke identiteit te doorgronden. Persotien onderscheiden elkaar doordat ze
idetitificeren aaii de hand van iets uilieks aan een persooti. Er zijii dus 'positieve
herkelitiingsteketis' waamiee de identiteit kati worden vastgesteld. Zichtbare 'stig-
1112's' spelen hierbij tiatuurlijk juist vaiiwege de zichtbaarheid een rol. Go6iian
vindt liet opmerkelijk dat de hulptiuddelen die het tiieest doeltreffend zijii bij het
oiiderscheiden eii identificeren vati personen juist de diiigen zijii waarin mensen
sterk op elkaar lijken. Dit hoeti niet perse met het blote oog zichtbaar te zull. Als
voorbeeld noenit hij vitigerafdrukken.34* Vingerafdrukken lijken veel op elkaar,
niaar zijn toch per persooti uniek. Ze iienien steeds nicer de plaats in van aiidere
identificerende 111iddeleii, zoals foto's, terwijl een foto onderscheidender is dan een
vingertop. Het gaat dati ook tiiet alleen om positieve herketitiitigstekens, niaar ook
0111 een coiiibinatie van ,ille gegevetis tezatiien die bij nietiiatid anders voorkoi]it en
waar men zich niet geniakkelijk iii kan vergissen. Bij een foto is de kans op vergis-

sing toch uiteindelijk groter dan bij een vingerafdruk die zorgvuldig wordt vergele-
ken.

Go iian konit tot de volgetide operationalisatie van persootilijke identiteit: de per-
soonlijke identiteit benist op het uitgangspunt dat elk individu van alle atidere
niensen onderscheiden kan worden en dat nie,1 aaii de diverse onderscheidings-

2,+   Gotliiwi  1963, p. 67.
'47  Gotliiiati 1963, p. 51.
24*  Gollii,an 1963. p. 57-8.
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punten een continue reeks vati sociale gegevetis kan vastplakken die alle betrekking
4,hebbeti op de persoon in kwestie.-  Dit iclee van koppeling van gegevetis is tenig

te zien bij het proces vati identificatie zoals dat bijvoorbeeld wordt uitgevoerd door
regeritigen die herkentliligstekells bezitten, zoals foto's, geboortebewijs, iiaani. Ook
deilkbaar zijn vitigerafdrukken en DNA. Hier kan een dossier aati gekoppeld wor-
deii. Dit proces heeft ook een keerzijde: 11ietisen die niet geidentificeerd, of iliet
herkend, willeii worden gaan sotiis heel ver in het voorkonien hiervan. Wat bij-
voorbeeld kaii gebeuren is dat nietisen huti vingerafdruk veranderen door te ker-

3  11veii iii hun viiigers, niaar ook bijvoorbeeld tiaanisveralideriiigen vitiden plaats.
Goffiliati noenit als voorbeeld van een beroep waar niet-geregistreerde naatilsver-
anderingen kunnen voorkomen, misdadigers. Soiiis is dit een 'alias'; vaak zijn er
ook bijiianien die gebruikt worden binnen de nusdadigersgetiieenschap. Kortom:
een niiani is dus geen betrouwbare niethode oni ieniands identiteit vast te stellen.

Biografische gegevens kutinen worden opgenomen in identiteitsdocunienten 0111
dit tege11 te gaan. Dit kan dus het ilidividu emstig beperken iii de mogelijkheden
die hij heeft 0111 iii het openbaar eeti bepaalde identiteit aan te nemen.

Identificatie kan ook plaatsvinden door een cogtiitieve herkennitig: het op waar-
netiiing berustende proces van het 'plaitsen' van eeti individu als ieniand met een
bepaalde sociale  of persootilijke  identiteit.  Dit  is  een  waamemitigsgebeuren:  het
zien dat ieniand dezelfde is. In terliien van Ricoeur: het vaststelleti vati ieniaiids
identiteit op grotid van ide„L Dit kuimeii de opsporingsanibtenaar ofde rechter zijii
die ietiiand op straat herkeimen als een veroordeelde."' Ze zien ieinand terug die
ze al eerder zijii tegengekonien en waar ze dus sociale inforniatie over bezitten. Zo
is ook de confrotitatie gebaseerd op herketiiiing: een dader herketiiieii uit een rij
mensen. De itiforniele controle door politieagenten die bepaalde mensen beter ill
de gaten houden is ook een voorbeeld van cogizitieve herketitiitig. Ieniands identi-
teit wordt herkend, maar iliet altijd op ee11 positieve nianier. GoiU„an vat dit sa-
men .ils een otiderscheid tussen beroemd en berucht. Beroenid hangt sanien met
positieve roeni, berucht niet negatieve.

Deze mechaidsnien leiden allen tot stigmatisering. Of het nu gaat oni 'positieve'
herkeiming of 'negatieve' herkeiming, er hingt nieteen sociale itifoniiatie aaii ie-
niands identiteit waar deze persooti oillosniaketijk niee wordt verbonden. Iii de so-

ciale rol zal de gestigniatiseerde dit, voor zover niogelijk, ontlopen en zich als
'llormale' gedragen. Dit betekent natuurlijk niet dat de gestigtiiatiseerde een 'ander'
is. Hij laat echter zijn 'normale' kant zien eii houdt het stigtiia als het ware uit het
sociale contact. Dit lukt voor zover het stigtiia niet direct zichtbaar is en een ver-
niijdbaar ondenverp blijft binnen het contact. Dit betekent echter ook dat verschil-

2'P,  Gofftii.iii 1963, p. 59.
3"  Gotliil.in 1963. p. 6<).
kil  Goffiiian 1963. p. 69.
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letide nieiisen een andere kant van ieniand zien. lemand presenteert zich steeds
weer opilieuw  en is 110oit alleen  dat  wat al  over hem  of haar bekend  is.

Goffinan zou bovenstaande, waaruit voortvloeit dat de presentatie van jezelf altijd
contextafhankelijk is, als volgt forniuleren: al is iemand nog zo'n schurk, al is zijii
bestaan tiog zo onecht,  geheinizillilig of onsanienhangend,  en al wordt hij  11Og ZO
geketinierkt door allerlei grillige wendingell eii onverwachte gebeurte,iissen. de
werkelijke feiten over zijn levetisloop zullen altijd met elkaar in overeenstenitiiitig
te brengen zijn mieeti onderlitlge saiiienhang vertonen. Bezien vanuit het perspec-
tief van de biografie kati een itidividu slechts 6611, al zijn activiteiten onivattende,

levensloop hebben, niaar bezien vanuit het perspectief van de sociale rol bezit hij
een veelvoud aan 'zelven'.-3"2 Ali je 111eerdere nieliseti apart vraagt hoe ze ieniand

zien, kan je uiteetilopende atitwoordeti krijgen.  Ieder ketit een eigen stukje van
ietiiatids  zelf eli heeft dus slechts een klein stukje sociale ilifomiatie te pakken.  Uit-
eindelijk gaat het wel 0111 66n persoon iliet 66n identiteit, of 66n biografie:  iii de

ogetischijtilijk willekeurige contacten uit het dagelijkse leveti valt steeds een bepaal-
de  structuur  aan te wijzen  die het individu  aan  een enkele biografie bin(it.""  Elke
persoon wordt dus op verschillende \vijzen geketid door andere persotien, niaar dat
staat los vati het feit dat er 6611  zelf is.

Goffiiian gaat eerst in op persoonlijke identiteit, maar later ook op de verhouding
tussen zelf en ander.  of norniale  en  gestigniatiseerde.  Voor een goed begrip  vaii  wat

1114anders-zijn betekent, illoet gekekeil  'orden tiaar wat 'gewoon is. Bijvoorbeeld
iii het gewone tiiaatschappelijke leven wordt een otiderscheid geniaakt tussen niet
veroordeelden en wel veroordeelden. Deze veroordeelden hebben over het alge-
meen zelf kuillien bepalen of zij  zich  aan  de  nonii  houden  of deze  overtreden.  Als
een regel wordt overtreden,   volgen   maatregeleti.   Wat  zij ti overeenkotiisten tussen

niet veroordeelden en wel veroordeelden? Het kati bijvoorbeeld zo zijn dat een
veroordeelde niet nicer iii herhaling valt, terwijl eeti niet veroordeelde wellicht niet
gepakt is voor bepaalde iilisdrijveii.

Volgens Goffliian zijii de sittiaties waarin personeti tiiet verschilletide stigliiata ver-
kereti in hoge iizate gelijksoortig en reageren die personeti op eeii iii hoge 111ate ge-

311:

lijksoortige Wijze op huti situatie. Als voorbeeld geeft hij dat de nieeste iliensen
iliet naar de apotheek gaan die het dichtst ill de buurt ligt. Deze niensen hebbell
111et elkaar getiieeti d.it ze elkaar geeti iiltoniiatie willeti geveti over huti iliedicijn-
gebruik.

-4,2   Goffiiwi  1963, p. 65.
-3" i    Gotifiwii   196.3,  p.  75.
3,14 (1061iati 1963, p. 127.

3"5   (1015.1711  1963,  p.  13).
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Ook zijn in beginsel de gestigiiiatiseerde eii de norniale met dezelfde nientale 1110-
gelijkheden toegerust. De gestigiiiatiseerde nia.ikt zich 111eestal 'nortiiale zorgeii' en
tracht nonilale strategiefn toe te passeti oni te probereti abnoniialiteiten verborgen
te houden. De gestigniatiseerde beschikt dus over het 'norniale' 111aar is toch 'ati-
ders'. 311(, Het gaat hier 0111 eeti eenheid tusseti 'zelf en 'aiider': de eetiheid vaii nor-
niale en gestigniatiseerde. De gestiwiiatiseerde is norniaal in zijn stigina. Een per-
soon is zowel norniale als gestigtilatiseerde. Beide iii.iken deel uit vati ietiiands
identiteit. Ze staaii los en vortiien tegelijk een eenheid. Een persoon kan hierin ook
verschuiven: de gestigniatiseerde kati bijvoorbeeld door een plastisch-chinirgische
iligreep de status van norni:lie krijgen, terwijl eeti tioniiale door bijvoorbeeld eeti
handicap tot gestigniatiseerde kan verworden. Het feit dat zoii stigtiiatisering pijn-
lijk is voor een iiidividu, ligt iziet aan onzekerheid van het individu over zijn ideii-
titeit, niaar aan het feit dat hij tiiaar gil te goed weet wat hij geworden is.

De gestigtiiatiseerde en de iloniiale vortiien een eenheid en kennen elkaars rol. Ze
111oeten kiititien inspringen voor de ander als deze nalaat bepaalde aanpassingsstrate-
giefn toe te passen.310 Er bestaat eeii gmenhang: juist door aan individuen een be-
paalde identiteit toe te schrijven. hebben de ruimere sociale onigeving eti de indi-

3*
viduen, al dan niet gestigniatiseerd, zich verbonden.

S.imengevat iii de woordeti van Goffiiiati: "Het gaat bij stigliiatisering niet zozeer
0111 een aantal concrete individuen die in twee groepen verdeeld kunnen worden,
gestigniatiseerden en noniialeti, niaar veeleer om eeti zeer invloedrijk sociaal pro-

ces, waar elk individu - op zijn niinst bintien etikele relaties en iii soxiiniige perio-
den van zijn leven - iii beide rollen aan deelneenit. De norniale en de gestigliiati-
seerde zijn niet zozeer twee verschilletide personen als wel twee verschilleiide per-

"31/')

spectieven.

Aaii deze perspectieven liggen stigliiatiseringprocesseii ten grotidslag. De verber-
ging vati de stigniatiseringprocessen heeft als littictie om steun te verkrijgen van de
sanieilleving: beschertiling van kwetsbare groepen. Stigmatiseren kati echter ook
leiden tot het uitoefenen van sociale controle: het stigniatiseren van de leden van
bepaalde groepeii qua ras, geloof of landsaard heeft duidelijk gefiingeerd als niiddel
om deze nunderheidsgroepen op allerlei terreinen nlinder mogelijkheden te geve11.

Het boveiistaaiide biedt een  basis voor de volgende paragraaf waarin de betekeilis
vati gelijkheid geduid zal worden voor de cotitext van dit boek. Ingegaan wordt op
de definitie zoals al gegeveti. nanielijk gelijkheid naar vergelijkbaarheid eti verschil
tiaar iiiate van verschil. Wat is "gerechtvaardigde ongelijkheid"?

-,I"
Goffinan  1963,  p.   131-2.

·3' r  Gotiliiati 1963, p. 133.
3.18

Goffinan  1963, p.  135.
i",  Golitiian 1963, p. 138.
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5.3.3 Toetssteen 3: gerechtvaardigde ongelijkheid als proportionaliteit

Het begrip "gerechtvaardigde ongelijkheid" is ontsproten uit de vraag die reeds
meerdere iiialeii gesteld werd: wat is gelijkheid ilaar niate vati vet,schil? Walineer is
onderscheid gerechtvaardigd? Oni dit nicer hotivast te geven is aan de hand van
Gofhiian ingegaan op stignia's. Het voorbeeld van autoverzekeringen voor jonge
niaimen liet zieti dat preniies voor hen hoger uitvallen vanwege een hogere ver-
wachting van het veroorzaken vati een ongeluk. Dit is stigniatiserend: de groep
heeft een hoger risico tot het veroorzaken van een ongeluk. Waar het om gaat is
dat bij een bepaalde groep eeti relatief hogere venvachting bestaat dan bij andere

groepen. Door de otigelijke behandeling ontstaat een stigtiia. Dat wil zeggen: vaak
was er al sprake van een stigliia, tiiaar de stigliiatisering neenit toe doordat de onge-
lijke behatideling het stifiia 111eer benadrukt. Het wordt dan ook moeilijker om in
de sociale rol de 'norniale' kaiit te laten zien. Het stigilla raakt dus nieer bekend bij
anderen. Met aiidere woorden:  er is een zeker risico, namelijk dat door het stignia
en de bekendheid en'aii illedepassagiers zich bijvoorbeeld onveiliger voelen iii de
auto. Dergelijke consequenties zijn iiiet uit te sluiten.

Vragen die het voorbeeld oproept zijn watitieer sprake is van eeti hogere verwach-
titig eii, wellicht ook, waaroni wordt gekeketi naar een 'groep' en iliet tiaar eeti iii-
dividuele jonge 111all. Gelijkheid is tot nu toe bezien als: in elk concreet geval nioet

een uitleg volgen van wat men iii het concrete geval 0111 welke redenen als gelijk
jill

moet zien.    Ketinelijk is het praktischer om naar de groep te kijken dan iiaar indi-
viduen. Voor de groep uit dit voorbeeld geldt een statistisch hogere verwachting
dati voor atidere groepen. Eeti groep kan worden gedefinieerd door iniddel van

statistieken. Statistieken kutitien aangeven waar een hogere en waar een lagere
verwachting ligt. Dit wordt uitgedrukt iii ternieii als 'procentueel hogere katis',
'sigtiificatit'  eti 'substatitieel hogere verwachting'. Het behoort tot het doniein  van
de statistici om te bepalen watitieer sprake is van eeti hogere verwachting. De
groepsalbakening is een lastige materie. onidat de afl)akeidng van de groep de statis-
tische uitkonist bepaalt. Er is dus een zekere niate van willekeur aanwezig. Neeni
bijvoorbeeld het volgende geval. Een jotige niantielijke atitobezitter wordt gestig-
niatiseerd otiidat hij tot eeti bepaalde groep behoort waar hij strikt genotiien itider-
daad decl van uittiiaakt, niaar waarbitmen hij illogelijkerwijs een uitzondering kati
zijn. Denk aan een rustige jongen van 21  die 1100it overtredingen begaat niet zijn
(sport)atito en nooit betrokken is (geweest) bij otigevallen. Voor deze jotigen geldt
de statistiek, tiia.ir hij is toevallig een uitzotidering. De stigtiiatisering zal dati voor
heni lastig te verkroppen Zijtl.

Bij liet voorbeeld over de autoverzekering gitig het 0111 een situatie waarin de on-
gelijke behatideling gerechtvaardigd wordt geacht. Nu volgt eeti voorbeeld waarbu
de rechtvaardiging van een eveiituele ongelijke behandeling niet evident is. Denk

3111
Duker 3 * 13,  p. 27 wijst ook op deze interpretatie.
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aan ietiiand die heel slecht kan horen, niaar wietis drooni het is oni dj te worden.
Het is denkbaar dat radiobazen hem niet zullen aaniiemen op grond van het ge-
hoorprobleem. Een ander, die wel goed hoort, niaar die iziet zo 'bezield' is, zou
wel kunnen worden aangenonieii. De slechthorende zal, als hij toch echt dj wil
worden, proberen te voorkoinen dat hij niet voldoet aan de eisen die inipliciet ge-
steld worden. Dit is het verbergitigs-gedrag dat Go6iian beschrijft. Als het geheitii
ontdekt wordt, volgt vermoedelijk ontslag. De slechthorende heeft er dus belang
bij dit geheini te bewaren en dan zal hij. zolang hij zijn werk goed doet. iliet Olit-
dekt of ontslagen worden. Zolang de slechthoretidheid iliet zichtb:tar is, kan ont-
dekking voorkonien worden. Zichtbaarheid is hierbij een breed begrip. Als de
slechthoreiide geheel  doof was geweest,  was dit zichtbaar geweest. Natuurlijk tliet
letterlijk door naar heni te kijken, tiiaar wel bituien een nonnale interactie. Slecht-
hore,idheid kan zichtbaar worden doordat bijvoorbeeld een doktersverklaring ver-
eist wordt van dj's dat ze goed kunnen horen. Dati kan de slechthorende zich niet
nieer verbergen. Dit leidt weer tot de vraag ofhet redelijk is om dj's op grand van
slechthorendheid ongelijk te behandelen als eigenlijk iliet anderszins blijkt dat ze
hun werk niet goed doen.

Gognian kwam iii beide voorbeelden terug. Een stignia is heel breed: iedere per-
soon heeft wel een of ander stigma op grotid waarvan hij  of zij in potentie anders
behandeld zou kunnen wordeii. Een stiwiia maakt hoe dan ook deel uit van ie-
niands persoonlijke identiteit. Indien een stignia echter niet direct zichtbaar is, be-
staat voor iemand de illogelijkheid het te verbergen. Een stignia kan niet alleen let-
terlijk zichtbaar Zijn, niaar kan ook zichtbaar worden geniaakt door regels. Bijvoor-
beeld de dj die een doktersverklaring moet overleggen over de kwaliteit vati zijn
gehoor. Dit vereiste kan leiden tot een ongelijke behandeling die iliet gerechtvaar-
digd lijkt als deze dj wel over de vereiste capaciteiten beschikt en goed iii zijn werk
kan functioneren. De vraag naar de redelijkheid van een ongelijke behandeling
blijft dus staan. Er zijn twee voorbeelden gegeven waarin de ititutties die je hebt
over de rechtvaardigheid van de ongelijke behandeling worden gestuurd door de
wijze waarop het probleeni wordt beschreven. In het eerste voorbeeld worden
eerst gegevens verzanield en wordt dan vooraf een conclusie getrokken. In het
tweede voorbeeld speelt de  dj  al  twee jaar. De vraag of hij slechthorend is lijkt dati
niinder relevant  dan  als dit vooraf aan  de  arbeidsovereeiikonist  zou  zijn  nagevraagd.
Als de twee gevallen op dezelfle manier beschouwd zouden worden, zouden de
intuities 0111trent de vraag naar de rechtvaardigheid waarschijnlijk anders zijn.

Het zichtbaar niaketi vati een stignia, niet andere woorden: het bekendniaken, is
niet altijd redelijk. Omdat het sociaal negatieve effecten kan hebben, moet eerst
eeti afivegitig worden geniaakt over de redelijkheid. Willekeur kan namelijk voor
de gestigtiiatiseerde ertistige gevolgen hebben en dat is tiiet iii verhouding tot de
openbaarmakitig als er niet een redelijke reden aan ten grondslag ligt. Relevantie
staat hier tegenover willekeur. Zoals Mistier opmerkt: "Eqi,ality  of treatme,it,  as gitar-
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a,iteed  t|iroitgli  police  or  age,try  mles,  has  gotte  beymid  bei, ig  a  sitbsiti,te for  tlie  search  ivarra, it

to  protea  agailist  arbitrariness  mid  has  now  taken  a  place  in  tile  bala,wing fonmila  used  to  de-
„31 1ternii,ic 1,41(tiler tile Search 11'ds justified.

Willekeur dient te worden voorkonien. Terug naar het begin van de redenering:
wat is gehjkheid naar mate van verschil? Ongelijkheid is gerechtvaardigd als ieniand
ongelijk wordt behandeld op grond van een relevant verschil. Ongelijke behande-

ling iiiag dus niet plaatsvinden op grond van een willekeurige keuze. Deze redetie-
ring lijkt op een cirkel. Wat echter beoogd wordt, is de definitie van gelijkheid
haiiteerbaar te niaketi. Daaroiii wordt bitinen het juridische instrunientariuni op
zoek gegaan tiaar een equivalent vali 'mate van verschil'. Gezocht wordt naar een
niate vati verschil die ongelijkheid reclitvaardigt. De ongelijke behandeling tiioet
dus redeluk zijii. Daartoe nioet eeii toets plaatsvinden. Deze toets lijkt sterk op een
proportionaliteitstoets. De proportioiialiteit biedt een handvat als abstracte invullitig
van redelijkheid. Proportionaliteit sluit aan bij het onderzoek uit dit boek onidat
het een strafrechtelijk beginsel is, dat wil zeggen, het is een waarde waaraan binnen
het strafrecht vaak wordt getoetst, en daarom past het goed bitilien het toetsingska-
der. hi dit toetsmgkader wordt daaroni de keuze geniaakt oni gelijkheid te definie-
ren in ternien van proportionaliteit. Gelijkheid houdt iii beginsel in dat gelijke ge-
vallen gelijk wordeii behandeld. Als er gelijkheid is van iedereen, dan is dit de
grootste vortii van gelijkheid. Dat is ook het uitgangspunt van proportionaliteit.
Ongelijkheid mag er zijn als de mate van ongelijkheid niaar gelijk is. Ook dit is
uitgangspunt van proportiotialiteit. Proportionaliteit wordt iii het strafrecht, sanien
111et subsidiariteit, als volgt gedefinieerd: voor de betrokkenen moet op de niinst
bezwaretide wijze wordeii opgetreden (subsidiariteit) eii er nioet een uitgebalaii-
ceerde verhouding zijn tussen de wijze van optredeti en het beoogde doel (propor-
tionaliteit).  I)it  betekent  dat  als  het  doel  ook kan worden bereikt  op een niatiier
waardoor de betrokkene tiiinder wordt getroffen, daarvoor nioet worden geko-

31.
Zen.

Proportionaliteit is geeii beter hatidvat dan redelijkheid. Het is in wezell nog steeds

een vaag criterium en staat niet los van redelijkheid. Ininiers, de vmag naar eeti 're-
delijke verhouding' blijft bimieii de proportionaliteit bestaan. De winst die geniaakt
wordt door het gelijkheidsbegitisel in tel'nien van proportionaliteit te fortiiuleren, is
dat het gelijkheidsbegiiisel zo binlien het juridische domein blijft.  In de juridische
literatuur en de rechtspraak wordt proportionaliteit vaak gebruikt om onderscheid
te maken. Er is dus bitiiien het juridische domein een globaal idee over wat pro-
portion.ihteit itihoudt. De proportionaliteit zelf is echter te abstract en gebonden
aan interpretaties van wat wel en niet redelijk is om als criterium voor het al dati
ijiet gerechtvaardigd zijn vati het niaken vaii onderscheid dienst te kuntlen doen.
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Mistier 1992. p. 548.

3 12    Corstetis 24)115,  p.  72
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Dit probleem kan in de toetsing vernieden worden door niet in het algenieen de
vraag "watineer is onderscheid gerechtvaardigd?" trachten te beantwoorden, niaar
wel de specifieke gevallen van ongelijke behandeling die volgen uit de deelonder-
werpen te behaildelen en trachten daar afdoende arguinenten voor eeti bepaalde
keuze te geveti.

Ten slotte kan over 'gereclitvaardigde ongelijkheid' opgemerkt wordeii dat hierbij
de dialectiek tussen  het zelf en de ander, zoals die aan  de orde  kwam bij  Go6nati
eti al eerder iii hoofdstuk 4, terugkonit. In hoofdstuk 4 ging het om de bemidde-

ling tussen zelf en ander in de identiteit.  Hier gaat het om de rechtvaardiging van
het verschil tussen zelf en  ander,  door Goffinan beliaderd als de verhouding tussen

'norniale' en 'gestigniatiseerde'. Hij geeft aan dat iedereen wel een stigma heeft. Ie-
ders persoonlijke identiteit is dus eeti eenheid tusseti 'nomiale' en 'gestiginatiseer-
de:  of'zelf en 'ander'. In ieder sociaal contact laat een persoon hiervan een stukje
zieii. In zoverre heeft ieniand meerdere 'zelven', aldus Goffilian. Het zijn echter
uiteiiidelijk gewoon twee peI'spectieveii. Ieniatid is tegelijkertijd 'norniale' en 'ge-
stigtiiatiseerde: Hoe belatigrijk het is dat hier zorgvuldig nice wordt 01-ligegaan,

niag een laatste voorbeeld nog verduidelijken. De Schiedaninier Parknioordzaak is
in strafrechtelijk Nederland heel bekend. In deze zaak werd de verkeerde nian ver-
oordeeld. Het past hier niet om uitgebreid op deze zaak in te gaati. Er wordt slechts
een laatste voorbeeld aan ontleend. De heer H, bekend vatiwege een verleden met
veroordelingen voor pedoseksuele delicten, konit op een niiddag in een park tot de
ontdekking dat daar tijdens zijn aaliwezigheid iets gruwelijks heeft afgespeeld.
Twee jonge kilideren zijn overnieesterd door een man die hen beide seksueel heeft
niisbruikt en 66n van  hen heeft vernioord. De heer  H belt nieteen  112 en slaat al-
dus alami. Korte tijd later wordt de heer H gearresteerd. De heer H heeft een stig-
nia. Hij is veroordeeld geweest voor soortgelijke delicten. Dit is bekend bij de op-
sporingsinstanties. De bekendheid van dit stignia leidt (niede) tot een tunnelvisie bij
Justitie: de heer H is de dader. Vergeten wordt dat de heer H ook 'norniale' is: ie-
mand  die  geschokt  is  door  wat is gebeurd  en  net  als alle 'tioniialeii'   112  belt.   Dit
voorbeeld toont aan dat emi stigma ernstige gevolgen kan hebbell. Zeker als het
gaat oni negatieve (sociale) itiforniatie. Er niag dan ook niet willekeurig niee wor-
den omgesprongen. De heer H had net als ieder ander recht op een zorgvuldig on-
derzoek. De niate van verschil die gerechtvaardigd wordt geacht binnen de defitii-
tie van gelijkheid, zal dus moeten worden onderworpen aan een proportionaliteits-
toetS.

5.4 Het nemo-teneturbeginsel en het onschuldvermoeden

Naast het recht op privacy, het recht op lichamelijke integliteit en het gelijkheids-

beginsel, worden ook het nemo-teneturbeginsel en het onschuldvermoeden veel
genoeind in het debat over het DNA-onderzoek in strafzaken. Dit bleek al in
hoofdstuk 3  en dit zal worden ondersteund door de besprekingen in paragrafen 6.1,
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7.1 en 8.1. Iii deze paragraaf wordt op zoek gegaan naar de betekenis van deze be-
ginselen iii het licht vati het DNA-onderzoek in strafzaken. Aatigetoond zal wor-
den dat de beginselen eigenlijk iliet relevant zijn binnen het otiderzoek naar de
111ogelijkheden dat in de volgende hoofdstukken wordt uitgevoerd. Dat betekent
dat er iii het debat vaak ten onrechte een beroep op deze begiiiseleii wordt gedaaii.
Het betekent tevens dat de beginselen niet relevaiit zijii voor de toetsing in de vol-
gende hoofdstukken. Dit wordt hieronder achtereeiivolgens toegelicht voor het
nenio-teneturbeginsel (5.4.1) en het onschuldvernioeden (5.4.2).

5.4.1 Het nemo-teneturbeginsel
Het nemo-teneturbegitisel houdt iii dat ilietiiand gedwongen kan worden tiiee te

werketi aan zijn of haar eigen veroordeling. De huidige iiiterpretatie is vooral dat
een verdachte zelf moet kunnen bepalen of hij  meewerkt.313 Het beginsel biedt al-
dus bescherniing tegen verplicht zelfincrinlinerend handelen. Dit komt onder314

andere tot uiting ill artikel 6 lid  1  EVRM (the privilege against self-incrinlination).

Het nenio-teneturbeginsel wordt iii Nederland met name in verband gebracht 111et

het z\\,ijgrecht uit artikel 29 Sv; het vornit de kern van het ne,110-
teneturbegiiisel:IS Iemand kan iliet worden gedwongen voor zichzelf belastende
verklaringen at- te leggen.316 De oorsprong van dit reclit is gelegen in de bescher-
111111g tegell fysieke pressie. De redeti hiervoor is dat het gebruik van dwang ertoe
kan leiden dat onbetrouwbare verklaringen worden gegeven die allerlei misinter-
pretaties tot gevolg kunnen hebben. Hieronder zal blijken dat het tevens de ziens-

wijze is vati het Europese Hof dat het zwijgreclit eeti cetitrale positie iillieetiit als
het gaat om het nemo-teneturbeginsel en dat deze zienswijze aldus teveils de kem

3 I 7

is gaan vormen van de interpretatie van het nellio-tetieturbeginsel in Europa.

Is het nenio-teneturbegitisel ook van toepassing op het DNA-onderzoek iii strafza-
keii? De conimissie Moons was destijds, toen ze haar rapport opstelde, waarover
meer iii hoofdstuk 3, van nienitig dat een bevel tot afiianie van bloed niet ill strijd
is tiiet het tienio-teneturbegitisel. Dit standpunt is overgenonien door de wetgever
iii  1994.  De  cotiiniissie eii de wetgever baseren zich  hier op  het onderscheid  tussen
dulden eli (wel of niet) meewerkeii. Het netiio-teneturbeginsel ziet erop dat de
verdachte  er niet toe verplicht kati worden actief mee te werken.  Voor het DNA-
onderzoek iii stratzaken geldt echter dat fysieke dwatig mogelijk is, W;it liiaakt dat
de verdachte het DNA-onderzoek moet dulden. Het onderscheid tussen dulden en

313  Quaedvlieg 2(H)3, p. 1()5.
314  Steve,is 24*15. p. 1.
25   Zie onder andere Groetihuusen &  Knigge 2(*11,  p.  34.  Letisiiig  1988.  p. 64. Melai  1988, p.  126 en

Stevetis 2(* 6.  p.  39.
316 Evetials artikel 271 lid 1 Sv als het gaat o,ii het o,iderzoek ter terechtzitting: de voorzitter draagt

zorg dat geen vragen worden gesteld, welke de strekkitig hebben verklari,igeii te verkrijge,i. waar-
ratl iliet kati wordeii gezegd dat zij iii vrijheid zij,i at-gelegd

317
Steve,is 2( H 6,  p.  14.
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nieewerken correspondeert  niet het onderscheid tussen artikelen   180   en   184   Sr.

Weigeren van de bloedafnanie ofactiefverzet levert wederspamugheid op en dat is
een strafbaar feit op grond van artikel 180 Sr. In die zin is er bij de bloedafiiaine
geen sprake van nieewerken, onidat geen keuzetiionient plaatsvindt. Zou het gaan
oni het niet opvolgen van een anibtelijk bevel (dus het tegetigestelde van tiieewer-
ken) in de zin van artikel 184 Sr, dan was het nemo-teneturbeginsel wel iii het ge-

318
ding geweest.

Hoewel sonitiligen nienen dat het nellio-teneturbegitisel wel van toepassitig is op
de bloedafname, lijkt het alsof het in die gevallen eigenlijk om de lichanielijke inte-
griteit gaat. De reden waarom geen sprake is van (wel of niet) meewerken, is dat de
afnanie beschouwd wordt als eeti inbreuk op de lichamelijke integriteit die geoor-
loofd is.31.' De lichainelijke integriteit speek een rol als het gaat 0111 de toetsing van
de gedwongen afiianie. De toelaatbaarheid van de gedwotigen ahianie kan worden
getoetst aati artikel 11 Gw en artikel 8 EVRM. Als het eigenlijk over de bescher-
iiiing van de lichatiielijke integriteit gaat, waarom het dati nog over het neiiio-
teneturbeginsel hebben? Schalken gaat dan ook een stapje verder en geeft de voor-
keur ami de lichanielijke integriteit boven het nenio-teneturbeginsel als bepalend
voor het DNA-onderzoek in termen van rechtsbeschernling. In Zijn noot bij het
Wangslijniarrest merkt hij op dat het resultaat van dulden en meewerken hetzelfde
is, terwijl het dulden wel leidt tot een grotere aantasting van de lichmiielijke ilite-

· 12"

gntelt.

Uit bovenstaande blijkt al dat het nenio-teneturbegitisel iii Nederland van oor-
sprong vooral betrekking heeft op het zwijgrecht, onidat de verdachte invloed
heeft op zijn verklaringen. Voor DNA-materiaal geldt dat de verdachte het DNA-
profiel niet kan beinvloedeii of veranderen. Ook blijkt dat de wetgever expliciet
heeft aangegeven dat het beginsel niet van toepassiiig is op het traditionele DNA-
onderzoek iii strafzaketi. Waar mensen menen dat dit wel zo is, gaat het eigenlijk
over het recht op lichamelijke ititegriteit. Voor de betekeids van het nenio-
teneturbeginsel is het tevens van belang de Europese jurisprudentie erbij te betrek-
keli.12' Het Europese Hof heeft zich nieerdere malen gebogen over de betekenis
van  het beginsel. Het Europese  Hof is  ook van niening dat  het  beginsel  voonianie-

lijk ziet op het zwijgrecht en de verklaringsvrijheid. Dit konit het duidelijkst naar
voren in het Sautiders-arrest.322 Het gaat iii deze zaak oni koersmanipulatie. Saun-

ders is een van de betrokkenen die wordt verhoord. Saunders heeft bij het verhoor
een wettelijke plicht tot antwoorden en wordt later, niede op grond vaii een wei-

318 Stevens 20(I5 relativeert iii sterke niate het onderscheid tussen dilldeti en meewerken en is vati
menitig dat de inhoud van het nenio-teiieturbeginsel daar Eiiet op gebaseerd kati worden.

319  11.ozeniolid 1998, p. 3(14 e.v.
3211 Ook  Rozemond 1992 verwijst naar  de  rol  vati het recht op lichaiiielijke iiitegriteit.
„321    Zodoet ook Stevens 2< 115  iii  haar proefschrik.

322   EHRM  17 decetiiber  1996,  NI  1997. 699, m.nt.  KI (Sautiders).
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geritig tot antwoorden, vervolgd. Hij wordt aangeklaagd voor een aantal strafbare
feiten gerelateerd aan de koersnianipulatie. Hij wordt uiteindelijk veroordeeld voor
12  Van  de  15  aanklachteii.  Voor het Europese Hof vecht  hij de toelaatbaarheid aaii
vaii de at»legde verklariiigen die als bewijs zijii gebruikt. Het Hof konit tot het
oordeel  dat het recht  ilot to i,irri,itifiate o,ieself (art. 6  lid  1 EVRM) vooral is gericht
op het zwijgrecht.

Er zijn echter ook twee casus geweest waaruit blijkt dat er wellicht ook eeii wer-
kiiigsgebied daarbuiten ligt. Het gaat dan ten eerste oni de casus uit het arrest Fun-
ke, waarin geoordeeld werd dat het netiio-teneturbeginsel werd geschonden. Het
gitig iii het arrest Futike 0111 een zaak waarin de betrokkene werd verdacht van be-
lastingfraude en daaroiii werd verplicht oni batikschritteii over te leggen aan doua-
neniedewerkers.333 De ovenvegingen hadden betrekknig op de specifieke feiteii en
onistandigheden van het geval; de specifieke kenmerken van het Franse douaiie-

324recht; en het recht van de verdachte op een eerlijk proces (art. 6 lid 1 EVRM).
De tweede casus betrefi een later arrest, bekend als J.B. tegen  Zwitserland.32>  In  de-
ze zaak boog het Europese Hof zich over de vraag of het toelaatbaar is een boete
op te legge,1 als itlfortiiatie iliet wordt verstrekt. J.B. werd gevraagd docitmenten
over te leggen waaruit zou kullilell blijkeii dat hij itivesteringen had gedaan waar-
van  hij geen  nielditig had  getiiaakt  bu de Zwitserse belastiiigdienst.  Het Hot- achtte
in deze zaak het nemo-teneturbeginsel in het geding. Het is niet geheel duidelijk

326waaroni dit zo is. Het zou kunnen dat het te niaken heeft met een onzekerheid
over het bestaan van de docunienten eii dat het dus toch inipliciet 0111 eeti verkla-
ring, natiielijk van het bestaaii, ging. Volgens Stevetis zou de schenditig van artikel
6 lid  1  EVRM in de zaak J.B. te niaken kunnen  hebben inet het feit dat "de desbe-
treffende onistandigheden ervoor kuiziieii zorgen dat er een situatie ontstaat, die
vergelijkbaar is met de situatie waarili een verklaring wordt afgedwongen.  (...) De
inhoud van de infornwitie wordt derhalve gestuurd door zowel de context van de
vraagstelling als de wijze waarop de vraag wordt gesteld. De itihoud heeft dus po-
tentieel direct verklarende waarde over die verdetikiiig, iii tegenstelling tot de iii-
houd van de reeds best:aande schriftelijke itifoniiatie.'.3-

Het Europese Hof geeft dus etierzijds aaii dat het ne1110-teneturbeginsel vooral ziet
op het zwijgrecht en de verklaringsvrijheid; anderzijds zijn er ook twee casus, het
Funke-arrest eii het arrest J.B. tegen Zwitserland. waaruit blijkt dat er kennelijk
ook eeii, betrekkelijk vaag, werkitigsgebied daarbuiten ligt.338 De reikwijdte van

11'  EH11.M 25 februari 1993. NI 1993.485 (Fwike)
'24  liozeniond 1998. p. 315.
'23   EHRM 3 mei 21)(, 1, appl. No. 31827/96 U.B. tege,1 Zwitserlaiid).
52'     ZO  ook Stevens 21 H 15,  p.  21.
32-    Ste\·etis 2{ K )5,  p.  135.

'28   Ook EHRM  1 1 juli  2(.M 16,  NJ  2( M 17,  226 ( alloh)  ope,it weer em ilieuw grijs gebied.  De ovenve-
giligen die in dit arrest wordeli geniaakt zij ti echter demute Oilduidelijk dat de plaats vaii het arrest
binneti de lienio-telieturuitsprakeii vooralstiog iliet helder is. Zie Stevetis 2()(17.
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het nenio-tetieturbeginsel blijft dus vooralstiog eizigszitis onduidelijk en zeer at]lan-

kelijk van de onistandigheden van het geval. Tegelijkertijd heeft het Europese Hof
iii het Sautiders-arrest het DNA-onderzoek iii strafzaken expliciet uitgesloten als
vallende onder het nemo-teneturbeginsel. Het Hof nierkt hierover op: "[ilt does Ilot
exte,id to tlie tise iii ainti,tal proceedi,igs of niaterial ivllidi may be obtai,icdfro,il tile acci,sed
throt,41  tlie  tise  of coi,iptilsory  powers  bitt 11,11ich  has  a,1 existence  i,idepe,ide,it  of tize itill  of tlic

st,spea, stidi as i,iter alia, doa,me,its acqi,ired pitrsitant to a Warrant, breath, blood and i,ri,ie
i,329 6sai,iples  a,id  bodily  tissite for  tlic  ptirpose  of DNA testi,N. Wilsonafhankelijk' niateri-

3311
aal, zoals DNA, wordt dus tliet beschernid. Achterliggende reden hiervoor is dat
het nenio-teneturbeginsel een bescherming biedt tegen i,tiscam'cwes of jtistice. 0111 te

voorkomen dat bewijs onbetrouwbaar is, zoals een onder d,vang afgelegde verkla-
ring, kan een verdachte niet worden gedwongen dit bewijs te leveren. DNA wordt
echter niet als dubbelzinnig gezien. En precies oindat het DNA-bewijs niet niulti-
interpretabel zou zijn, is er geen strijd met het nemo-teneturbeginsel.33' Met een
DNA-onderzoek wordt vastgesteld ofhet DNA-materiaal van ieniand afkonistig is.
In het rapport van het forensisch laboratorium wordt aangegeven welke waarde
gehecht niag warden aan de conclusies van de analyse. Iii die zin is DNA-bewijs
heel betrouwbaar.332 Eventuele dwang bij het DNA-onderzoek heeft geen effect

op de betrouwbaarheid.

Geconcludeerd kan worden dat in Nederland het zwijgrecht uit artikel 29 Sv de
kern vortiit van het nemo-teneturbeginsel. Het beginsel is in elk geval niet van
toepassing op het DNA-onderzoek iii strafzaken. Voor de drie deeloiiderwerpeii
van dit boek geldt dat het steeds in de kern gzat om een DNA-profielvergelijking
waarbij de verdachte of betrokketie geen invloed heeft op de itihoud van het
DNA-materiaal. Wel is het recht op lichanielijke integriteit in het geding. Sonlmi-
gen spreken over het nenio-teneturbeginsel waar in feite gedoeld wordt op het
recht op lichamelijke integriteit.  Ook het Europese Hof heeft,  ondanks dat er een
aantal casus is die de reikwijdte van het beginsel zeker niet verduideliiken. het be-
giilsel iliet van toepassing verklaard op het DNA-onderzoek in strafzaketi. Op
grond hiervati kan geconcludeerd worden dat het nenio-teneturbeginsel niet van
belang is ten aanzien van het DNA-onderzoek iii strafzaken. Dit houdt teveils iii
dat het niet van belang is bij de toetsing van de deelondenverpen iii de volgende
hoofdstukken. Bij de opslag van DNA-gegevetis in een DNA-databank, het groot-
schalig DNA-onderzoek en de niogelijkheid tot het afteiden van persoonskentizer-
ken uit DNA-iiiateriaal geldt bovenstaande. Bij de drie opsporingsnuddelen gaat

329  EHRM 17 deceinber 1996, NJ 1997, 699 (Saunders), r.0. 69.
3.11 1

Stevetis 2(105, p. 16.
331

hi deze stelling wordt niijlis ilizietis tuet voorbij gegaan aaii het feit dat er nieerdere verklaritigen

kutine,1 zijii voor het feit dat DNA ergetis wordt gevolideti. Zie ook Schalketi & liozetiiotid
1997, p. 81)8.

„ul  Rede,1 waarom in dit boek wordt gecoticludeerd dat de foitten die geniaakt wordeti ziieestal iii de
niterpretatie va,1 het DNA-bewijs zitten  eii  niet  iii het DNA-bewijs zelf,  is het relatief lage aantal
aativrageti tot cotitra-expertise.
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het steeds om het vaststelleii van wie het gevonden DNA-inateriaal afkonistig is. Er
is Keen reden oni aati te nemen dat dit zal leiden tot nliscaniages ofji,stice tiu de ver-

dachte geen invloed heefi op de itihoud.

5.4.2 Het onschuldvermoeden

Het onschuldvernioeden, ook wel genoemd de onschuldpresuniptie of de prae-
suiiiptio iimocentiae, is oiider atidere opgetioinen in artikel 6 lid 2 EVRM. Dit ar-
tikel luidt: eeti ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig
gehouden totdat zijn schuld in rechte is konien vast te st:aan. Het Verdrag biedt
geen ruinite voor inbreuken op dit recht. Ook iii artikel 14 lid 2 IVBPR is het on-
schuldvernioeden opgenomen: eeti ieder die wegens een strafbaar feit wordt ver-
volgd, wordt voor onschuldig gehouden, totdat zijll schuld volgeiis de wet is be-
wezen. Het onschuldvernioedeii is daamaast in te lezen in artikel 271 lid 2 Sv. Dit
artikel ('noch de voorzitter, noch een der rechters geeft op de terechtzitting blijk
vati  enige overtuiging onitrent schuld of onschuld  van de verdachte') heck betrek-
king op het onderzoek ter terechtzitting, vooral onidat dit vroeger een centrale
plaats had in het strafi'roces.333 Iii deze artikelen staat steeds cetitraal dat ieniand
voor onschuldig wordt gehouden totdat het tegeiideel is bewezeii. Het is zowel
eeii regel vaii procesrecht als een tioniiatief begrip: eeti verdachte kati otischuldig

334
Zull.

Het onschuldvennoeden heeft iii Nederlatid van oudsher vooral een grote rol als
het gaat oiii de voorlopige hechtenis.335 Bij de voorlopige hechtenis gaat het oni
een vrijheidsbeiietiiitig van een verdaclite voorafgaaiid aaii een eventziele veroorde-
litig. Dit levert eeti spaiming op met het onschuldvennoeden. De voorlopige hech-
teizis vitidt plaats teii behoeve vaii de waarheidsvinding, en dati vooral voor het af-
wendeti van collusiegevaar (beitivloeding van getuigeti of verduistering vati be-
wijsniateriaal). tell behoeve van het verzekeren van de niogelijkheid 0111 een
recliterlijk vonliis te exec-itteren (vluchtgevaar), tell behoeve van de beveiliging van
de sailletilevitig, en 0111 tegeiiioet te konieti aan de geschokte rechtsorde. Volgens
Groetihuijsen is de spanizing tusseii de voorlopige hechtenis en het onschuldver-
moedeti voomatiielijk te rechtvaardigen iii verband tiiet het gevaar van collusie eii
het vluchtgevaar. Volgens heni 1110et het otischuldveniioedeti worden afgewogen

336
tege11 andere belangen en beginselen.

Een aantal auteurs heeft de reikwijdte eii het belatig van het otischuldvertiioedeii
benadrukt. Zo geeft Keijzer iii een uitgebreid eli lielder artikel zijii zietiswijze op
het beginsel. Keijzer otiderscheidt, na een (historische) beschrijving van de ontwik-
keliiig van het otischuldvernioeden, drie verschillende aspecten van het otischuld-

333  Koops & Stevens zj., aant. 3.
334  Koops & Stevells zj., aalit. 7.1.
333    Keijzer  1987  eli  Groenhuijseti  2(11 H).
33(' Groe,ihitijset) 24)(M), p. 96.
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vertiioeden, namelijk: 1. bij redelijke twijfel geen veroordeling, 2. behandeling als
onschuldige, en 3. het recht zijn onschuld niet te behoeven te bewijzen. Het eerste
aspect houdt in dat in geval van twijfel geen veroordeling plaats 111ag vinden. Vrij-

3-37spraak nioet volgen. Het tweede aspect houdt in  dat  1. geen straf hoeft te  wor-
den ondergaan v66r de veroordeling. Ook de toe te passen 2. dwang,iiiddelen 1110-

gen geen punitiefkarakter dragen. De behandeling als een onschuldige houdt niede
iIi  dat 3. bekentenissen iliet mogen warden afgedwongen of door misleiding mo-
gen worden opgewekt. Keijzer wijst iii dit verband op het zwijgrecht uit artikel 29
Sv:38  Dit verband wordt ook gelegd in het Saunders-arrest, waarin wordt aange-
geven dat er een verband is tussen het otischuldvemioeden en het neillo-
teneturbegiilsel in die zin dat het bij beide gaat om het eerbiedigen vati de wil vati
een verdachte 0111 te zwijgen. Het derde aspect moet volgens Keijzer worden ge-

zieli iii het licht van het feit dat bij de bewijsvoering tijdens het proces iii eerste iii-
stantie altijd vermoedens worden geuit. Echter, de verdachte nioet dan wel ill de
gelegenheid wordeii gesteld 0111 hierop terug te konieii.

Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het onschuldveniioeden niet van
toepassitig is op het DNA-onderzoek in strafzaken. Voor wat betreft aspecten 1 en
3 geeft Keijzer zelf aan dat het de fase van de vervolging betreft. Er is vervolging
itigesteld en de rechter niag bu twijfel 11iet veroordelen. Ook heeft de verdachte
het recht zijii onschuld aldaar niet te hoeveii bewijzen. Reeds werd opgemerkt dat
de verdachte wel de vermoedens zal nioeten weerleggen. Deze vernioedens, itige-
bracht door de omcier van justitie die vervolging heeft ingesteld, dienen gefun-
deerd te zijii en zijii aldus geftindeerde bewijsniiddelen. Voor wat betreft het eerste
en het derde aspect is duidelijk dat ze niet van toepassing zijn op het DNA-

onderzoek in stra&aken; het DNA-onderzoek in stra6aken wordt ininiers ingezet
iii de opsporingsfase. Het tweede aspect heeft (gedeeltelijk) betrekking op de fa-339

se voor de daadwerkelijke vervolging, nanielijk daar waar het gaat otii het feit dat
toe te passen dwangnliddelen geen punitief karakter niogen dragen.  Dit is precies
waarom het onschuldvermoeden wel een rol speelt bij de voorlopige hechtenis.
Deze hechtelliS toont - althans in de belevenis van de verdachte - inuners sterke

gelijkeiiis niet de gevangenisstraf en wordt derhalve ervaren als punitief.  Voor het
DNA-onderzoek iii strafzaken gaat echter ook dit niet op. Dit blijkt onidat het Eu-
ropese Hof in het Saunders-arrest heeft bepaald dat zowel het nemo-
teneturbegitisel als het otischuldvermoeden zich niet uitstrekken tot bewijsniateriaal

344)dat wordt verkregen onafhankelijk van de wil van een verdachte. Het onschuld-
341vernioeden is niet van toepassing op het DNA-onderzoek in strafzaken.

3-17   Keuzer  1987, p. 244.
3.m  Keijzer 1987. p. 245-246.
33"  Of bij het grootschalig DNA-oliderzoek, zelfs nog voordat ieniand verdacht is.
34,1 EH11.M 17 deceniber 1996, NJ 1 997, 699, 111.,it. Kli (Saunders).

341  Koops eti Stevelis zj.. aatit. 7.7, zijii het iliet eelis tiiet de zietiswijze vati Keijzer. Zij geveti aaii dat
het otischuldvennoedeti Cook) Iionitere,id is voor het feitenonderzoek. Zij wijzen op het bestaan-

de gevaar van zelfbevestigende voorspellingen, zeker voor foretisische experts. Voor het DNA-
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Het feit dat het onschuldvernioeden geen betrekking heeft op het DNA-
onderzoek in strafzaken, wordt ondersteuiid door jurisprudentie,  ook aan de orde
gekomen in het Groetiboek over het oiischuldvermoeden van de Europese Coill-
missie:42 Zo is bepaald dat het onschuldvennoeden alleen geldt voor personen te-
gen wie een strafvervolging is ingesteld;343 en dat de leden van een gerecht bij de
aanvatig van het proces niet vooringetionien niogen zijn.344 Ook is bepaald dat
6. het onschuldvernioeden wordt geschoiiden indieii een rechterlijke beslissing de
opvatting weerspiegelt dat de verdachte schuldig is, zonder dat zijn schuld vooraf iii
rechte is kotiien vast te staan eii zonder dat hij de rechten van de verdediging heeft

„ 345kutinen uitoefenen .   De autoriteiten kuntien het publiek Wel itifornieren over
de statid van het otiderzoek en kui111eti te kennen geve11 dat er aanwijzitigen voor

· ·     344schuld zun, 111aar Illogell 11iet verklaren dat de verdachte schuldig is.347 Deze
laitste uitspraak heeft betrekking op uitlatingeti over schuld door autoriteiten v66r
het proces. Dit is eeti belatig«ike algeniene regel en ziet daarniee altijd op elke
zaak. BU het DNA-otiderzoek iii de opsporing gaat het echter niet 0111 schuld. Het
gaat erom te bevestigen ofte ontkrachten dat het DNA-materiaal van een bepaalde
persooti afkomstig kan zijn. Schuldvragen konien pas iii de rechtszaal aan de orde.

Conclusie is dat het otischuldvernioeden tiiet van toepassing is op het DNA-
oiiderzoek in strafzaken en dus, evenals het nenio-teneturbeginsel, geen verdere rol
nicer zal spelen bij de toetsing in de volgende hoofdstukken. Het is namelijk ook
niet specifiek van toepassing op de drie deelonderwerpen die centraal staan iii dit
boek. Hoewel voor wat betrefi de DNA-databank wel eens wordt beargumenteerd
dat het feit dat slechts een kleiti gedeelte v;in de bevolking is geregistreerd, een
zweem van beschuldiging in zich draagt, waaruit geconcludeerd zou kuimen wor-
den dat het onschuldvertiioeden iii het geding is, gaat het hier eigenlijk om het ge-
lijkheidsbeginsel:411 Bij het grootschalig DNA-oiiderzoek is het onschuldvemioe-
den ook iliet in het geding, onidat het niet gaat oni de fase van vervolgitig en 0111-
dat  het geen dwatigtiuddel  is  met  een punitief karakter.  Daar waar beargunienteerd
wordt dat het otischuldveniioeden wel een rol speelt, zeker waar het opsporings-

oxiderzoek geldt echter dat nieii volgetis vaste. objectieve niethodes te werk gaat. Namurlijk wor-
deti de resultateii door meiiseli geiliterpreteerd. niaar er zij,1 geen foute atial>'ses beketid. Deze zijii
er naar tilijii tiieilitig ook tiiet geweest, watit diiii zou reel vaker oin een coiitra-expertise zijii ge-
vraagd

342 Coininissie vaii de Europese Geineeixschappeii. 'Groenboek over het veniioeden vati otischuld',
Brussel  26.4.21 M 16,  COM  (21 M 16)  174  defitutief.

34·'  X/8121.1, iir. 448317(I - iliet-onrvatikelijk verzoekschrift.
344 Barbed, Messeguj eti Jabardo/Spalue, A 146 (1989), putit 77.

343  Mitielli/Zwitserlatid. A 62 (1983). punt 38.
-34"  Krause/Zwiterserla,id. tir. 7986/77, 131)11. 73 (1978).
34-  Alle,ietde R.ibetiiont/Fratikrijk. A3(18 (1995), punte,i 37.41.
348 1)e selectieve opslag kan iiainelijk stigiiiatiseritig tot gevolg hebbe,1. Zo ook Koops & Stevells zj.

die echter regelijkertijd opnierken dat de opslag kali wordeti gezieti als een vernioedeti vati schuld
aan zizogelijke toekonistige misdrijveti eli Lbt Lie opslag dus geeti uitilig geeti aaii eeti vemioedeti
L'ati schuld aaii eeti coixcreet stratbaar feit. waardoor het otischuldvemioedeti iziet iii het geding is.
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middel relatief gretizeloos wordt itigezet en tuillielvisies tot gevolg heeft, gaat het
wederom primair oni het gelijkheidsbeginsel. Het opsporingsniiddel kan namelijk

349 ,-1.vergaande stigliiatisering tot gevolg hebben.   DU de mogelijkheid tot het afteiden
van persoonskeninerken uit DNA-niateriaal tell slotte, is het onschuldvemloeden
ook niet iii het geding oindat het wederom niet gaat om de fase van vervolging en
onidat het opsporings111iddel geen punitiefkarakter heeti.

5.5    Toetssteen 4: de haalbaarheid. Synthese uit de niet-principilile ar-
gumenten

De haalbaarheid is van een andere orde dan de grondrechten en beginselen die iii
de paragrafen hiervoor zijn besproken. Aan het begin van dit hoofdstuk werd al
aangegeven dat de haalbaarheid alle nieer praktische argunienten onivat die iii
overweging nioeteii wordeti genoineii als het gait 0111 het DNA-onderzoek iii
strafzaken. De haalbaarheid is iii die zin een sytithese, of een verbinding, vati de
niet-principiele argunienten; het wordt gebruikt als overkoepelend begrip waar alle
niet-principiele argumenten onder vallen. Iii de volgende hoofdstukken worden
drie deelotiderwerpen van het DNA-onderzoek getoetst. Bij ieder deelonderwerp
zullen er andere praktische argumetiten zijn die een rol spelen in het debat. Deze
arguiiienten worden per deelotiderwerp uit het debat gedestilleerd en konien ver-
volgens bij de toetsiiig aan de haalbaarheid aan de orde. De itivulling van de haal-
biarheid zal daaroni bij de toetsing steeds anders zijn.

Toetsing aan de haalbaarheid kaii tot verschillende conclusies leiden. Als het argu-
nient tegen de ititroductie vati een bepaalde modaliteit een financiele grondslag
heeft, dan kan de politiek de keuze niaken de niodaliteit toch te ititroduceren. Er
zal dan simpelweg nieer geld nioeten worden vrijgeniaakt. De haalbaarheid staat
dan iliet finaal in de weg aan de introductie vati de niodaliteit. inaar deze staat of
valt niet de politiek-econonlische keuzes die worden gemaakt Heeft het argullielit
tegen de introductie een andere grondslag, bijvoorbeeld de stand van zaken Vall de
techniek, dan leidt dit tot een andere conclusie. Als de techniek nog niet zover is
dat de introductie realiseerbaar is, dan staat de haalbaarheid (vooralsnog) in de weg
aaii de introductie. De politiek kan hierin in zoverre een keuze niaken dat midde-
len kuntien worden vrijgemaakt oni de ontwikkeling van de techniek (niogelijk) te
bevorderen. De hailbaarheid kati dus doorslaggevend zun op een bepaald nionlent
otiid:it er een afhankelijkheid bestaat van (technische) illogelijkhedeti op een be-
paald moment en van politiek-econonlische keuzes.

'49  Dit is iets atiders dan uidati,igeti over schtild door autoriteite,i voor het proces. Dergelijke uitlati,i-
gen staan los vali het gebruikte opsporiiigsiniddel, niaar hebbe,i betrekkitig op de integriteit vati de
betrokketi autoriteiteii. Het gebntik vati eeti opsporitigsnuddel ka,i echter \vel vergaande colise-
quenties hebbeti en iii die zi,1 leiden tot stigliiatiseritig
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Tegelijkertijd is er de verhouding Illet de hitidanietitele principes. De haalbaarheid
heeft als nlinder fundamenteel principe een andere status. Als een grondrecht of
begiiisel iii de weg staat aan de ititroductie van een modaliteit, dan is een toetsitig
aan de haalbaarheid strikt getionien niet nicer relevant. De toetsing aan de fuiida-
nientele  principes  geeft een aiitwoord  op de vraag of een bepaalde modaliteit geYil-
troduceerd i,ia,f worden. Toetsitig aan de haalbaarheid geeft antwoord op de vraag

ot-de tiiodaliteit er ball k0111en.

5.6 Concluderend: toetsingskader

In dit hoofistuk is een toetsingskader vastgesteld voor de toetsing iii de volgetide
hoofdstzikken. Bekeken is of de grondrechten en beginselen die een rol spelen iii
het debat rondoni het DNA-onderzoek iii strafzaken inderdaad iii het geding ziull
en hoe deze vervolgens dienen te worden gedefinieerd in het licht van de toetsing
Het gitig oni de volgende grondrechten ell beginseleti: het recht op privacy, het
recht op lichanieluke integriteit, het gelijkheidsbegiiisel, het nenio-tetieturbeginsel

en het onschuldveniioedeti; en de iliet-principifle argunlenten, aangeduid als de
haalbaarheid.

Voor wat betreft het recht  op  privacy,  is  in  paragraaf 5.1 de keuze geniaakt oni de
forliiulering van artikel 8 EVRM te hatiteren als toetsi,igsiiiaatstaf Het gaat diii 0111
de vereisten dat de inbreuk dringend noodzakelijk en proportioneel is. Gecoticlu-
deerd is reeds dat de dringende 1100dzakelijkheid veelal deel uitniaakt van de pro-
portionaliteitstoets otiidat een inbreuk die iliet dringend lioodzakelijk is ill de
111eeste gevallen ook niet proportioneel is. Hier ontstaat eeti satiienhang niet de
toetsitig aan het gelijkheidsbeginsel.

De essentie vati het rcc/it op ticha,ite/(ike integriteit is, zo is geconcludeerd, niet
slechts gelege11 in de frsieke aantastitig van het lichaani. Dit betekent echter 11iet dat

meteen geconcludeerd kan worden dat het recht zich ook uitstrekt over het be-
schernien vati infoniiatie over het lichaani. De inforniatie over het lichaaiii valt
onder de beschenizing van artikel 10 Gw. De conclusie uit de exercitie heeft ge-
leerd dat het recht op lichaliielijke integriteit iii het geding is als het gaat otii het
DNA-onderzoek in strafzaken. iii de volgende hoofdstukken dient dus ook ge-
toetst te wordeti aan het recht op lichamelijke iiitegriteit. Deze toetsing zal echter
een relatief kleine rol spelen vaiiwege de relatief geringe itibreuk (afiianie bloed of
wangslijni). Toch is de exercitie zilivol geweest. Er is iiiiniers helderheid verkregen
over de strekking en de reikwijdte van het grondrecht, waaniiee de heersende twij-
fel iii het debat wordt opgeheven.

Bij de bespreking van het gelijklieidsbegi,isel is geconcludeerd dat er zoiets bestaat
als gerechtvaardigde ongelijkheid. Deze gerechtvaardigde ongelijkheid betreft juri-
disch gedefinieerd een proportionaliteitstoets. De ongelijke behandeling moet ini-
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mers redelijk zijn en proportioiialiteit biedt hiervoor een abstracte illvulling. Bear-
gunienteerd is dat in de volgetide hoofilstukkeii getoetst dietit te worden a;iii de
proportionaliteit als uitwerkitig van het gelijkheidsbeginsel. Ook bij de privacy
nioet getoetst worden aan de proportiotialiteit. Bij de privacy ziet de proportionali-
teitstoets dan iii het bijzonder (ook) op de beschemiitig van itiforniatie over het li-
chaam. De proportioiialiteitstoets iii het kader van het recht op privacy strekt dus
verder. Vandaar dat zowel het recht op privacy als de proportiotialiteit warden ge-
toetst.

Het nemo-teneturbeginsel is niet relevant voor de toetsing. Het begilisel is zowel
door de Nederlatidse wetgever als door het Europese Hof niet van toepassing ver-
klaard op het traditionele DNA-onderzoek iii strat aken. Waar andere auteurs be-
weren dat er wel een schending is van het nenio-teneturbegitisel bij DNA-afiiatiie,
gait het eigenlijk oni het redit op lichanielijke i,itegriteit.

Ook het onschi,ldvennoeden is iliet van toepassing op het DNA-onderzoek in straf-
zaken. Het is in beginsel alleen van toepassing op zaken waarin vervolging is inge-
steld. /Us het al bereik heeft daarbuiten, bijvoorbeeld tell aanzien van het feitenon-
derzoek, dan geldt dit niet voor het traditionele DNA-onderzoek iii strafzaken. Dit
is expliciet bepaald iii het Saunders-arrest: het netiio-teneturbegiiisel en het on-
schuldvennoeden strekken zich iliet uit tot (een dwangniiddel als) het DNA-
onderzoek in strafzaken, onidat het gaat 0111 ziiateriaal dat otialhatikelijk van de wil

van de verdachte wordt verkregen.

Toetsing aan de haalbaarlteid houdt iii toetsing aail (eeti synthese uit) de iliet-
priticipiele argulneilten. De haalbaarheid zal steeds worden uitgewerkt aati de hand
van de praktische argunietiteii die worden gehanteerd in het bestaande debat.

Coticluderend bestaat het toetsitigskader dus uit vier toetsstetien. natiielijk het red, t

op  privacy,  het  recht  op  licliamelijke  integriteit, het gelijkheidsbeginsel  en  de  haal-
baarlieid.
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Hoofdstuk 6

De forensische DNA-databank

Sinds 1997 beschikt Nederland over een forensische DNA-databatik. In deze data-
batik zijn de DNA-profielen opgeslagen van veroordeelden die ooit aan een DNA-
onderzoek Zijn onderworpen. vati sporen van onopgeloste zaken. van verdachten
die nog iliet zij11 bereclit,35, vati overledeii slachtoffers en vati ex-gedetitieerdeii die
vrijwillig opgenomen willen wordeti. De opslag van de DNA-profieleti en het
DNA-iiiateriaal is aan strenge regels onderworpen. Zo is iii de Wet DNA-
onderzoek in strafz.iken en de Wet I)NA-onderzoek bij veroordeeldeii bepaald
van wie eeti DNA-profiel eli het DNA-niateriaal mogen worden opgetiotiien. Iii
het Besluit DNA-onderzoek iii strafraken is onder andere bepaald voor hoe latig de

331

1)NA-profielen eii het DNA-niateriaal niogeii wordeti bewaard.

Iii dit hoofdstuk wordt itigegaan op de forensische DNA-databatik. Dit is het eerste

deelonderwerp van dit boek. Met een DNA-databank wordt iii dit hoofdstuk ver-
der de forensische DNA-databank bedoeld waarin zowel DNA-profielen als
DNA-materiaal worden opgeslagen; weliswaar wordt het DNA-niateriaal bewaard
iii de diepvriezers bij het NFI, het is wel direct gekoppeld aaii de geautoiiiatiseerde
opslag vati de DNA-profieleii. Waar gedoeld wordt op de specifieke niogelijkheid
om alleen DNA-profielen op te slaan, wordt dit expliciet vernield. Ook de ideiiti-
teitsgegevetis niaken deel uit van de DNA-databatik.

Eerst wordt  in  paragraaf 6.1  ingegaan  op  de DNA-databank.  In  paragraaf 6.2 volgt
een beschrijvitig van de bestaande DNA-databank iii Engeland en de regels die gel-
deti voor opiianie van DNA-profielen en DNA-niateriaal. Daarna wordt iii para-
graaf 6.3 ingegaan op het bestaande debat over een bevolkingsbrede DNA-
databank. Iii paragraaf 6.4 vervolgens wordt een aantal mogelijke DNA-
databankniodellen getoetst, achtereetivolgetis het niodel van een bevolkingsbrede
DNA-databank (6.4.1), het Engelse model (6.4.2), het Nederlandse liiodel (6.4.3)
en het model van een DNA-databank met alleeii DNA-profieleti (par. 6.4.4). Deze
volgorde van de bespreking kan gezien wordeti als eeti soort 'glijdeti(ie schaal' van
een (zeer) ruitne DNA-databank naar een (zeer) beperkte DNA-databank. Het
hoofdstuk sluit aftiiet een conclusie (par. 6.5).

6.1 De bestaande DNA-databank

Sitids de invoering van de Wet DNA-onderzoek in strat-zaken iii 1994 niogen in
de DNA-databatik de DNA-profielen worden opgenomen vaii cehnateriaal dat iii

33,1 Het 1)NA-profiel vati eeti verdachte nioet verwijderd wordeti :tls geeti veroordeliiig plaatsvindt eli
de verdachte iliet lai iger als verdachte is aa,1 te nierken.

351   1)eze regelgeviiig isititgebreid aaii de orde gekoinen in hoofdstuk 3.
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het kader van de opsporing van een veroordeelde is afgenomen toen deze nog ver-
dachte was. Al voor de invoering van de wet vond DNA-registratie plaats, maar
dan slechts van DNA-profielen van sporen en van DNA-profielen die werden ge-
niaakt na vrijwillig DNA-onderzoek.  De  DNA-databank  is  pas  iii   1997  iii  gebruik
genotiien. De grootste groei vond plaats toen het iliet nieer aan de rechter-
c0111111issaris was oni eeti bevel te geven tot opnaine vati een DNA-profiel. Dit ver-
anderde door de wijziging van de Wet DNA-onderzoek in strafzaken: iii gevallen
waarin geen gedwongen afiianie van lichaanisniateriaal werd gevorderd, inocht de
officier vati justitie optredeii iii plaats vati de rechter-coni111issaris. Dit kwani over-
een iiiet de terugdringing van de rol van de rechter-conmiissaris in de gelijktijdig
aanhangig gemaakte voorstelleti, zoals die van de bijzondere opsporingsbevoegdhe-
deti en de herzieizitig van het gerechtelijke vooronderzoek. Door de recente in-
werkiiigtreding van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden wordt een grote
groei van het aantal DNA-profielen iii de DNA-databank verwacht.352 Deze wet
heeft ertoe geleid dat ook van veroordeelden voor bepaalde illisdrijvell een DNA-
profiel niag worden opgenonien, voorzover dat nog tiiet gebeurd is toen ze ver-
dachten wareti. Vandaar dat deze wet - na een nadere ititroductie van de DNA-

databank in paragraaf 6.1.1 - uitgebreid zal worden besproken iii paragraaf 6.1.2. In
paragraaf 6.1.3 wordt vervolgens een vergelijking geniaakt met aiidere (DNA-)
databanken.

6.1.1 Nadere introductie van de bestaande DNA-databank
De DNA-databank bestaat voor wat betreft de opslag van de DNA-profielen uit
een geautoinatiseerd gedeelte. Het geautoniatiseerde gedeelte van de DNA-
databaiik bevat twee profielenregisters, nanielijk 6611 niet DNA-profielen van spo-
Tell eli 6611 Illet DNA-profielen vati personeti. Het ga;it otii Un geautomatiseerd
bestand waarin dus zowel de DNA-gegevetis van sporen van onopgeloste zaken
zijii opgenonieii als de DNA-gegevens van veroordeelden die ooit aan DNA-
onderzoek zijn onderworpen.  Iii dit geautoniatiseerde bestand zitten alleen profie-
len. Het cehiiateriaal vati de sporen en van veroordeelden en overleden slachtotTers
wordt bewaard in grote diepvriezers bij het NFI, op de wangstijmniotisters na, die
droog bij kanierteniperatuur bewaard warden. De identiteitsgegevetis, dat wil zeg-
gen: de datuill van de ontvatigst, het nuninier van de ideiititeitszegel, de aa,idui-
ditig vaii  het niisdrijf. de  naani vati de officier vati justitie  of de rechter-cotiimissaris.
de tiaani vali het laboratoriuni, en indien bekend de naani vati de persoon tiiet ge-
boortedatuni en -plaats (art. 6 lid 1 DNA-Besluit), worden opgenonien iii eeti
apart centraal register. Op de website <dnasporen.ill> wordt steeds bijgewerkt
hoeveel DNA-profielen van sporen en personen de geautomatiseerde DNA-
databank bevat. De DNA-databank wordt beheerd door het Nederlands Forensisch
Instituut (NFI) te Rijswijk. De Minister van Justitie is eitidverantwoordelijke (art.

'52  Uit het jaarverslag van de DNA-clatabatik roor strafzaketi. zie Nfl 211(16. blijkt dat de DNA-
d.itabatik  van  het NFI iii 2(14)6 2946  hits heeti opgeleverd.  1).at is  1 1,37 hits per iii  de databatik op-
getioliieti persooll.
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14 DNA-Besluit). Overigens wordeti de persoonsgegeveils sinds 1 februari 2005
ook opgenomen iii de Venvijs Itidex Personen (VIP). Zo kutitien het Opetibaar
Mitiisterie en de politie otilitie rechtstreeks nagaan of ieniatid is opgenonien in de
DNA-databatik. De VIP wordt beheerd door het Centraal Justitieel hicasso Bu-

353reau.

De regels onitrent het bewaren eii vernietigen vati DNA-materiaal eii DNA-
354profielen zijn opgenomen iii artikelen 13-18 van het DNA-Besluit. Voor het

bewaren gelden de volgende regels. Celniateriaal van (levende) slachtoffers, getui-
gen en niet-verdachte niensen die nieewerken aan een DNA-onderzoek 111.lg tliet
worden bewaard. Er nmg ook geen vergelijking plaatsviiiden niet de profielen die
at in de databatik zitteti, tenzij het DNA-profiel een hit oplevert Illet het sporen-
materiaal van de zaak waartiaar onderzoek wordt verricht. Een uitzondering geldt
voor overleden slachtoffers. DNA-niateriaal van overleden slachtofTers mag 20 of
12 jaar worden bewaard. Daarna moet het in principe worden vernietigd. tenzij
een verzoek tot verlenging van de bewaarternlijn wordt ingediend op grond van
het feit dat de ve jaringstennijn nog niet is verstreken. Het onderscheid russell de
bewaarterniijn van 20 of 12 jaar (art. 18 lid 5 DNA-Besluit) heeft betrekking op
het nlisdrijf.  Indien het gaat 0111 een nlisdrijf waarop eeii niaxixiiale gevangetiisstraf
van zes jaar oftiieer is gesteld,  is de uiterste bewaarterniijn  20 jaar.  Gaat het 0111  een
111isdrij f waarvoor voorlopige hechtetiis niogelijk is (art. 67 lid 1  Sv) eii waarop eeii
gevaiigetiisstraf van iniiider daii ten hoogste  zes jaar is gesteld,  dan  is de uiterste  be-

waartermijn 12 jaar. In artikel 18 lid 6 is bepaald dat sporeiuiiateriaal van delicten
waarop een  levenslatige stratbedreigitig staat,  80 jaar illag worden bewaard. Celina-
teriaal en DNA-profielen die tliet niogen worden bewaard, dienen te wordeti ver-
nietigd. Vernietiging moet uiteraard ook plaatsvinden als de bewaarterniijn is ver-
streken. Vernietiging houdt zowel veniietiging v.in de DNA-profielen als van het
DNA-tiiateriial iii. Ook de idetititeitsgegevetis dienen te worden vernietigd (art.
18 lid 10 DNA-Besluit).

Verdachten en veroordeelden kunnen worden opgesplitst iii vijf categorieen.  Ten
eerste zijn er de verdachten uit zaken waarin een vrijspraak of ontslag vati alle
rechtsvervolging (OVAR)355 plaatsvitidt of waarin bijvoorbeeld geeil verdere ver-

153  Zie o.a. TX 2(H,2-2()(23. 28 685, iir. 3.
354    1)e  bewaartemiijtieii  zijii  gewijzigd iii april  2( * 16,  Stb.  21 X )6,   19( ).   De  oude  tertilijn  vati   1 8 jaar  is

opgerekt liaar 2( 1.
355  Het gaat dati 0111 eeti otitslag van alle rechtsvervol-Wig waarbij geeti tiiantregel als bedoeld iii art.

37,37a joicto 37b ot-38,  38,11  ot- 775 Sv wordt opgelegd.  Zie  TK  2(102-2( M)3.  28 685,  lir.  3.  p.  31.
Vali eeii pel·50011 die op het nionie,it van itiwerkiligtreditig Kali de wet DNA-otiderzoek bij ver-
oordeeldeti ree,is is otitslagen vaii alle reg-htsvervolgitig, niaar die wei op last vaii de rechter ter be-
schikking is  gesteld  ot-iii een psychiatrisch zieketihitis is  geplaatst op  grotid  vaii art. 39 Sr geldt ook
dat  eeti  profiel  wordt opgeslage,1.  Zie  TK  21 *)2-21 M )3,  28  685.  lir.  3,  p.  6. 11.edeti hien,oor  is:  "de
onistatidigheid dat het gepleegde feit aaii deze persotieti tiiet kati worden toegereketid, doet im-
mers  geeiiszins  a faa,i  het  belang  van  eeti  effectieve  opsporitig  eti  ophelderitig van eventueel eerder
gepleegde eti toekonistige stratbare feiten vati deze persotieti", TK 3 H )2-21 M )3, 28 685 tir. 3, p. 9.
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volging plaatsvindt. Het materiaal van deze verdachten dient zo snel niogelijk te
worden veniietigd (art. 16 en 17 DNA-Besluit). Ten tweede zijn er de veroordeel-
den  voor een niisdrij f waar  een  gevangenisstraf van  zes jaar  of nicer op staat.  Hier-
voor geldt dat het materiaal 30 jaar illag worden bewaard (art. 18 lid 1 DNA-
Besluit). Bij overlijden wordt de tenilijn 20 jaar vanaf het overlijden. Ten derde
zijn er de veroordeelden voor een  nusdrijf waar een gevangenisstraf van niinder
dati 6 jaar op staat, niaar waarvoor wel voorlopige hechtenis (67 lid 1  Sv) tiiogelijk
is. Hiervoor geldt een bewaartemiijn van 20 jaar (art.  18 lid 2 DNA-Besluit). In
geval van overlijdeii wordt de tertilijn  12 jaar vanaf het overlijden.  De teniiijnen
van de tweede en de derde categorie kunnen warden verlengd ila elke nieurve

veroordeling (art. 18 lid 3 DNA-besluit). Ten vierde zijn er de onbekende ver-
dachteii.  Dit  is  het  sporenmateriaal.   De  bewaarterndjn  is  20  of  12 jaar,  wederotii
afhatikelijk van  de vraag naar de  duur van de  gevangenisstraf die staat  op  het  niis-
drij f waarbij  de sporen gevotiden zijn  (art.  18 lid 7 DNA-Besluit).  Als het nlisdrijf
nog niet is vegaard kan de bewaartermijn worden verlengd (art. 18 lid 8 DNA-
Besluit). Sporetiniateriaal wordt eerder vernietigd itidien de persoon vati wie het

sporei111iateriaal aft:011istig is, veroordeeld is (tenzij deze persoon daar bezwaar te-
gen tiiaakt nadat hij er door het OM schriftelijk op gewezen is dat deze mogeluk-
heid bestaat, art. 18 lid 9 DNA-besluit). Ten vijfle mag op vrijwillige basis het

DNA-niateriaal van ex-gedetineerden 20 jaar bewaard worden (art. 14 DNA-
besluit). Zodra de ex-gedetitieerde het NFI niededeelt dat hij de toesteninzing tot
het venverken vati het DNA-profiel intrekt, dient het te worden vernietigd (art. 18
lid 4 DNA-besluit).

6.1.2 Een bespreking van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
336De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden   voniit een nieuwe inipuls voor de

DNA-databaid. Bij de ititroductie van de wet werd daarom gesprokeii van een
;57DNA-revolutie die verder vorni knjgt. In paragraaf 3.5  is de hihoud  vati  de  wet

uiteengezet. Kort saniengevat niaakt de wet het niogelijk 0111 DNA-profielen en
DNA-niateriaal op te slaan van veroordeeldell VOOr 111isdrijven waarvoor voorlopi-
ge hechtenis is toegelaten (art. 67 lid 1 Sv). Dit zijn iii elk geval alle tilisdrij veii

waarop een  gevangenisstrifstaat van  vier jaar ofnieer,  niaar ook nog eeti  aantal an-
dere tilisdrijven. In deze paragraaf wordeii de wet en de discussie die erover ge-

voerd is in de Kanier verder uitgediept aan de hatid van een bespreking vati enkele
bijzondere aandachtspunten.

Een eerste aatidachtspunt is gelegen in het feit dat het gaat 0111 niisdrijven waarvoor
voorlopige hechtenis toegelaten is. Het is denkbaar dat het Opetibaar Ministerie
ervoor zal kiezen 0111 een delict waarop een hogere gevangenisstraf staat ten laste  te

leggen dan zou zijn gedaan als DNA-afnanie ook bij andere delicten mogelijk zou

356 Stb. 2(MI, 465.

357  Hatidelingeli TK 18 111aart 21)()4, p. 6(,-3916.
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zijii,  0111 iia veroordeling celniateriaal at- te kutinen nenien, tenvijl eigeillijk  de de-
33M

lictsonischrijving van dat andere delict ook al kon volstaan.   Veroordehng voor
ee,i delict waarvoor voorlopige hechtei1is tiiogelijk is en waarop dus iii priticipe
tiiininiial  een gevangenisstraf staat van vier jaar of nieer,  houdt iinmers niet  iii  dat
ook daadwerkelijk een gevangeilisstraf van vier jaar wordt opgelegd. Het is dus
111ogelijk dat verdachten voor een delict waarop eeti relatief hoge gevangeiiisstraf
staat, worden veroordeeld oindat dan DNA-niateriaal illag wordenifgenonien. Dit
wil niet zeggeii dat ze eeli zwaardere straf krijgeii dan ze gehad zouden  hebben bij
veroordeling voor een ander delict. Het geeft 111ogelijk echter wel eeti vertekeiid
beeld van het misdrijfdat ieinand heeft gepleegd, en het is een oniweg oni van nog
nieer veroordeeldeii DNA-niateriaal en DNA-profielen op te kunnen nemen iii de
DNA-databatik.

Een tweede aandachtspunt is gelegen in het feit dat de regering heeft gekozeii voor
de constructie waarbij van een veroordeelde die nog iziet onherroepelijk is veroor-
deeld, toch al celliiateriaal niag worden afgenonien. Deze keuze heeft de regering
getiiotiveerd 011der verwijzing Iiaar de grondslag van het onderzoek. Deze grond-
slag is de veroordeling. Het vereiste van verdetiking uit de Wet DNA-onderzoek
iii strat aken is iii de Wet DNA-otiderzoek bij veroordeeldeii verzwaard tot het
vereiste vati veroordeling door de rechter. Volgens de regering is er op deze tiianier
sprake vali een evenwichtig stelsel en daaroni is het volgens de niinister niet goed
voorstelbaar waar0111 een onherroepelijk vonnh zou zijn vereist.359 Concreet wordt
als redeti waarom niet is vereist dat de veroordeliiig onherroepelijk is. geiioemd dat
gedureiide de tijd tilssell de veroordeling iii eerste aaideg eii de defiilitieve beslissing
de tiiogelijkheid bestaat dat de verdachte strafbare feiten pleegt en voor de ophelde-
ring daarvan is het van belang dat gebruik kati worden gemaakt van het celniateri-
aal. Volgeils de meniorie van toelichting is het zo dat de wetenschap dat zijn DNA--
profiel bekend is bij de politie de veroordeelde ervan zal weerhouden opnieuw straf-

3611bare feiten te plegen.      Als een veroordeelde uiteitidelijk wordt vrijgesproken of als

een ontslag van alle rechtsvervolgitig volgt, worden zijn DNA-profiel eii het cehiia-
teriaal alstiog vernietigd (art.  1  onder c juncto art. 2 lid 1). De DNA-profielvergelij-
kitig heeft dan wel al plaatsgevotiden. De regeritig heeft hierover opgeliierkt van
meiling te zijn dat in het geval van uiteindelijke vrijspraak de DNA-pro-

361 T- .fielvergelijking achteraf iliet als onrechmiatig 1110et worden beschouwd.     wit ge-
beurt inimers  ook  iliet  als een verdachte achteraf gezien niet wordt veroordeeld  en
toch iii het kader van de Wet DNA-onderzoek iii strafzaken celniateriaal is afge-
110Illell.

35*    Vergelijk Jaiisseii  2(H)4,  p.   1294. 1)e vraag  kati  gesteld  wordeti hoe realistisch dit scetiario  is.  Ee,1

voorlopige hechte,iis-delict iii de beschuldigitig biedt nainelijk Cook) veel atidere voordele,i.
35'    TK  2(K )2-21 H )3,28  685,  nr.  3,  p.  31
3 )11 1)at deze atichrikkitig daadwerkelijk bestaat, Week al uit Ministerie van Justitie (DJI) 20(11.

361  TK 2(Me-2(3(13.28 685. 9 5. p. 35.
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Een derde aandachtspunt is het feit dat de wet niet vereist dat aangetoond kan wor-

den dat er sprake is van een coticreet recidivegevaar. Daaroiii vindt het DNA-
onderzoek iii principe altijd plaats, telizij er sprake is Van een uitzoiideringsgeval
(art 2 lid  1  sub b).  Voorbeelden hiervan zijn gegeven  iti paragraaf 3.5.  Het gaat in
de voorbeelden om situaties waarin ofwel sprake is van niisdrijven voor de ophel-
dering waarvati cehnateriaal niet als relevant wordt beschouwd (111eilleed, valsheid
ill geschrifte) ofwel sprake is vati een situatie waarin geeti recidive wordt venvacht
(eetinialige  gebeurtetiissen).  Voor deze laatste categorie  vati  uitzonderingsgevallen  is
de afwezigheid van concreet recidivegevaar dus wel een reden om tiiet over te gaan
tot afnanie van DNA-niateriaal. Hier speek mee dat er in deze gevalleti ook niet
vati uit wordt gegaan dat optiatiie vati een DNA-profiel in de DNA-databank zal
leiden tot ophelderitig  van  niisdrijven  die  eventueel  al  in  het  verleden  hebben
plaatsgevondeii. Wellicht zijn hier nog andere uitzonderitigsgevallen te bedetiken,
iiiaar de ineniorie van toelichtitig iioeint er 11iet nieer. Wel wordt opgemerkt dat
DNA-onderzoek achterwege dietit te blijveri als vast konit te staaii dat er geeti op-

sporiligsbelang is voor al gepleegde strafbare feiten en dat geen relevalit recidivege-
3hl

vaar aamvezig is.

hi de tiieniorie van toelichting wordt gewezen op de spannilig tussen het feit dat
veroordeelden als potentiele recidivisten worden benaderd en het resocialisatiestre-

3,#ven. Er wordt dus wel gewezeti op eeti gevolg van de ketize oni iliet te vereisen
dat recidivegevaar wordt aangetoond. De stelling dat veroordeelden door afiiame
van hun DNA-inateriaal lia veroordelitig en de opslag van hun DNA-profiel iii de
DNA-databatik als potentiele recidivisten warden benaderd, vindt grond iii het feit
dat het verwerken van liun DNA-profielen in de DNA-databank ertoe strekt de
opsporing. vervolging en berechting vati toekonistige strafbare feiten van deze ver-
oordeelden effectiever te doen zijn. Iii de memorie van toelichting wordt naar vo-
ren gebracht dat het resocialisatiestreven verstoord zou kunnen worden als de af-
tiatiie van cehiiateriaal de veroordeelde tot de gedachte brengt dat de overheid
heni, otidatiks eventuele vorderingen, beschouwt als potentieel recidivist. Volgens
de niinister echter is het voorkoiiieii vati recidive weI genoeind als een van de doe-
len vati de wet. niaar gaat het in de kern 0111 het zekerstellen van een potentieel

164
opsporitigsmiddel. Eigenlijk wordt recidivegevaar voorondersteld.

De regering venvacht dat van de opslag van de profieleti een preventieve werkilig
zal uitga;iii. Zoals reeds opgeiiierkt: veroordeelden weten dat hun profiel is opge-
slagen eti zijii zich dus bewust van het feit dat het opelibaar 111inisterie, iii geval zij
een izieuw delict zouden plegeii. via de databatik betrekkelijk gemakkelijk hun
identiteit zou kuilnen vaststellen. Veroordeelden geven zelf aan overtuigd te zijn
van deze preventieve werking. Dat blijkt uit de canipagtie die al vooruitlopend op

362  TK 21-11)2-2(X.13.28 6H5. nr. 3. p. 12.
11,3    TK 2( M,2-21}(13.  28  685,  nr.  3.  p.  7.

364  TK 2(x)2-3)(13, 28 685. t r. 5, p. 7-8.
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de inwerkingtreding van de wet is gestart onder gedetineerden wegens ernstige
gewelds- en zedenniisdrijven 0111 te onderzoeken of zij bereid zijn op vrijwillige

365basis celniateriaal af te staan. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bintien vier pe-
nitentiaire inrichtingen, drie TBS-inrichtingen en twee jeugdinrichtingen. Aan de
gedetineerden is schrifielijk de vraag voorgelegd hoe ze zouden reageren op het
verzoek oni vrijwillig mee te werketi aan DNA-oziderzoek als ze over enige tijd
nog iii de iilrichting zouden verblijven. In de bijlagen werden de argunienten voor
en tegen genoenid. Het blijkt dat jeugdinrichtitigen en TBS-inrichtingen in het
algeineen nieer mogelijkheden zien in het stimuleren vaii hun populatie tot vrijwil-
lige deelname aan DNA-onderzoek dmi penitentiaire inrichtingen. Ook blijkt dat
zedendelinquenten vaker bereid zijn om  hun celniateriaal af te  staaii dan gewelds-

3/,6delinquenten. Mede hierop baseert de regering haar venvachting dat van de wet
een preventieve werking uit zal gaan omdat de veroordeelde zich ervati bewust is

367dat zijn DNA-profiel geregistreerd is.   Het is ecliter duidelijk dat hier 1100it 011-
derzoek naar is gedaan (de invloed van de DNA-databank op de recidivecijfers).
Otidatiks  de  overtuigingen,  is  het  dus  maar de vraag  of van de opslag daadwerkelijk
eeil preventieve werking uitgaat. Bovetistaande kanttekeningen zijn geplaatst ter
verheldering van criteria die gesteld worden aaii de opslag. Dit is van belang voor
de toetsing in paragraaf6.4.

6.1.3 Een bespreking van andere (gerelateerde) databanken
Er zijn op dit 1110111ent bitineti Nederland naar schatting zo'n dertigduizend ver-
schillende databanken van de overheid op landelijk, provinciaal en genieentelijk
niveau. De databmiken bevatten verschillende gegevens over bepaalde groepen uit

 68

de samenleving.-   Ze zijn niet aan elkaar gekoppeld, zodat niet geldt dat alles over
iedereen bekend is. Dit betekent echter wel dat niensen gegevens vaak moeten
doorgeven en dat er tussen databanken onderling 111oeilijk controle kan plaatsviti-
den. Wellicht waarborgt deze verdeeldheid op een bepaalde mailier nieteen ook de
veiligheid van mensen. Er is imniers niet 66n groot bestand waarin alle gegevens
zijn opgenomen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) is echter van nielling dat er een koppeling plaats zou moeten vinden tussen

gegevetis van identiteitsdocumenten.-'69 BZK is er dus voor dat bepaalde overheids-
inforniatie op Ben plaats wordt aangeboden. In een vergelijkbaar verband is gespro-
ken over de Coliperatieve Informatienianagenient Politie. Op Europees niveau, iii
Brussel, is nien al bezig om een centr:lie databank met bepaalde strafvorderlijke ge-
gevens te bouwen voor het gehele Schengengebied. De invoering liet echter op
zich  wachten  en  werd ingehaald  door een individueel initiatief van zeven Europese

369  TK 21)(11-21*)2,26 271, nr. 22 e„ tir. 33.
366   Millisterie vati Justitie (DJI) 201)1.
'.7    TK  21)(12-2(MB,  28685,  nr.  4, p.  2.
368 Zie <http://www.ininbzk.ill/ict_eti_de_overheid/verbetering/itispritigthe,iia_s/basisregistraties>,

laatst bezocht iii janu:tri 2008.
364   Zie <www.strootiilijizingbasisgegevetis.nl>, laatst bezocht iii jatiuari 20(18.
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Unielanden die buiten de Europese Unie 0111 op 27 niei 2005 een niziltilateraal
verdrag, het Verdrag van Pruni, hebben gesloten waarin afpraken zijn geniaakt
over grensoverschrijdetide sanienwerking waar het gaat oni informatie-uitwisseling
illet betrekking tot personen.37 ' Het is onder andere mogelijk oni DNA-gegevens
en vingerafdrukken te vergelijken niet de databatiken uit de landen die het verdrag
hebben ondertekend.

Voor wat betrefi de strafrechtelijk relevante databanken wordt in Nederlatid op po-
litieel niveau ge,verkt aan een landelijke registratie. Dit betekeiit dat er ook op fo-
reiisisch gebied itiitiatieveti zijll. ZO is tilell bezig illet het opzetten vaii een lande-
lijke sporendatabank, waarover 11ieer iii het kader van de besprekitig van de vinger-
atdrukkendatabatik. Voor een discussie over de foretisische DNA-databank is het
vooral belangrijk 0111 nader in te gaaii op deze databank en op de hielprikdatabatik.

6.1.3.1 Vingerafdrukkendatabank
De DNA-databatik is Un van deze dertigduizend databanken. Het is niet de enige
databank die van belang is voor de opsporing.  V66r de DNA-databank had Justitie
al de beschikking over de vingerafdrukkendatabank HAVANK (Het Automatische
Vinger Afdrukkensysteem Nederlaiidse Kollektie). Deze databank is dn geautoma-
tiseerd vingerafdrukkenherketiningssysteeni niet vingerat-drukken van verdachten
en van asielzoekers en met vingerafdruksporen. HAVANK wordt van oorsprong
beheerd door de Dienst Nationale Recherche Infomiatie (DNRI). Zowel de poli-
tie als de vreenidelingendienst en de Kotihiklijke Marechaussee levereti vingeraf-
drukketibladen - een 'blad' bevat eeii af-druk vaii de tien vingers van een pers0011 -
aan bij de DNRI die deze vervolgens inscant en opslaat iii de databank HAVANK.
De vingerafdrukketibladen vall verdachten zitteii iii een atider gedeelte van de data-
batik dan die van asielzoekers. De vingerafdrukken van asielzoekers worden alleen
gebruikt voor het vaststelleii vati de identiteit en iliet voor het vergelijketi niet spo-
ren.371 Over het gebruik van vingerafdrukken bimien het strafrecht vindt al enige
jaren een stevige discussie plaats. Als een vingerafdrukkenexpert ervan overtuigd is
dat  een  vingerafdruk  atkonistig  is  vati eeti verdachte,  dan  is  dat  ininier  niet  1 (X)%
zekerheid. Er wordt Keen aanduiding gegeven van de 'waarschijnlijkheid' van de
overeetikomst. Dit kati ertoe leideti dat de verdetiking tell onrechte ontstaat onidat
onvoldoende reketung wordt gehouden illet de kans dat de vitigerafdrukken niet
hetzelfde zijn.

Vanaf janiiari  2004  vond  iii het kader  van de pilot Landelijke  Sporendatabank
(LSDB) een koppeling plaats tussell de forensische DNA-databank en HAVANK.
Op de eerste pilot volgde een evaluatierapport.i11 Tegelijkertijd vitidt een cotitinu-
ering van de pilot plaats. Het ga.it oni een sanienwerking tussen het NFI eti de

37"  Eitid 211(17 ligt dit Ver,irag ter goedkeuring bij de Eerste Kanier, EK 2(*17-2(*18, 3(1881.
37 1    Zie  hierover Stol.  Kop  &  Koppetiol  2( M_15,  p.  29-36.
3-2 1)e Vries 2(/6.
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DNRI. De gedachte achter de sanienwerking  is  dat de opsporing effectiever  zal
373

verlopen doordat nieerdere delicten zullen worden opgehelderd.    Uit de evaluatie

blijkt dat iii het pilogaar 2044 Illat Iles werden gevonden op basis vati eeli koppeling
tussen DNA- en vingerafdniksporen. De betrokkenen bij de pilot geven aan dat
het een zinvol en nuttig project betreft en dat de pilot dient te worden gecontinu-
eerd. Hiertoe zou de naani nioeten veranderen in Landelijk CoBrdinatiebest:Ind

Sporen en het zou een meerjarig project moeten warden.374 Er wordt in het evalu-

atierapport gewezen op de oorzaak van een aantal opstartproblemen zoals de ver-

gaande zelfstandigheid van regionale korpsen, het ontbreken van een landelijke po-
litie-itiforniatiehuishouding, de te strikte privacy-wetgeving en de huiver oni de
eigen inforniatie te delen niet anderen.375 De problemen zijn echter intern 'opge-
lost' door aanpassingen te inaken in het systeem. Ook wordt opgenierkt dat de
DNA-wetgeving zou nioeteii worden aangepast. De ontwikkelitig van de landelij-
ke sporendatabank zou lijden onder het feit dat er niaar beperkt niogelijkheden zijn
oni DNA-niateriaal af te nenien bij verdachten. Tevens lopen de betrokkenen aan
tegen de regels voor de toegankelijkheid van DNA-profielen en de noodzak oni
DNA-profielen uit het bestand te verwijdereii als besloten wordt iliet tot vervol-
ging over te gaan. dan wel als geen veroordeling plaatsvindt.376

Opgemerkt werd reeds dat ook de vingerafdrukken vaii asielzoekers zijii opgeno-
111e11 in - eell apart gedeelte van - HAVANK. Deze Vingerat-drukkeii wordeii af-
getionien iii het kader van de asielaanvraagprocedure. Hierover is in 2001 een Bin-
ke discussie geweest naar aanleiding van een opnierking van burgenieester van

"

Groningen Wallage die aangaf dat asielzoekers "verhoudingsgewijs zo crinzineel
zijn.377 De vraag die toell speelde  was of de vingerafdrukken vati asielzoekers  ook
voor andere doelein(len gebruikt liiochten worden, dus bijvoorbeeld in het kader
van de opsporing. Dit is tot nu toe in elk geval iziet toegestaan. Sinds 2003 is er ook
op Europees iliveau eeti bestand waarin de vingerafdrukken van asielzoekers zijn

opgenonien. Dit cotiiputernetwerk, genaatiid Eurodac, is opgericht otii het 'asiel-
shoppen' tegen te gaan.378 Met 'asielshoppe11' wordt bedoeld dat asielzoekers nadat
ze in een land zijn uitgeprocedeerd in een ander land proberen asiel aan te vrageti,
eventueel onder een andere naani. Dit wordt tegengegaan door deze asielzoekers te
identificeren aan de hand van hun vingerafdruk.

Deze vergelijking met de vingerafdrukkendatabank is oni verschillende redenen
van belang. Ten eerste gaat het bij het gebruik van vingerafdrukken in het straf-
recht net als bij het DNA-onderzoek oni een op lichaamskennierken gefundeerd

371    TK  2( H  3-2(1(I4.  28  684,  tir.  23:  e,i  Lamboo  2(*)4.
3-4    De  Vries  21 1(,5.  p.  9.
37: De Vries 24 H)5,  p.  8.
376

De Vries 3*15. p. 9-10.

Fi Zie over deze discussie o.a. TK 24 MN)-2(101.  19 637, lir. 566.

371'   Zie Bencht Brussel vati 6 tiiei 21 w)4.
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identificatiemiddel iii het strafrecht. Ten tweede kunnen bij beide opsporingsmid-
deleti iii zoverre vraagteketis worden geplaatst dat het allebei geen opsporingsmid-
deleti zijn waaruit conclusies nEt volledige zekerheid getrokken kuntien worden.
Het is wel iliogelijk 0111 eeti verdachte te excluderen, tiiaar er is nooit een inclusie
vali eell verdachte  niet   1 (1()% zekerheid. Er wordt  dus bij beide opsporingsnlidde-
leii slechts gesprokeii in waarschijtilijkheden. Wat opvalt is dat viiigerafdrukkeii
zonder veel discussie zijii geaccepteerd als opsporingsmiddel. en dat er ook nauwe-
1Uks regelgeviiig over is, tenvijl over de introductie van het DNA-onderzoek iii
strat-zaken wel veel te doen is geweest en de regelgeviiig tatiielijk uitgebreid is. Zo
ook voor HAVANK: over deze databank is niet zoveel discussie geweest als over
de DNA-databank. Welliclit is dit zo onidat de schendingen van grondrechten en
beginselen atiders dienen te worden gezien. Betoogd kaii worden dat het onder-
scheid tussen vitigerafdrukketi en DNA-iiiateriaal gezien kan warden als een on-
derscheid op hetzelfde iliveau als het onderscheid tussen DNA-profielen en DNA-
niateriaal. Vingerafdrukken geveii net als DNA-profielen nauwelijks informatie
over de ipse identiteit van eeti persoon. Vatidaar ook dat men over een DNA-
profiel vaak spreekt iii ternien vati de DNA./i,Werpn,it. Iii feite gaat het 0111 het ver-
gelijken  van  vingerafdrukken  oni  te  kijketi  of ze hetzelfde  zijn. Hier konit  geen
indere itioniiatie bij. Voor wat betreft de DNA-profielen wordt dit verder uitge-
werkt iii de toetsilig. Het onderscheid tussell vingerafdrukken en DNA-materiaal
zal in dit boek verder 11iet ineer aan de orde konien.

6.1.3.2. Hielprikdatabank
Iii de hielprikdatabank wordt al sinds 1974 celniateriaal opgetionien van nagenoeg
alle pasgeborenen iii Nederlaiid. Een paar dagen ila de geboorte wordt bloed afge-
110111eti dat wordt gecontroleerd op een aantal ziekten.374 Vervolgens wordt het
bloed opgeslagen op een kaarde filtreerpapier waarop een uiiiek settiuinliier staat be-
stiande uit eeti proviticiecode en een volgtiunuiier. Ook wordeti de naani-, adres-
en woonplaatsgegevetis van de pasgeborene en het setnuti iier op een tweetal kaart-

jes ingevuld, waarvati 66,) wordt bewaard iii het scree,ungslaboratorium eii 6*n bij de
3811

proviiiciale entadiidizistratie.    Deze adiniiustratie(s) coBrdineren het proces en behe-
ren de elektronische databases. Na BEn jaar worden de kaarljes in 'schoetiendozen'
naar de landelijke opslag vin het Ilijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) gestuurd waar de dozen iii de kelder wordeti bewaard.

Over de opslag vati het hielprikbloed is een aantal jaren geleden discussie otitstaan
toe11 Week dat nien bij de identificaties van de slachtoffers vaii de vuurwerkranip iii
Etischede gebruik had gemaakt van de hielprikgegevens van het RIVM. Naar ain-
leiding hiervan votid een onderzoek plaats door het College Beschemiing Per-

3-'   Zie o.a.  <http://\\·ww.rivm.,11/bibliotheek/rapporte,1/23(*11 It Mil .hmil>. laatst bezocht iii jatiuari
21 MIX.

38,1 Zie <www.collegebeschertid,igpersootisgegeretis.id>. "Is opslag hielprikbioed bu 11.IVM eell per-

soo,isregistratie?",   1 4  augustus 24 H M I,  z2( H M 1-1 15( 12.
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soonsgegevens  (toen nog Registratiekainer)  dat op 14 augustus 2000 werd gepre-
senteerd in  een  rapport. 3Ht  De belangrijkste conclusies waren:  "dat  het  RIVM  niet
beschikt over ee11 DNA-databank van pasgeborenen; dat bu het opgeslagen hiel-
prikbloed met unieke setnumniers ten dele wel sprake is vati persoonsgegevens; en
dat geen sprake is van een persoonsregistratie iii de zin van de WPR.383. zodat de
bepalingen van deze wet, waaronder de aatinielditigsplicht, niet van toepassing
zijn". Ook wordt een aantal aanbevelingen gedaan, nanielijk: "ouders over de op-
slag van hielprikbloed inforniereii en ten iilitiste de niogelijkheid bieden om be-
zwaar te niaken; de illogelijkheid onderzoeken vaii expliciete wetgeviiig tiiet het
oog op toekonistige risico's bij de opslag vaii lichaaiiisniateriaal; het vaststelleii eii
bekendmaken van een duidelijke, geformaliseerde bewaartermijn; het scheppeti
van nicer rechtszekerheid over de toepasselijkheid van beroepsgeheim en verscho-
nitigsrecht; en het realisereii van adequaat toezicht".

Er volgde een discussie  in de Tweede Kanier.  Het werd toell duidelijk  dat  in  1993
was besloten de gegevens inaxiniaal vijfjaar te bewaren. Iii de praktijk worden de
gegevetis echter niet venlietigd.383 De gegeveiis werde11 niet veniietigd onidat iii-
niiddels - zoiider bekendmaking - werd besloten het lichaanistiiateriaal langer te
bewaren oni het beschikbaar te houden voor niedisch wetetischappelijk onderzoek
naar aangeboren afwijkingen.384 Naar aanleiding van de aanbevelingen vaii het
College Beschernling Persoonsgegevens werden de volgende niaatregelen geno-
men. Op 18 septeniber 2000 is in een advertetitie iii de landelijke dagbladen uitleg
gegeven. Op grond vaii de coiiiniotie iii de illedia haddeti al 150 ouders 0111 ver-

nietiging van de kaartjes gevraagd; na de publicatie iii de dagbladen steeg dit aantal
tot 350. Hieruit concludeerde het RIVM dat de meeste ouders geen ovenvegende

3R5bezwaren hebben tegen de gang van zaken.

Daaniaast werd besloten dat indien ouders bezwaar maken, het inateriaal na 66n
jaar wordt vernietigd. Het wordt wel 66n jaar bewaard door het laboratoriuni Om
iii bijzondere situaties het eerdere otiderzoek (ationietii) te kutitien controleren. Dit
tiioet ook uit hoofde van goed hulpverlenerschap (art. 7:453 BW, Wet op de Ge-
neeskundige Behandelingsovereenkonist). Indien geen bezwaar is iiigediend tegen
de opslag, wordt het iiiateriaal nog vier jaren bewaard voor anonieni niedisch-
wetenschappelijk otiderzoek ilaar prevelitieprogramnia's voor andere aangeboren

wl College Beschernii,ig Persootisgegevens (destijds: Registratiekamer). "Is opslag hielprikbloed bij
RIVM  eeti  persootisregistratie?",  z211 M)-(15(12.03.

3Hz  De Wet persoonsregistraties is de voorloper van de Wet bescherming persootisgegevens.
383    Van  Alinelo  3*1 1,  p.   106-110.
384  TK 2()41)-2(#)1, 27 4(*) XVi, tir. 53.
3*5    TK  2( M X)-24 M) 1,  27  40( 1  XVI,  tir.  53,  p.  5.
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afwijkingen.386 Toezicht vindt plaats door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.387
Na vijfjaren wordeii de kaarges vemietigd:HS

Volgens sonmligen zou de verzanieling hielprikbloed de basis kunnen vornien van
een bevolkingsbrede (foreiisische) DNA-databank. De kaartjes worden nu echter
tiwar vijfjaar bewaard en het doel van de opslag is niet het vortnen van een DNA-
databank. Volgens de niinister ku,inen de kaartjes iii theorie gebruikt worden voor
eeii DNA--databank. Daarvoor zou echter nadrukkelijk geitifornieerde toestem-

389niing van de ouders vereist zijn. Deze toestemniing is er niet. Ook is het iliet
eenvoudig oni een DNA-databank sanien te stelleti1911 onidat schoenendozen met
kaarges itiuners nog niet automatisch een databank vornien. Het zal een hele klus
zijii oni vati alle bloednionsters een DNA-profiel te niaken. Het enige voordeel is
dat eeii bepaalde groep nienseti, namelijk de groep die de afgelopeti vijfjaar is ge-
boren in Nederland. niet apart zou hoeven te worden opgeroepen voor het afge-
ven vati celniateriaal. Hoewel deze groep over een aatital jaren vaiiuit opsporitigs-
oogpunt een belangrijke groep kati Zijn, Olitbreekt van de nieeste mensen celniate-

riaal  voor een bevolkingsbrede  DNA-databank.  Oni te bepalen  of het zinvol  is  oni
de hielprikdatabank als basis voor een bevolkingsbrede DNA-databank te gebrui-
keli, is van belang hoe snel de bevolkingsbrede DNA-databank zou nioeten wor-
deii itigevoerd en watineer deze 'vol' zou nioeteti zijn. Als het een bepaalde tijd
kati dureti, dan zoii - als gebruik wordt gemaakt van het celniateriaal dat wordt af-
getionien in het kader van de hielprik - over vijftig jaar van alle nietisen onder de

56 een DNA-profiel beschikbaar kuntien zijii.

6.2 De situatie in Engeland

In deze paragraafwordt ingegaan op de DNA-databank in Engeland.3" Iii paragraaf
6.2.1  staat  de DNA-databank  ill  het algemeeti  centraal. In paragraaf6.2.2 volgt een
beschouwing van het Engelse debat over de DNA-databank. Uiteraard zijn er ook
iii Engeland voorstanders en tegenstatiders van (de groei vaii) de DNA-databatik.
De argunientatie komt ian bod niet een nadruk op de verschillen inet de huidige
I)NA-databatik in Nederland.

3.. TK 21 M M 43 M) 1. 27 401) XVI, nr. 5.
387  TK 2(HM)-2(*)1,27 4% XVI, m. 5, p. 3.
388   Het bij het RIVM  opgeslageii „wteriaal  uit  1995 etieerder isitijatiuari 2(*11  ver,iietigd. TK  21 MN)-

2(*)1, 27 4(.H) XVI, tir. 53, p. 3.
389  TK 2(*)0-21)(11, 27 411(1 XVI. m. 53. p. 2.
3'M'    Iii  tegetistellitig tot Koops  e.a.  2( M 15,  p.  21.  Iii  huii  rapport tiierketi Koops  e.a.  op  dat het teclitiisch

eetivoudig is om te konieii tot eeti bevolkingbrede databatik onidat liu al hielprikbloed wordt op-
geslagen van elke ideuwgebore,ie iii Nederiatid.

34 1 Zoals opgenierkt in par. 3.6. valle,i iii dit boek zowel Engelatid als Wales onder de beschrijvitig
van de situatie iii Etigelatid. Schotlatid wordt iii begiiisel buiteti beschouwing gelaten. De vemij-
zillgell naar Schotse brotine,i zieti op de simatie zoals die (ook) iii Etigelmid eii Wales aaii de orde
is. Tevetis wortit iii deze paragraa£  maar  ook  iii  par-agraaf 6.3,  venvezeti  tiaar A.Inerikamise  auteurs,

onidat ook dj zich ill het debat tiiengeti en daarbij veelal venvijzen Iiaar de situatie in Engeland
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6.2.1 Algemeen: de Engelse National DNA Database (NDNAD)
De NDNAD is in 1995 tot stand gekomeii. Het was wereldwijd de eerste tiationa-
le DNA-databank en het is nog steeds de grootste ter wereld. De DNA-databank
bevat eind 2007 ongeveer 2,7 nliljoen DNA-profielen van personen. Dit is een
groot aatital op een totaal van ongeveer 50 miljoen inwoners (5,5%).392 Het aantal
profielen iii de databank is zo sterk gegroeid doordat de Engelse wetgeving het
niogelijk tiiaakte 0111 iii tiieer gevalleii DNA-materiaal af te tienien, een DNA-
profiel te inaken en beide te bewareii. Beschreven wordt achtereenvolgens: van
wie onder welke voorwaarden DNA-niateriaal niag worden afgenonien en wat de
itilioud is van de NDNAD; de opslag van het DNA-niateriaal - in Engeland wor-
den net als in Nederland zowel de DNA-profielen als het DNA-niateriaal opgesla-

gen -; de waarborgen die gelden voor de opslag, en wat mag worden ged:lati niet
de opgeslagen gegevens; en het beheer en de toekoinstverwachtingen.

Zoals al naar voren kwani in paragra:if 3.6, mag in Engeland van een aatital groepen
- onder voorwaarden - DNA-iiiateriaal worden afi:enonien en bewaard, nanielijk
van verdachten en veroordeelden, maar ook van arrestanten en vrijwil]igers."1 Met
de niogelijkheid 0111 van deze twee laatste categoriein nietisen DNA-niateriaal en
DNA-profielen op te slaan, onderscheidt Engeland zich vati de aildere landen en
dus ook van Nederland. Het feit dat Engeland de grootste DNA-databank ter we-
reld heeft, is hier dan ook een direct gevolg van.394 Veroordeeldeii kuntien op twee
manieren  iii de NDNAD terecht zijn gekonien:  of er is een DNA-profiel genwakt
toell  ze  nog verdacht  waren  en dit is  iii de DNA-databank gebleven,  of er is,  iii  ge-
vallen waarin voor de veroordeling nog geen DNA-materiaal is afgenonien, alsnog
een DNA-profiel gemaakt en opgeslagen op grotid van de Cn ,itinal Et,ide,ire Act

1997.  Voor verdachten  geldt  dat  bij  hen  reeds  bij  verdenking van een recordable of-

fe, ic/"s zonder toestenmling DNA-tizateriaal mag worden afgetionien op grond vati

de  CH,ililial./listice  a,id  Ptiblic  Order Act   1994. Dit DNA-niateriaal en het DNA-
profiel mogen sitids de Crinii,ial jitstice a,id  Police  Act  2001 ook bewaard worden in-
dien de verdachte niet veroordeeld wordt. Sterker nog, sinds de Cri,nitial Jitstice Act

J.,6

2003 tiiag DNA-iiiateriaal worden opgenomen van arrestatiten.    Het is niet rele-

vant  of deze  arrestanten  wel  of niet worden vervolgd.  Puur het  feit dat ieniand  ge-

7,12    Vergelijk  Nederlatid  noveliiber  2( M)7:  45.1 X H)  DNA-profiele,1  tege,1   (ruitii)   16  tililjoen  itiwoliers.
,...'' "L /'.

3"-3  Iii de NDNAI) zijii ook sporen opgenonieii en DNA-profieleti vati slachtoffers.
3•,4 Een DNA-profiel geinaakt van DNA-niateriaal afgetionien vati een persooti. wordt eeti CIri,nitial

histice (CJ) Sunple genoenid. Deze profieleti worden. als er een niatch is. iii pnticipe alleen als i,itel-

lige'/1/e gebruikt. /,in'lli,Ve,ice ka,i wordeti oiiderscheiden van rvidc, tir en houdt in dat de saniples
slechts gebruikt wordeti als directe aailleiding voor verder onderzoek eti idet als priniair ber,·ijs
voor de rechter. Zie ACPO 2(*)5 p. 7.

395  Zie ook par. 3.6: delicteii waan'oor eeti proc-es-verbaal kan wordeti opgeniaakt dat tee'elis wordt
geregistreerd.

w6  Het gaat bu deze groep oni amsters die m,1 charecd zijii, dus waartegen geeti miklacht is iiigedietid:

d o,ic-time s,ispect ,1,110 Inay na,er l,ape bec,1 charged with a recordable #,ke and wito  lias no aiminal record.
zie Willians. Johtison & Martin 2(H)4. p. 39.
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arresteerd wordt voor een recordable offence is voldoende voor definitieve opslag vaii
het DNA-niateriaal eii DNA-profiel. Van soiimiige verdachten is dus al in een heel
vroeg stadium DNA-iiiateriaal afgenomen. Dat dit een groot verschil is niet de si-
tuatie in Nederland, waar uiteindelijk de veroordeling het criterium is voor defini-
tieve (in Nederland 20-30 jaar) opslag, is duidelijk. DNA-niateriaal mag worden
afgenotiien van arrestanten en niag iii alle gevallen wordeii bewaard. Er is iii Enge-
land wel voorzien in eeti uitzondering, niaar deze blijkt nagenoeg nooit te worden
toegepast. De uitzondering heeft betrekking op exceptio,tal cases, het gaat dan 0111
zaken waariti de foutieve identiteit is vastgesteld of waarin een overlijden achteraf

··  397gezien ten otirechte is aangenierkt als een nitsdryfi

De Engelse databank bevat ook DNA-niateriaal en profielen van vrijwilligers. Het
zijii menseti die zijil verzocht niee te werken aan een vrijwillig (grootschalig)
DNA-onderzoek. I)eze nietiseii wordt gevraagd een forniulier te otiderteketien
waarop ze toesteninling geven voor opslag van hun DNA-inateriaal. Vrijwilligers
dietit eerst 0111 toestenlilling te worden gevraagd om het DNA-profiel te vergelij-
ken niet dat van de sporen van eeii specifiek delict, eii vervolgens oni toestenitiiing
oiii het 1)NA-profiel op te tienieti iii de NDNAD. Verwijdering vindt slechts
plaats bij  overlijden  of op verzoek  van de politie  of het laboratoriutii. 398  Over deze
tiiogelijkheid is veel debat gaatide iii Engeland.

De NDNAD is groter omdat van meer menseii DNA-profielen en celmateriaal
Illag worden opgeslagen en bewaard en onidat de tennijn van de opslag veel l:Inger
is. De gegeveils blijven bewaard tot honderd jaar na de geboorte. Dit betekent dat
de gegevens ook na het overlijdeti nog een tijd bewaard blijven. Het kati leiden tot
het oplossen van cold cases en, de vooniaaniste redeii, het kan hits opleveren via de

inogelijkheid van./amalial scarchi,W.399

Ook in Engeland worden zowel de DNA-profielen als het DNA-niateriaal be-
waard. Dit laatste wordt bewaard iii de diepvries bij het laboratoriuni dat de profi-
lenng heeft gedaan, terwijl het DNA-profiel en de persoonlijke gegevens - waar-
onder namn eli etnische af]coliist - bewaard worden iii de centrale databank. Hier is
een Afoot verschil tiiet Nederiand, onidat iii Nederland zowel het I)NA-tinteriaal
als de DNA-profielen centraal, nanieluk bu het NFI, worden bewaard. Dit heeft te
niaken met verschillen in eigetidoni van het DNA-materiaal tussen beide latideti
waar iii paragraaf 3.6 al kort op is ingegaan. Saniengevat is in Engeland het geau-
toniatiseerde gedeeke van de NDNAD eigendolii van de Associatio,1 of Cl,icf Police

34-  Intonilatie olitleend jail eell iliterview Iliet Jutie Guiness vati de FSS iii de zonier vati .3 w v   iii
Bimiitighani (VK). Deze bepaling vaii de ex-rgitio,kil c,Ises is iliet letterlijk terug te viiideii iii ile wet.

3'4   Zie: Johtisoti. Martiti & Williatiis 241( 13.
3* Op het debat over deze niogelijkheid rw·ordt iii paragra.if 6.2.2 iiigegaaii. Iii parapaf 3.6 werd

reeds aa,igegeveii dat./Ii,itihal s,·,irchi,W i,ihoudt het doorzoeketi v;in de DNA-databatik op verwa,it-
schapskennierketi oni via thiidhe bij een verdachte uit te konieti.
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Oflicers (ACPO). De DNA-gegevens zijn echter eigendoni van de verschillende
politiekorpsen.

Het beheer en de takeii van de beheerder van het geautomatiseerde gedeelte zien
er als volgt uit. In 1995 is de Fore,isic Sdowe Service WSS) Kingewezeii als de beheer-
der.4"' Sinds december 2005 is dit echter de Hoi,te OBice, die het vooralsnog voor
drie jaar door niiddel van delegatie heeft teruggebracht bij de FSS.*" Het beheer
van de databank behelst het managemetit, namelijk het dagelijks routineniatig
doorzoeketi van de databatik, en het waarborgen van zowel de integriteit van de
databatik als de doorvoering van de betiodigde veranderingen. De beheerder be-
paalt welke kits en welke analyseniethodes standaard worden gebruikt eii zorgt er-
voor dat de laboratoria hiervan op de hoogte zijn. Vanuit de Police Natio,ial Compit-
ter worden de persoonsgegeveiis opgenoiiien in de NDNAD. De DNA Leus voe-
gen vervolgens de DNA-profielen en de sporengegevens toe. Bij de DNA-
profielen wordeii de volgende gegevens opgenotiien in de NDNAD. Mi unieke
streepjescode die al behoorde bij de kits, een anrst sim„110/L< miii:ber (behorend bij
het dossier in de Police   Natio,tal Compitte,5, naam, geboortedatuni, etnische her-
koinst, inforniatie over het politiekorps dat de opdracht gaf en het laboratorium dat
de opdracht uitvoerde, en wat voor DNA-niateriaal werd gebruikt. De link tussen
de Police Natio,ial Con,pitter en de NDNAD iS tot stand gekomen iii noveniber
2001.

Naast de NDNAD is er ook een aatital atidere databanken, nanielijk de referetitie-
databatiken. Hiervan wordt gebruik getilaakt oni iets te zeggeti over de waarschijn-
lijkheid vati een match. Er zijn er drie, namelijk een met Westerlingen (blanken),

4112een niet Afrikaans-Caribische profielen, en een met Indo-Pakistaatise profielen.
En er is een Police Eliminatimi Database (PED) om contaniitiatie bijtijds te Otlder-

4II3kennen of voorkomen. Deze databank niag alleen doorzocht worden als een se-
nior investigati,ig officer of een scientific support nia,iager eroni vraagt. De zoektocht
wordt dan zeer beperkt; er vindt namelijk alleen een vergelijking plaats van een
profiel van een bepaaide persoon, of meer personen, met een crime scene profile. De
PED wordt dus gebruikt als de overtuigitig bestaat dat contatidnatie kan hebben
plaatsgevonden en niet voor speculatiefzoeken.

4(14

 I  Zie Tlic LI,lited Killgdom  Parliatile,it, Holise of Commolis Selca Comillittee oil Sdelice a,id 7-ech,wlogy,
St·prnt/1 Rq'Ort, iiiaart 2(M.)5 (Custodiatiship arratigetiients), <www.publicatiolis.parliament.uk>.

4 1    ACPO   24*15.   p.   7.   De  FSS  lieeli  de  NI)NAI)   nmiens  de   DNA Dat,ib,Isc Board iii beheer. De
Board bestaat uit de Ass,riatiot, 4 Police Authonties (APA), de Assod,ition of Chic-f Poh,-r (1/iren
(ACPO) eti de Henk  C)%0

4,12    AC:PO  21 M 15,  p.  8

44  Acl'O 2(1()5. p. 9
41,4   ACPO 2(M )5, p.  9.  Dit iii tegetistelling tot wat de gewootite is bij de vingerafdnikkendatabatik van

politieniensen: die wordt altijd doorzocht onidat het vaker voorkonit dat eeii vitigerafdruk van eeii
politieniati ten oiirechte als spoor wordt aailgemerkt
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Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de NDNAD is nieegegroeid
niet de wettelijke mogelijkheden die door de jaren heen zijn gecreeerd. Hiertoe is
goed nagedacht over de doeleinden van de NDNAD. hi het Natio,tal DNA Data-
base Report ging de National DNA Database Board hierop in. Een van de belangrijk-

4415ste is het verzamelen van de DNA-profielen van de actieve crinlinele populatie.
Ook iii het DNA Expa,isio„ Prograi,mic 2000-2005 van de Honte Ollice wordt hier-

41 16    r, 1 dthop 111gegaaii. Descnreven wor oe de NDNAD zich van een i,itellige,ice data-
bank iii 1995 heefi otitwikkeld naar een bredere, vollere databank. In dit Prfwmme
werd een aanzet gegeven voor toetiame van de wettelijke mogelijkheden die er
vervolgens ook gedurende de loop van het Progratittite kwanien. Naar aanleiding
van de conferentie die in 20()4 werd gehouden ter gelegenlieid van de vierde ver-
jaardag van het Prograi,it,ic, kotidigde de Hot,ie Of#ce Strategic Pla,i aa Ii: "t|trollg|1 tile
Forc,isic I,itegratio„  Strategy ii,e itill e,ist,re tliat  tlic police optintise their use qffore,isic scicil-
re,  exte,idi,N o,ir global  lead  0,1  tlie  Iisc  ef DNA  to  all.fon,ts  qf.forensic  intellige,ice.  Tile
strategy „#11 bri,W al,ozit dia,iges  i,1 operatio,ial lita„age,lielit a,id u,ork-force practice,  as well as

144)-exploititig  rr  mid  scie,ititic  developnte, its,  i,t  order  to  raise  tlic  level  of detectio,is.

Dit soort uitspraken niaakt duidelijk dat de toekonistvenvachtingen voor NDNAD
rooskleurig zijn. Men beoogt een groei van de databank om het aantal hits te laten
groeien. Er zijn atino 2008 geen platineti oni de illogelijkheden tot DNA-afiianie
te vergroten, niaar de 1110gelijkhedeti die er reeds zijn zulleti iiaar verwacliting uit-
gebreid wordeti gefxploiteerd.

6.2.2 Het debat in Engeland
hi  deze paragnaf staat het debit in  Engelatid centraal. Het debat wordt voonianie-
lijk gevoerd door belangetiorganisaties als GeneWatch, Statewatch en Liberty en

4118niinder binnen het parleinent. Agerend tegen toenemende wettelijke illogelijk-
hedeii trachten deze organisaties het publiek bewust te niaken van de (iii huti ogen)
risico's van de geiiiaakte keuzes. Daarbij spritigen drie punteii ill het oog, nanielijk
de afiianie en opslag van DNA-niateriaal van arrestanten, vrijwilligers en kinderen;
het bewaren van zowel de DNA-profieleii als het DNA-niateriaal; eti de illogelijk-
heden van./amilial scarchi,W.

4,15
The    Foretisic    Scietice    Service    (FSS), .4,intial Rt·pen   and  Am,imts   21*13-2(*14.   p.   7,

<www.toretific.go,·.uk/toretisic_t/itiside/about/docs/( 23_(,4.pdt->.   1.iatst  bezocht  m jatiuari  2(* R,
eii  11.eport 2(*)4-21 M 15,  p.  6- 1( 1.

41 k, Honle Office, D.X. 4 Expillisto, i /*Trattlitie 200()-2005: Rcpom,W .4,·hici,ciii ent 2( M 6.

41,7  Home Office, Str,mrit- Plati:  Coit/ide,it  CA,itinitinitics itt a st·airt' Bnrcii,1 2004-2008, juli 2( M )4.
4"8    Er  is  al veel kritiek geweest  op  het  feit  dat  er  zo  weitiig  parlemetitair  eii  publiek  debat  is  over  de

1\11)NAD. zie Scottish Executive, A,Iici· R,·te,iric,Ii ofPn,18 a,id Sai,iph·s: pn,Mis,ils./Iir h:Lislatio,1, Coii-
sultatioll paper Jilite 2(M 15: Williatils. Johiisoti & Martiti 21 HI4: eti GetieWatch UK, 771(' Polki ,\'a-
"l1 I1dl D.\'.1  Database.  21 M 15.  Het  House  of Collitiloils  Science  alid  Techtiology  Conitiiittee,  Sct,c,1-

th  Report W  St·ssion  20()4-(15,  A,ri·,isic  Sric'mc  citi   TrmL  HC.  96-1.  heeti  er iii eeti rapport ilog eeiis  de
aa,idacht op gevestigd dat geeii otiderzoek plaatsvitidt imar w.it het Pllbliek vili,It vati bijvoorbeeld
het bewareti vall her cellitateria.11.
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Uitgeliclit:    afname en opslag DNA-,itateriaal va,1 arrestante,t, vrijwilligers
e,i kindere,1

Ile achterliggetide gedachte achter de wetgeviiig is dat hoe nieer DNA-profielen
zijn opgenonien iii de DNA-databank, hoe tiieer hits er zullen zijn.4"9 Vandaar dat
vati steeds nieer groepen DNA-niateriaal mag wordeii afgenometi. Iii Engeland
niag ook van arrestanten eti vrijwilligers DNA-niateriail \vorden afgenonieii en
opgeslagen. Hierin verschilt de Engelse siniatie van die van andere linden. Dit
heeft ook gevolgen voor kitideren. Ook bij lien tiiag na arrestatie DNA-niateriaal
wordeii afgenoinen en ook kan van hen op vrijwillige basis DNA-materiaal wor-
den opgeslagen. Rechtvaardigitig 0111 ook van deze groepen DNA-materiaal op te

slaan, is gebaseerd op het genoeinde argunietit dat eeti grotere inhoud vati de
NDNAD leidt tot meer hits. Dat de opname vati meer DNA-profielen leidt tot
nicer hits. is evident. Daamiee is echter tliet gezegd dat het gaat oiii effectieve hits,
dat wil zeggeti: eeii hit illet eeti daderspoor. Ook wil het iziet zeggen dat de ophel-
deringspercentages significant toenemen. Dit zijn ook vragen waar belangenorgani-
saties op hanieren. Over het antwoord op de vraag naar de effectiviteit van de data-

411Ibatik wordt verschillend gedacht. Het DNA-oilderzoek lijkt effectief te zijll;  zo
was het algeniene ophelderingspercentage in 20()4-2()05 van alle delictell 26%. Dit
werd 40% als een zoektocht bitinen de databaiik plaatsvond. Echter, het aandeel
van het aantal delicten dat werd opgelost met DNA-onderzoek was op het totale
ophelderingspercentage niinder dan 1%. Om deze reden wordt wel getwijfeld aan
de  effectiviteit van een grotere DNA-databatik.4"  Voor wat betreft de voag of er
significant nieer hits zijn nu ook DNA-profielen van arrestanten, vrijwilligers en
kinderen wordeii opgenonien, zijn geen cijfers beschikbaar. Cijt-ers die een sigtiifi-
cant verschil aantonen, kuiuieti ee,i argunient opleveren om itiderdaad DNA-
illateriaal af-te 11etiien eli op te slaan. Hieronder wordt achtereenvolgens ingegaati op
de situatie van (volwassen) arrestaiiten, (volwassen) vrijwilligers en kitideren.

Van arrestanten voor een recordable offeiter iiiogen DNA-materiaal en vingeraf-
drukketi wordeti afgetioilieii eti opgeslageii. De gegevens blijve,1 bewaard, ook als
de arrestaiit direct na afnanie weer terug de straat op Iliag eli verder nooit nieer iets
over de zaak hoort. De achterliggende gedachte is dat de opslag van de gegeveils
kati leiden tot het oplossen van delicteii iii de toekoinst. Een bijkonietid voordeel is
het feit dat een arrestant meteen geidentificeerd kan worden, waarliiee wordt be-
doeld dat illeteen bekend is  of de arrestant al eerder iii aanraking is geweest met de
politie  (door de profielvergelijking).  Dat de rechivaardigilig vati  deze  opsporings-
iiiodaliteit nioeilijkhede,i oplevert, is een tiietiitig die door vele deeltietiiers aan het

4'"    Zie bijvoorbeeld  ook  Towlisley,  Sniith & Pease 31(16,  p 28.
411j Iii dir verbalid „·ordt ook gewezeli op het risico vati imic,ccitt tw 14(.rs. waarbij 1)NA-niateriaal vati

ienmtid (ii,oedwillig of per oi,geluk) verplaatst is iiaar eeti plaats delict. Zo k.iti ieniatid teii otirech-
te worcle,1 aaiigeitierkt als betrokketi of ali verdacht.

41 1    GetieW.itch  UK.   711'  D,\'.4 Exp,ubi'1111 ater,willic   repom'IN  mil  arhic,·cm'tit?.   Febnian  21 M-16.   Iii  dit
rapport zijii ook voonioenide cijfers weergegeveli.
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debat \vordt gedeeld.412 In verband met de mogelijkheid wordt 011der midere ge-
48

wezen op het risico vaii ongelijkheid. Uiteindelijk is het voor de politie niet
111oeilijk om ieniand te arresteren. Waar nien bang voor is, is discriniinatie. Kun je
er als burger wel vati uitgaan dat de politie geen nusbruik zal maken van haar be-
voegdhedeii? Als eerdere profileritig na arrestatie nlislukt is en de politie toch graag
een DNA-profiel beschikbaar heeft iii de NDNAD, zou deze wens er dan toe
kuntien leiden dat deze persoon (noginaals) gearresteerd wordt tiiet als prinlair doel

0111 DNA-tiiateriaal af te kuntien tienien, in plaats vaii inet als priniair doel de re-
den van de arrestatie zelE Een situatie zou kunnen ontstaati waarin de politie, of
eilkele agenten, bepaalde groepen personeti, bijvoorbeeld allochtonen of nianiien
in het algeiiieeti, sneller arresteren dan andere groepen. Uiteraard kan hierover
slechts worden gesproketi iii teniieti van risico's en zijii geen harde gegeveiis voor-
hatideti. Otiidat niet het criterium is wat na de arrestatie gebeurt, niaar de arrestatie

zelf, wordt Keen  onderscheid geiiiaakt tussell menseti die achterafbezien wel of iliet
niet  reden zijn gearresteerd  en  dus  wel  of niet vervolgd worde11. Een ander punt is
dat een persooii door de opslag van de gegevens autotiiatisch wordt geconfronteend
met een mutatie van het feit dat zijn of haar DNA-materiaal en DNA-profiel is
opgeslagen in  het centrale overheidssysteeni,  onafhankelijk van de vraag of wel of
niet vervolging is itigesteld. Dit kan probleinen opleveren voor de arrestant in het
dagelijks iii:latschappelijk verkeer, bijvoorbeeld als deze werk wil vitiden eii aldaar
gecotifi-oiiteerd wordt illet deze illfoniiatie. De arrestant zal dan 1110eten uitleggen
dat hij nooit vervolgd en veroordeeld is, niaar dat toch opslag van gegevens heeft

plaatsgevonden.

Tegenstanders geven verder tiog aaii dat een verschuivitig plaatsvitidt in de definitie
van critilinele actieve populatie, namelijk van airre,it qffe,iders na·ar pote,itial qffe,1-
das.M# Mensen die nooit eerder niet de politie in aa,iraking zijn gekomen en niet
worden vervolgd, behoren kennelijk ineetis tot de definitie. Bezwaar hiertegen is
onder atidere dat het disproportioiieel is, te nieer daar het gevaar bestaat vati onge-
autoriseerde toegang en het onzeker is wat in de toekonist nlet de DNA-gegevens

415zal gebeuren. Voorstanders wijzen op het feit dat de illogelijkheid geititrodu-
ceerd is 0111 'slitiitiie' criniitielen, waar dus lia arrestatie verder niets 111ee gebeurt,

412  Zie buvoorbeeld Willia„is & Johnson 211(14. p. 209: "thr mir keislant,n, ti'hid, ,iyor(is thi policc the
potirr to rcrait,  Thc D.1:7  s,util,/cs and I,rot;/cs m,t oill)' of- thos<  dcctiti'd illitcht·tit,  bilt aL<,1  thos,· Iict'cr charc,·d

inth a cnimbil o#i'Iia·, r,16·cs addin'omil ethic,il 6-siws."
413

Johnsoli, Martiti &  Willianis 3 H 13, p. 35.

414   Williatils. Johtisoti &  Martiii 21 M 14, p.  39.
4T' McCarniey 201}6. p. 29: 'kita,i thi da,(,e·rs of mialit/,4101(·d aca'ss or the tilys in u,hid, 1/,c DX.4 s,imph's

Mild k· lised i,1 thrtimirc.  71,£ idc,i of,lic p.,lia· /1,1,91'e sitch il,4.,mut, it®nn,ition ofs,1 In,my pr,Th· is ittir-
r),i,N.  Pci,Pli· co,Ild obmi,1 flit' i,!fi,ntiant,it, md mi'it  fliey roi,M sell ir.  Of i-,itirst' mc polia' wy rlig  mitiM
iwn·r do th,ir, btit th,it is m,1 that poi,it. Rit/c.,· atid ririd,trioits ,irc "eded, lit,1  1„od iliwittilitis." Ook Ste-
venton  1995,  p.  418:  de voordelen  va,i de opslag zijii  niet vatizelf-sprekend.  waannee  de  inbreuk
op de privacy als disproportiotieel kati wordeti beschouwd. Iii tege,istelling tot bijvoorbeeld Red-
nm·tie  1998, p. 444, die het onidra:lit: de opslag is 11iet vatizeltspreketid disproportiotieel, iiiaar dit
kati voor sonmiige ger'alleti wel beargutizetiteerd wordeti.
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toch in de DNA-databank te krijgen. Dit argunient borduurt voort op de uitspraak
die in paragraaf3.6 is geciteerd, nanielijk in de .1.la,per-zaak waariti werd opgenierkt
dat de iliensen die nooit veroordeeld zijn iliet alleiiiaal gelijk zijii vatiuit eeti "poli-
a'IW /'ciilit of vitiv" ook al zijn ze dat wel vatiuit eeti  "h:Val pOilit of vieti,".  Toch wilzen
ook zu erop dat je als arrestant ook veel pech kuiit hebben door gewooti op de
verkeerde tijd op de verkeerde plaats te zijil.416 Overigens dient de Ma,per-zaak
voor het EHRM. Deze uitspraak kan belatigrijke gevolgeti hebben voor de Engel-
se wetgevitig Wellicht wordt de opslag van DNA-niateriaal vaii arrestanten dis-
proportioneel geacht.

417

Met betrekking tot de opslag van DNA-materiaal vati vrijwilligers heeft tijdetis
het debat een pragtiiatische onislag plaatsgevotiden. Naar aanleiding van een op-
roep van ouders van eeii slachtoffer in een zaak waarin een grootschalig DNA-
onderzoek een rol speelde, waarover nicer iii het volgende hootilstuk, werd nage-
dacht over de opslag van het DNA-materiaal vaii de vrijwilligers die meewerken
aan een dergelijk onderzoek. Gedachte is dat het 'zonde' is om het eeninaal ge-
iiiaakte DNA-profiel zonder nieer te vernietigen. Het Ho,ite Office stelde voor om
de DNA-profielen van vrijzvilligers te bewaren in een aparte databank. Zo zouden
ze niet warden ondenvorpen aan de routinematige zoektochten en zoudeii de

418vrijwilligers dus niet als verdachteii worden behandeld. Een groot bezwaar hier-
tegen vornide het feit dat op deze manier de DNA-profielen van de vrijwilligers
niet ingezet kunnen worden als referentie. Hierniee wordt bedoeld dat de statisti-

sche berekening van de waarschijnlijkheid van een niatch nauwkeuriger kan plaats-
vinden als de groep (de referentiedatabatik) groter is. Oni deze reden is uiteindelijk
de keuze gemaakt DNA-profielen van de vrijwilligers 11iet op te iletilen ill eell
aparte dat:abatik, 111aar gewoon iii de NDNAD. De vrijwilliger wordt gevraagd
toestenuiiitig te geven voor de opslag. Gedachte hierachter is dat de vrijwilliger iii
de toekonist niet nicer gevraagd zal hoeveti worden om bij een eventiteel ander
onderzoek nogniaals DNA-niateriaal af te geven. Dit werkt lastenveniiindereiid
voor zowel de burger als de politie. Ook wordt het risico vet,iiinderd dat DNA-
profielen onterecht iii de DNA-databank zitteii.

Over het fomiulier dat de vrijwilliger 111oet tekenen oni toesteniniftig te geven,
wordt debat gevoerd. Veel vrijwilligers zoudeii, niede als gevolg va11 taalproble-
lilell, iliet begrijpen waar ze voor tekenen. Zo zijn ze bijvoorbeeld niet op de
hoogte van het feit dat hun DNA-profiel, zodra het iii de DNA-databaiik zal zijii
opgenonieti, ook wordt onderworpen aan.la,itili,1/ seard,i,W en dat zo dus, in theo-

416 Zowel de 'slininie' crinuiwel als ,le persooii die zich op cle verkeerde tijd op de verkeerde pliats

bevii}dt, zijn atkonistig vati Derek Forest, Ititerview  iii  de  zomer  vati  21*16  iii  Binizitighaill  (VK)
bij de politie.

4 1 -    Nieuwsbericht  "I)NA  database  will spati  1110St ot- the  UK  populatioii",  1  1   april  211(17,  te  vindeti  op

<www.theregister.co.uk>.
4 th  Home Office Publicatioii l'roposals tor Revisitig Legislative Measures oli Fitigerprilits. Footpriiits

atid I)NA Satiiples  1999.
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rie, een faiililielid zou kzinnen worden gekncritiiineerd. Voor het debat is interes-
sant dat vrijwilligers nu blijkbaar vaak onder 'valse' voonvendseleti, of in elk geval

41'Jslecht genlfornieerd, toestenmung geven.

Als een van de grootste problenien van de opslag wordt genoeind het feit dat er
4'41geen iiiogelijkheid bestaat 0,11 de toesteninzing terlig te trekken. -  Op het 1110111ellt

dat eeti vrijwilliger toestenmiing heeft gegeven voor de opslag, komt het DNA-
profiel nooit 111eer uit de DNA-databank, ook niet op uitdrukkelijk verzoek van de
betrokkene. Dit is nog problematischer waar het kinderen betreft, onidat het hun
ouders zijn die toesteiilliling geveti en het kind later zelfzijn DNA-profiel niet kati

laten verwijderen.

De leeftijd waarop kinderen eigeii verantwoordelijkheid wordt toegekend, waar-
111ee wordt bedoeld dat ze (ook strafrechtelijk) verantwoordelijk worden geacht

voor eigen daden, ligt laag iii Etigelatid, nainelijk op 10. Dit is de leeftijd die als
gretis wordt aangehouden bu het DNA-onderzoek. Ook bij kinderen kan op vrij-
willige basis, niet toesteninling vati de ouders,  of na arrestatie, celiiiateriaal warden
afgenoiiien. Hiervoor geldt hetzelfde als voor volwasseneti: de opslag vati DNA-
profielen van arrestaliten eli vrijwilligers houdt een vergaande inbreuk iii op grond-
rechten van betrokkeneti. Voor kinderen telt dit echter iii zoverre nog zwaarder

dat zij door de opslag na arrestatie (te) jong gestigniatiseerd worden. De Minister of
State. Baroness Scotland. is eeii andere menitig toegedaan. Volgens haar is de 1110-
gelijkheid oin DNA-iiiateriaal van kinderen vrijwillig op te slaan een "st·,isib/c PW-

ratitioi, to retai,1 DNA samples as a tion,i" onidat het voor de politie moeilijk is om de
joilgeren die wel eli niet een delict zi11]en plegen iii de toekonist van elkaar te on-
del:scheiden.41' Het probleeiii bij de kinderen zit vooral in het feit dat ze al vanaf
hun 10de jaar veratitwoordeluk worden gehouden voor wat ze doen, dus ook voor

kwajongetisstreken. Zeker als het gaat om kinderen die na de arrestatie tiooit nicer
iets van de zaak vet· ietiieti, betekent dit dat ze als gevolg van wat velen beschou-
weii als gedrag itiheretit aan de p,iberteit, voor hun leven lang geregistreerd staan in

de NDNAD. Voor wat betreft de vrijwillige opslag van DNA-profielen van422

kinderen bestaan verschillende meningen. De tiieest vergaande is 0111 de 111ogelijk-

heid voor kinderen af te schati-en. Alidere niogelijkheden zijn oni ofwel kiiidereti

41" Veraiideritig K'ati het toestelimilligst-orliizilier zou ertoe litoeten leideii dat rrijwilligers beter gelli-
formeerd hu, 1 keuze kutilieti iliaketi. Er zoudeti Mee tonnuliereti liioeteli koniet) iii plaats vati
6611. Eeti waariii toestenitilitig wordt gegereii voor het gebruik van het l)NA-materiaal (voor eli-
tilitiatie iii eeti bepaalde zaak) eli eet i voor de opslag. Uiteraard is tiiet iedereen voor deze vera,ide-
ritig. Tegetistatiders Zijil vail lilellitig dat het otiderteketieti vall trvee verschilletide timiiuliereti er-
toe kati leideti dat ze eerder zoek raketi. Dit lijkt geeti sterk argutiietit. Achterliggende redeti is
ver,noedelijk dat sommige nie,isen bititien politiekri,igen er batig voor zijn dat tiii,ider \'rijwilligers
huti toesteiillilitig voor opslag zullen geveli.

421,  ACPO 24*15, p. 8.
421    Barotiess Scotlaiid.  Hatisard,  House  of Lords. 29'h October 3 11 13.
422 1)e ititoniiatie over de verschille,ide statidpilliteti is vooral otitleetid a.an eeii INES Workshop iii

Lotido,i, Ethics iii Forctisic Gilctics, d.d. 5 eii 6 oktober 311 16.
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op  huti  18de  zelf de keuze te lateii niaken, ofwel  otil  de  illogelijkheid  tot  achteraf
verwijderen van het DNA-profiel uit de NDNAD te introduceren. Nu is het pro-
bleein dat ouders toestemliling kunnen  geven en  dat eeti kind zelf iiooit nieer ver-
wijdering van het DNA-profiel kati bewerkstelligen

Uitgeliclit:    de opslag va,i het DNA-„tateriaal e,i de DNA-projiele,t
Uit eerdere besprekingen is al duidelijk geworden dat als een DNA-profiel iii Eli-
gelatid eeiuiiaal iii de DNA-databank terecht is gekomen, het er niet stiel nieer uit-
kotiit. Dit geldt ook voor het DNA-iiiateriaal, dat net als het DNA-profiel wordt
bewaard. Dit is een gevoelig pulit, 011idat, zoals iii hoofdstuk 2 is beschreveii, uit
het  DNA-miteriaal meer is  af te leideti  d.iii uit het  DNA-profiel.  Bewareii  van  het
DNA-niateriaal zou dus risico's met zich 111ee kunnen brengen. Het HMM Office
erkent dat het bewaren van DNA-niateriaal een gevoelig punt is. maar is tevens
van mening dat het lioodzakelijk is en ook proportioneel gezie11 de voordelen die

423behaald worden voor slachtoffers en de niaatschappij in het alge111eeti.

De eerste vraag die gesteld wordt iii dit debat is uiteraard waaroni het DNA-
111ateriaal eigeillijk bewaard wordt. Vooniaaniste redellen hiervoor zijn dat er iii de
toekonist wellicht nieuwe techiiieketi zulleii zijii  die het noodzakelijk  niaken  de
huidige DNA-profielen te updaten. Iii Etigeland gaat de politie hierover, in Neder-
land het NFI. Wat blijkt is dat dit arguniei*it gebruikt wordt iii de discussie over de
opslag van het DNA-tiiateriaal, niaar dat iii de praktijk de DNA-profieleii niet vaak
wordeii geupdatet. Volgens de Bin,ti,lgliant Police gebeurt het iii de praktijk onge-
veer eens per twee niaanden, nanielijk als er een hit is illet een DNA-profiel dat
beter vergelijkbaar wordt als het DNA-profiel geiipdatet is (dan zijn bijvoorbeeld
tiieer ilierkers zichtbaar, waardoor de overeenkonist ind emi grotere niate van ze-
kerheid kan worden aangetoond). Een tweede argunient oni het DNA-iiiateriaal te
bewaren is dat liet kwaliteitsgarantie mogelijk maakt. Een kleiii gedeelte van de
DNA-profielen, nanielijk 5%, wordt standaard geherprofileerd om zeker te stellen
dat Keen touten zijn getilaakt. Ten derde wordeii DNA-profielen geherprofileerd
met het DNA-materiaal dat is bewaard itidien vernioed wordt dat er fouten zou-
deii kunnen zijii gemaakt. Voor solluilige deelnetilers aan het debat, en uiteraard
ook voor de Ivetgever, bieden bovenstaande arguiiienten voldoende reden 0171 het

424DNA-tiiateriaal te bewaren.

423 Honie  Office,  Parlianie,itary  Otlice of Scie,ice and Technology,  Tlic „aum,it D.\-,4  Database  (Post-
11°te) tiuxiimer 258. februari 2(*16.

424 Bijvoorbeeld Herkeiihani  3 X )6,  die  overigetis  weI  optiierkt  dat  er  waarborgeti  nioeteti  zijii  voor
de  opslag.  Gaelissleti  24 M.)6  daaretitegeii  heeti  de  voorkeur  het  DNA-nuteriaal  niet  te  beware,1.
maar geeti aaii dat als het toc11 bewaard wordt. er strikte waarborgeti dietien te zijn. Sinioiicelli
21 H 16  nierkt op dat de  opslag van het DNA-materiaal stuit op futidanientele problenien,  zo  zijii er
het gevaar vali tilisbruik. de itibreuk op de privacy eti de hoge kosten. Stilith 2(*16 is radicaler en
tomitileert de nienitig dat de oplossitig voor het privacyprobleeni de venzietigitig vaii het 1)NA-
niateriaal  is.  Ook  in  Kaye  &  Snlith 2081 wordt gepleit voor o, imiddellijke  vendetiging  van  het
DNA-niateriaal.
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ls het noodzakelijk om het DNA-materiaal te bewaren? GeneWatch nieent van
niet: "retaii,i'W D,151 emiples./hmi ti,dit,iditals is m,t iteressag, to avoid miscam ,wes efjits-
rice becatise a secmid  DNA s,„,iple is alw,iys  take,1 »nt so,),co,ze bci,N proseaited,  to co,ifin,1

tlie iizatdi ti,ith the  DNA  profile.from  the crime  sce,te.  Tliis  seco,id  match  (,wt  the  match  0,1

tlic Database) is rite mic tised in evide,ice ill cotirt. Tile stored DNA saniples are also ,iot
liscd  i,1  oilitilial  i,ivestigatioits,  becatist  it  is  tile  DNA  profile  (stored  0,1  tlte  Database)  tliat  is

tised for cot,tparisoit  witli  a  DNA  profile from  tile  sce,te  of a  ainte.  (...)  samples  do  not  ,ieed
to  bc  kept  pen,iaiie, itly-for  tile  profiles  to  be  diecked;  tliey  coitld  be  stored  only for  a  li,izited

„425ti,ite period, tilitil dll ilil'('Stigatioil is collipkte. Ook Liberty heeft een soortgelijke
opvatting, niaar geeft tegelijkertijd aaii dat de itibretik op de privacy vooral dispro-
portioneel is voor bepaalde groepen, zoals arrestanten en vrijwilligers.+26 De discus-
sie over het bewaren van het DNA-niateriaal hangt dan sanien met de andere dis-
cussies eii is tiiet slechts een keuze voor of tegen. Zo geeft de Huniati Genetics
Cotiiniission weliswaar de voorkeur aan veniietiging, inaar wordt als aiidere oplos-
siiig genoenid 0111 het DNA-inateriaal centraal en gecotitroleerd op te slaaii en dus
niet langer bij verschillende laboratoria en politiekorpsen.

Eeti van de argutiienten uit het debat is dat van de kosten. Dit argutiient speelt een
rol bij de alwegingen die de verschillende politiekorpsen maken over het bewaren
van  het DNA-tiiateriaal. De politie moet in  Engeland  zelf betalen voor de profile-
ring eii de opslag. De eerste jaren was nog in de opslag voorzien en hoefde met
apart betaald te warden, tiiaar sinds kort krijgeii de korpsen rekeningen van de la-

boratoria  voor de opslag.  Iii Birlilitighaiii  is dit 70 pence per satiiple per jaar.  De
kosten ku,itien hoog oplopen. Sotiiniige politieniensen zijn oni deze reden voor-
stander van vertiietiging van het DNA-niateriaal. Echter, hoewel de politiekorpsen
eigetiaar zijn vaii het DNA-iiiateriaal, mag toch niet zotider meer worden overge-
gaan tot vernietigitig. Dat is eeti beslissing die volgells de politiekorpsen in Enge-
land dient te worden getionien op tiationaal iliveau.

Uitgeliclit:    fa,nilial seardling
De techniek van./an, ilial scarrhi, w houdt kort sanietigevat iii  dat kan  worden  geke-
ken of het DNA-profiel van een daderspoor sterk lijkt op dat van een DNA-profiel
dat bijvoorbeeld is opgetionien iii de DNA-databank. Deze gelijkeilis kan een
veniioedeti opleveren dat de dader faniilie is van de donor van het DNA-profiel
\vaimiee is vergeleketi. 1)eze techniek wordt gebruikt iii Engeland bij 1,£9, sm(lits

Offe„cCs waarin geen hit wordt gevondeti. Er zijn al verschille,ide grote zaken mee

opgelost.427 De techiiiek niaakt iiizichtelijk dat veel niensen 'indirect' te identifice-
ren zon aan de hatid van de DNA-databatik. Er is sprake vati 'guilt by associatioii'.
Als nadelen worden geiioeind de itibreuk op de privacy van de donor vati het
DNA-profiel waarniee is vergeleken: het feit dat iemand door at-gifte van DNA-

435  GeiieWatch, 77,£ D.\'.4 E.\·/ia,ision Pr·ocr·,1,111,1c: reporrit'i re,11 ddliet,l·,lic,lt?. Februari 2(XI6. kopje 5.4.
426 Liberty. Tltird P,ilry  Ii,kn,c·litio,1  1,1  R  v .\ 1,19'cr & S.  Court of Appeal (Civil Division)  2(M)2,
427  McCartliey 20(16. p. 19(). Ook Greely e.a. 2(XI6.
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tiiateriaal, bijvoorbeeld bu een grootschalig DNA-onderzoek, kenlielijk geacht
wordt toeste111111itig te hebben gegeveti tot onderzoek naar fatiiiliebandeii, wat iii-
critilinatie vati fatililieleden tot gevolg kan hebben: en het feit dat de techiliek
nieuwe inforniatie op zou kunnen leveren over fatiiiliebanden onidat niet iedereen
weet waar de fandliebanden precies liggen. Voorstanders merken op dat het ge-
bniik onweersta.inbaar is eii dat het zelti "oilredeluk  zou zun 0111 de techiziek niet

428te gebruiketi. Daartiaast warden de tegetiarglitiienten als zwak betiteld. Oiider
andere wordt beargunienteerd dat eeii fatiiilierelatie 1100it zeker is. De inbreuk op
de rechteii van de betrokkene is er pas als de veniioedelijke fatidlierelatie bekend
wordt gemaakt en daar het slechts 0111 een vernioeden gaat, hoeft het niet waar te
zijii. Met dit arguiiietit wordt dan bedoeld dat er feitelijk geen tiieuwe itifortiiatie
wordt verstrekt over fatikiliebanden oindat het slechts een waarschijnlijkheid be-
treft. 429

6.2.3 Conclusie

Bovenstaatide heeft duidelijk gemaakt dat de regelgeving onitrent de NDNAD iii
Engeland sterk verschilt van de regelgeving in Nederlaiid. Er is een aantal punten
uitgelicht ter discussie. Waar nien in Engeland er vroeger naar streefde de active cri-

milkil poptildtiO,1 te hebben opgenonien iii de NDNAD, heeft eeti verschuiving
plaatsgevonden 11.lar andere groepen. Iii principe behoren getuigeii en vrijwilligers
natu,irlijk niet tot de £,rtit,e m,ititial i,optilatimi. De vraag kan dan ook wordell gesteld
of de Engelsen iliet  eigetilijk op eeii verkapte nianier,  nanielijk via het geleidelijk
aaii vullen van de databank, toewerken naar een bevolkitigsbrede DNA-databank.

Uit het debat iii Engelatid koiiit verder duidelijk naar voren dat er verschillende
opvattingeii zijii over de opslag van het DNA-niateriaal. Eeii argument is dat ge-
titigeil en vrijwilligers die toesteniiiien met de opslag vati huii DNA-profiel en
DNA-niateriaal zich er vaak niet bewust vaii zullen zijii dat de opslag vall hun
DNA-profiel ertoe zou kunnen leiden dat een fainilielid later voor een bepaald de-
lict wordt opgespoord aan de hand van een overeenkoinst tussen de DNA-
profielen. Dit argunient wordt versterkt door het gegeven dat ook op vrijwillige
basis van kiiidereii DNA-materiaal kati worden opgeslagen. Daar konit bij dat voor
zowel volwassenen als kinderen geldt dat de toestelillilitig voor de opslag iliet Iiieer
kan worden ingetrokken.

6.3 Het model van een bevolkingsbrede DNA-databank

Iii deze paragraaf wordt 11;last het Nederlandse en het Etigelse DNA-databatik-
1110del eeii derde DNA-databankniodel besproken, namelijk de bevolkingsbrede
DNA-databatik. Ingegaan wordt op het bestaande debat over een verbreding van

418  Lazer & Meyer 2(*14, p. 374.
429  (-),ider atidere C;reely e.a. 24)1 )6.
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de bestaande DNA-databank iii het algemeen en over een bevolkingsbrede DNA-
databank in het buzonder. Een bevolkingsbrede DNA-databiink is eeii DNA-
databank iii de uiterst denkbare vonii: iii Nederland is geen grotere DNA-databaiik
denkbaar dan die met DNA-niateriaal en DNA-profielen van alle Nederlanders en
van iedere niet-Nederlander die ill Nederland verblijft of heeft verbleven.  Met het
bestaande debat wordeti de argunieliten bedoeld die in discussies in de Kanier en
de media naar voren komen over de niogelijkheden tot verruindng van de DNA-
wetgeving. Het gaat dan oni argunienten die naar voren zijn gebracht tijdens de
eedachtewisselingen over de verschillende DNA-wetten iii het strafrecht, niaar het
0

gaat ook 0111 de argunienteii die tiaar voren wordeti gebracht iii debat over een
verdere verbreding van de DNA-databank. In dit debat over verruinling van de
niogelijkheden koiiit ook naar voren de mogelijkheid van een bevolkingsbrede
DNA-databatik. 431 1

Aan  111illister van Justitie  Domier is de vraag gesteld  of het zitivol  is  0111 van iedere
Nederlander een DNA-profiel op te nenien in de DNA-databatik. Er werd heni
iziet specifiek gevracigd 17,ir de illogelijkheid 0171 van iedere iliet-Nederlander die iii
Nederland verblijft of- heeft verbleveti een DNA-profiel op te nenien iii de 1)NA-
databank. niaar hij gaat hier in zijn argumentatie wel op in. Donner wijst optianie

van DNA-profieleti van alle Nederlanders afop grand van principiele en praktische
arpmenten. Zo vitidt hij opnaine disproportioneel, spreekt hij vin een schijnvei-

431ligheid, een gebrek aan capaciteit en het risico van (te) veel hits.   Hy vindt het
disproportioneel 0111dat niaar eeil klein percentage van de bevolkitig verantwoor-
delijk is voor de criiiiinaliteit. Met het arguiiient van de schijnveiligheid duidt hij
op het feit dat een groot decl van de menseii die iii Nederland verblijveii buiten
schot blij ti,  zoals  toeristeii,  nietisen die tijdelijk  iii  Nederlatid  werken  ot- studereti,
illegalen en asielzoekers. Dit zijn de niet-Nederlanders die iii Nederland verblijven

of hebbeti verbleveii.  Het zou niet wenselijk zijn  oni aan eenieder die Nederlatid
bintieilkotiit te vragen om medewerking aan een "vrijwillig" DNA-onderzoek.
Dit heeft te liiaken illet de bestaande capaciteit: het Nfl is op dit moinent liiet iii
staat om alle profielen te venverketi en het zou bovendien ook zeer hoge kosten

niet zich tiieebrengen. Vervolgeiis zou er bijna altijd een hit zijn. wat niet eflectief
is iii het kader van de opsporing. Het is inimers zo dat zeer 111inuscule sporen zijn
veilig te stellen, dus er zulleti ook sporen wordeti veiliggesteld die terugleiden naar

432personen die niets tiiet het delict te maken hebben. Dit levert alletiiaal extra
werk op, tenvijl deze sporen nomialiter gewoon geen hit met de databatik zouden
opleveren.

4·w  De Roos 2(HM). Zo ook lieter R. de Vries, zie <http://www.webwereld.ill/articles/39381>, laatst

bezocht iii jaiiuari  3 M)8.
4.31  TK 2(NI2-21)113,28 61*) VI.,ir. 5. a,irwoord op r'raag 58, p. 211-21.
4.33 Voorstatiders van eeii be olkingsbrede DNA-databatik zulleti beargimietitereii dat er ook sporen

wordeti  veiliggesteld  (lie  leiden  imar de dader. Dotitier  lijkt zich echter afte  vrageti  of dat idet  effi-

cieliter k.in, dus zoiider dat eerst de otischiildigeti nioeteii worden uitgesloteti.
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De praktische en principidle bezwaren lopen iii deze argunientatie van Dontier wat

door elkaar. Hij neemt stellitig tegeii een bevolkitigsbrede DNA-databank en gaat
daarbij voorbij aan het feit dat er natuurlijk ook argumenten voor zijn. Er is geen
afweging geniaakt; argunienten voor noemt hij niet. Echter, als er geeti argunien-
ten voor te bedenken zijn, dan zou de hele discussie over een bevolkingsbrede
DNA-databank op voorhand nutteloos zun.

6.3.1 Het bestaande debat: argumenten voor
Waarom wordt er eigeillijk nagedacht over een bevolkingsbrede DNA-databank?
Het antwoord op deze vraag is heel eenvoudig. Verwacht wordt dat het hebben
van een DNA-databank zal leiden tot een hoger ophelderingspercentage van delic-
ten.+33 Dit zou onder andere kunnen leiden tot het redden van meer niensenlevens
en het voorkonien van verniogensschade. De DNA-databank dient niet alleen de
opsporing op het nioment dat een delict al gepleegd is, niaar kaii ook recidive
voorkomen en zelfs voorkomen dat ieniand.first OfTelider wordt - onidat daders eer-
der worden gepakt en vanwege de wetenschap bij een niogelijke recidivist of.first
et/Ly,der dat zijn DNA-profiel bekend is. In paragraaf 6.1.1 is hierover opgenierkt
dat het niaar de vraag is of van de opslag een preventieve werking uitgaat. Er is
nooit onderzoek gedami naar de invloed van de DNA-databank op de recidivecij-
fers.

Itidien celmateriaal wordt gevonden op een delictplaats kan via de databank gevon-
den worden van wie het niateriaal afkomstig is. Er kan vastgesteld worden met
wieiis celmateriaal er een hit is. Het grootschalige DNA-onderzoek, waarover
nicer iii hoofdstuk 7, zou hiermee overbodig wor(len. Het zou dan ininiers niet
nieer nodig zijn om van een bepaalde groep niensen DNA-niateriaal af te nenien;
de DNA-profielen zijn al opgenonien in de databank. Men kan dus eenvoudigweg
een profielvergelijking doen met de databank. Ook zou een van de problenien
waar het NFI mee te kainpen heeft, namelijk wat te doen als er een hit is met een
spoor dat niet in de databank had niogen zitten, in het geval van een bevolkings-
brede DNA-databank niet nicer bestaan. Alle profielen mogen inmiers iii de data-
bank zitten. Nu komt het sonis voor dat er een hit is met een profiel in de data-
bank waarvan achterafblijkt dat het profiel al uit de databank venvijderd had nioe-
ten zijn, bijvoorbeeld als van een verdachte DNA-niateriaal is afgenomen tenvijl
die verdachte uiteindelijk niet voor het delict veroordeeld is. Op het 1110ment dat

duidelijk wordt dat de verdachte niet veroordeeld is, nioeten DNA-profiel en
DNA-materiaal worden vernietigd. Ook zouden er geen speciale bevoegdheden
hoeven te komen 0111 cehiiateriaal iii bepaalde gevallen op te slaan. Dit zou de be-

43.3  Zo ook iii Etigeland, waar wordt ingebracht dat eeti bevolkingsbrede DNA-databank pas echt et--
fectief is  onidat veel verdachteii voordat ze de eerste keer opgepakt wordeti  al delicteii hebbell  ge-
pleegd voor de opsporiiig waarvaii tiog gee11 DNA-profiel van verdachte voorhatiden was, zie
Kaye  &  Sniith  201)4.
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heerder van de DNA-databank en de OfIder van Justitie veel werk uit handen
kunnen nemen. Het is dan inimers niet nieer nodig 0111 per geval te bekijkeii of
DNA-materiaal en een DNA-profiel niogen worden opgeslagen of nioeten wor-
den vernietigd.

Een ander argument is dat alle Nederlanders op dezelfde inanier worden behan-
deld. Een bevolkingsbrede DNA-databank zou gelijkheid tot gevolg hebben.
Hiennee wordt bedoeld dat voor zover er sprake zou zijn van willekeur bij de be-
paling van de groepen waarvan DNA-gegevens worden opgeslagen, dit arguillent
teniet wordt gedaan als van iedereen, bijvoorbeeld 11et na de geboorte, DNA-nia-
teriaal wordt afgetionien en opgeslagen. Het argunietit van de gelijkheid beheerst
vooral het debat in Engelatid. Reden hiervoor is dat met name het feit dat van ar-
restanten DNA-materiaal mag worden afgenomen en opgeslagen, waarover nicer
iii paragraaf 6.2, ertoe leidt dat bepaalde etilische groepen oververtegenwoordigd
raken in de DNA-databank. Een bevolkingsbrede DNA-databank zou deze onge-
lijkheid wegnemeti.

6.3.2 Het bestaande debat: argunlenten tegen
Aan het begin van deze paragraaf zijn de argunienten vati Doimer tegen ee11 bevol-
kingsbrede DNA-databank opgesonid. Het eerste argunient van Donner is dat een
bevolkingsbrede DNA-databank disproportioneel zou zijn, omdat niaar een klein
percentage van de bevolking veratitwoordelijk is voor de criminaliteit. De propor-
tionaliteit maakt deel uit van het toetsitigskader en zal dus in de volgende paragraaf
nog terugkonien (voor wat betreft de bevolkingsbrede DNA-databank, in par.
6.4.1)

Het tweede argunient vaii Dotuier is de schijnveiligheid. Natuurlijk zou door een
introductie van een bevolkingsbrede DNA-databank iliet itieens alle nlisdaad zijn
opgelost, of beter  nog,  worden  voorkonien.  Wat Doimer echter bedoelt,  is  dat  er
niensen buiten schot blijven. Er zijn dus groepen buitetilanders waarvan geen
DNA-materiaal en DNA-profiel zijn opgenonien in de DNA-databank. Dit zou
voor eeti groot gedeelte kumien worden ondervangen door deze inensen bij bin-
nenkonist iii Nederland te vragen 0111 niee te werken aan een DNA-onderzoek,
iiiaar dat acht Donner niet wetiselijk. Dit lijkt niet echt een argument tegen een
bevolkingsbrede DNA-databatik. Het is slechts een argunient dat aantoont dat van
een bevolkingsbrede DNA-databank geen wondereii dienen te worden verwacht.

Overigeils zou aan het argument van de schijilveiligheid ook een atidere invulling
kunlien worden gegeven. Verwacht wordt dat een bredere DNA-databank leidt
tot een hoger ophelderingspercentage eli dus tot nicer veiligheid. Criniinelen die
zich bewust Zijn van het feit dat hun DNA-profiel bekend is bij de politie, kunnen
echter ook tot 111aatregelen overgaan die volgens hen ertoe zulleti leiden dat geen
DNA-niateriaal wordt gevonden. Dit is de andere kant van de medaille: enerzijds is
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er het gegeven dat sonmlige crinlinelen verk]aren nzinder snel te ziillen recidivereti
als gevolg van de wetenschap dat hun DNA-profiel bekend is; anderzij(is zullen er
crinutielen zijii die nog harder hun best zullen doen oni hun sporen uit te wisseti.
Dit kan tot extreme gevolgen leiden zoals het verplichten van slachtoffers 0111 zich
te douchen, niaar zelfs ook tot vemiinking. Hiemiee is niet gezegd dat dan daad-
werkelijk geen DNA-materiaal zal worden gevonden. Dat is ze16 zeer onwaar-

schijnlijk. De gevolgeii voor het slachtoffer kuimen echter groot zijn. Iii die zin
zou een bredere DNA-databank en de dreiging die daarvan uitgaat naar criiiiine-
len, kunnen leiden tot schijnveiligheid. Schijnveiligheid zou verder nog een argu-
nient kuntien zijn als het gaat 0111 evetituele iiiogelijkheden bij criniinelen tot 0111-

434
koping, nianipuleritig ofinbreken (hacken) iii de databanken.

Het derde argunient van Donner betreft het gebrek aan capaciteit. Het gaat dan oni
de niankracht en de kosten. Het is illderd:tad zo dat er iliet voldoeiide DNA-
deskundigen zijii iii Nederland om DNA-profielen te niaken van het DNA-
iiiateriaal van alle Nederlanders. Ook is het zo dat een dergelijke onderneming gro-
te kosten niet zich brengt.435 Deze aspecten zijii in hoofilstuk 5 geschaard oiider de
haalbaarheid. De vraag of de haalbaarheid niet in  de weg sta:it aan een  (bevolkiligs-
brede) DNA-databank, komt aan de orde bij de toetsing in paragraaf6.4.1.

Het vierde arguinent is het risico op (te) veel hits. Hier zijn verschillende situaties
denkbaar. Donner wijst erop dat veel onschuldigen in beeld zullen konien.436 Niet
alle sporen vati een plaats delict hebbeii itimiers noodzakelijk iets met het delict te
niaken. Er zal nu echter wel nagetioeg altijd een hit plaatsvinden met de DNA-
databank. Dat wil zeggen dat er hits zullen zijn met de DNA-profielen van mensen
die toevallig op de plaats delict zijn geweest. Dit zijn meestal niensen van wie 011-
der de huidige wetgeving geen DNA-niateriaal en DNA-profiel is opgeiionien.

Onder de huidige wetgeving zou vergelijking van het spoor 111et de DNA-
databatik dus niet tot eeii hit leiden. Veel hits betekent dat er nieer capaciteit 111Oet

zijn 0111 alle hits na te gaan en teveils dat niensen onnodig zullen worden lastigge-
vallen. De kans dat er een hit is van een spoor niet het DNA-profiel van de dader
is echter ook groter, onidat er eeii grotere kans is dat het DNA-profiel van de da-
der is opgenonien. Wat blijft staan is de vr:tag of hiervoor een (bevolkings)brede(re)
DNA-databank noodzakelijk is.

Naast de situatie waarin iematid toevallig op de plaats delict geweest is, is er nog de
situatie waarin de dader verwarring heeft willen zaaien en ter inisleiding van de op-

434  Uit het onderzoek is tiiet duidelijk geworden hoe realistisch deze risico's zull.

415 Iii de Veretiigde Stateii is hierover het volge,ide opgenierkt: "it's easily deliiotistrated that the dol-

lar cost of ati  inclusive  DNA ideiltification database is not prohibitive wheii compared to what we
spetid now 011 DNA identity databases that cover only a fraction of us." Stidth  31(16.  p.  386.

436
Dit is opinerkelijk oiiidat bij de Wet Vordereii Gegeve,is en de Wet Vordereii Teleconigegevens
ook veel otisch,ildigeti iii beeld konieti. tenvjl dit daar ilier werd opgevoerd als argunietit tegeli de
wet.
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sporingsanibtenaren bijvoorbeeld haren of peuken heeft neergelegd op de plaats
delict. Dit leidt tot nog meer hits niet I )NA-profielen van onschuldigen. Iii deze

situaties, dus die waarin iemand toevallig aanwezig was en die waarin verwarring is

gezaaid, is er een hit van het DNA-spoor met een DNA-profiel in de DNA-
databank. Er is echter ook nog een derde situatie, en dat is de situatie waarin eeii
DNA-spoor bij meerdere DNA-profielen past. Dit kan het geval zijn als het DNA-
spoor niet heleniaal volledig is en dus leidt tot een partieel DNA-profiel. De kans is

437dan groter dat liieerdere niensen dat partifle DNA-profiel hebben.   Een voor-
beeld hiervan is de moord iii Tilburg op C. v.d. W. 438

Wat ook voor kan kotiien, is dat er Keen spr.ike is van een partieel profiel, niaar dat
er toch nieer tiiatches zijn, bijvoorbeeld als het gaat oin een tweeling. Het risico op
eeti tiiatch Iliet nieer persotien ileetiit toe bu eeti brede DNA-databank. Dat kaii
leideti tot het risico dat vergeteil wordt dat het bijvoorbeeld 0111 een eeneiige twee-
ling zou kunnen gaa11 - sonis weten verdachten zelf iliet eens dat die mogelijkheid
bestaat. onidat ze bijvoorbeeld geadopteerd zijn. Het kalI er echter juist ook toe
leideii dat eeti eetieiige tweeling eerder wordt gevondeii dan het geval is illet de
bestaande DNA-databatik - oiiidat de kans dat beide helften van de tweeling iii de
I)NA-databank voorkomen groter is. Er 1110et dus rekeiling worden gehouden niet
de kans dat het gaat oni een eeneiige tweelitig, maar de gevolgen hiervan zijii bij
eeti bredere DNA-databank niet per definitie negatief.

Het is met alleen zo dat er meer DNA-profielen kiinnen inatchen. Iii hoofdstuk 2
is ook gewezeii op het risico van fouten als het gaat om de interpretatie vaii de
waarde van het DNA-bewijs en iliet bij de aiialyse van het DNA-niateriaal. Het
DNA-otiderzoek zelf is dus niet otibetrouwbaar+39. maar het is wel noodzakelijk

4411dat de resultaten door deskundigen worden geinterpreteerd.   Een zaak die vaak
genoenid wordt als het gait oni fouten bitinen het DNA-onderzoek iii strafzaken is
de  Puttense  nioordzaak. Achteraf gezien werd geconcludeerd  dat het DNA-bewijs

4-1-   Zie voor eeti verklaritig vati de gebrttikte begrippen hoofilstuk 2.
4-M W. zocht op Ii]tertiet seksueel colitact niet nialitieri. Bij eeti otitinoetitig blitideerde hij ze 0111 te

zoorkotiie, i dat hij herketid zou wordefi als 111711. hi april 1999 werd hij veniioord iii zijii .it iii
Tilburg. Op zijn licha,1111 werile,i liareti eii speniia aaiigetrogeti. Het DNA-Iiiateriaal kwatii over-
eeii tiiet het iii de DNA-databank opgetionieii 1)NA-profiel vall eeti 27-jarige asielzoeker uit
Groesbeek. 1)e asielzoeker zei tiooit vati Tilburg gehoord te hebbeti eti had gemige,i die vcrl:laar-
deti heni rotid iiuddemacht gezieii te hebben in Groesbeek. 1)e Rechtbatik sprak de nwi vrij. Aaii
deze i,pmerkeluke uitspraak - volgetis het onderzoek was kotiien vast te staa,1 dat het xitigetroffi:ii
DNA-niateriaal tiiet eeti hoge niate vati waarschijtilijkheid atkonistig was vati de Groesbeker -
wijdde Peter 12. de Vnes eeti televisie-uitzeildilig. Naar aailleiding daan·an werd de echte dader
opgepakt - dat het de echte dader was werd tiu niet alleen atkeleid uit de tiieuwe DNA-niatch.
tiiaar ook uit het teit dat hij specifieke delictkeinlis had.

439  hi het enkele geval ir aarill tell verdachte en·ati overtuigd is dat het DNA-otiderzoek tiiet klopt,
dus dat er geeti 111tlti-11 kan zijn, is het niogelijk 0111 het 1)NA-niateriaal liogliiaals te atial)·sereti. Als
de coticlusies inderdaad iliet klopteii, zal het tiieuwe onderzoek dit uitwijzen. Dit konit echter zeer

zeldeii voor.
4411 Hierover nicer iii hootilstuk 2.
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Iliet goed is geiliterpreteerd. Hierover bestaat verschil van nieiling, maar daarop
wordt in dit boek niet inhoudelijk itigegaaii.

Een laatste argument is het gevaar van iliisbruik. De regering is zich hiervan be-
wust, al is ze zelf niet per se overtuigd door dit arglinient.  Donner noenit het ar-
gunient ook niet. Wel wijst Donner erop dat het opslaan van het celniateriaal ge-
voelig ligt. Een DNA-profiel is niet nicer dan een peI:soonlijke streepjescode, iiiaar
uit het celliiateriaal zouden wellicht nicer gegeveiis kullnell worden at-geleid. In de
nieniorie van toelichting bij de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden wordt
gewezeii op de eventuele gevaren die opkomen bij het gebruik van DNA-onder-
zoek. Het gaat dan 0111 de niogelijkheid tot het vaststellen van persooillijke gege-
veils die niet relevant zijn voor strafrechtelijk onderzoek en het koppelen van deze
gegevens ami andere gegevensbestanden, zoals die van verzekeringsmaatschappijen.
Volgens de meniorie van toelichting nopen het besef van deze gevaren  en het be-

latig van de beschenning van de persoonlijke levenssfeer ertoe bij de voringevilig
van toepassingsmogelijkheden voor DNA-onderzoek in strafzakeii te voorzien iii
adequate waarborgen tegen misbruik.44' Er zijn tegenstanders van (een uitbreiding
van) het DNA-onderzoek iii strafzaken die dit argunient onderbouwell vanuit de
stelling dat het gevaar bestaat dat zorgverzekeraars geinteresseerd zijn in de DNA-
gegevens. Overigens veronderstelt dit argunient dat er toegang is tot de gegevens,
wat liu pertinent niet het geval is. De techniek is nu nog niet zo ver dat er echt
heel veel uit celinateriaal zoit kutinen worden afgeleid, m:tar dit kan nog verande-
ren. Vanuit het niedische circuit wordt deze angst weersproken:42 Ongeveer 95%
van alle nienseti beschikt wel over een of andere aailleg voor een erfelijke ziekte.
Het is nog heel inoeilijk te zeggen wanneer deze wel en watineer deze ziekte niet
echt bij de persoon zal optreden. Het bekijken van het celnlateriaal vati personen
leidt dus (vooralstiog) tliet tot het verkrijgen van nieer nuttige inforniatie over erfe-
lijke aailleg. Zolang echter de toekonist van het DNA-onderzoek onzeker is kati
ook iliet illet zekerheid iets gezegd worden over de 'toekotilstige' weilsen van
zorgverzekeraars. Overigens geldt dat ook voor werkgevers die geinteresseerd kun-
11eti zijn in allerlei persoonsgegevens van hun werknemers. Deze probleniatiek van
persoonskentiierken konit aan de orde in hoofdstuk 8.

6.4 Toetsing aan de beginselen

In deze paragraaf warden de vier DNA-databankniodellen getoetst aan het toet-

singskader uit hoofdstuk 5. Achtereenvolgens het model van de bevolkingsbrede
DNA-databatik (par. 6.4.1): het 111odel van de Engelse databank (par. 6.4.2); het
tiiodel van de Nederlandse databank (par. 6.4.3); en een DNA-databank met alleen

441    TK 2( M )2-21 H)3,  28  685,  tir.  3,  p.  5.

442  Bijvoorbeeld door Van Omnieti. werkzaani bij het centruni voor Huniatie eti Klitiische Genetica
bij het Leide,i Uiliversitair Medisch Centruni, tijdetis zijii leziiig voor het college Ge,iftica voor Ilict-

ecm,tia iii Leideti d.d. 2 februari 2(104.
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DNA-profielen (par. 6.4.4). Het gaat aldus oni twee bestaande en twee theoreti-
sche niodellen. De keuze voor de vier niodellen is niet willekeurig. De niodellen
presetiteren de opvattingen die er zijn over hoe een DNA-databank eruit kan zien.
De meeste bestaande DNA-databanken zullen in grote lijilen ofwel lijken op de
Nederlandse, ofwel op de Engelse.443 Voor de theoretische 1110gelijkheden geldt dat

het model van een DNA-databank niet alleen DNA-profielen niet verder wordt
uitgewerkt voor wat betreft de vraag van wie DNA-profielen mogen worden op-
genomen. Dit is ook niet nodig omdat uit de toetsing van de andere dIie modellen
wel zal blijken welk illodel iii de breedte, dus qua inhoud, het best past biniien het
toetsinpkader. Het vierde model kaii dus worden beschouwd als een deelmodel
dat over de atidere modellen kati worden neergelegd. Ten slotte geldt dat er nog
een derde theoretische illogelijkheid denkbaar is, nainelijk die van geeti DNA-
databatik. Het is echter tegelijkertijd ondenkbaar dat terug zal worden gegaan naar
een dergelijke situatie. Vandaar dat op die theoretische mogelijkheid niet verder
wordt itigegaan.

6.4.1 Een bevolkingsbrede DNA-databank
Met een bevolkingsbrede DNA-databank wordt bedoeld een DNA-databank Illet
het DNA-niateriaal en de DNA-profielen van alle Nederlanders en alle niet-
Nederlanders die iii Nederlatid verblijven dan wel hebben verbleveii. Oni tot een
dergelijke DNA-databatik te komen zal bij alle Nederlanders vaii wie nog geen re-
gistratie bekend is, DNA-niateriaal moeten worden afgenotilen. Dit geldt ook voor
de niet-Nederlanders die op dit moment in Nederland verblijven of Nederland
vanaf nu bezoeken. Vati dit DNA-tiiateriaal nioet vervolgens een I)NA-profiel
worden geniaakt. De exercitie uit hoofdstuk 5 heeft een toetsingskader opgeleverd
11iet vier toetsstetien, natiielijk het recht op privacy. het recht op lichamelijke itite-
griteit, het gelijkheidsbegitisel en de haalbaarheid. Iii de schets van het debat iii pa-
ragraat-6.3 is eeii aantal argunienteii aangeliaald dat bij de toetsing terug zal konien.
De proportiotialiteit is een argunient dat iii het debat 111eeniiaals wordt gehanteerd,
evenals de vra.ig naar de noodzakelijkheid. Ten slotte is er een aatital praktische ar-
gumenten. namelijk de kans op misbruik, het risico op fouten en de capaciteit iii
mankracht en kosten.

Het redit op pnt,ag,
Eeti bevolkingsbrede DNA-databmik levert een itibreuk op het recht op privacy
op. Dit is reeds beat·g tiiienteerd iii hoot-dstuk 5. hnmers, DNA-tiiateria.11 bevat
niet alleen infortiiatie over de ide,Ii, maar ook over de *se identiteit. De vraag is of
de inbreuk gerechtvaardigd is. Iii hoofdstuk 5 is de keuze gemaakt te toetseti aan de
criteria van artikel 8 EVRM. Van belang zijn dan niet nanie (de sanienhang tlissell)
de 11oodzakelijklieid en de proportiotialiteit. Een bevolkitigsbrede DNA-databank

443    Zie  Williatils  & Johiiso,1  2(M)5.  iii dit rapport wordt eeii groot aantal  DNA-databa,iketi  niet  elkilar
vergeleken.
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zou noodzakelijk zijn als het 111eer dan andere DNA-databanken zou leiden tot eeti
beduidend hoger ophelderingspercentage en/of tot het redden van beduidend
111eer mensenlevens. Het feit op zich dat opname van meer DNA-profielen leidt
tot tiieer hits en daarniee tot cell hoger ophelderingspercentage vati de delicten, is
niet voldoende om de noodzakelijkheid te kunnen concluderen. Dit is de sanien-
hang tussen de noodzakelijkheid en de proportionaliteit. Dat is het argument van
Doinier slechts een klein percentage van de bevolking is verantwoordelijk voor de
crinlinaliteit. Het is daarom disproportioneel om ook vaii de aiidere metisen DNA-
niateriaal op te slaan. Weliswaar zal dit leiden tot meer hits, iiiaar het is daannee
niet automatisch een rechtvaardiging van de inbreuk.

Het omgekeerde geldt ook: ill het bestaande debat wordt gewezen op het feit dat
de DNA-profielen van buiteiilanders niet zouden worden opgenonien iii een tiati-
onale DNA-databank. De bevolkingsbrede DNA-databank zou dus tiiet volledig
zijn en daannee een schijnveiligheid creBreti, namelijk voorzover er geen DNA-
profielen zijn opgetionien van toeristen, buitenlatidse werkiieniers, buiterilandse
studenten, etizovoorts. Dit argunient gaat in zoverre niet op dat de keuze kaii wor-
den geniaakt 0111 ook van deze groepen DNA-materiaal op te slaaii op grond vati
het feit dat zij gedurende een bepaalde periode verbleven hebben in een Neder-
land.+44 Het argunient dat een bevolkingsbrede DNA-databank tot schijnveiligheid
zou leiden kati dus worden afgezwakt.

Is een bevolkingsbrede DNA-databaiik noodzakelijk? Het is niogelijk 0111 van eeii
relatief kleine groep mensen DNA-inateriaal op te slaan, namelijk van de actieve
criminele populatie, zonder eeti inbreuk te 111aken op het recht op privacy vaii alle
bitrgers. Als de relevante profielen op deze nianier kuimen worden opgenotiien iii
de DNA-databank, heeft een bevolkingsbrede DNA-databank in dit opzicht geell
grote nieerwaarde. Alleen als het gaat 0111.first 0#eliden. dat zijn mensen die nog niet
eerder veroordeeld zijn, is er eeti meerwaarde. Een bevolkingsbrede DNA-
databank is dus niet noodzakelijk. In het debat wordt het argunient gehanteerd dat
een bevolkingsbrede DNA-databank zou leiden tot (te)veel hits. Alle DNA-
profieleii in een DNA-databank leidt tot tiieer hits, niaar heeft het ook een grotere
kans dat het DNA-profiel van de verdachte emisseti zit tot gevolg? Waarschijnlijk
is dit zo eii hoewel dus vanwege het grotere aantal hits een groter aantal personen
inoet worden geexcludeerd door bijvoorbeeld een alibionderzoek. neenit tegelij-

444  Overige,is wordt ook gepleit voor eeti tiog bredere DNA-databatik dan de iiatiotiale. Zo wordt er
weI gepleit voor een Europese databailk, zie De Boer 2(10(). hi de Verelligde Staten lieellit Illell ill
bepaalde stateli van alle nietisen die de staat bititien willeii koliien vitigerafdrukketi af Wellicht is
het iii de toekonist detikbaar dat dit gebeurt niet het DNA-inateriaal van metiseli die tijdelijk Ne-
derlatid bezoeketi. Het I)NA-profiel zou dati wellicht tia eilige tijd venlietigd moeten worden.
Een dergelijke niaatregel zal op veel verzet stuiteii van de ons otiiringende latiden. niaar het is tiiet
otide,ikbaar dat iii de toekotiist zitlke constrlicties wordeii bedacht, zeker nu besloteii is otii viti-
gerafdrukketi statidaard op te neineti iii Europese paspoorteli.
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kertijd de kans dat een verdachte in beeld konit toe. Iii zoverre gaat het arguillent
van (te) veel hits niet op.

Hoewel het zo is dat een bevolkingsbrede DNA-databank zeer waarschijnlijk zal

leiden tot een hoger ophelderingspercentage van delicten, is de inbreuk op het
recht op privacy iliet gerechtvaardigd. Een bevolkingsbrede DNA-databatik is niet
noodzakelijk en proportioneel. Een groot probleem is, zoals inzichtelijk gemaakt in
hoofdstuk 5, de opslag van het DNA-niateriaal. DNA-materiaal bevat ininiers iii-
fortnatie over de ipse identiteit. Zelfs als in beginsel wettelijk wordt bepaald dat hier

niets mee gedaan niag worden, is de inforniatie toch aanwezig. Opslag vati DNA-
niateriaal leidt dus tot een grote itibreuk op het recht op privacy. Voor DNA-pro-
fielen geldt dat zij geen informatie bevatten over de ipse identiteit en in die zin
warden ze dus ook iliet beschernid door het recht op privacy.445 Echter, de ide,11 en

ipse idetititeit zijii altijd verbondell. Het recht op privacy speelt dus ook een rol als
het gaat oni DNA-profielen, zij het een kleinere. Hoewel het recht op privacy eeti
kleiiiere rol speelt, kan ook een bevolkiiigsbrede DNA-databank met alleen DNA-
profieleii niet wordeii gerechtvaardigd. Weliswaar zal het ophelderingspercentage
van delicten toeneinen door een bevolkingsbrede DNA-databank. niaar een be-
volkingsbrede DNA-databank is voor het bereiken van dit doel niet noodzakelijk.
Het ophelderingspercentage zal ook kunnen toenenien als een DNA-databatik ati-
ders wordt ingericht. Het is nanielijk zo dat slechts een klein gedeelte vaii de be-
volking verantwoordeluk is voor de criminaliteit.

Het recht op lic|imitelijke i,ite,<riteit
Iii hoofdstuk 5 is ungegeven dat het recht op lichanielijke integriteit voor wat be-
trefi het DNA-onderzoek in strafzaken ziet op de afiianie van het DNA-materiaal.
De  afilanie  vati wangslijmvlies wordt beschouwd als eeii relatief lichte  inbreuk op
de lichainelijke integriteit en is daaroni onder dwang gerechtvaardigd als sprake is
van een verdeilking van eeii lilisdrijf waarop een straf staat van vier jaar of nieer
(art. 67 lid  1 Sv). Afiiaiiie buiten de wetgeving oni, is, zo leert het Wangslijniarrest,
alleeti toegestaaii indien ietiiand vrijwillig nieewerkt. De afnanie van DNA-
niateriaal voor een bevolkitigsbrede DNA-databank levelt dus geen probleem op
tiiet het recht op lichamelijke integriteit als ieniand VrijWillig nieewerkt. Om van
anderen DNA-inateriaal af te neinen nioet de afiianie bij wet gelegitinieerd wor-
den. Gezien het feit dat de afiianie van watigslijinvlies als een lichte inbreuk wordt
beschouwd. zal de totstandkotiiitig van dergelijke wetgevitig geeti probleem ople-
veren. Gedacht kan ook worden aan het autoniatisch gebruiketi vati het bloed dat
vin baby's is afgetiomen ill het kader van de hielprik. Dit bloed is al beschikbaar eti
valt dus iliet nieer onder de beschennitig van het recht op lichamelijke integriteit.

443 Met uitzofideritig van gegevetis over verwatitschap, „garover nieer iii de volgetide hoot-dstukkeii.
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Het getii lieidsbegi,isel
In hoofdstuk 5 is beargumenteerd dat gelijkheid gedefinieerd kan worden in ter-
nien van gerechtvaardigde ongelijkheid. Een proportionaliteitstoets kan uitsluitsel
geven  over de vraag of sprake is vati gelijkheid.  Bij de toetsing aan het recht op
privacy is reeds geconcludeerd dat een bevolkiligsbrede DNA-databank niet nood-
zakelijk en proportioneel is. De reden waaroni een bevolkingsbrede DNA-
databank niet proportioneel is, is dat maar een klein gedeelte van de bevolking ver-
antwoordelijk is voor de criminaliteit. Nu zou in het kader van het gelijkheidsbe-
ginsel beargunienteerd kutinen worden dat het gerechtvaardigd is om van alle pas-
geborenen DNA-materiaal op te slaan in een databank die gebruikt mag warden
voor opsporingsdoeleinden. Alle pasgeborenen worden dan gelijk behandeld. Dit
sluit aan bij de argunientatie iii paragraaf 5.3. Aangegeven werd dat het betangrijk is
welke beginsituatie tot uitgan punt wordt genoinen. Oilze iiituitie zegt otis dat
het gerechtvaardigd is oni alle pasgeborenen gelijk te behandelen. Pas als op latere
leeftijd de verschillen bekend worden. verandert deze itituitie. Als na 25 jaar blijkt
dat slechts een kleiti percentage criniineel gedrag vertoont, zal de intuitie zijn dat
het niet gerechtvaardigd is om van de hele groep DNA-Iiiateriaal op te slain.

Voor een bevolkingsbrede DNA-databank geldt dus dat iedereen gelijk behandeld
wordt terwijl niet iedereen gelijk is. Gelijkheid in termen van gerechtvaardigde on-
gelijkheid speelt hier dus geen rol. Bovenstaande Illaakt wel duidelijk dat een be-
volkitigsbrede DNA-databank iliet proportioneel is orndat slechts een kleiti gedeel-
te van de bevolking uiteindelijk verantwoordelijk zal blijken voor de crinunaliteit.
In dit geval leidt deze conclusie echter niet tot de conclusie dat er strijd is met het
gelijkheidsbeginsel. Een bevolkitigsbrede DNA-databank 111aakt inmiers geen on-
derscheid. Wat echter wel duidelijk wordt is dat een model waarin wel onder-
scheid wordt geniaakt en dit onderscheid vervolgens gerechtvaardigd kan worden,
ook geen strijd oplevert niet het gelijkheidsbeginsel.

Haalbaarlieid
Uit de besprekitig van het bestaatide debat blijken verschillende argunienteii tegen
een bevolkingsbrede DNA-databank. Deze argumenten, nanielijk de kans dat er
i11isbruik wordt geniaakt van de gegevens, de kans op fouten en de hoge kosten en
de vereiste capaciteit, worden hier besproken.

Het risico op nlisbruik houdt ill dat gevoelige gegevens worden opgeslagen die
wellicht ook zouden kunnen worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor
ze worden opgeslagen. De opslag van het DNA-materiaal vindt plaats om verdach-
ten te kunnen identificeren. Het niateriaal bevat echter ook informatie die in ande-
re contexten van belang kan zijn. Zelfs als wettelijke waarborgen worden gefirniu-
leerd Onl liiisbruik tegen te gaan, kan iliet heleniaal worden uitgesloten dat er in de
toekomst toch om andere redenen gebruik geniaakt zal worden van een bevol-
kitigsbrede DNA-databank. De toetsing aan het recht op privacy heefi duidelijk
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gemaakt dat het opslaan van DNA-niateriaal in strijd is niet het recht op privacy.
Het risico op misbruik is te groot, terwijl de opslag van het DNA-materiaal niet
noodzakelijk is. Voor DNA-profielen is dit anders. Uit DNA-profielen is veel
nlinder infomiatie  at-te leiden, waardoor het risico op nlisbruik zeer beperkt is.

Een tweede argument is het risico op fouteii. Gewezen is op een mogelijk risico
van onikoping, manipulering of inbreken (hacken), maar iii hoofdstuk 2 werd al
beargumenteerd dat het risico op fouten vooral speelt bij de interpretatie van de
rapporten van de foreiisische laboratoria. Bij de atialyse van het DNA-materiaal iii
de laboratoria wordeli voor zover bekend nauwelijks fouten geniaakt. Dit kan ge-
toetst worden door te kijken naar het percentage contra-expertises; als er veel fou-
ten zouden worden gemaakt bij de analyse iii de laboratoria, dan zouden er ver-
nioedelijk ook regelmatig verzoeken oni contra-expertise zijn. Een contra-
expertise zou een eventuele verwisseling of foute interpretatie aan het licht kuimen
brengen. Nu in de praktijk bijna 1100it Onl een contra-expertise wordt gevraagd,
kati geconcludeerd wordeii dat de atialyse van het DNA-iiiateriaal over het alge-
illeen zeer betrouwbaar is. Het risico van een bevolkingsbrede DNA-databank is
dat aan het DNA-bewijs een nog grotere waarde wordt toegekeiid daii als de
DNA-databank ininder groot is. De ilitroductie van een dergelijke databatik op
zich suggereert ilamelijk al dat er veel van verwacht kan worden eii dat het DNA-
bewus dus een grote rol moet worden toegekend. Dit argutiient kent echter twee
kaiiten. Eiierzijds zou vergeten kuniien worden dat er altijd een andere verklaritig
kati zijn voor de aatiwezigheid van DNA-materiaal op een bepaalde plaats. Ander-
zijds geldt dat juist onidat er vaker een hit is, dit niet als het einde van het onder-
zoek ofhet startpunt zal gaan fungeren, inaar als een oiiderdeel daarvan.

Ook zal het hebben van een bevolkingsbrede DNA-databai1k vaker leiden tot een
hit niet het DNA-profiel van een persoon die met op de plaats van het 111isdrijf
geweest is. Met name voor partiBle profielen geldt dat er eerder een hit zal zijn. Bij
de analyst van het DNA-materiaal is dan op zich niets niis gegaan, maar er kan weI
eeti zodaiiige interpretatie aan de analyse worden toegekend dat de eigenlijke be-
wijswaarde over het hoofd wordt gezie11. Het argunieiit vaii het risico op fouten is
echter geen argument t6gen een bevolkingsbrede DNA-databatik. Het is wel een
argunient dat aangeeft hoe belangrijk het is dat niensen zich bewust zijn van de uit-
eindelijke waarde van DNA-bewijs.

Een derde argutiient is het feit dat er hoge kosten zijn en dat er een groot beslag
wordt gelegd op de capaciteit. Oni het bestaan vati een bevolkingsbrede DNA-
databank te kutmeti bewerkstelligen, zijn de DNA-profielen liodig van alle Neder-
landers en van alle niet-Nederlanders die iii Nederland verblijven. Dit betekent dat
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446vati alle Nederlanders DNA-inateriaal nioet worden afgetionieti   en dat daar dan
vervolgens een DNA-profiel van 1110et worden geniaakt. Het maken vmi een
DNA-profiel vergt tijd en deskundigheid. De capaciteit hiervoor is op dit illonlent
zeker niet toereikend. Het uitbreiden van de capaciteit brengt kosten met zich
niee. Gezien de huidige capaciteit ka,1 er op dit 111O111ellt geen bevolkingsbrede

DNA-databatik konieti. Een bevolkingsbrede DNA-databaiik is dus op dit mo-
nient niet haalbaar. Daarvoor zou de capaciteit moeten worden uitgebreid. Wel-
licht zou het ook haalbaar zijn als de techtiiek wat verder is. Het argunient vali de
kosten - want daar komt het uiteitidelijk op neer, ook bij het uitbreiden vaii de ca-
paciteit - geeft dus uiteindeluk in sterke niate de doorslag. Het gaat dan zowel 0111
de kosten voor het maken van een DNA-profiel als de kosten van de opslag van
het DNA-materiaal en de benodigde capaciteit iii niatiureii en machines. Hoewel
een bevolkingsbrede DNA-databank zal leiden tot een hoger ophelderingspercen-

tage en dit aldus de kosten zou kunnen rechtvaardigen, kan het ophelderingsper-
centage ook worden vergroot door een DNA-databank waarin alleen de relevante

DNA-profielen zijn opgenomen. De politiek zoo daaroni de keuze nioeten niaken
geen geld te steken in een bevolkingsbrede DNA-databank.

Met betrekking tot de niet-principiele argumenten uit het bestaande debat, die op
het eerste gezicht vooral tegen een bevolkingsbrede DNA-databank pleitten, kati
worden geconcludeerd dat het capaciteitsargunient de doorslag geeft. Op dit 1110-
ment is er iliet voldoende capaciteit en led,i er dus nog geen bevolkingsbrede
DNA-databank konlen. Ook het kostenargunient is belangrijk.

6.4.2 Het Engelse (groei)model
In deze paragraaf wordt het Engelse model getoetst. De DNA-databank in Enge-
land is verhoudingsgewijs groter dan die in Nederland. Dit konit omdat van ineer
111ensen DNA-tiiateriaal niag worden afgenotiien en opgeslagen. Iii paragraaf 6.2.3
is geconcludeerd dat de niogehjkheden in Engeland intiliddels zo ver zijn opgerekt
dat er sprake is van een geleidelijke groei naar een bevolkingsbrede DNA-
databank. Iii zoverre is het streven DNA-gegevens te bewaren van de actieve cri-
nlinele populatie in de praktijk verlaten. Deze stelling wordt versterkt door het feit
dat er fantilial searchi,ig plaats iiiag vindeti, waardoor men ook als het ware indirect
geregistreerd kan zijn in de NDNAD.  Iii deze paragraaf wordt het Engelse groei-
model getoetst. Het criteriuni oni alleen DNA-niateriaal te bewaren van de actieve
critilinele populatie wordt ook getoetst, waarbij dus wordt opgenierkt dat dit crite-
riuni iii Etigelatid eigetilijk iliet nieer wordt gehatiteerd.

44*, Geweze,i is op deliiogelijkheid de hielprikdatabank hien'oor te gebruiketi. Er blijft dan nog steeds

een groep over waarvaii 1)NA-niateriaal nioet worden atgenonie,1, maar vati lizenseti die iii het
verleden eeti hielprik hebben gehad ell van pasgeboreneti kati het DNA-niateriaal dan meteeii
worden gebruikt. Tegelijkernjd is opge,iierkt dat dit niet geniakkelijk zal zijn onidat het DNA-
inateriaal (bloed) weliswaar bewaard is, iiiaar de DNA-profielen tiog zouden nioeteti wordeii ge-
tiiaakt.
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Het recht op privacy
Onidat DNA-niateriaal en DNA-profielen worden afgenoiiien en opgeslagen in
een DNA-databank, viiidt een inbreuk plaats op het recht op privacy. De vraag is
of deze inbreuk op het recht op privacy gerechtvaardigd is. Voor de praktijk in En-
gelaiid geldt dat 11iet alleen van veroordeelden en verdachten, niaar ook van arres-
tanten en vrijwilligers DNA-niateriaal wordt opgeslagen. Deze laatste groepen be-
horen niet tot de actieve criiiiiiiele populatie. Voor vrijwilligers is dit evident. Voor
arrestatiteti geldt dit ook voor zover ze niet vervolgd en/of veroordeeld worden.
De vraag is of het noodzakelijk en proportioneel is om van deze groepen DNA-
tiiateriaal op  te slaan. Vrijwilligers geven  zelf toestemiiling voor de opslag van hun
DNA-niateriaal. Als dit onder de juiste voonvaarden gebeurt, is de inbreuk op het
recht op privacy nlitliniaal. In het Eiigelse model zijn echter onvoldoende waar-
borgen. Daamiee wordt bedoeld dat vraagtekens kunne,1 worden gezet bij de vrij-
willigheid, waarover nieer bij de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel.

Voor veroordeelden en verdachteii geldt dat ze wel behoreti tot de actieve criiili-
nele populatie. Voor de laatste groep geldt echter dat ze niet tot de actieve criniitie-
le populatie behoren als ze uiteitidelijk niet veroordeeld worden. De etiige groep
waarvati tilet zekerheid gezegd kan worden dat het gaat oni de actieve critiiinele
populatie zijn veroordeelden. Het ophelderiligspercentage van niisdrijven zal toe-
netiien door van veroordeelden DNA-niateriaal Op te slain in een DNA-databank.
Voor het grootste gedeelte van de verdachten, nanielijk het gedeelte waarvoor
geldt dat ze uiteitidelijk ook veroordeeld worden, zal dit ook geldeii.

Geconcludeerd kan worden dat het opslaan van DNA-profielen van veroordeelden
een gerechtvaardigde inbreuk op het recht op privacy oplevert. Voor verdachten
geldt dit ook, 111itS het DNA-profiel verwijderd wordt als de verdachte uiteindelijk
niet wordt veroordeeld. Het opslaan van het DNA-niateriaal leidt tot een itibreuk
op het recht op privacy die iliet is te rechtvaardigen. Dit geldt voor alle groepen
ollidat de iloodzaak van de opslag niet vaststaat. Het is niet proportioneel omdat
het DNA-niateriaal veel inforniatie bevat, over zowel de ide,i, als de ips, identiteit,
tenvijl het DNA-profiel kan volst.1.in en vooral itifomiatie bevat over de ida„ ideii-
titeit.

Voor de andere groepen, de vrijwilligers en arrestanten, geldt dat het opslaan van
hun DNA-profielen iii de DNA-databaiik iliet noodzakelijk en proportiotieel is.
Het levert aldus eeti ongerechtvaardigde strijd op niet het recht op privacy. Voor
zover het dus iii Engeland tiiet meer gaat 0111 het opslaan van DNA-inateriaal vati
groepen die iii feite iliet tot de actieve critiiitiele populatie behoren, geldt dat het
model een ongerechtvaardigde inbre,ik niaakt op het recht op privacy. De oor-
sproiikelijke keuze otii alleeti DNA-tiiateriaal op te slaan van de actieve critilitiele
populatie kan wel als noodzakelijk eii proportioneel worden beschouwd, zij het dat
alleen DNA-profielen zouden niogen worden opgeslagen.
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Het reclit op licli,inielijkc ilite,griteit
De ilibreuk op het recht op lichamelijke integriteit is ti,itiimaal. DNA-afiianie on-
der dwang is i}iogelijk geniaakt bij wet eii de afiianie van watigslijni levert slechts
eeii niinitiiale inbreuk op de lichanielijke integriteit op. Dit betekent dat zeker
voor wat betreft de groepen die de proportionaliteitstoets kunnen doorstaaii, het
reclit op lichanielijke integriteit niet iii de weg zal staaii aan de afiianie van het
DNA-materiaal.

Hi·t Nelii licidsbegi,isel
Voorop staat het gegeven dat er onderscheid wordt geiliaakt tlissell Illellseil van
wie wel en van wie geen DNA-materiaal wordt opgeslagen. In Engeland wordt
deze otigelijke behandeling tusseti nietisen gehanteerd als arguinent 0111 het systeetii
ter discussie te stellen. Reden hiervoor is gelegen iii het feit dat iii de Engelse
DNA-databatik DNA-gegevetis worden opgeslageti van arrestanten, vrijwilligers
eii kinderen, waarbij de vraag speelt of de ongelijke behandeling bij deze groepen
wel te rechtvaardigen is. Vatiwege deze probleeinpunten iii het debat zijn tiiensen
van ineiling dat er tiog altijd i jieer gelijkheid is als iedereen geregistreerd is, dan als
slechts  min of nieer willekeurige registratie plaatsvindt.  Het is echter iliet  ZO  dat  de
beste definitie van gelijkheid gerepresenteerd wordt door het Uitgangspullt 'ieder-
een is altijd gelijk' te haiitereii. Gelijkheid iii deze definitie heeft niet altijd de voor-

keur. Het zal steeds nioeten worden bearglinienteerd. Otigelijke behatidelitig levert
slechts strijd op niet het gelijkheidsbegitisel als deze ongeluke behandeling iliet ge-
rechtvaardigd kaii worden.

1)e vraag moet dus zijn ofvoor wat betreft de opslag van DNA-materiaal v;in arres-

tatiteii, vrijwilligers eii kinderen, de ongelijkheid gerechtvaardigd is. Voor arrestati-
teii geldt dat de opslag niet proportioneel is. Ze zijn nog niet officieel als verdachte
aaiigenierkt, wat de keuze willekeurig 111aakt. Het werkt zelfi discriniinatie in de
hand, zoals ook bearglitiienteerd iii het debat ill Etigeland waaruit blijkt dat bepaal-
de etiiische groepen steeds nicer oververtegenwoordigd raken in de DNA-
databank als gevolg van de niogelijkheid 0111 van arrestanten DNA-niateriaal Op te
slaan. Het onderscheidende criteriutii is 11iet te rechtvaardigeii.

Voor vrijwilligers ligt het anders onidat zij toestetilliiing nioeten geveii voor de op-
slag. Deze toestenitiiing niaakt de ongelijke behandelitig als gevolg daarvan op zich

gerechtvaardigd. Voorwaarde is echter wel dat de vrijwilligers goed geinfornieerd
zijii. Ze dienen te beseffen waar toestenlinitig voor wordt gegeveii. Daar konit bij
dat juist het vrijwillige karakter vati de optianie een opzewiiogelijkheid rechtvaar-

digt. Iedereen kan zich bedenken en een uitgangspunt als 'eens besloten blijft beslo-
ten' is disproportioneel gezien de vrijwilligheid. Voor kinderen geldt in het licht
van de vrijwillige opiiaiiie al heletiiaal dat het disproportioneel is als zij zelf geen
zeggenschap inter zouden hebben over de opslag onidat hun ouders ooit toesteni-
tiiitig hebben gegeven. Sanienvattetid is de opslag van DNA-niateriaal van arres-
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tantell ill strijd illet het gelijkheidsbeginsel. Ze worden ongerechtvaardigd anders
behandeld. Voor vrijwilligers ligt het atiders. De opslag op zich is met ongerecht-
vaardigd 1llits sprake is van goede inforniatie vooraf en cell mogelijkheid bestaat 0111

toestenliliing terug te trekketi.

Blijven over de andere groepen waarvan DNA-iiiateriaal wordt opgeslagen, nallie-

lijk de veroordeelden, de verdachten en de slachtoffers. Voor slachtoffers geldt dat
het gaat oni het sporenmateriaal. Dit wordt opgeslagen omdat een profielvergelij-
king anders ontiiogelijk is. Dit argument rechtvaardigt de opslag. De andere groe-
pen kometi aan de orde bij de toetsing van het Nederlandse model iii de volgende

paragraaE

Haalbairlicid
Het niodel vati de Etigelse DNA-databank is haalbaar, anders zou de DNA-
databank er iliet zijn. Kosten en capaciteit staa11 er dus in Engeland niet aan iii de
weg:47 Ook iii Nederland kati de keuze wordeti geniaakt om middelen vrij te ilia-
ken voor eeii grotere DNA-databatik. Gezien de resultaten van de toetsing aa,1 de
futidanientele toetsstenen is echter de vraag of dit wenselijk is.

6.4.3 Het Nederlandse model

Het redit op privacy
Het opslaan van DNA-niateriaal eii DNA-profielen houdt een inbreuk op het
recht op privacy in. De vraag is of de inbreuk gerechtvaardigd is. Deze inbreuk kan

gerechtvaardigd zijn als de opslag proportioneel en noodzakelijk is. Tenvijl Etige-
land pretendeert het criteriuni vati de actieve criniinele populatie te hanteren inaar
dit feitelijk niet doet. lijkt Nederlatid het wel te hanteren al is dit nergens letterlijk
zo neergezet. Iii Nederlatid worden itimiers geen DNA-gegevens van iiiet-
veroordeelden opgeslagen. Wel vindt ook iii Nederland opslag plaats van DNA-
gegevens van verdachten en van veroordeelden waarvan de veroordeelding ilog
tiiet onherroepelijk is.  Iii de toetsing in de vorige paragraaf werd duidelijk dat tliet
alle verdachteii onder de actieve critilitiele populatie vallen. Eeii gedeelte zal ini-
niers iliet vervolgd worden din wel worden vrijgesproketi. De inbre,ik op het
recht op privacy zou voor de Nederlandse situatie gerechtvaardigd kuntlen worden
als beargunienteerd kan warden dat de opslag vati het DNA-materiaal van veroor-

448deeldeti proportiotieel en noodzakelijk is. Sowieso geldt dat het opslaan van
DNA-tiiateriaal niet gerechtvaardigd is. Het opslaan van DNA-profieleii kan dit

447 Iii het E,igelse debat wordt wel gewezeii op het teit dat de opslag \·m het 1)NA-tiiateriaal erg

kostbaar is. Ilit is r·oor eeti a.itital politiekoliseti redeti 0111 te pleite'11 voor verliieti 411g vali lift
1)NA-niateriaa].  Dit konit tenig iii de volge,ide  paragraaf.

448 Het EHRM heeft zich hierover uitgesproketi iii zijii arrest va117 deceniber 2(1(16 (V:Iii der Vel-
de,i): de opslag vati 1)NA-niateriaal vaii reroordeeldeti wordt iii deze zaak beschouwd als een

proportiotiele itibreuk op het recht op privacy.
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echter wel zijn.  Of de opslag van de DNA-profielen van verdachten  en  nog niet
onherroepelijk voordeeldeti ook gerechtvaardigd is, zal nioeteti wordeti getoeist.
Dit konit terug hieronder bij het gelijkheidsbeginsel waar alle te onderscheiden
groepeii worden besproken iii het liGht van de proportioilaliteit.

Her recht op liclia,tielijlze i,itegriteit
Voor de itibreuk op het recht op lichanielijke ititegriteit geldt dezelfde redetiering
als bij de toetsing van het Eiigelse niodel. I)e itibreuk is illinilliaal. DNA-afiianie
onder dwang is inogelijk getiiaakt bij wet en de afizatiie van wangslijni levert slechts
een tilitiitiiale itibreuk op het recht op lichatiielijke ititegriteit op. Dit betekent dat
zeker voor wat betrefi de groepen die de proportionaliteitstoets kunnen doorstaan,
het reclit op lichatiielijke ititegriteit ziiet iii de weg zal staan Jan de afiianie van het
DNA-iiiateria.,1.

Het gellikheidsbegi,isel
hi Nederland wordt DNA-tiiateriaal opgeslagen van veroordeelden, verdachten en
slachtofTers. De opslag van het DNA-iiiateriaal van slachtoffers is gerechtvaardigd
onidat het sporeimiateriaal betreft dat nodig is voor de opsporing. Dit is ook bear-
gunietiteerd in de vorige paragraaE Van veroordeelden wordt oni twee redenen
DNA-niateriaal opgeslagen. Eiierzijds zouden door de opslag (oude) misdrijven
kunnen worden opgelost als gevolg van hits niet sporenprofielen. Atiderzijds kati
van de opslag een preventieve werking uitgaail. Beide gedachten gaaii terug op de
overtuigiiig dat van veroordeelden recidive verwacht kan worden.+4" De DNA-
opslag is inmiers nodig oni andere delicten op te lossen of te voorkotiien. Dit
rechtvaardigt de verschilletide behandeliiig. Er wordt een onderscheid geniaakt tus-
sen tiiensen die nooit en niensen die wel ooit veroordeeld zijn. De opslag van het
DNA-m:iteriaal heeft tot gevolg dat het stigina van de veroordeling ook na het uit-
zitten  van de straf blijft. Een persoon  is.  iii  Nederland  gedurende  de  tiiaxiiiiale  be-
waarterliiijn  van 30 jaar, altijd op te sporen door zijn DNA oindat hij  veroordeeld
is en op grond van dit gegeven DNA af heeft moeten staaii.  Het EHRM  onder-
steunt de opvatting dat de algenierie recidiveverwachting vati veroordeelden voor
delicten waarop eeii gevangetiisstraf staat van 4 jaar of nieer (art. 67 lid  1  Sv), de

4511

opslag rechtvaardigt.

Geconcludeerd wordt dat de opslag van DNA-iiiateriaal van veroordeelden ge-
rechtvaardigd is. Ook Ila het uitzitten van de straf kati de optianie iii de DNA-
databatik tot opsporitigsresultateii leideti. DNA-profieleti van veroordeelden die iii
de  gevatigenis  zitten  worden  initiiers  pas  tia  uitzitten  vati de straf weer relevant  oni
illogelijke recidivisten op te spore11.

44'* hi par. 3.5 efi 6.1.2 kwani near voreti dat volge,is de Wet DNA-oliderzoek bij veroordeeldeli
geeti recidiveverwachti,ig gespecificeerd dietit te wordell (op Avec uitzonderiiige,1 tia). Toch is
eeii algenietie recidiveverwachtilig de motivatie voor de \,·et.

45,1 Zie EH11.M 7 dece,iiber 21 M.,6 (Vall der Velden)
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Een probleenipunt is het feit dat iliet alleen veroordeelden en verdachten tot de ac-
tieve  crinliliele  populatie  kuillien  behoren,  maar ook./int *11ders, Voor./irst  °/le,1-
ders geldt echter dat het bijna oiniiogelijk is om deze groep vast te stellen zonder

431willekeurig te worden.

Voor verdachten geldt dat ze 11Og iliet otiherroepelijk veroordeeld zijii en toch
DNA-materiaal wordt opgeslagen. Weliswaar wordt dit verwijderd als geen oilher-
roepelijke veroordelitig plaatsvincit, maar de DNA-profieleii hebben dan al wel een
periode in de DNA-dat:abatik gezeten. De ongelijkheid zou beter te rechtvaardigen
zijn als met de opname werd gewacht tot de verdachte is veroordeeld. De vraag is
wel  of de veroordeling perse oilherroepelijk  inoet zijn. Veroordeling in eerste  aan-

leg kati de opslag ook rechrvaardigeti. zeker voor zwaardere delicten. Er heefi dan
eeti objectieve (rechterlijke) beoordeling plaatsgevotiden. Hierbij is interessant of
dit geldt voor alle delicten of bijvoorbeeld alleen bij veroordeling voor zwaardere
delicten niet grotere risico's voor de samenleving. Wellicht kan een 'glijdende'
schaal worden vastgesteld. Detikbaar is dat van verdachten van geweldsdelicten en
zedetizaken meteeti DNA-niateriaal wordt afgenotizen en opgeslagen, tenvijl hier-
111ee 1]iet verdachten van bijvoorbeeld vemiogensdelicten gewacht wordt tot de
veroordeling onherroepelijk is. Als uiteitidelijk voor de verdachte van eeti gewelds-
delict of een zedenzaak geen (onherroepelijke) veroordeliiig plaatsvindt, dient ui-
teraard vemietiging plaats te vitiden. Voorgaande geldt overigens ook voor de be-
waartertiiijnen iii het algetiieeti. Zo zoii de keuze geniaakt kunnen wordeii 0111 het
DNA-niateriaal van veroordeeldeii van geweldsdelicten en zedenzaken langer te
bewaren dan het DNA-niateriaal vati veroordeelden van verniogensdelicteii. De
groepen wordeii op deze niaizier beter vati elkaar onderscheiden. waardoor Iiieer

sprake is van rechtvaardigheid. De opslag wordt dan proportioneel gekoppeld .iati
het soort delict. Geweldsdelicteti en zedenzaken zijn vaak enistiger dan vertiiogetis-
zaken. Ook worden in deze zaken vaker relevante DNA-sporen aangetroffen.

H,ialbaarlicid

Het bestaan van een DNA-databank volgens het Nederlandse model is haalb:tar
anders zou deze tiiet bestaan. Het risico op fouteti en het risico V.in liiisbruik zijn

daar0111 iii het huidige niodel ketitielijk aativaardbaar.

6.4.4 Een DNA-databank rnet alleen DNA-profielen
Iii veel landen. waaronder Engeland en Nederland, is het gebruik zowel I)NA-
materiaal als DNA-profielen op te slaan. Dit is niet altijd zo geweest: onder het ou-
de regiine vati de Wet DNA-onderzoek ill strafzaketi moest het DNA-miteriaal,

451    Zo  Ook  Bitrutiia  2(MI7.  die  a.itigeeti  dat  risicotaxatieiiiethodeti  altijd het risico  iii  zich  drage, 1  dat
willekeur plaatsvitidt. Uiterste gevolgeli tiiogeii volgetis hetil met gebaseerd zij,1 op toekonism·oor-
spellingen als we niensen een vrije wit toedichte,1. Dit geldt zeker voor.first ,$·,iders: "ook het kind
v,in eeti seriemoordetiaar uit eeti ationlische buurt niet eeti veel te lage atigstdretiipel kati braiid-
weeniian of-politieagetit wordeti" (p. 355).
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itigevolge het toennialige artikel 1953 lid 4 Sv, worden vemietigd zodra het belang
vati het onderzoek dit toestond. Dit is ecliter niet behouden iii de wetswijziging
van 2001. Als redenen hiervoor werden getioetiid dat het DNA-niateriaal iii de
praktijk vaak toch niet werd venlietigd, dat het bewaren handig is iii gevalleii
waarin ter controle een nieiiwe test nioet worden uitgevoerd en dat het deiikbaar is
dat er iii de toekonist veranderende mialysetechnieken zijn waardoor profieleti on-
vergelijkbaar worden:52 Volgeils de Meniorie van Toelichting wogen deze argu-

453menten op tegen de op privacyovenvegitigeii berusteiide c o t i t ra - a rgu 11 i e n t e i i .

Het eerste arguiiient is natiturlijk geeti argunietit voor de opslag vati DNA-
111ateriaal, het is slechts een argunient dat aangeeft dat zorgvuldig 1110et wordeii
01]igegaaii met het DNA-materiaal en dat - bij de keuze voor verliietigitig - nioet
wordeti gecontroleerd of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Het tweede arguinent is
alleen van belang in gevalleti waariti een nieuwe test nioet wordell gedaan. Het is
niet otideiikbaar dat in deze gevallen opnieuw DNA-materiaal nioet wordenifge-
nonien. Als het echter zo is dat het DNA-materiaal pas vemietigd mag worden als
het belatig van het onderzoek dit toelaat (zoals onder het oude reginie), dan zou
een benodigde nieuwe test iii priticipe al zijn gedaati. Het derde arguinent gaat
wellicht gedeeltelijk op. Als DNA-profielen als gevolg van techiiische ontwikkelin-
gen onvergelijkbaar worden, iS ilieuw DNA-niateriaal nodig.

Het model dat iii deze paragraafgetoetst wordt is een deelniodel dat over de atidere
drie modellen kan worden gelegd. Alleen het opslaan van DNA-profielen versus

het opslaan van DNA-materiaal wordt getoetst.

Het reclit op privacy
Voor wat betreft de strafvordering is het op dit nionient alleen toegestaan otii bu
onbekende  verdachten  af te  leiden of iemand  man of vrouw  is.  Ook  kan  een  glo-
bale inschatting worden geniaakt vaii het ras of de geografische herkonist van ie-
tiiand (buvoorbeeld Noord- of Zuid-Europeaaii).  Iii het kader vati strafvordering
zijii er geeii andere bevoegdheden 0171 itiforniatie af te leiden uit DNA-iiiateria.11.
Voor niedische doeleinden zijii er wel nieer bevoegdheden, bijvoorbeeld oni on-
derzoek te doen naar (aanleg voor) bepaalde erfelijke ziekteii. In de discussie over
de opslag van DNA-materiaal 1110et reketiing worden gehouden met het feit dat er
iii de toekonist wellicht nieer uit zal zijn af te leiden en nieer zal zijn toegestami.
1)it is iliet hetzelfde: hoewel het bij wet verboden kati zijii 0111 bepaalde infortiiatie
af te  leideii  uit DNA-inateriaal bevat het DNA-niateriaal deze informatie wel. Het
is dan dus tiiet gezegd dat het ook 1100it Zal worden afgeleid als er wei beschikkitig
is over DNA-niateriaal.

452 TK 1998-1999.26 271. iw. 3. p. 3-4.
453    TK  1998-1999,  26 271,  tir.  3.  p.  4.
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Uit DNA-profielen zoals ze voor forensisch onderzoek worden genlaakt. is hele-
niaal  niets af te leiden.  Alleen het geslacht is af te lezen.45+ Een DNA-profielis iii et

111eer eti 11iet niitider dan een unieke streepjescode aan de hand waarvan ieniand
455

kati worden geYdentificeerd. Iii die zin lijkt het op otis BSN-tiumnier.   0111dat
we nu nog niet kuimen overzien wat iii de toekonist uit DNA-,itate,idal kan wor-
den afgeleid, is het recht op privacy een belangrijk argunient als het gaat oni de op-
slag van DNA-niateriaal.

In hoofdstukken 4 en 5 is een onderscheid geniaakt tussen identiteit als idet,i en
idetititeit als ipse Privacy heeft betrekking op de bescheniung van de ipse identiteit.

DNA-niateriaal valt onder de ipse identiteit oindat er infortiiatie over het zichzelf-
zijn uit aileidbaar is. Weliswaar kali (nog) 11iet veel worden afgeleid, niaar het is ze-
ker iliet ondetikbaar dat dit in de toekotiist zal veratideren. Daar DNA-profielen
vooral zien op de idriii identiteit, levert de opslag hiervan slechts een mininiale in-

breuk op het recht op privacy op. Het recht op privacy is wel in het gedilig voor-
zover het gaat oni de opslag van idetititeitsgegevens die gekoppeld zijii aaii het
DNA-profiel. Het DNA-profiel is, vanaf het nionient dat het herleidbaar is  tot  een
iiatuurlijk persoon - dat is over het algenieen op het nionient van koppeling aan
naam -, een persootisgegeven en valt als zodanig onder de Wet bescherndng per-

453soonsgegevens (Wbp).   Deze koppeling is echter pas 11iogelijk als bekend is v.in
wiens celiiiateriaal het DNA-profiel is. Aan het DNA-profiel zell- kun je niet zien
van  wiens  celniateriaal  het is.  Zou  er in  de  toekonist  tiieer  zijn  af te  leiden  uit
DNA-j,nitic/Cll. dan kan het beschouwd worden als een bijzonder persoonsgegeven
(art. 16 Wbp). Het is echter zeer onwairschijtilijk dat dit het geval zal zijii

Geconcludeerd kan worden dat de opslag van DN.4-1,tatena,1/ eeti ongerechtvaar-
digde inbreuk op het recht op privacy itihoudt. Een DNA-profiel is tili,ider privacy-
gevoelig daii het I)NA-tiiateriaal. Dit liiaakt dat het opslaan van het DNA-profiel
vati ilauwkeurig onischreven groepen (zoals gebleken is: de actieve critiziiiele po-

pulatie) gerechtvaardigd is.

454 De otiderzoeker ka,i ook het 1-)ow,isyndroo,ii .itlezeii, inaar dit wordt tiiet opgeiioiiieii iti het
1)NA-profiel zoals dat wordt bewaard. Verder kati 111ogelijke venvatitschap wordeti ati:eleid.

433 Het is maturlijk nooit hele,11,131 uit te Juitet, dat lileti iii de toekoti,st iets zal kutitieti atlezeti uit de

grafiek  (het  DNA-profiel);  dit  wordt echter zeer otiwaarschijizlijk geaclit. C)p het tiiotiielit dat het

toch gebeurt. zal door het NFI de keuze voor eeii midere nierker wordeti ge,iiaakt waantit liiets is
at- te leide,i.  WeI zullen  de bestaande  DNA-profielen dan  naar alle waarschiji lijkheid niet alleniaal

worden a.atigepast.
431,   Overigetis zijii  persootisgegevetis ook beschertiid olider artikeleti H  EVILM  e,1  l t) (;w. 1)e achter-

liggetide gedachte hierbij is het uitgAtippittit vati fatsoeillijke onigatig en het voorkonien vati dis-
criminatie. Deze achtergro,id is dus deels pmacy, deels gelijkheid. Toch valt de beschemii,ig v.iii
perfootisgegevetis tiiet 66!i op deti otider cle privacy valt. Dit blijkt ook uit het Ontwerp van de
Europese Grotidwet uit 21 H )4  (113 et aalige,10111 eti)  waarin  privac)· eii persootisgeger'eiis ditidelijk uit
elkaar worden getrokken in artikeleti 11-67 eli II-68.
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Het reclit op liclia,itelijke i,ttegritcit e,i het gelliklicidsbe,qi,Isel
Zowel het recht op lichaiiielijke integriteit als het gelijkheidsbegitisel zijii als zoda-
nig niet iii het geding als het gaat oni de etikele vraag iiaar de toelaatbaarheid vati
de opslag vaii DNA-prq/ieh·,i iii het licht Van het toetsitigskader iii vergelijking met
de opslag van DNA-11iateriaal. Het reclit op lichatiielijke ititegriteit ziet op de af-
nanie van DNA-niateriaal eii is daaroni iliet ill het gedillg. Het gelijkheidsbeginsel
is vooral van belang als het gaat 0111 de vmag voor wie eeti bepaalde regelitig wel en
iiiet geldt.

H,ialbaarlieid

Iii paragraaf 6.3.2 is ingegaan op een aantal argutiienten uit het bestaande debat,
namelijk de kaiis dat er misbruik wordt getiiaakt vati de gegeveiis, de kans op fou-
wn en de hoge kosteii eii de vereiste capaciteit. Deze argunienten spelen eeii rol bij
de opslag vati DNA-profielen. Het gevaar van nlisbruik echter, hgt vooral in de op-
slag vaii het DNA-niateriaal eli iliet ill de opslag van DNA-profielen. Eeti DNA-
profiel is imniers niet nicer dati een streepjescode. Met dit onderscheid iii gedachten,
hoeft het gevaar op niisbruik dus geen argutiient te zijn dat aan een DNA-databaiik
111et alleen DNA-profielen in de weg staat. Het gevaar vati nlisbruik wordt tot ac-
ceptabele proporties teniggebracht als sleclits wordt overgegami tot de opslag van

DNA-profielen.

Het niet bewaren van DNA-niateriaal zou itihouden dat bij een 'hit' de desbetref-
Ende persoon gevraagd zal ilioeten worden 0111 opnieuw DNA-materiaal af te
staan 0111 na te kutineti gaan of er geen fouten zijn geniaakt. Dit beteketit dat de
persoon Illoet worden getraceerd en dat wederoni DNA-niateriaal zoii tiioeten
worden afgetionieti, terwijl dat DNA-materiaal iii de huidige situatie tiog gewoon
in de diepvries zou liggeti. Dit brengt kosten met zich niee, maar voniit geen groot
probleetii. Het DNA-niateriaal kan opnieuw wordell afgenonien, itidien noodza-
kelijk gedwotigen op grond van de bestaaiide wetgeving. Een serieuzer probleeni
zou oxitstaan als techiiisch ineer 111ogelijk wordt. Er kutiiien dan uitgebreidere pro-
fielen komen. Daarvoor is het niateriaal nodig. Het serieuze van dit probleem zit
echter veeleer iii het feit dat het afteiden van nieuwe profielen een groot beslag legt

op de capaciteit eti hoge kosteii niet zich niee bretigt. Alle DNA-profielen zouden
dati kunnen worden 'uitgebreid'. Er is dus ook zonder het feit dat het inateriaal
nogniaals zou moeten worden afgetionien een probleem. Het is dan de vriag of
deze uitbreiditig echt tiodig zou zijn en of- de huidige DNA-profielen niet al be-

trouwbaar getioeg zijn. Het argunient vaii de kosten en de capaciteit geldt ook
voor een DNA-databank waarin alleen DNA-profielen worden opgeslagen. De
beschrijving van de situatie in Engeland heeft zelfs geleerd dat de opslag van I)NA-
tiiateriaal Cook) kostbaar is.
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6.5 Conclusie

In dit hoofdstuk is een aantal mogelijke DNA-databailken gepresenteerd. Het be-
treft de bestaande Nederlandse en Engelse databank en twee theoretische niodellen,
tiamelijk eeti bevolkingsbrede DNA-databank en een DNA-databank met alleen
DNA-profielen. Dit laatste niodel betreft de inhoud vati de databatik en niet zozeer
de reikwijdte. Iii paragraaf 6.4 zijn deze vier niodellen getoetst xiii het toetsingska-
der uit hoofdstuk 5. Reeds opgemerkt is dat er nog andere 111odellen detikbaar zijn,
niaar dat deze modellen als varianteti beschouwd kuntien worden op de getoetste
tiiodellen. De getoetste niodellen representereii grofweg de mogelijke databanken.
Alleen de niet-realistische mogelijkheid 0111 heleniaal geen DNA-databank te heb-
ben is niet getoetst.

Als eerste is het niodel van een bevolkitigsbrede DNA-databank, waariti de DNA-
profielen van alle Nederlanders en alle iliet-Nederlanders die in Nederland verblij-
veii of hebbeii verbleven  zijn opgenomen, getoetst.  Een bevolkingsbrede DNA-
databaiik levert een inbreuk op het recht op privacy op. Zoals beargunienteerd is
deze inbreuk vooral gelegen in het feit dat het DNA-materiaal wordt bewaard. Dit
is iliet noodzakelijk en proportiotieel. Ook is het met noodzakelijk en proportio-
ileel 0111 van illensen die tiooit niet Justitie in aiwiraking zijii geweest, DNA-
niateriaal af te nemen en op te slaan. Het opslaan van DNA-niateriaal van deze
laatste groep z.11 iziet leiden tot beduidetid hogere opsporingspercentages en is daar-
om niet te rechtvaardigen. Voor de itibreuk op het recht op lichamelijke integriteit
vervolgetis, geldt dat de afiianie van wangblijni wordt gezien als een relatieflichte
inbreuk. Dit wil nog niet zeggen dat de inbreuk daaro111 zonder tizeer te rechtvaar-

digen is. Het zal bij wet moeteii zijii gelegitiiiieerd. Als de inbreuk op het recht op
privacy kan wordeii gerechtvaardigd - wat voor eeti bevolkingsbrede DNA-
databank iliet ZO is veimvege het getioenide gebrek aan noodzakelijkheid eii pro-

portionaliteit - is de inbreuk op het recht op lichatiielijke integriteit vaak ook ge-
rechtvaardigd. Als de hielprik kaii worden gebruikt, is het recht op lichanielijke iii-
tegriteit iliet iii het geditig oiiidat geen letterlijk aanraken nodig is 0111 het bloed te
verzameleti. Het gelijkheidsbeginsel is ook niet in het geding: iedereen wordt bij
eeti bevolkingsbrede DNA-databaiik ilillilers gelijk behandeld. De haalbaarlieid is

bij een bevolkitigsbrede DNA-databatik eeti cruciaal argunient. 1)e kosteii zijn
hoog en de huidige capaciteit is otivoldoende.

Voor de bestaande modellen, het Engelse en het Nederiandse, geldt het argutiient
van de haalbaarlieid iii zoverre niitider sterk dat de niodellen reeds bestaan en dat
ze daaroni ketitielijk realiseerbaar zijii. Beide 111odelleii houdeti eveneetis een iii-
breuk op het recht op privacy iii. De vraag is wederoiii of deze itibreuk noodzake-

lijk en proportioneel is. Als het criteriuin van de actieve criniinele populatie wordt
gehanteerd, is sprake vati een gerechtvaardigde inbreuk op het recht op privacy.
Aangetoond illoet dan wel worden dat de categorieen niensen waarvan DNA-

166



niateriaal wordt afgenomen en opgeslagen inderdaad behoren tot de actieve crinli-
nele populatie. Voor veroordeelden is dit duidelijk. Ook voor de veroordeelden
waarvan de veroordeling nog niet onherroepelijk is en voor sonitiiige groepen ver-
dachten, geldt dat de opslag noodzakelijk en proportioneel kan worden geacht.
Hierbij kan een glijdende schaal warden gehanteerd, bijvoorbeeld iii extreme ui-
tersten: van ieniand die iii eerste aai]leg is veroordeeld voor nioord wel; voor een
fietsendief iliet. Voor verdachten van minder zware delicten eii voor de DNA-
databank minder relevante delicten, zoals verniogensdelicten. die nog niet zijn ver-
oordeeld en voor arrestanten geldt dat de opslag iziet gerechtvaardigd is. De actieve
criininele populatie kan dus worden gedefitzieerd als bestaande uit die nietisen die
veroordeeld zijll, waarbij (inherent) een recidiveverwachting bestaat. De inbreuk
op het reclit op privacy van vrijwilligers kan worden gerechtvaardigd als de betrok-
kenen goed worden geinfornieerd en toesteninling is verkregen. Er nioet daii ook
een 111ogelijkheid bestaan om de toesteninling weer tel'ug te trekken. Van kindereii
die niet veroordeeld zijn en die dus niet tot de actieve criniitiele populatie behoreii,
111ag geen DNA-materiaal worden opgeslagen. Voor kinderen die wel veroordeeld
zijn zou wederom een glijdende schaal moeten gelden. De keuze zou bijvoorbeeld
kumien worden geniaakt oni pas bij een tweede veroordelitig (als dus recidive
heeft plaatsgevonden) ofalleen bij bepaalde delicten DNA-materiaal afte tienien en
op te slaan. Ook kan de bewaarternlijn proportioneel worden vastgesteld. Boven-
staande argunientatie geldt Iiiet alleen voor wat betreft de vraag of de itibreuk op
het recht op privacy noodzakelijk en proportioneel is - deze vraag zou iiiiniers in
het licht van de toetsing aan het recht op privacy niinder relevaiit zijii als slechts

DNA-profielen warden opgeslagen - maar ook voor wat betreft het gelijkheidsbe-
ginsel. Wanneer is sprake van gerechtvaardigde ongelijkheid? Ook hier biedt het
criterium van de actieve criniinele populatie een handvat. Het criteriuni rechtvaar-
digt ongelijke behandeling.

Welk niodel heeft nu de voorkeur gezien het toetsingskader? Het heeft de voor-
keur te besluiten het DNA-niateriaal 11iet te bewaren. De inbreuk op het recht op
privacy is daii mininiaal, oindat deze itibreuk alleen betrekking heeft op de opslag
van de persootisgegevens die kan plaatsvinden volgens de regels van de Wbp. Ook
werkt het kostenbesparend daar het Engelse voorbeeld laat zien dat opslag van een
groot aantal nionsters een groot beslag op de financiele nuddelen legt. De inbreuk
op het recht op lichanielijke integriteit is bij alle niodelleii niet groot onidat de af-
nanie van wangslijmvlies als een lichte itibreuk wordt gezien.

Als gekozen wordt voor de optie oni alleen DNA-profieleii te bewaren, welke ca-
tegorieen mensen komen hiervoor dan iii aaimierking? Vanuit het oogpunt van
proportionaliteit eti haalbaarheid heeft het iliet de voorkeur 0111 voor een bevol-
kingsbrede DNA-databank te gaan. Het is iliet proportioneel om van iedereen
DNA-profielen op te slaan. Voor wat betrefi de opslag van DNA-profielen wordt
aldus getwijfeld aaii de proportionaliteit van een bevolkingsbrede DNA-databank
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met DNA-profielen ten opzichte vaii de huidige DNA-databank, echter niet in het
licht van een inbreuk op de privacy, onidat dit recht niet in het geding is waar het
gzat oni de ide,i, identiteit, niaar wel iii het licht van de proportionaliteit als uitwer-
king van het gelijkheidsbeginsel. Hoewel een bevolkingsbrede DNA-databank een
VOI:111 Van gelijkheid tot gevolg heeft, ligt de voorkeur toch bij cell vorni waarvoor

een rechtvaardiging kati worden gegeven op andere gronden. Een aiteriuni dat
daarvoor geschikt is, is dat van de actieve criniinele populatie. Dit criteriuni kan
gerechtvaardigd worden gezien de recidiveverwachting en is beargumenteerbaar
proportioneel. De voorkeur gaat dus uit naar een vorni van gerechtvaardigde onge-
lijkheid en niet naar een vorni van letterlijke gelijkheid, zoals ook beargumenteerd
in hoofdstuk 5. Ook gezien de haalbaarheid van een DNA-databank in temien van

kosten en capaciteit is een beperkte DNA-databank veel reeler.

Gezien het toetsingskader moet de voorkeur worden gegeven aan een DNA-
databank waarin de DNA-profielen zijn opgeslagen van de actieve crinlinele popu-
latie. De vraag is hoe zo dicht niogelijk in de buurt van dit criteriuni kati warden

gekonien. Onder dit criteriuii i vallen iii elk geval veroordeelden. De stigniatisering
die volgt is te rechtvaardigeii op grond van ervaring iii het verleden en algenieiie

recidiveverwachting. De bestaande Nederlandse DNA-databatik zou kuillien wor-
den uitgebreid door in meer gevallell DNA-niateriaal af te netiien.  Er vallen nieer
veroordeelden onder de actieve critiiinele populatie dan waarvan ilu DNA-
registratie plaatsvindt. Vervolgens kan een indeling worden geniaakt (glijdende
schaal) waariti rekellilig wordt gehouden met de zwaarte van het delict en de status

(herroepelijk/oiiherroepelijk) van de veroordeling of het delict waarvan ieniand
verdacht wordt, om vast te stellen van welke nog niet onherroepelijk veroordeel-
den en verdachten DNA-profielen mogen worden opgeslagen, en tevens 0111 be-

waarternlijnen te bepalen. Een glijdende schaal op basis van de zwaarte van het de-

lict en de algemene readiveverwachtitig is hierbij gerechtvaardigd.

Arrestanten vallen niet onder de actieve crinlinele populatie. Voor vrijwilligers
geldt ee11 inforniatie- en toestenimingsplicht. Ook illoet de niogelijkheid bestaan
0111 deze toesteiiiniing terug te trekketi. Van kinderen is de opslag in vrijwillig ka-
der niet proportioneel.  Een kind kan 111imers  niet zelf beslissen.  Ten slotte lijkt de
opslag van DNA-materiaal van sporen en overleden slachtoffers geen probleeni op
te leveren. Dit is noodzakelijk iii het kader van de opsporing. Het zijn de enige ge-
vallen waarin ook het DNA-niateriaal mag worden bewaard, onidat dit DNA-
niateriaal iii een later stadium niet opilieuw is te verkrijgen.
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Iii dir hoofdstuk iS onderzocht welke norniering voor een DNA-databaiik het beste
te rechtvaardigen is in het licht van het toetsingskader. Wat ila de toetsing blijft
staan is de niogelijkheid van verwantschapsonderzoek. Deze mogelijkheid heeft

iliet alleen cotisequenties voor de DNA-profieleti die zijn opgeslagen iii de DNA-
databank, 111aar ook voor het grootschalig DNA-onderzoek en het onderzoek „aar
persoonskennierken. Vatidaar dat erop tenig zal worden gekonien iii de volgende
hoot-dstukketi.
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Hoofdstuk 7

Het grootschalig DNA-onderzoek

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het grootschalig DNA-onderzoek. Van een
grootschalig DNA-onderzoek is sprake als aan een bepaalde groep, bestaaiide uit
inetiseii die voldoen aan het daderprofiel, niaar die iliet verdacht zij 11, wordt ge-
vraagd vrijwillig nice te werketi aan een DNA-onderzoek door DNA-niateriaal af

457te staan. In paragraaf 7.1 wordt de bestaande situatie beschreven. De criteria
waaraan voldaan moet zijn voordat tot een grootschalig DNA-onderzoek kan
worden overgegami 51 de criteria die worden gehmiteerd voor het vaststellen van
de iii het onderzoek te betrekken groep, konien aaii de orde  (7.1.1),  evetials  de po-

sitie van weigeraars (7.1.2). In paragraaf 7.2 wordt de situatie in Engeland uiteenge-
zet. In paragraaf 7.3 ten slotte, vitidt eeii toetsiiig plaats van het grootschalig DNA-
onderzoek aan het toetsingskader uit hoofdstuk 5.

Iii het vorige hoofdstuk stotid de DNA-databank cetitraal. Een aantal illogelijke
databankinodellen is getoet:st. Hoewel niet is betoogd dat er een bevolkingsbrede
DNA-databank zou nioeten konien, zou deze, mocht er iii de toekonist wel een
komen, het grootschalig DNA-onderzoek overbodig 111aken. Als inmiers alle
DNA-profielen (en wellicht ook het DNA-materiaal) zijn opgeslagen, dan is het
iliet nieer tiodig oni een aatital mensen apart te vragen hun DNA-niateriaal af te
geven. Deze situatie bestaat nu iii elk geval niet, dus het grootschalig DNA-
onderzoek kati wel degelijk een rol spelen in het opsporingsonderzoek. Het enige
dat nu al wel geconcludeerd kan worden is dat het grootschalig onderzoek in de
toekolilst steeds mitider snel noodzakelijk zal zijn als gevolg van het groeien van de
DNA-databank. 45H

7.1 De bestaande situatie

In deze paragraaf wordt de bestaande situatie rondom het grootschalig DNA-
onderzoek geschetst. Zoals opgenierkt heeft een grootschalig DNA-onderzoek
slechts zili als een zoektocht ill de DNA-databank niets heeft opgeleverd. Een der-
gelijke zoektocht  ill de DNA-databank heeft  als  doel te onderzoeken  of het  DNA-

457    De    uitgebreidere    defillitie.    atgeleid    uit   TK   21-1(1()-24)11 1,    27   401)    VI.    tir.    49.    eli de website
<www.dnasporeti.111>, luidt: vall eeti grootschalig 1)NA-onderzoek is sprake als aati een bepailde
groep, bestaatide uit inetise,1 die voldoen aaii het daderprofiel - waardoor ee,1 vertlioedeti is otit-
stailii dat de dader tot deze groep illelisen behoort -, en voor wie gee,1 individuele aatiwijzingen
best.iati dat ze betrokken zijii bij her delict - ze zijii dus tiiet verdacht -. wordt ge\·raagd om vrij-
willig liiee te werketi aa,i eeti I)NA-oiiderzoek dat die,it oni het DNA-materiaal te vergetijketi
niet het gevotideti sporentiiateriaal dat direct verbatid houdt niet het gepleegde strafbare kit. Met
het vereiste directe verband van het gevotiden sporetitiiateriaal niet het gepleegde strafbare feit
wordt benadrukt dat het moet gaan oni een daderprofiel. Zie ook par. 7.1.

438  Zie Ook TK 2(H)(1-2(M)1, 27 4(X) VI. tir. 49, p. 6.
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profiel vaii de persoon die een spoor heeft achtergelaten, wellicht al bekend is.
Daartoe nioet het DNA-profiel van het gevonden spoor vergeleken worden illet

alle DNA-profielen uit de DNA-databank. In die zin vindt een grootschalig DNA-
onderzoek plaats in de DNA-databank. Dit is echter niet het soort grootschalig
DNA-onderzoek waar in dit hoofdstuk op wordt gedoeld. In dit hoofdstuk gaat
het oni gevallen waarin sporen zijn gevonden en geen concrete verdachte in beeld
is. Eeti bevolkingsonderzoek zou dan een verdachte op kunnen leveren. Bij zo'n
bevolkingsonderzoek hoeft 11iet alleen nwar gedacht te worden aan een DNA-
onderzoek. Iii het verleden zijii ook al eens andere grootschalige onderzoeken uit-

gevoerd, zoals een schrij*roef, vitigerafdrukkenproeven, een alibi-onderzoek en
zelfs een 'vuilnisbakproef, waar hieronder kort op wordt ingegaan. De bekendste
voorbeeldeii Zijtl de Blijhanister schrij*roef uit 1974, de Rotterdanise vingeraf-
drukkenproef uit 1975, de Barendrechtse moordzaak uit  1983 (vitigerafdrukken-
proet), de Stede Broecse vingerafdrukkenproef uit   1984,  een   alibi-onderzoek  iii
Udeii  uit   1986  en  het  otiderzoek  iii  de  zaak Yasniina (vuilnisbakproef, viiiger-  en
handpaltiiafdrukketionderzoek en schrijt roef).

De eerstgenoemde schrijfproefvond plaats onder de niantielijke bewoners van Blij-
ham  in de leeftijd van  12  tot 65 jaar. Het ging om een serie emstige brandstichtin-
gen waarbij als aanwijzitig alleen eeii hatidgeschreven anoilienie brief resteerde.
Eeti schrijfproef onder bijiia 700  tiiatineii  was  dringend noodzakelijk vatiwege het

459

recidivegevaar. Het leidde tot aanhouding van de dader. Bij de Rotterdaiiise
vitigerafdrukkenproef ging het oni  een onderzoek onder de  mannelijke inwoners
iii de leeftijd  vati  15  tot  65 jaar bituien  een bepaalde straal rondoni de plaats delict.
Het betrof hier 589 personen en bijiia 2000 vitigerat-drukken.46" Dit onderzoek
leidde niet tot de oplossing van het misdrijfi In de Barendrechtse Moordzaak uit
1983 werd eerst een huis-aan-huisonderzoek gehouden waarin om verklaringen
werd gevraagd. Later werd  aan  6(JC)  personen  tussen  de  15  en  40 jaar gevraagd om
mee te werken aati eeii vitigerafdrukketiproef Hierdoor werd de dader gevonden.

Bij de Stede Broecse vingerafdrukkenproef ging  het  0111 een proef onder  alle  nian-
ilen tilssell  de  18  en  45 jaar uit het genoetiide dorp. In totaal werden  1704  sets vin-

4(,1

gerafdrukketi afgetionien. Het onderzoek leidde tot aa,ihouding van de dader.
Het alibi-onderzoek iii Uden werd gehouden tiaar aatileiding van een verkrachting
en tizishandeling. Er was een vaag signaletiietit en het was bekend dat de verdachte
op een late bus was gestapt. Aan tien niantien werd oni een alibi gevraagd. Dit
leidde liergells toe. Nadat eeii paar niaanden later eeti nietiw slachtoffer was geval-
len, werd een enqu6te gehouden waariii aan enige honderdeti tiiannen werd ge-
vraagd oni eeti alibi. Het is tiiet bekend waar dit toe heeft geleid. Iii de zaak Yas-
111i1ia tenslotte, is aan de bewoners vall 136 wonitigen gevraigd hun vuilniszakken
af te staan,  oinciat  het  lichaatii  van het 5-jarige nieisje  was aangetroffen  iii  het huis-

45•*  Meijers 1982: eii 13ijvoet 1986, p. 317.
4-'  Bijvoet 1986. p. 317.
441     Bij\-oet  1986,  p.  318.
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vuil van het gebied waarin deze woningen vielen. Nieniand weigerde niee te wer-

ken. Ook werd aan dezelfde bewoners gevraagd niee te werken aan een finger- en
handpalinafdrukken onderzoek en aan een schrijfproef Op de vuilidszak was na-
nielijk eeii vitigerafdruk aangetroffen en in de nabijheid van het lichaani was een
brie(ie gevondeti. Ook deze medewerking weigerde nieniand. Twee personen

462werden als verdacht aangenierkt, waarna een van hen bekende.

Het valt op dat het grootschalig onderzoek iii elk geval iii 4 van de 6 genoemde
zaken tot eeii opheldering van het delict leidde. Dit spreekt voor het grootschalig
onderzoek, hoewel niet kan worden uitgesloten dat niislukte onderzoeken wellicht
minder of niet in de publiciteit komen. Uit de voorbeelden is een aantal criteria
voor de vraag wantieer niag worden overgegain  tot een dergelijk onderzoek, afte
leiden.  Zo  g.zat  het  0111  een  emstig of zwaar niisdrij f dat heeft geleid tot verontrus-

ting oiider de bevolking: waarbij de dader wordt veniioed zich iii een bepaalde
(lokale) doelgroep te bevinden; aan deze groep wordt gevraagd oiii vrijwillige nie-
dewerking: om het vastgelopen otiderzoek weer op gang te brengen (ultiniuni re-
tiiediuni). Het onderzoeksniateriaal wordt  tia  aftoop  van het onderzoek vertiie-

1 463tlga. Het grootschalig onderzoek werd in het verleden, zo blijkt, niet zonder
nieer toegepast. Men was zich bewust van de inbreuk op (gron*rechten van de
onschuldige burger. Zo merkt Meijers op dat de proportionaliteit en de subsidiari-
teit een belatigrijke rol spelen. Er moet sprake zijn van evenredigheid tussen het
nuddel enerzijds en de ernst van het strafbare feit en de verontrusting die daardoor
ontstaan is anderzijds. Vervolgens (subsidiariteit) moet het zo zijn dat de conventio-
tiele niethodeti hebbeti gefaald.

464

Tot zover de grootschalige onderzoeken uit het verleden. Ze illustreren aan welke
aantallen vrijwilligers werd gevraagd niee te werken eii in welk soort zaken groot-
schalig onderzoek werd ingezet. Net als bij het grootschalig DNA-onderzoek,
geldt bij de grootschalige onderzoeken uit het verleden dat per definitie geen spra-
ke is van een verdachte in de ziti van artikel 27 Sv. Aan de vereisten van dit artikel,
namelijk dat er sprake nioet zijn van een strafbaar f6it, van een redelijk vernioeden
van schuld van de betrokkene aan dat strafbare feit, en dat het vermoeden op feiten
of 0111staiidigheden tiioet zijii gebaseerd, hoeft niet te zijn voldaan.  Iii zaken waarin
dit wel het geval is, is een grootschalig onderzoek overbodig. Het DNA-onderzoek
kan dan gewoon plaatsvinden op grond van bestaande wetgeving. Het ontbreken
van een verdetiking in de zin van artikel 27 Sv konit terug iii paragraaf 7. 1.2, na-
tiielijk bu de bespreking van de gevolgen van een weigering tot niedewerking. Het

462  1)e beschrijvitig vati deze zaken is iii grote lijtieti otitleetid  aaii  TK 2(7 M)-2(M)1.  27  4(K) VI,  iir.  49.

p. 3-4.

46.3  Zie Meijers 1982, p. 45 eti Bijvoet 1986. p. 321 1. Wel blijkt dat niet bij alle voorbeeldell de criteria
eetiduidig worde,1  gehanteerd. Volgells Bijvoet  1986,  p.  32().  is  dit  iii het kader vaii  de  itidividuele
rechicbachertiling eii de rechtsgelijkheid weI tiodig

44    Meijers  1982.  p.  44.
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grootschalig DNA-onderzoek heeft iinniers betrekking op vrijwilligers. Het gaat
oni een groep nienseii die wordt gevraagd mee te werken 0111 zo een richtitig te
vinden bintlell het onderzoek. Het 'niooiste' resultaat zou natuurlijk zijii als er eeii
Illatcli plaatsvindt en dus een verdachte in beeld konit. In de nieeste gevallen echter,
gaat het er in eerste instantie oni dat eeti groot aantal niensen wordt geexcludeerd
als dader oindat het DNA-profiel iliet overeenkonit. Ook dit is een goed restiltaat,
daar het de opsporingsambtenaren van een bepaalde 'focus' bitmen het onderzoek
af kati halm. Iii paragraaf 7.1.1 wordt kort ingegaaii op de bestaande criteria voor
het grootschalig DNA-onderzoek eii uitgebreider op de bestaande criteria op
grond waarvan de groep wordt geselecteerd.

7.1.1 De criteria voor het grootschalig DNA-onderzoek
Eeti grootschalig DNA-onderzoek vindt op vrijwillige basis plaats onder een be-
paalde groep inetisen. Het grootschalig DNA-onderzoek is aan het begin van deze
paragraaf als volgt gedefinieerd.  Van  een grootschalig DNA-onderzoek is sprake  als
aan  een bepaa/de groip,  bestaande uit  niensen die voldoeti aan het dade,proftel - Zvaar-

door een vennoeden is ontstaan dat de dader tot deze groep metisen behoort, eli
voor wie Ace,1 individitele aainifizi,Weit bestaan dat ze betrokken zijn bij het delict -
ze zijii dus niet verdacht, wordt gevraagd 0111 tin-i,pillif nice te werken aaii eeii
DNA-o,iderzoek (lat dient om het DNA-materiaal te vergelijken illet het gevondeti

4 ,5

sporentilateriaal dat direct verbatid lioildt niet liet gepleegde strall,are feit. Wat nwakt
een DNA-onderzoek tot een grootschalig 1)NA-onderzoek? Hoewel bij een
grootschalig DNA-otiderzoek altijd sprake is van vrijwillige medewerkitig, is de
vrijwilligheid niet de bepalende factor. Er kan ininiers ook om vrijwillige niede-
werking wordeii gevraagd zotider dat sprake is van een grootschalig DNA-
onderzoek en zonder dat sprake is vati een verdachte iii de zin van artikel 27 Sv.
I)it is het geval in het traditionele opsporingsonderzoek, waarin iliet alleen sprake

kati zijn van (gedwongeii) DNA-onderzoek bij verdachten, maar waarin ook aan
een  of nieer niensen oni vrijwillige niedewerking kati worden gevraagd op groiid
van een itidividuele beoordeling van het feiteimiateriaal. De basis hiervoor ligt sinds
2()() 1  iii artikeleti  15 la  eii  1953  Sv. Het woord 'verdachte'  is  uit deze artikeleti  ge-
schrapt waardoor liu ook, lilits toestenimitig is verkregen, vrijwillig DNA-
onderzoek mogelijk is bij niet-verdachten. Het gaat dan bijvoorbeeld otii huisge-
tioten wier DNA-profiel men Wil hebben oni bepaalde 'sporen' uit te ktintien slui-
ten. Daaniaast is er een 'nisseticategorie: Het kan dan bijvoorbeeld gaail 0111 geval-
len waarin .iatiwijzitigen of tips tiaar een bepaalde persoon wijzen,  tiiaar die deze
per.soon tiog niet tot verdachte 111aken. Het zijii dus niensen die zich bevinden iii
het gebied vaii de subtiele greils tussen wel en iliet verdacht. Ze zijii niet verdacht,
niaar er kati, door de aanwijzingen of tips, een zekere vortii van verdenking zijn
oiitstaaii. Ook het aantal is niet bepaleiid voor de defillitie van het grootschalig

4.5 1)e groep nioet dus zijn atgebake,id (bepaalde groep): er moet sprake zijn vati eeti direct verbaiid
tusseit het gevotideti sporetiniateriaal eli het gepleegde stratbare teit (daderprofiel): er is geen ver-
dachte eii op de geselecteerde groep bet-ust ook geeti L·erdetiki,ig: eii de melle,\·erkitig is \'rijwillig
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DNA-onderzoek. Het aantal loopt iniiiiers nogal uiteen. Er kan een grootschalig
DNA-onderzoek plaatsvinden onder 50 metisen, terwijl uiteindelijk, verspreid over
ee11 periode, traditioneel DNA-onderzoek kati hebbeti plaatsgevonden onder een
gelijk aantal mensen. Waar de gretis ligt is onduidelijk. Het onderscheidende crite-
rillill tussen eell grootschalig DNA-onderzoek en een gewoon (kleinschalig)
DNA-onderzoek op vrijwillige basis lijkt te zijn het feit dat het bij een grootschalig
DNA-onderzoek gaat 0117 een groep met niensen die voldoen aaii het daderprofiel,
waardoor een vernioeden is ontstaan dat de dader tot de groep behoort, en tegen
wie geen individuele aanwijzingen van betrokkenheid bestaan. Hierbij is tiieteeti
een kanttekening te plaatsen, nanielijk dat sonis tiiensen erbij worden betrokken
onidat de politie ze in het vizier heeft, terwijl die niensen nog nooit zijn veroor-
deeld en van hen dus geeti DNA-profiel bekend is iii de DNA-databank. Ook
kunnen atideren bij het grootschalig DNA-onderzoek worden betrokken, zoals
groepen eerder veroordeelden. Het gaat 0171 veroordeelden waarvan nog geen
DNA-profiel bekend is in de DNA-databank.

De groep 111ensen die wordt gevraagd oni niee te werken is sanietigesteld op grond
van eeii aantal criteria. Het zijn de criteria die behoren bij het daderprofiel. Voordat
de groep wordt saniengesteld, moet eerst worden beoordeeld of een grootschalig
DNA-onderzoek plaats mag vinden. Er zijii dus criteria op twee niveaus. 4,0 Ener-
zijds zijn er criteria op grond waarvan besloten illag worden tot eeri grootschalig
DNA-onderzoek. Hiervoor heeft de iilitlister een handvat geboden in de vonii vati

een lusge met criteria oni te bepalen in welke zaken Illag worden overgegaan tot
een grootschalig DNA-onderzoek. Deze criteria zijn er gekonien naar aanleiding
van  twee  'voorloperzaken'  (par. 7.1.1.1) Anderzijds zijii er criteria op grotid waar-
vali vervolgetis de groep illensen lilag worden geselecteerd waaraan wordt ge-
vraagd (vrijwillig) niee te werken ian het grootschalig DNA-onderzoek (par.
7.1.1.2). Dit laatste is een lastig en probleniatisch punt onidat het dus niet gaat 0111
11iensen die verdacht zijn, niaar wel om mensen die op grand van die selectiecrite-
ria binnen een groep vallen. Deze groep zou beschouwd kunnen worden als een
risicogroep: het lijkt waarschijnlijk dat de verdachte zich onder de geselecteerde
iiieiisen bevindt.

7.1.1.1   Criteria voor inzet van het opsporingsmiddel
Met de twee voorloperzaken wordt gedoeld op twee beruchte zaken waarin het
grootschalig DNA-onderzoek voor het eerst aan de orde is geweest, nanielijk de
zaak vati de Utrechtse serieverkrachter en de zaak Vaatstra. Beide zaken zijn nog
altijd onopgelost. Iii de zaak van de Utrechtse serieverkrachter gitig het 0111 een se-
rieverkrachter die actief was in het bosgebied rondoin Utrecht. Op 9 augustus
1995 vond de eerste poging tot aanranding plaats iii de buurt van de UithoE Ver-
volgens wordt op 24 augustus een vrouw aangerand die weet te ontkomen. Op 5

466
TK 2(X M )-24 M ) 1, 27 41 M) VI, tir. 49, p. 7.
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septeniber echter, vindt de eerste verkrachting plaats. De slachtoffers geven steeds

ongeveer hetzelfde signalenietit. Ze spreken over een blonde man van 25-35 jaar
niet een lengte van  1,75 -  1.80 nieter, tiiet een bol gezicht, een stevig postuzir, eeii
otiregelinatig gebit en een rechteroorring. Hij spreekt beschaatil Nederlands. Dit
alles wordt pas eind oktober door de politie naar buiten gebracht. Eerst vindt  op  13
september  nog  een nlislukte verkrachting plaats,   op   15   septeniber een (gelukte)
verkrachting,  op 17 septeniber weet een slachtoffer te  ontkonien en wordt een  an-
der slachtoffer aatigeratid, op 24 septeniber weer een verkrachting, op 25 septeni-
ber freer eeii aanratiding. op 26 septeniber worden weer twee vrouwen lastig ge-

vallen waar er 66n van ontkotiit, en op 3 oktober is er weer een verkrachting.

hitiiiddels  is  het  voor de politie duidelijk  dat  het  in  de  zaken om dezelfde dader

gaat en dat de dader vennoedelijk  niet uit zichzelf zal stoppen. Het daderprofiel
wordt iiaar buiten gebracht en dit levert een groot aantal tips op. De politie heen
de handeii vol aan het onderzoek en vraagt itiwotiers vaii Utrecht oni begrip voor
het feit dat deze zaak voorralig heeft boven andere zaken. Op 27 november en 1

deceniber vindt toch weer een poging pl.las. Beide keren weet het slachtoffer te
ontvluchten.

Iii dezelfde tijdsperiode voereti twee deskundigen,  P.  vati den  Eshot-en E.  de Kleu-
ver, eeti psychologisch otiderzoek uit tiaar otigeveer 1(}C) verkrachters iii 267 zaketi.
Ze concluderen dat verkrachters in de regel iliet ver reizen naar de plaats waar het
niisdrijf plaatsvindt. Met de auto reizen ze geniiddeld 10,3 kiloiiieter en 111et de

fiets geiniddeld 5,5. De Utrechtse serieverkrachter kotiit illet de fiets. De politie
weet dit onidat hij zijn slachtolfers vaak overvalt door naast ze te konieti fietsen. De
politie trekt op grond vaii de gegevens een cirkel rondoin de plaatsen waar de niis-
drijven plaatsvinde,i. Dit is iii het gebied tussen Atiielisweerd en de Uithof. Onidat
de serieverkrachter zijii activiteiten echter verplaatst iii de richting vaii Groetiekati,
Bosch eti Dinii en Huis ter Heide, dat is ee11 verschuivitig van ongeveer 5 kilome-
ter,  wordt liet gebied groter.  Op 17 december  1996  vindt  weer  een  verkrachting

plaats.

Op  22  septeniber 1998 vraagt de politie  0111  toesteninling  voor cell grootschalig
DNA-onderzoek onder 600 tiiannen. Hiervoor is 3 miljoen gulden nodig. Omdat
iiiaar 75().()()(} gulden wordt toegekend, moet de kring van iiialinen kleitier wordeti
geiiiaakt. Eerst vindt een vergelijkitig pla.its van het gevonden DNA-tiiateriaal niet
de  DNA-profielen die al in de DNA-databank zitten. Vervolgens wordt aaii  119
111atineti gevraagd 111ee te werkeii aan een grootschalig DNA-onderzoek. Het
grootschalig DNA-onderzoek levert niets op. Nadat de serieverkrachter iii 2(X}1
opnieuw toesloeg, werd weer niet veel rechercheurs aan de zaak gewerkt. 111 totaal
hebbeii 228 matiiien vrijwillig DNA-iiiateriaal at-gestaan. De zaak is echter nog al-
tijd onopgelost. Wel is het DNA-profiel v;in de dader beketid. Het is dus niet On-
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deizkbaar dat de identiteit van de Utrechtse serieverkrachter iii de toekotiist ooit
bekeiid zal worden.

Een tweede beruchte zaak is die van Mariatitie Vaitstra. Iii de nacht van 30 april op
1  niei 1999 wordt Marianiie Vaatstra verkracht eti vervolgeiis vennoord.  Ze is ge-
wurgd met haar eigen bh en haar keel is doorgesneden. De zaak zorgt voor veel
ophef iii  het  hele  land,  niaar vooral  in  Friesland,  waar  zij  vandaan konit. Mariaiine
is gaaii stappen iii een discotheek iii Kollum. Daania zou zij niet een taxi tiaar huis
gaan. Geholpen door twee jongens, heeft ze echter een fiets gestolen. De joilgens
zijii een eindje met haar nieegereden en op een bepaald nionient moest ze alleell
verder naar haar woonplaats Zwaagwesteinde. Iii Veetiklooster wordt ze van de
fiets getrokken.

Al snel wijzen veel beschuldigetide vingers in de richting Van het nabijgelegen
asielzoekerscentrum De Poelpleats. Twee asielzoekers, een Irakees en een Afghaan,
zijn vlak na de illoord spoorloos verdwenen. De politie verricht onderzoek naar
alle tips die bitilienkonien. Zo wordt op 13 oktober ook de nlissende Irakees gear-
resteerd. Zijii DNA-niateriaal blijkt iliet overeen te koliien met het DNA-
niateriaal dat is gevonden op het lichaani van Marianne. Veel later in het onder-
zoek wordt overigens ook de Afghaaii gevonden. Ook bij hein levert DNA-
otiderzoek geen niatch op.

In januari 2000 wordt Kan bijna 200 niannen gevraagd vrijwillig mee te werken aan
eeti DNA-onderzoek. Het gaat 0111 niannen niet wie Marianne oniging, en 0111
tiiantien die in het verleden al tens zijn veroordeeld voor een levensdelict 11iet een
seksuele Component en die ten tijde van de moord vrij waren en zich mogelijk iii
de nabijheid van de plaats delict bevonden. Daaniaast gaat het 0111 niatuien wier
nanien werden genoetiid in het onderzoek. Het DNA-onderzoek verloopt niet
soepel. De pers is aanwezig en daarom wordt het onderzoek afgelast. De onderzoe-
ken vinden later plaats op geheinie locaties. Het DNA-onderzoek levert echter
geen niatch op. Wel wordt een aantal mensen uitgesloten als dader. Bij 8 mantien
die iii januari 20()0 priiicipieel weigerden is iii het geheitii toch eeti DNA-test uit-
gevoerd.467 Zo is eeii van de weigeraars gevolgd door rechercheurs die ergells eell
peuk van hetii hebben opgepakt. Bij deze werkwijze worden vraagtekeils gezet.

De perso6cier zegt hierop iii het televisieprograninia NOVA dat er tips waren die
zo serieus waren dat deze persoon als verdacht kon worden aangenierkt. Het was
niakkelijker oni het DNA-onderzoek op deze nianier te verrichten dmi 0111 het te

bevelen onder dwang. Er was echter geen niatch.

Eitid oktober 20()0 spant Peter R. de Vries een kort geding aan tegen de staat der
Nederlatiden. Zijn eis dat het Openbaar Mitilsterie toestemillitig geeft voor een

4,1.
Eikeletibooni 21*H). p. 135.
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vrijwillig grootschalig DNA-onderzoek dat zou moeten worden gehouden onder
4,8de mannen die voldoen aan het vernioedelijke daderprofiel, wordt afgewezen.

Dit profiel luidt dat het vernioedelijk gaat om een man van 20-45 jaar die op
niaximaal 15 kilometer afstand van de plaats delict woont. Het onderzoek zou on-
geveer 20.000 matmen betreffen. Het Openbaar Ministerie weigert het grootscha-
lig DNA-onderzoek oni een aantal redenen. Zo zou het een precedent scheppen
voor toekonistige zaken; zouden weigeraars onderwerp van onderzoek worden
terwijl de procedure afwijkt van de norniale strafrechtelijke aanpak en er dus geen
sprake is van een verdenking; zou de dader waarschijtilijk niet nieewerken, en zou

469de dader niisschien iliet tot de geselecteerde groep behoren. De aangevoerde re-
denen zijn 111erkwaardig in het licht van wat de politie wel heeft ondemomen. Er is
namelijk vervolgens aan een groot aantal mensen door het hele laiid gevraagd
DNA-materiaal af te staan.  Een aantal jaren later is de zaak weer in het nieuws ge-

471)konien. Een grootschalig DNA-otiderzoek is toell weer afgewezen.

Iii de periode 20(}()-2001 wordt nog :lan ongeveer 100 11iensen gevraagd oni
DNA-niateriaal af te staan. Ook dit levert niets op.  Iii juli 2001 wordt het recher-

cheteatii otitbonden.  In januari 2002 is er een seco,id opi,tio,1 naar aailleiding waar-
van in mei 2002 toch wordt besloten tot een vervolgonderzoek dat in juli 20()3
weer wordt stopgezet.

Mede naar aaiileiditig van de zaak Vaatstra eii de actie van Peter R. de Vries wor-
den iii de Katiier vragen gesteld over de mogelijkheden roiidoni het grootschalig
DNA-onderzoek.47' Iii een reactie geeft de niinister aan dat het grootschalig DNA-
onderzoek kati worden toegepast in zaken waarin sprake is van een onbekende da-
der. Er nioet echter al wel in een bepaalde richting gedacht worden. Het onder-

zoek heeft tot doel om biniien eeti bepaalde groep van personen te zoeken naar de
dader - of degene van wie het gevonden DNA-materiaal afkonistig is.472 Deze
groep kan bepaald worden door een daderprofiel often dadersignaletiient.

Iii principe wordt terughoudend onigegaan niet het grootschalig DNA-otiderzoek.

4 ,8 1)etail hierbij is dat eeii DNA-oticlerzoek vati Peter de Kniuff heeft uitgewezeii dat de dader ver-
nioedelijk vati Noord-Europese atiotiist is. Hij tooilt hierniee Jan dat de beschuldigitigen aati het
adres vati het asielzoekersce,itruni venlioedelijk o,iterecht zijn. Een dergelijk onderzoek heett iii-
vloed op het grootschalig DNA-oilderzoek. Eeti vmi de belangeti vati de mogetijkheid tot het at--
le iden van (uiterluk waanieetiibare) persoolisketinierke, i is Jus gelege,1 iii het teit dat Lie resultateti
kuntieti bijdrageti aaii het opstelleii van her daderprofiel, Zie hierover hoofdstuk 8.

4,/ <www.om.ill>, zaak Vaatstra, ilr. 2( 1668.

471 Prersverklaritig Mitiisterie vaii Justitie  (OM)  31  tiiei  2( H 16,  Leeuwardeii  (27253).
4-1  TK 2(XM)-2(*11,27 4(XI VI, m. 49, p. 1
4-3  <www.diiasporeii.10>, grootschalig DNA-otiderzoek.
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473De niitiister noenit een aatital criteria:
1.  er is sprake vati eeti zeer enistig nzisdrijf dat grote ni.zatschappeliike onnist

veroorzaakt;
2.  er is geeii verdachte eil er zij11 geen a.itiwij zingen 111eer die iliet eeti redelijke

irizet van niiddelen een voldoetide k.ins bieden oin re leiden tor opheldering
van het delict;

3.  het kaii redelijkerwijs bijdragen aan de opheldering van her delict. Allereerst
nioet het aantienielijk zijii dat her aatigetroffen spoor eeti daderspoor betreti
dan wel dat het onderzoek van dit spoor een substantiele bijdrage kati leve-
ren aan de opheldering vati het delict. Bovetidien liioeten er sterke, door fei-
ten gestaafde aanwijzingen zijn dat het spoor alkonistig is van een persoon
die zich bintien de geselecteerde kring vati personeti beviiidt. Voorts dieneti
de DNA-profiele,i van het aangetroti-en tiiateriaal voldoeiide onderscheiden-
de keniiierketi te bevatteii;

4.  de kriiig vaii de te onderzoeketi personen is 11iet groter dall ill het belatig van
de waarheidsvinding tioodzakelijk is. Daarbij spelen iliet alleeti de belatigen
van betrokkenen een rol, niaar ook het algenieiie opsporiiigsbelang. Zo
dient het beslag op de capaciteit van het NFl en de politie zo beperkt moge-
lijk te zijn 0111 ruinite te houden voor onderzoek iii aiidere (belangrijke) za-
keti.

De minister nierkt verder 11Og Op dat de profielen niet worden opgeslagen in de
DNA-databank en dat ze ook niet worden vergeleken met andere iii de databank
reeds vastgelegde profielen van sporentizateriaal van onopgeloste delicteii. De pro-
fieleti worden vendetigd onidat vergelijking in strijd zou Zijil illet het doel van de
afiiatiie.

Als aan de criteria voor het grootschalig DNA-onderzoek is voldaan, mag hier iii
priticipe toe worden overgegaan. Wel nioet toesteninling worden verkregen van
het College van procureurs-generaal.47+Pas dan iii:lg aan een bepaalde groep perso-
nen gevraagd wordeti DNA-niateriaal af te staaii voor een vergelijkingsonderzoek.
0111 deze groep te kumien bepalen zijn selectiecriteria nodig. Deze selectiecriteria
staaIi nergens omschreveti. 0111 er toch achter te kometi welke selectiecriteria iii de
praktijk wordeti gehanteerd, wordt in de volgende paragraaf eeti overziclit gegeven
van de veertien zaken in Nederl.ind waariii gebruik is gelliaakt vati het grootsclialig
DNA-onderzoek. Ze zullen hier sunitilier terugkonieii.

7.1.1.2 De selectiecriteria

Bij het grootschalig DNA-onderzoek wordt aan een relatief grote groep vrijwilli-
gers gevraagd iiiedewerking te verlenen. Deze groep wordt geselecteerd op grand

473    TK 2( M H 1-3 M 1 1,  27  4(MI  VI,  tir.  49,  p.  7.

474   1)it  is tiiet specifiek opgetionieti  iii  de  tiotitie.  niaar  st:lat  „·el  iii  de  'itistructie  DNA-oliderzoek'
vaii her College  vati  procu reurs-gel ieraal,  registratieiiuniti ier 21 M ) 11(M )2.
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van het ruitiie criteriuni dat de venvachthig bestaat dat de verdachte deel uittiiaakt
van de groep. Hoewel de groep nieiisen wordt geselecteerd onidat voldaan wordt
ami een daderprofiel, nioeten de vrijwilligers er, volgens de schrijvers van het derde
deelrapport Sv 200 1.475 op gewezen worden dat de toesteninling 0111 (bijvoorbeeld)
DNA-niateriaal af te nenien voor onderzoek, tiiet wordt gevraagd aan persotien
waarvati wordt venvacht dat ze iii positieve ziti zullen bijdrageti aan het opspo-
ringsonderzoek. Volgetis de schruvers zit het als volgt: "bij de tiiassale opsporings-
methodieken bestaat de gevraagde bijdrage aan de opsporing iii de overgrote nicer-
derheid vati gevallen juist uit de terbeschikkitigstellitig Van onderzoeksmateriaal.
waarbij de uitkonist vati het otiderzoek bewerkstelligt dat de betrokken personen
buiten de kring van verdachten kuilnen worden geplaatst - kort door de bocht:

-van de betrokkenen wordt gevraagd hun onschuld aaii te tonen.

Vrijwillige 11iedewerkitig illag iliet zoiiiaar aaii iedereeti worden gevraagd. Aliders
zou het itimiers legitiniatie geven voor mogelijk een bevolkingsbreed onderzoek
Het gaat er juist 0111 dat eeii bepaalde groep oni vrijwillige niedewerking wordt ge-
vmagd. Oni de groep die gevraagd wordt 0111 niedewerking te idetitificeren, tiloe-
ten er selectiecriteria worden vastgesteld. Deze selectiecriteria nioeten de vraag
rechtvaardigen. Het is de vraag welke selectiecriteria worden gehanteerd. Niet alle
situaties zijn zo ee,iduidig als iii een bekend boek van Agatha Christie waar eeti
moord plaatsvotid op een schip op de Nijl. Het is duidelijk dat de dader zich aaii

boord van het schip bevitidt. Het schip is itiiniers tiiet aan wal geweest. Op grond
van dit gegeven gaat Hercule Poirot op zoek naar de dader op het schip, waarbij

aanwezigeti behandeld wordeii als waren ze verdacliten. De vraag is of 66ii ken-
11ierk. buvoorbeeld het aatiwezig zijn op het schip op de Nijl, groepsbrede toepas-
sing rechtvaardigt. 0111 erachter te konien welke kennierken een grootschalig
DNA-onderzoek rechtvaardigen wordt bekeken welke selectiecriteria tot op hedeti

zijn gebruikt bij het grootschalig DNA-onderzoek.
47fi

Iii  Nederlatid heeft sinds  1999  iii  veertien  zaken eeti grootsclialig DNA-onderzoek
plaatsgevondeii. De periode waarin de delicten gepleegd zijii,  vet:schilt.  In vijf za-
ken  gaat  het  0111  de periode 1983-1994,  ill  drie zaken 1995-1999  en  iii zes zaken
20()()-2004.  In elf zaken betreft het een (zeden)111oord:  in twee zaken gaat het 0111
tiieerdere  verkrachtitigen  eti  iii  66n  zaak  0111  brandstichting en bedreigiiig.  Vij f vati
de veertien zaken zijii afgeroiid Ii,et de veroordeling van een verdachte.Iii een zes-
de zaak is de verdachte tia overlijden iii beeld gekotiien en daarom 110oit veroor-
deeld. Iii alle veertieii zaken is voldaati aan de criteria vati de tilitlister zoals bespro-

keti iii paragraaf 7.1.1.1.

47:    Baaijetis-Vaii  Geloven  &  Sitiinielitik  2( H)2.  p.  478.
476 Dit overzicht is otitleetid aan De Poot & Kruisbergeti 2(*)6.
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Op grond van welke criteria werd de groep geselecteerd?477 Bij alle veertien zaken

werd 'verdachtegeleid' naar de dader gezocht. De dader zou zicli iii de sociale dan
wel geografische nabijheid bevitideti. Bij 'verdachtegeleid' zoeken gaat het oni de
sociale kritig, de geografische kring, leeftijd, antecedenten en gedragskentiierken
die passen bij een daderpatroon dat bekend is gewordeii uit sociaal-
wetenschappelijk onderzoek.478 Als uit dergelijk onderzoek blijkt dat de dader vaak
niet ver weg woont, eeii bepaalde leeftijd heeft, veniioedelijk recidiveert ofbepaald
gedrag vertoont. kan dit eeti selectiecriterium vonnen. Het gitig iii tien v.in de
veertien onderzoeken om een verzoek tOt liiedewerkiiig bitlizeii de sociale kritig;
in twaalf van de veertien bintien de geografische kring;  iii elf van de  veertien op
leeftijd; iii elf van de veertien op atitecedenteii  en  in vijf van de veertien op ge-
dragskeiinierken. In alle zakeii werden nlininiaal twee criteria gecotiibitieerd.

In zes zaken kon men zich ook late11 leiden door coticrete iiit-oniiatie over het 111iS-

drijf, niet atidere woorden: 11ien koii 'tizisdrijfgeleid' zoeken. Bij '1111sdrijfgeleide'
criteria gaat het oni een sit:tialemetit of voorwerp.  Het kati gaali oni een signale-
nient dat is verkregen van getuigen of om voonverpen die  op de plaats delict  zijii
gevondeti. De groep kaii wordeti geselecteerd aaii de haiid van uiterlijke persoons-
kentiierken.  of oindat verondersteld kati worden dat ze eenzelfde voorwerp in be-
zit hebben dan wel hadden. Het gaat 0111 opsporitigsgegevens op grotid waarvan op

479zoek wordt gegaan tiaar eeti verdachte.

7.1.2 De positie van weigeraars
Uit de vorige paragraaf werd duidelijk dat bij het grootschalig DNA-onderzoek
geeti sprake is van een verdenkilig ill de zin van artikel 27 Sv. Iii die zin wordt een
van de (traditionele) grondslagen van het strafrechtelijke opsporingsonderzoek los-
gelateii. Buiteii kijf staat dat oni een grootschalig DNA-onderzoek alleen wordt
verzocht als sprake is vati een stratbaar feit, tiiaar het venizoeden van schuld dat op
feiteii of onistaiidighedeii 1110et zijn gebaseerd, wordt als eis losgelaten.  Dit is eeti
harde eis van artikel 27 Sv: een vennoeden nioet redelijk zijn, niet alleen in de
ogen vaii de opsporiiigsaiiibteiiaar, 1111.ir ook op zichzelf Eeti subjectief veniioeden

4811alleeii is otivoldoende.

Toch zou het te ver gaan 0111 te zeggeii dat het grootschalig DNA-onderzoek in
deze ziti uniek is. Aan het otiderzoek is itiherent dat geeii sprake is vati een concre-

te verdenking. Er zijn echter al latiger gradaties aan te breligen iii de mate van ver-
denking die wordt vereist. Zo bestond er altijd al de collectieve verdenkitig. Dit is
het voorbeeld uit het Ruitiitearrest, waariti de politie jongereticetitruiii De Ruitiite

4+-  Zie 1)e l'oot & Kn,isberge,1 2( M 16, p.   131 I  e.v.

4-M  Zie De l'oot & Kntisbergeli 2()116, p. 143.
4-9   1)it  is  eeti  grove  satilelivattitig  vall  de gepresetiteerde tabel  iii  1)e  Poot  &  Knlisbergen  21 H 16,  p

143.

481 Corstelis 2(1(15, p. 88 e.v.
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te Rotterdani binnetiviel onidat bekend was dat in het centruni op grote schaal

verdovende nuddelen werden gebruikt en verhandeld. De Hoge Raad oordeelde
dat betrokkenen Iiiedewerkitig nioesten verletien otiidat tegen hen voldoende eni-

481

stige bezwaren bestonden.   Ook kati gedacht worden aan een schietpartij iii een
winkel. Het kati dan voorkonien dat een aantal persotien als verdachte overblijft
terwijl slechts 661  van hen het feit  kati  hebben gepleegd:83 De vraag of deze ver-

483detiking terecht is, hangt sterk at- van de feitelijke situatie.

Er zijn echter meer gradaties tell opzichte van art:ikel 27 Sv. Zo is met de Wet bij-
zondere opsporitigsbevoegdheden eeti aantal dwangnriddelen geintroduceerd die
niogen wordeti ingezet tegen persotien die (nog) tziet verdacht zijn. Het gaat dan
bijvoorbeeld oiii stelseltilatige observatie, itifiltratie, opnemen van vertrouwelijke
conununicatie en opnenien van telecointijunicatie, niaar ook 0111 de wetverrui-
111itig van de niogelijkheden tot opsporitig en vervolgitig van terroristische niisdrij-

4S4ven.   Deze dwatigniiddelen illogell wordeii itigezet als op grand van feiten of
onistandigheden een redelijk veniioeden bestaat dat (iii georganiseerd verbatid)
nlisdrijven  (art.  67  lid  1  Sv)  worden  beraatiid of gepleegd die gezien hun  aard  of de

sanienhang niet andere niisdrijven die (in dat georganiseerd verbatid) warden be-
raanid of gepleegd, eeii enistige itibreuk op de rechtsorde opleveren.485 Dat geen
verdenking iii de ziti van artikel 27 Sv is vereist, is iii zoverre iliet nieuw dat er bij
cotitrolebevoegdhedeti  per  defitlitie  nog  Keen  verdenkitigeis  bestait.  Het  is  dus
duidelijk dat er al tiieer gradaties teii aatizieii van artikel 27 Sv bestondeti. Eeti
voorbeeld dat beter aansluit bu het DNA-onderzoek is te vitiden iii het Tweede
Bloedproefarrest. hi dit arrest besliste de Hoge Raad dat een verdachte slechts tot
het afstaan van bloed kan warden gedwongen als er hiertoe een verplichtitig bestaat
bij  wet. Een verdachte kati niet zonder zijn toestetiiniitig aan een bloedproef wor-
den onderworpen. Als een verdachte dus weigert vrijwillig niee te werken, is een
wettelijke bepaling nodig 0117 alstiog de bloedproef gedwongeti te kutiiien  lateii
plaatsvinclen. Een van de overwegingen was destijds dat het afiietiien vati een

486

bloedproefidet viel otider het onderzoek a.iii het lichaam.

48 1    Hit-  14 jatiuari   1975,  NJ  1975,2117.
41,2    Corstetis  31()5.  p.  911.

4113   1)it bleek bijvoorbeeld ook  uit Hot-Ainsterdani 3 jutu  1977.  NJ  1978.  (*11  (Holleride  kleurlitig).
waann werd geoordeeld dat "de etikele otiistatidigheid dat verbalisatiteii eeti kleurlitig hard zageti
lopeti. kotiietide uit de richtitig vati een als verzatiielplaats vati haildelareti eti gebnlikers vati ver-
dovetide 111iddeleii bekelid staaid cat , levert tiiet op eeli redelijk \·eniioedeti vati schuld aai ellig
stratbaar t-eit. Toen de verbalisatitet, tiaar aaixleiditig vati die 0,1ista,idigheid X staatide hielde,i, w\·a-
re,1 zu dati ook 11iet iii de rechtliiatige uitoetetiitig van huii bedietiitig werkz:lani." Uit dit arrest
blijkt dat het t-eit dat iematid op eeii 'verdachte' tiiatiier. ilanielijk reniieiid. ergetis vatidaaii ko,iit,
nog tiiet iii:,akt dat ieniatid als verdachte mag wordeti aangemerkt. Ook tiiet :tls later blijkt. zoals iii
de c.lfus vall het arrest. dat de 'relitier' wel degelijk heroitie op zak heeti.

484  Stb. 21)116.581).
485    Corstens 21* 6.  p.  95.
4>•(4, HR.  26 jutii  1962,  N[1  1962,470.
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Uit voorgaande bespreking blijkt dat het traditionele beeld van de verdachte al was
verlaten voordat het grootschalig DNA-onderzoek werd geintroduceerd. Iii die ziti
gebeurt er iziets nietiws. Sterker nog, er wordt alleen tot onderzoek overgegaan als
de gevraagde personen toestenimen oni vrijwillig mee te werken. Iii die zin is het
niitider vergaatid dan buvoorbeeld het preventief fouillereii, een bevoegdheid die
ook kan worden ingezet jegens personen die niet willen nieewerken, maar wel een
bepaald gebied willen bezoekeii.

Voor het grootschalig DNA-onderzoek is schriftelijke toesteiiimitig vereist. Iii het
Derde liiterinirapport Sv 2001487 wordt over de vrijwilligheid opgenierkt dat de
betrokkene Illoet worden gewezen op de consequenties die het iliet-nieewerken
voor de oni 11iedewerking gevraagde persotien heeft.488 Voor het niet-nieewerken
kunnen iii het geval van het grootschalig DNA-onderzoek verschillende redeneii
zijn, namelijk principifle redenen, zoals de aligst als dader herkend te worden en de
angst familieleden te incrimineren. In principe is de persoon die weigert nog altijd
geeii verdachte in de zin van artikel 27 Sv. Corstens nierkt hierover op: "overigens
nioet nien  zich wel realiseren dat de  enkele weigering aan zo'n proef niee te wer-
ken geen zelfstandige bron van verdenking oplevert. Zij zal ertoe leiden dat het op-
sporingsonderzoek zich op de weigeraar(s) concentreert".489

Het is precies die concentratie die een probleeni oplevert. Weigering oni vrijwillig
illee te werken, kan leiden tot stigniatisering als verdachte. Misschien nog niet eens
door Justitie, niaar toch  in elk geval  door het publiek,  dat zijn bijvoorbeeld  de  be-
woners uit het dorp die wel hun iliedewerking hebben verleend - althans, als het
publiek weet dat een persoon geweigerd heeft. In die zin kuntien vragen gezet
worden bij de niate van vrijwilligheid en dit vraagt dus om goede, relevante crite-
ria, oni er in elk geval voor te zorgen dat de groep die hieraan wordt blootgesteld,

491 1zo klein niogelijk is.

Dat weigeraars ook in de ogen van Justitie een verdenking op zich laden, blijkt wel
uit de hiervoor kort uiteengezette casus van de zaak Vaatstra, waarin bekend is ge-
worden dat extra onderzoek is vet·richt naar de weigeraars. Op zich is dit niet zo
vreenid, want in de praktijk blijkt dat de dader zich vaak onder de eerste groep
weigeraars bevindt. Soms gaat het zover dat DNA-niateriaal alstiog wordt verza-
iiield, niaar dan bijvoorbeeld doordat stiekeni een peuk van de vloer wordt geraapt.
Als zo niet weigeraars wordt onigegaati, wordt voorbij gegaan aan het feit dat er
verschillende redenen zijn waaroni ieniand weigert. Natuurlijk kan het zo zon dat
ieniand zichzelf met als dader bekend Wil maken - in  die gevallen kati het oprapen
van een peuk echt wat opleveren, niaar de persoon maakt op dat nionient op een

4h7  Baaijells-Vall Geloveii & Sinmielitik 20(12, p. 469.
488    Baauens-Vati  Geloven &  Sinuiielitik  2(M)2,  p.  478.
489  Corstens 31(15. p. 284.
4.' :    In  par.  7.3  zal  de vnjwilligheid  tertigko,iieii  bu  de  toetsitig
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bijzondere nianier deel uit van het opsporingsonderzoek en is dus nieer dan een
vrijwilliger. Het kan echter ook zo zijn dat ieniatid om principifle redenen weigert
of dat ietiiand zijii fatililie tiiet wil iticriliiitiereii. Voor dit laatste is elders in het
strafrecht  eeti   oplossitig  gevotiden   iii   de  vomi   vati  een verschoningsrecht. Naaste
faniilieleden zijn tiiet gehouden te getuigen :tls ze dat niet willen. Voor het groot-

schalig DNA-onderzoek zou eeti beroep op een vet:schoningsrecht echter heel
vreenid zijn.  Het zou iianielijk juist dati eeti verdachtniaking voor fatililieleden  op-
levereti. Waar ze ernst nog niet iii beeld waren, zouden ze door een beroep op het
verschoningsrecht. ineetis ititeresse hebben  van Justitie.

De vraag die blijft staan is hoe oni te gaati tiiet weigeraars. De kans lijkt i11111iers

wezenlijk dat de dader zich onder de weigeraars bevindt. Het o,iderzoek van De
Poot en Kruisbergen heeft geleid tot de volgeiide conclusies.4." De benaderitig van
iliensell die warden gevraagd illee te werken ami een grootschalig DNA-
otiderzoek is  tiieestal  persootilijk. Er vindt een gesprek plaats  of na verzending van
een schriftelijke uittiodigitig wordt telet-otiisch contact opgetionien. De bereidheid
0111 niee te werken is groot. In Nederland zijn 4660 personeti benaderd oni niee te
werken. Slechts 60 personen liebbeii geweigerd.  Er zijn niensen die vooraf extra

inforniatie willen. Een kleiti gedeelte wil zich ervan verzekeren dat hun DNA-
tiiateriaal tia het otiderzoek wordt vet· iietigd. Er is echter ook eeii groot gedeelte
van niensen die opslag iii de DNA-databatik geen probleeni zouden vinden.

Het percentage weigeraars is het grootst iii zedenzaken. Er ojitstaat een probleetii
als inensen weigeren. Ze kunnen dan iinniers niet worden uitgesloteii als betrok-
kenen. Weigeraars worden daarotii nogniaals benaderd eii aanvullende inforniatie
wordt verschaft. Zo wordt uitgelegd dat zij bij het Nfl iliet onder hull naaiii be-
kend zijn en dat dus anonitiliteit gewaarborgd is, en dat hun DNA-profiel alleen
wordt vergeleken illet dat vaii de gevonden sporeii iii de specifieke zaak. Persiste-
rende weigerairs tiiogeii liiet otii deze redeti alleeti als verdachten worden be-
schouwd otiidat het een oneigenlijk gebruik van het grootschalig DNA-onderzoek
Zou zijil als weigeraars vaii vrijwillige niedewerking autoniatisch verdachte zouden
worden iii de zin van artikel 27 Sv. Sonis wordt verder gegaan niet de groep door
bijvoorbeeld te trachteti weigeraars Uit te sluiten door venvatitschapsonderzoek of
door verder opsporingsonderzoek. Hierop is al kort ingegain: het betreft de nioge-
lijkheid 0111 door vergelijkitig van  DNA-profielen te toetsen of metisen mogelijk
verwatit zijn. Dit gebetirt bijvoorbeeld ook als ieniand is geeinigreerd en om prak-
tische redeneii  toestetiitiling geeti  0111  via  zijii  faiiiilie  te  vergelijketi,  of- bij overle-
den tiiensen die wel tot de geselecteerde kritig behoren.442 Een enkele keer is het
gebeurd bij personen die weigerden niaar waarvan bijvoorbeeld de nioeder wel
mee wilde werken. De opsporingsanibtenaren wareii vati meiling dat deze werk-

4'Al    Otiderstaatide ,\·eergave  is otitleetid  a.iii  I le  l oot  &  Kruisbergeti  21 H b6.  p.   15 1 -153.
492    Del,oot &  Kruisberge,1  21 M)6,  p.   153- 1 54.
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wijze geeti itibreuk niaakt op het reclit op privacy van de weigeraar en daaroni toe-
laatbaar is.

Uit het onderzoek van De Poot & Kruisbergen blukt dat heel verschillend wordt
gedacht over de toelaatbaarheid van venvantschapsonderzoek.4"3 In septeniber 20()5
is er eeti schrijven geweest van het college v;in procureurs-generaal aan alle parket-
ten wairin staat veniield dat gericht venvantschapsonderzoek niet is toegestain.
Redeti hiervoor is onder andere dat de Wet beschemiing persootisgegevens het
gebruik vaii de gegevens verbiedt. Spoiitatie ontdekkinge,1 - dit zijn de gevalleti
waarin de laboratoriunuiiedewerker de overeenkoinsten tussen de DNA-profielen
cotistateert zonder er specifiek naar gezocht te hebben - 111Oetell worden genield
aan het college vati procureurs-generaal dat vervolgetis beslist wat gebeurt. Er Zijll
wel plaimen om het verwantschapsonderzoek mogelijk te Inaken. De mitlister van
justitie publiceerde iii 2007 een nota waarin onder andere werd voorgesteld het
DNA-verwantschapsonderzoek in strafzaken te introduceren. Voorgesteld wordt
eeii regeling waarin reketiiiig wordt gehouden niet het verschoiliIigsrecht. Schrifte-
lijke toestenlilling ZOU vereist zijn en betrokkene dient te warden gewezen op
evetituele gevolgen voor familieleden. Voorts is belangrijk dat wordt voorgesteld
dat cehnateriaal van familieleden niet mag wordeti gebruikt indien een niet-
verdachte of verdachte zijn niedewerking wel kan verlenen, maar weigert. Het
venvantschapsonderzoek zal dus de vrijwilligheid Van iliet-verdachteii en de keuze
van de verdachte niet onder druk zetten. Tenzij het gaat oni eeti vergelijking niet
de DNA-databank: dati kan deze beschemung niet gebodeti worden.

Uit boveilstaaiide blijkt dat er vrageii zijn te stellen over de tiiate vaii vrijwilligheid
vati het grootschalig DNA-onderzoek. Ook is onduidelijk hoe niet weigeraars mag
warden onigeg:tan. Dit konit terug iii paragraaf 7.3.

7.2 De situatie in Engeland

Ook in Engeland vonden al voor het grootschalig DNA-onderzoek andere groot-
schalige onderzoeketi plaats, vooral onderzoeken niet vingerafdrukken. In niei
1948 werd iiaar aanleiding van de Blackburn-babycase, waarin het ging om een
driejarig nieisje dat seksueel was nusbruikt en vervolgens was vennoord, een on-
derzoek gehouden naar de vingerafdrukken vati alle 111.zinien uit Blackbiini. De da-
der werd veroordeeld en geexecuteerd.  Ook  in  een  zaak  uit   1945  vond ila eiikele
jaren een otiderzoek naar vingerafdrukken pla;its. Het ging om een moord op een
vrouw op de golfbaan. De dader werd gevonden en veroordeeld. In 1976 vond
een  grootschalig onderzoek plaats  waar veel ophef over otitstotid.   Aan   15.()(BC)

niensen uit het Blakdaw-district van Newcastle-upon-Tyne werd gevraagd vitiger-

4' 3  Del'oot & Kruisbergeii 31(16. p. 155-157.
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afdrukkeii  af te geven. De leeftijdsgrem die werd gehanteerd was 12 jaar. Hier was
veel protest tegen, iiiaar het onderzoek is toch doorgezet.494

iii Engel.ind hebben iii de periode 1995-2005 328 grootschalige DNA-onderzoeken
plaatsgevotiden onder 87.601 persoiieii. "S Het grootschalig DNA-otiderzoek werd
voor het eerst gebruikt iii een zaak iii Leicestershire. De politie votid het lichaam vati
de 15-jarige Daw,1 Ashworth  op  31  juli  1986 in Narborough.  Ze was verkracht  en
vertiioord. Hoewel een 17-jarige verdachte bekende. kon hij de dader niet Zijn. HU

otitkende  nanielijk  dat hij verantwoordelijk  was  voor de  dood vatide 16-jarige  Lyn-
da Mann die drie jaar eerder, tiatiielijk op 21 november 1983, op dezelfde wijze 0111

het leveii was gebracht. Dit bevreenidde de politie en daaroiii werd eeti DNA-
onderzoek uitgevoerd. Al siiel bleek dat het DNA-niateriaal, in casu het gevotiden
sperliia, iii beide ziketi toebehoorde .1.in dezelfde niati. De beschuldigde bleek Iliet
de dader. Zijn onschuld werd dus bewezeii met behulp van een DNA-otiderzoek.
Iii jatiuari  1987 besloot de politie DNA-tiiateriaal af te nenien van  alle  niantien tus-
sen 16-34 jaar iiit drie oniringende dorpen. Er was echter Keen match. Een aantal

iiiaande]i later kwa111 de politie er bij toeval achter dat ieniatid DNA-materiaal had
afgegeveii voor een collega, Colin Pitchfork, otider wietis naam de zaak nu beketid
staat. De collega die het DNA-tiiateriaal had afgegeven had dit verhaal vol bravou-
re verteld aan een 'vriend' iii de pub. die het vervolgens bij de politie 111eldde. Het

DNA-profiel van Pitchfork kwatii overeeti tiiet het DNA-profitl van het gevoii-
den DNA-niateria.11. Hij bekende en hieniiee waren beide zaken opgelost.

Het grootste DNA-onderzoek iii Etigeland werd uitgevoerd iii Chippiiig Sodbury
in 1996 nadat het lichaani van Louise Smith werd gevonden. Aan 4500 tiiantien
werd gevraagd 111ee te werken. Wederom was er geeti niatch. In het otiderzoek
kwatii echter een 111311 iii beeld die was verhuisd naar Zuid-Afrika. Zijii DNA-
niateriaal  werd  afgenotiien  eii  er  was  een  match.  Hij  werd  veroordeeld  iii  1998.
Een andere zaak waar het grootschalig DNA-onderzoek een rol speelde was die
van   Mary   Gregson.   Haar  lichaam   werd   21   in   1977   gevonden   ill het Leeds-

Liverpool kanaal. Destijds werd DNA-materiaal afgenomen van haar kleditig
Daarvan werd eeti DNA-profiel getiiaakt. In 20(10 vond een grootschalig DNA-
onderzoek plaats otider de 54(1 nianneii die oorsproiikelijk wareii betrokken bij het
onderzoek. Er was eeti tiiatch niet het DNA van een vaii de iiiatinen. Hij bekende
en werd alsnog schuldig bevonden.

Iii Eiigeland is het grootschalig DNA-onderzoek iii veel tiieer zaketi itigezet dan ill
Nederland  (328  tegeti  14).  Iii een aaiital gevallen heeft dit geleid tot een  hit.  Iii  Eii-
gelaiid wordt zowel gesproketi van ,„, s screcits als vaii i,ltellige,l<e-led scrcells. Vroeger
werd veelal de telIii i,tass scrce,is gehanteerd, tegenwoordig ii,telliymice-lcd scrce,is. De

4,44 McCamiey 21)( )6,p. 37.

443   De Poot &  Kruisbergen 3 MB.  p. 93.
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tenll i,itellige,ice wijpt terug op het otiderscheid niet evide,ice. wat duidt op bewijs
dat iii de rechtszaal gebruikt kan warden. I,uelliee,ice duidt op aanwijzingen iii het

opsporingsonderzoek. hitil/($·,ice-/ed screcits geeft aan dat de kring van betrokken
personen aan de hand vati opsporingsitifonizatie is geselecteerd. Het grootschalig
DNA-onderzoek vindt dus plaats ilaar aailleiding van een sterke aanwijziiig.

Vatiwege de vrijwillige basis waarop DNA-tiiateriaal wordt atgelloillen, is werge-
vilig iliet noodzakelijk geacht. Wel is er een Practitio,ler's Gilide to i,ttellige,ice-led niass

scrci'lii,W, die iii het hele land wordt gebruikt.4"" In principe kati in het kader van het
onderzoek naar elk strafbaar feit een grootschalig DNA-onderzoek plaatsvinden. In
de Guide staat een aantal eisen genoenid, die sterk lijken op de Nederlandse. Zo
nioet er sprake Zijil van een enistig 111isdrijf illoet de kritig vati persoiien die wor-
deti gevraagd illee te werketi zorgvuldig worden geselecteerd. eii is schriftelijke
toeste11111 iing vereist. De criteria op grond waarvan de groep geselecteerd wordt
zijn onder andere de geografische kring en leeftijd. Ook wordt geselecteerd op ba-
sis van een beschrijving ontleend aan het delict. Het is belangrijk dat de groep vol-
ledig is.

Voor niedewerking aan het grootschalig DNA-onderzoek is schriftelijke toesteni-
111ing vereist. Het DNA-niateriaal niag vervolgens worden gebruikt voor een spe-
ctilatieve zoektocht. Iii beginsel nioet het DNA-tiiateriaal daama vernietigd wor-
den. De keuze is echter gemaakt om het DNA-niateriaal, 111itS ook hier schrifielijke
toestenmiing voor is verkregen, op te slaan in de DNA-databailk. Deze keuze is
getiiaakt toen lilen tegen het probleem stuitte dat steeds nieer niatches plaatsvotiden
niet DNA-profielen die eigenlijk niet in de DNA-databank hadden illogell zitten.
Dit is iii hoofdstuk 6 reeds beschreven. De toestei11111itig voor de opslag wordt van
47% verkregen.497 Dit heeft ertoe geleid dat  iii  2(}( )5 12.095 profielen  vati  vrijwilli-
gers waren opkinomen iii de NDNAD.4"N Het DNA-niateriaal wordt niet opge-
slagen in eeti aparte DNA-databank, hoewel wel is overwogeti oni het DNA-
111.iteriaal vaii vrijwilligers elders op te slaan. Redeneti waar0111 hier iliet toe is over-
gegaan is dat nu eeii speculatieve zoektoclit plaats kati vinden eli dat de DNA-
profielen gebruikt kuimen worden als referentie, bijvoorbeeld bij statistische bere-
ketiing vati katise11.4.»' De opslag vati het DNA-niateriaal leidt tot problenien, zoals
ook beschreven in hoofdstuk 6. De toestenuilitig kan niet worden ingetrokken,
terwijl betrokkenen er vaak bijvoorbeeld met van op de hoogte zijn dat huti DNA-
materiaal ook kali worden gebruikt voor.filii,ilial seard,i,W· Dit probleetii is ovengens
ook al aati de orde bij de toestetiiniitig voor het gebruik voor de i,itillige,ice-led scrce,i
zelE Eei, speculatieve zoektocht en verwatitschapsonderzoek vindeti tianielijk ook

4,  Major Critile 1)eparttilelit of Hailipshire Colistabulary,.·1 Praaitic,luy·'s Guidc 10 int,||i#11;t-kd m,155
sm·umw 2(M)6.

497    1.)e  l'Oot &  Kruisbergeii  2( M 16.  p.  95.
4.,8   Nu eld Cozilicil oti Bioethics.  Fori·,isic L G·c ofBioint,imiati,1,1: ethic,il is:stics.  Coilst,hariciti  Papcr 2( H 16.
499   Willi.11115.Joh,ison &  Martin 2(M 14.  p. 38-39.
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dan al plaats: "it's *Jot sO 1111 idi tised to iticrinii,tate as ii'ell as to i,itplicate a possible si,s-
4, 1,

pect . De richtlijnen uit de Praaitimier's Gitide zien vooral op verwatitschapson-
derzoek niet behulp van de DNA-databatik. Gesprekketi illet niensen uit Engeland
die nauw betrokken zijii bij het proces, leveren eeti beeld op waarin verwant-
schapsotiderzoek ook mogelijk is door het afgenomen DNA-profiel voor het
grootschalig DNA-onderzoek op verwalitschapske,inierken met het DNA-profiel
van het spoor te vergelijken.

Ook in Etigeland bestaat het probleeni van de weigera.irs. Hier wordt anders tiiee
onigegaan dati iii Nederland. Het konit iliet zelden voor dat de weigering als een
reaso,table stispirio,1 wordt beschouwd. Een weigeraar kan dan worden gearresteerd
en van irrestatiten iiiag DNA-tiiaterigial wordeii afgetionien en opgeslageii iii de
NDNAD. Dit is echter geen standaardprocedure van onigang niet weigeraars.'"'
Iii de recente zaak Operation Mi,istead is deze praktijk wel gehanteerd. Bij deze ope-
ratie werd van 10()() dotikere tiiaiitieti DNA-iiiateriial afgenotiieii. De politie was
op zoek tiaar een serieverkrachter.  De 125 niantien  die  weigerden  ontvingen  inti-
111ideretide brieveti vall de politie. Vijf van hen werden zelfs gearresteerd. Huti
DNA-niateriaal werd dgenomen en toegevoegd ami de DNA-databank. Deze
Illantlet 1 waren iliet verdacht, niaar wer(len, door hun weigering. toch als zodailig
behandeld. De druk tot liiedewerking iii Engeland is zo hoog. juist ook onidat het
risico bestaat dat arrestatie plaatsvitidt, waania DNA-niateriaal illag wordeti opge-

5112slageii. dat er over het algetiieen weinig weigeraars zijii.   In Engelatid kuilnen
dairoiii grotere vraagtekens gezet worden bij de niate van vrijwilligheid.

7.3 Toetsing van het grootschalig DNA-onderzoek

Iii deze paragraaf wordt het grootschalig DNA-onderzoek getoetst aan het toet-
sitigskader uit hoot-dstuk 5. Besproken zijn het grootschalig DNA-onderzoek zoals
dat iii Nederlatid en iii Engelatid wordt itigevuld. Eerst worden de te toetseti mo-
dellen op eeti rij gezet (par.  7.3.1)  en  vervolgetis  vindt  de toetsing plaats   (par.

7.3.2).

7.3.1 Presentatie van de te toetsen modellen
Uit de exercitie iii de vorige paragrafen is een aitital variabelen tiaar voren geko-
111eti. Dat wil zegge11: het grootschalig DNA-onderzoek als opsporingsniiddel kan
op verschilletide nianieren worden ingevuld. Net als bij de toetsitig van een DNA-
databank, wordt een theoretisch 1110del geintroduceerd, natiielijk eeii 111odel met
nagenoeg onbeperkte illogelijkheden. Zoals gesproken kan wordeti vati eeti bevol-
kingsbrede DNA-databank als uiterste vortii waarin een DNA-databatik gegoten

3"'  Iiiten·iew Biniiiiiglia111 Police zo,iter 21)(16.
5'Il   Zie Major Critiie I)epart,iietit of Hatiipshire Cotistabulary, .·1 PI·aditio,trr's Gi,ide t„ intellige,ia'-led

Illass sm'Clli,W 21*)6.
5IC 1-)e Poot &  Kruisbergeti  21 M 16,  p.  95.
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kati wordeil, kan ook een uiterste vonn vati het grootschalig DNA-onderzoek ge-
dacht worden. Dit grensverleggende 111odel is bij het grootschalig DNA-onderzoek
wel nlitider vergaand dan bij de DNA-databank. Als er geen beperkingen zoudeii
zijn waar het gaat 0111 de te benaderen groep, zou ininiers aati iedereen gevraagd
kiititien worden tiiee te werken. Het grootschalig DNA-onderzoek wordt dan uit-
gebreid tot een bevolkingsbrede variant waamiee nu juist de kem vati het groot-
schalig DNA-onderzoek verloren zou gaaii.

Iii  het  grensverleggende  model,  dat  iii  paragraaf 7.3.2.1 wordt getoetst, worden  de
grenze,1 opgezocht van de niogelijkheden van het grootschalig DNA-onderzoek.
Iii  paragraaf 7.1.1  werd  beargunienteerd  wat het Otiderscheidende criteriu111  is,  na-
tiielijk dat het bij het grootschalig DNA-onderzoek gaat om een groep niet vrijwil-
tigers die voldoen aan het daderprofiel van de onbekende verdachte van een ernstig
iizisdrijt, waardoor eeti vernioedell is ontstaan dat de verdachte tot de groep be-
hoort, en tegen wie geeti individuele aanwijzingen van betrokkenheid bestaan. Het
grensverleggende niodel kent ruiniere criteria. Het grootschalig DNA-onderzoek
kati niet alleen worden ingezet bij enistige misdrijven die grote tiiaatschappelijke
otinist veroorzaken, niaar ook als sprake is van niinder enistige misdrijven. hizetteii
voor tiieer niisdrijven is denkbaar; het verruinien van de selectiecriteria minder,
otiidat het dan al stiel om een bevolkingsbreed onderzoek ga;it. De selectiecriteria
niaken dat de groep bepaald kan wordeti. Het liloet dan gaan 0111 een relevatite
groep, dus de tiietiseti die vallen bitmen het daderprofiel. Het is ook denkbaar dat
het criteriuni dat het nioet gaan om een daderprofiel wordt verruinid. In zaken
waarin de opsporingsanibtenaren geen aanwijzingen hebben over de identiteit van
de  dader,  zou kutinen worden uitgezocht  van  wie  een  haar of peuk,  gevonden op
de plaats delict, afkonistig is.  De  katis dat  het bij  een  haar  of een  peuk  gaat  0111  een
daderspoor is kleiner dan bij bloed of spernia, niaar een grootschalig DNA-
oiiderzoek kan toch informatie opleveren.

Voor wat betreft de vrijwilligheid is vooral van belang hoe wordt otiigegaan niet
weigeraars. Als weigeraars als verdachten worden beschouwd, staat de vrijwilligheid
onder druk. De vrijwilligheid niaakt wezeillijk deel uit van het grootschalig DNA-
onderzoek. Het is duidelijk dat het weglaten van de vnjwilligheid niet door de
toetsing kan konien. Het zou dan ininiers moeten gaan oni een DNA-onderzoek
bu verdachten. Het DNA-onderzoek bij verdachten valt bintien het traditionele
DNA-onderzoek. Vati belang bij de onigang met weigeraars is de context. Hoewel
ieinand iliet alleen op grond vati een weigering verdacht kan zijn, kutitien er 0111-
standigheden zijn die de verdenking onderbouwen, zoals op het Nijlschip.

Voor wat betreft de opslag van de DNA-profielen in de DNA-databank wordt in
het hier gepresenteerde greilsverleggende model al rekening gehouden met de re-
sultaten van de toetsing iii hoofdstuk 6. in hoofdstuk 6 is geconcludeerd dat het
niet zo kati zijii dat standaard zowel het DNA-profiel als het DNA-niateriaal wor-
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deii opgeslagen. Het DNA-niateriaal wordt in ieder geval vernietigd. De DNA-
profielen niogen alleen worden bewaard als toesteninling is gegeven, tia goede iii-
forniatie voorac en als er een tenigtrekniogelijkheid vaii de toestemniing bestaat.
Voor het grensverleggende 1110del geldt verder dat nien op de hoogte is van het feit
dat binnen het grensverleggende niodel statidaard verwantschapsonderzoek plaats-
vindt. Als toestenlilling wordt gegeven voor opslag vaii het DNA-profiel iii de
DNA-databank vinden een speculatieve zoektocht en venvantschapsonderzoek
plaats. Venvantschapsonderzoek is niet vanzelfsprekend. In het grensverleggende
niodel en het Engelse model, dat in paragraaf 7.3.2.2 wordt getoetst, vindt het
plaats; in het Nederlandse, dat in paragraaf 7.3.2.3 wordt getoetst, niet. Het ver-
wantschapsonderzoek is aan de orde gekotiien iii het vorige hoofistuk, niaar Iiog
niet zorgvuldig getoetst. Iii dit hoofdstuk zal hier meer aandacht aan worden be-
steed.

7.3.2 Toetsing van de modellen
Iii deze paragraaf worden achtereetivolgetis het grensverleggende model (par.
7.3.2.1), het Engelse model (par. 7.3.2.2) en het Nederlandse model (par. 7.3.2.3)
getoetst aan het toetsingskader uit hoofdstuk 5.

7.3.2.1 Het grensverleggende model
Dit theoretische liiodel is gettitroduceerd iii de vorige paragraaE Aatigegeven is dat
het grensverleggende model per definitie beperkitigeti heeft als het gaat oni de se-
lectiecriteria voor het vaststelleti van de groep en oni de vrijwilligheid. Deze twee
variabelen maken zo wezenlijk deel uit van de defitutie van het grootschalig DNA-
onderzoek, dat het zonder deze variabelen 11iet nieer oni een grootschalig DNA-

onderzoek zou gaan. Zonder deze variabelen zou aan iedereen gevraagd kunnen
worden nice te werken en zou nieewerken ze16 kuniten worden afgedwongen. De
kerti vaii het grensverleggende niodel nioet daaroni gezocht worden iii aiidere va-
riabelen. Bitmen het grensverleggende model kan het grootschalig DNA-
onderzoek breed wordeii ingezet. De criteria op grond waarvan wordt overgegaan
tot grootschalig DNA-onderzoek in een bepaalde zaak zijn ruinier, naineluk ook
bij  iiiinder emstige niisdrijven. Getoetst wordt verder of de selectiecriteria ruinier
zouden kuimen wordeti getoniiuleerd en hoe niet weigeraars zou mogen wordeti
onigegaan. De eisen aan het daderprofiel zijii liiinder strikt: weliswaar wordt bij
voorkeur gekozeti voor een vergelijking illet een DNA-profiel vaii gevotideii
bloed of- speniia, toch kan ook wordeti gezoclit op overeenkotiist illet een DNA-
profiel van een peuk of een liaar. Er wordt rekeiling nice gehouden dat eeti i,tatdi
plaats kati vinden nlet een niogelijke verdachte. niaar dat het zogenaainde spoor
ook van ietiiand atiders alkoiiistig kan zijii. Ten slotte geldt dat altijd verwant-
schapsotiderzoek plaatsvindt. Na optianie v;iii een DNA-profiel (niet toestenlining)
in de DNA-databatik, vindt statidaard een speculatieve zoektocht plaats eii ook
ver\vantschapsonderzoek.
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Het reclit op priv,wy
Als DNA-niateriaal wordt afgetionien en wordt ingezet voor een vergelijkend on-
derzoek, is er sprake van eeii inbreuk op het recht op privacy. Instenitizing van een
benaderde persoon oni niee te werken aati het onderzoek, kati deze inbreuk recht-
vaardigen. Voorwaarde is dan wel dat deze instemining genifomieerd en niet onder
dwang tot stand is gekonien. Voor weigeraars geldt dat zij niet op grond vati de
weigering alleen niogen worden aangenierkt als verdachte. Dit is iii de vorige para-
graaf geconcludeerd. Wel kunnen er onistandigheden zijn, zoals een gebrek aan
een alibi, die maketi dat de weigeraar toch als verdachte illag worden aangeiiierkt.
In het licht van het recht op privacy nioet hier heel zorgvuldig tiiee zverdell oillge-
g:tan. Weliswaar geldt dat de inbreuk op het recht op privacy vali verdachten pro-
portioneel is als een redelijk vernioeden bestaat dat huii DNA-profiel overeen zal
konien tiiet dat van het gevotiden spoor, dit geldt niet als een verdenkitig 'kiinst-
niatig' tot stand is gekonien. De verdenking iii de zin van artikel 27 Sv nioet dus
op nicer zijii gel)aseerd dati de weigering alleen.

Concluderend kan de itibreuk op het recht op privacy slechts toelaatbaar worden
geacht als er sprake is van eeti daadwerkelijk vrijwillige instenitiling van een niet-
verdachte, dan wel bij een daadwerkelijke verdeiikitig in de zin van artikel 27 Sv.
De inbreuk is dan proportioneel, niede gezien het feit dat het DNA-materiaal na
de vergelijkitig niet het sporenniateriaal wordt vernietigd, waardoor geeti inbreuk
op het recht op privacy nieer plaatsvindt.

Bij het grensverleggende model is echter niet alleen sprake van een vergelijkend
onderzoek van het DNA-profiel van de vrijwilliger i]iet het DNA-profiel van het
spoor, er viiidt ook verwantschapsonderzoek plaats. Dat wil zeggen dat wordt be-
keken of het DNA-profiel wellicht zodanige overeenkonisten vertoont niet het
DNA-profiel van het spoor, dat gesteld kati worden dat er niet een zekere niate
van waarschijtilijkheid sprake is van een venvantschapsrelatie tussen de vrijwilliger
en de dader. Hoewel geen inbreuk op de privacy van de geitifoniieerde vrijwilliger
plaatsvindt,  kan de vraag gesteld worden  of het recht op privacy van aiideren  in  het
gediiig is. Tot nu toe is in dit boek steeds betoogd dat het recht op privacy niet iii
het geding is zolang het gaat oni DNA-profielen. In dit licht zou gesteld kumien
worden dat zolang de vergelijking beperkt blijft tot een vergelijking op ketinierken
van het ene DNA-profiel met het andere DNA-profiel, het recht op privacy tiiet
in het geding is. Voor verwantschapsonderzoek geldt dit echter niet. Het DNA-
profiel bevat weliswaar alleen inforniatie over de ide,i i ideiititeit, niaar door het op
verwantschapskennierken te vergelijken met atidere DNA-profielen, wordt ook de
ipse identiteit aangesproken. Waar het bij een vergelijking van een DNA-profiel

van een verdachte niet het DNA-profiel van een spoor alleen gaat 0111 de vraag of
het van dezelfde donor afkonistig zou kuntien zijn, gaat het bij het venvantschaps-
onderzoek om de vraag of de donoreii van de DNA-profielen venvant zouden
kuillien zijn. Dit laatste type oiiderzoek levert een inbreuk op het recht op privacy
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op onidat inforniatie bekend wordt over personen die behoort tot het domein van
de ipse identiteit. Deze itibreuk op het recht op privacy van degene die geen toe-
steniiiling heeft gegeven is niet gerechtvaardigd, orndat inforniatie bekend kati
worden zonder dat deze persooti hiervan op de hoogte is eli waar deze persoon

111ogelijk zelf niet vaii op de hoogte is.  Dit kan bijvoorbeeld infoniiatie zijn over
aftalimling, niaar ook (indirect) over erfelijke aandoeningen. Concluderend is ver-
\vantschapsotiderzoek iii strijd nEthet recht op privacy.

Het recht op licli,intelijke i,itegnkit
Het recht op lichamelijke integriteit is in het geding bij de afiianie van het DNA-
iiiateriaal. Iii een situatie waarin een betrokketie toestenmlitig geeft 0111 DNA-
tilateriaal af te nenien, staat liet recht op lichanielijke integriteit hieraan niet iii de
weg. Afiiatiie vati wangslijnivlies levert iiimiers slechts eeti kleine inbreuk op het
recht op lichaiiieluke integriteit op. I)e exercitie uit hoofdstuk 5 heeft duidelijk
geniaakt dat het recht op lichanielijke ititegriteit vaii anderen niet iii het geding kan

zijn. Er is dus geeii 'doonverkitig' bij een verwatitschapsonderzoek. Het recht op
lichatiielijke integriteit ziet namelijk slechts op de letterlijke afiianie vati het DNA-
tiiateriaal.

Het geliit:lieidsbeei,isel
Op het nionient dat een bepaalde groep nietisen op grond vati criteria wordt gese-
lecteerd om te worden benaderd voor vrijwillige niedewerkiiig ;ian een grootscha-
lig DNA-onderzoek, is sprake van ongelijke behandelitig. De inensen die benaderd
worden onderscheiden zich van andere mensen. De vraag is ofde ongelijke behan-
deling gerechtvaardigd is. De otigelijke behandeling is beperkt tot een 'benadering':
niensen worden benaderd om vrijwillig niee te werken, niaar kuntien ook weige-
ren. Echter, weigentig leidt er niet toe dat niensen als het ware weer terugvallen iii
een situatie waarin zij niet illeer tot de geselecteerde groep behoreii. hi die Zill be-
treft de ongelijke behandeling niet slechts de benadering waarniee een keuzenio-
niexit ontstaat. Vanaf het nionient dat ze geselecteerd en beiiaderd zijn dragen de
vrijwilligers eeti bepaald stiwiia niet zich niee. Ketitielijk behoren ze tot de groep
waarin de dader veniioed wordt zich te bevitiden.

Het verniinieti van het criteriuni vati het daderprofiel zou ertoe leiden dat de katis
toeneenit dat een matdi plaatsvindt niet het DNA-profiel van een vrijwilliger die
niet de dader is. Hoewel de kans bestaat dat deze vrijwilliger getuige is geweest eii
dat dit de reden is waarom het veronderstelde daderspoor Illiltfilt nlet het DNA-
profiel vati deze vrijwilliger, brengt het de vrijwilliger in een positie waarin de be-
wijslast wordt onigedraaid. De katis is groot dat deze vrijwilliger als verdachte zal

wordeti aangemerkt mede omdat zijn of haar DNA-profiel overeetikonit met dat
vin een gevonden haar ofpeuk. Dit is niet gerechtvaardigd. De context is hier vati
belatig. Als het gaat 0111 eeti verlateii plaats delict waar niaar Ekn haar is gevonden,
wat autoniatisch de kans vergroot dat het 0111 een daderspoor gaat, dan kan dit ge-

192



bruikt worden voor het grootschalig DNA-onderzoek. Het criteriutii dat het 1110et
gaati oni eeii daderprofiel blijft dus overeind. Er niag niet met sporen gewerkt
worden waarvati iliet niet voldoende zekerheid vaststaat dat ze van de dader af-
konistig zijn.

Er is sprake van een ongelijke behaiideling waarin vrijwilligheid een rol speelt,
niaar waarin ook sprake is van stigniatisering. Deze ongelijke behandeling wordt
gerechtvaardigd wailneer de geselecteerde groep zich onderscheidt van de anderen
doordat de niensen bitinen de groep aan de selectiecriteria voldoen. Het is duidelijk
dat willekeurige selectiecriteria per definitie iliet kunnen leiden tot een gerecht-
vaardigde ongelijke behandeling. De huidige criteria, zoals gehanteerd in het En-
gelse en het Nederlandse model, zien op 'geografische kring', 'leeftijd', 'geslacht',
'uiterlijke kennierken'. Deze criteria leiden steeds  tot de vaststelling van de groep.
Het hanteren van rui111ere criteria zou er in het algemeen toe leideii dat de groep
erg groot wordt. Dit is 11iet gerechtvaardigd als de groep ook verder ingeperkt zou
kunnen worden. Het hanteren van ruiniere criteria zal in de nieeste gevallen leiden
tot disproportionele onderscheidingen tussen hen die wel eli niet om medewerking
worden gevraagd en is daarom niet gerechtvaardigd.

Geconcludeerd Illoet worden dat otigelijke behandeling gerechtvaardigd is mits de
selectiecriteria zorgv,ildig zijn vastgesteld en 11iensen een daadwerkelijke keuze krij-
gen om wel of iliet mee te werken. De keuze oni iliet niee te  werken doet de stig-
matiseritig echter niet verdwijnen. hi het licht van het gelijkheidsbeginsel is het
zeer wenselijk de stigniatisering zoveel mogelijk te ondervangen. Een manier 0111

dit te doen is door mensen niet openbaar te benaderen. Als niet zichtbaar is wie
zij 11 benaderd, zijn de gevolgen van de ongelijke behandeling veel nzinder groot.
Deze variabele nioet dan ook worden toegevoegd aan het liiodel dat uiteitidelijk als
voorkeur uit de toetsing konit.

Ha,ilbaarlieid
Een grootschalig DNA-onderzoek legt een fors capaciteitbeslag op politie en NFI,
tegell aanzieillijke kosten. Volgens de nunister moet bij een onderzoek onder
2()()(}(J personen gedacht worden aan 6 illiljoell Bilden (dat zal nu ongeveer 3 111il-

joen euro zijn) voor afnanie van het lichaatiistiiateriaal en uitvoering van het on-
5/3

derzoek.  - Het ligt dus voor de hand om het
grootschalige DNA-onderzoek te reserveren voor enistige 111isdrijven. Als teveel
grootschalige DNA-onderzoeken plaats zoudeti vinden, zou het NFI geen capaci-
teit nieer hebben voor aiider DNA-onderzoek iii andere (ernstige) zake11.

0,    TK  2000-20( ) 1,27  41*) VI,  nr.  49,  p.  5-6.
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7.3.2.2 Het Engelse model
Het Etigelse eti het Nederlatidse 111odel vertoneti overeetlkonlsten. Zo koiiieti de
criteria die worden gehanteerd in grote niate overeen. Onidat er ecliter ook een
aantal wezenlijke verschillen zijn, zoals de mogelijkheden in Engeland om een spe-
culatieve zoektocht in de DNA-databank te houden en verwantschapsonderzoek te
doen, worden de modellen toch apart getoetst. Iii Engeland wordt het grootschalig
DNA-onderzoek verhouditigsgewijs veel vaker ingezet. Dit heeft er waarschijnlijk
111ee te niaken dat Nederland het echt als een ultiniuni remediuin ziet, terwijl iii
Engelatid nicer naar de criteria wordt gekeken. Het zou ook te maken kuimen
hebben lilet de capaciteit van de laboratoria aldaar. Wellicht is het ook zo dat een
vrijwillig DNA-onderzoek eerder als grootschalig wordt aangenierkt dan in Neder-
laiid. Voor deze gissitigen is echter geen enipirische ondersteunitig voorhanden.

Het reelit op privacy
Er is sprake van een itibreuk op het recht op privacy. Het gaat 0111 enistige ii}isdrij-
ven waarbij gee11 verdachte iii beeld is. Het DNA-onderzoek lijkt tioodzakelijk om
het opsporingsotiderzoek een nieuwe unpuls te geven. De inbreuk op het recht op
privacy van de vrijwilligers is proportioneel als de vrijwilligers geinfornieerd toe-
steminitig geven voor het DNA-onderzoek.

Verwantschapsonderzoek vindt iii Engeland vooral plaats iii de DNA-databatik.
Hoewel het DNA-niateriaal pas na toestetiuiling niag worden opgenonien iii de
DNA-databank, kuntien wel een speculatieve zoektocht en verwantschapsonder-
zoek plaatsvinden. Iii begitisel is de vrijwilliger hiervan op de hoogte. In de vorige
paragraaf werd reeds geconcludeerd dat deze inbreuk op het recht op privacy niet
te rechtvaardigen is oiiidat het verwantschapsonderzoek betrekkitig heeft op itifor-
tiiatie over de ipse identiteit. Dit geldt zowel voor verwantschapsonderzoek iii het
kader vati het grootschalig DNA-onderzoek als voor verwantschapsonderzoek iii
de DNA-databatik.

Het recht op lidia,tieliike i,itcgliteit
Voor de inbreuk op het recht op lichamelijke ititegriteit geldt dat deze te recht-
vaardigen is als sprake is vaii vrijwillige medewerking.

Het geliiblicidsbegi,isel
Het grootschalig DNA-otiderzoek wordt verricht onder een groep vrijwilligers die
zorgvuldig geselecteerd is. De selectiecriteria die gebruikt wordell zijn verdachte-
of niisdrij fgeleide criteria. Zoals weergegeveii  iii paragrafeii 7.1  en 7.2 gaat het otii
selectiecriteria als 'geografische kring', 'leeftijd', 'geslacht'. Deze selectiecriteria zijii
op zicli relatief ruiiii: bijvoorbeeld bimien een geografische kring vallen alle Illell-

sen uit een bepaalde regio. Onidat de selectiecriteria echter veelal geconibitieerd
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3Ii4worden ingezet, worden de criteria beperkter. Het gaat dan bijvoorbeeld oni
illatillell vall eeti bepaalde leeftijd iii een bepaalde regio. De criteria zijn afgeleid uit
het daderprofiel en worden daardoor gerechtvaardigd. Het daderprofiel Illoet Vol-
doende betrouwbaar zijn zodat niet reden kan worden verondersteld dat er een di-
rect verband bestaat niet het straflare feit. Uitgangsp,int is dat het DNA-onderzoek
eeti duidelijk eti concreet doel dient en dat er voor de betrokkenen een keuzemo-
tiieiit is 0111 wel of niet tiiee te werken.

In Engeland is het echter zo dat vrijwilligers die benaderd worden veelal onder
druk staan bij de keuze oni wel of iliet tizee te werken. De praktijk in Engeland
wijst uit dat weigeraars tiogal eens gearresteerd warden. Dit heeft niet alleen tot ge-
volg dat het DNA-onderzoek alsnog plaats kan vindell, niaar ook dat DNA-
niateriaal eii DNA-profielen voor altijd worden opgeslagen iii de DNA-databank.
De vrijwilliger staat hierdoor onder druk. Weigering kan namelijk verstrekkende
gevolgen hebben.

Iii Engeland vinden iii de nieeste onderzoeken eeti speculatieve zoektocht iii de
DNA-databank en verwantschapsonderzoek plaats. Dit (standaard) uitvoeren van
eeti speculatieve zoektocht is problematisch omdat slechts toestemniing wordt ge-
geven voor DNA-onderzoek bij een bepaald delict. Inforniatie vooraf kan leiden
tot een rechtvaardiging van de ongelijke behandeling. De Engelsen iiiaken het
zichzelf echter extra nioeilijk door het niet niogelijk te liiaken alleen toestemliling
te geven voor de vergelijking niet het DNA-profiel van het spoor in het delict
waarbij het grootschalig DNA-onderzoek wordt ingezet. Vrijwilligers die niet wil-
len dat een speculatieve zoektocht plaatsvindt met hun DNA-profiel zullen dus
wellicht 0111 deze reden weigereii, terwijl zij op zich wel nice zouden willen wer-
ken aan het grootschalig DNA-onderzoek. Voor verwantschapsonderzoek geldt dat
faniilieleden kunnen worden geincrimineerd die niet verdacht zijn en geen toe-
stenitiiing hebbeii gegeven. Zoals geconcludeerd bij de toetsing in de vorige para-
graaf is dit niet gerechtvaardigd.

Haalbaarlieid

Voor een beoordeling van de haalbaarheid zijii vooral van belang de capaciteit en
de kosten. Het Engelse iliodel is eeti bestaand niodel en is daaroni haalbaar. In Eii-
geland kost het DNA-onderzoek ongeveer 83 pond per staal met monsters van een

spoor.  Er kan  dan  een  vergelijking plaatsvinden  met vijf profielen van sporen.  De
relatief brede toepassing van het grootschalig DNA-otiderzoek leidt tot hoge kos-
ten. In Engeland is kennelijk een afweging geniaakt waarin deze kosten aanvaard-
baar worden geaclit.

5'14  Er zon hierover geen enipirische gegeve,is voorhaliden zoals iii Nederlatid, tiwar de voorbeeldeii
die zijn bestudeerd wijze,i dit wel uit.
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7.3.2.3 Het Nederlandse model
In Nederland wordt het grootschalig DNA-onderzoek terughoudender ingezet dan
iii Engel:Ind."5 Hoewel dezelfile criteria gelden, wordt anders met het onderzoek
onigegaan. Opslag in de DNA-databank vindt niet plaats, ook niet met toesteni-

ming. Speculatieve zoektochten vinden ook niet plaats - wel met het DNA-profiel
van het spoor aan de DNA-databatik, iiiaar niet met dat van de vrijwilliger. In be-
ginsel vindt ook geeti verwatitschapsonderzoek plaats. De toetsitig van het Neder-
landse  model  is  relatief kort omdat  bij de toetsing van de vorige twee modellen al
veel naar voren is gekotiien.

Het recht op privacy
Voor wat betreft de inbreuk op het recht op privacy geldt hetzelfde als bij het En-
gelse tiiodel. Aan het noodzakelijkheidcriteriuni lijkt te zijn voldaan: het grootscha-
lig DNA-onderzoek is ininiers noodzakelijk 0111 een inipuls te geven aan het op-
sporitigsonderzoek. De criteria zijn zorgvuldig geselecteerd en iliet te ruini gefor-
111uleerd en dit niaakt de inbreuk proportioneel, tetiieer daar vrijwillig is iiigestenid
niet het onderzoek. De vrijwilligheid nioet dan wel 'zuiver' zijn, waarmee bedoeld
wordt dat niet repercussies plaats nioeten vinden door de wijze waarop niet weige-
raars wordt onigegaaii.

Het reclit op licitameliike i,itegriteit
De itibretik op het recht op lichanielijke integriteit is te rechtvaardigen als sprake is
van vrijwillige tiiedewerkiiig

Het gelijklicidsbeginsel
De benaderde groep onderscheidt zich vati andere inenseti iii de niaatschappij
doordat de nietisen uit de groep voldoen aan het daderprofiel. De criteria zijii
zorgvuldig vastgesteld, namelijk aan de hand van het daderprofiel; er is geen sprake
vin willekeur. Als de benaderde groep op vrijwillige basis wordt gevraagd nice te
werken en dit verzoek iliet openbaar wordt geniaakt, is sprake van gerechtvaardig-
de ongelijkheid. De nietisen uit de groep hebben dan nog een keuze. Wel tiioet de
ationiniiteit van de beniderde personen gewaarborgd worden otii stigliiatiseritig
zoveel mogelijk te voorkomen.

Haalbaarlieid
Ook voor het Nederlandse niodel geldt dat het haalbaar is aangezien het iiiodel be-
staat. Reden waaroni terughoudend wordt onigegaaii niet het grootschalig DNA-
onderzoek is de beperkte capaciteit van het NFI en de afweging die daaroni nloet
worden geniaakt tussen oftvel eeii grootschalig DNA-onderzoek ofwel DNA-

5115 Wei zijn er recente berichten waaruit blukt dat meti het grootschalig DNA-oliderzoek breder zoil

willen itizetten. zie bijvoorbeeld
<http://www.trouw.ill/laatsteilieuws/laatste,jieriws/article698268.ece/Eerder_DNA_gevraagd_
tia_Ii iisdrijt>, laatst bezocht iii jaiiuari 21 lilli.
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onderzoek in andere lopende zaken. Het grootschalig DNA-onderzoek legt een
groot beslag op de capaciteit eii oni te voorkonien dat iii atidere zaken geeii onder-
zoek plaats kan vinden. wordt het grootschalig DNA-onderzoek alleen toegepast iii
ernstige zaken. De tweede reden is de effectiviteit van het grootschalig DNA-
otiderzoek. Als de  te onderzoeken groep groot is, zijn er relatief veel weigeraars.
Dit leidt mogelijk tot otivoldoende res,ilt.zat. Deze laatste alivegitig is onder alidere
gemaakt in de zaak Vaatstra waarin het OM heeft geweigerd een grootschalig
DNA-onderzoek uit te voeren onder een grote groep illannell.

7.4 Conclusie

Uit de toetsing van de drie modellen kan een aantal conclusies getrokken worden
over welk 111odel van het grootschalig DNA-onderzoek het beste houdbaar is ge-
zien het toetsingskader uit hoofdstuk 5. Al in de eerste paragrafen van dit hoofdstuk

werd geconstateerd dat er bij het grootschalig DNA-onderzoek een aantal pro-
bleempunten konit kijken. Deze punten zijii nieegenonien iii de toetsing van het
grensverleggende model door iii dit theoretische niodel de probleempunten als het
ware uit te vergroten, niet andere woorden: door de grenzen op te zoeken. Terug-
grijpend waren de probleempunten de mate vati vrijwilligheid en de onigang 11iet
weigeraars. De vrijwilligheid staat onder druk. Er bestaat een risico van stigiiatise-
ring van bepaalde Illensen, zeker als zij besluiten niet niee te werken. Dit kan en
nioet worden ingeperkt door de (sociale) druk van de onigeving te beperken.
Weigeraars zijil strikt getionien tiog altijd geen verdachten, 111aar zullen iii de prak-
tijk wellicht ervareti dat zij door hun omgeving toch anders worden benaderd dan
atidere niet-verdachten.

Uit de toetsing kall geconcludeerd worden dat de vmag oni vrijwillige niedewer-

king aan een grootschalig DNA-onderzoek bij ernstige strafzaken gerechtvaardigd
kati worden, niits de selectiecriteria zorgvuldig worden vastgesteld. Het 11iet wille-
keurig benaderen van mensen in een enistige strafzaak is proportioneel. Uit de
toetsing konit duidelijk naar voren dat daarbij twee punten speciaal van belatig zon.
Ten eerste moet sprake zijn van een 'zuivere' vrijwilligheid, waartiiee bedoeld
wordt dat vooraf de juiste infortiiatie ilioet worden gegeven en dat op basis van een
weigeriiig alleeti geen verdenking iii de zin van artikel 27 Sv ontstaat. Ten tweede
nioet zoveel niogelijk getracht worden de vrijwilligers 'onzichtbaar' te betiadereii.

Op deze manier is de stigniatisering niininiaal; anderen weten inmiers met dat ie-
mand benaderd is en dus ook niet of deze persoon heeft meegewerkt dan wel  ge-
weigerd. Het Nederlandse niodel lijkt het 111eest aan bovenstaande eisen te vol-
doen. Uitgangspunt is vrijwilligheid en met weigeraars wordt iii beginsel niet wil-
lekeurig onigegaaii. Er illoet echter wel voor gewaakt worden dat de vrijwilligheid
zuiver blijft en dat het risico op stigniatisenng van de vnjwilliger genummaliseerd
wordt door geheim te houden wie wel en niet meewerken.
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Iii de toetsing is tevens ingegaan op de keuzes die geniaakt kunneti worden nEt
betrekking tot speculatieve zoektochten en verwantschapsonderzoek. Uit het von-
ge hoofdstuk bleek al dat opslag van DNA-profielen van vrijwilligers houdbaar is
gezien het toetsingskader als de vrijwilligers goed zijn geilifornieerd, toestemming
hebben gegeven en er een terugtrekniogelijkheid bestaat. Voor de speculatieve
zoektochten geldt dat zolang de vergelijking plaatsvindt met DNA-profielen, het
recht op privacy niet iii het geding is. Zolang de vrijwilliger op de hoogte is vaii
het feit dat een speculatieve zoektocht wordt gehouden, kan hij  of zij dit meene-
nien iii de afwegiiig 0111 wel ofniet iilee te werken. Een iiadeel van de speculatieve
zoektochteii is gezien de haalbaarheid dat het detikbaar is dat mensen weigeren uit
atigst voor een 1,!atd, illet eeti atider spoor iii de DNA-databank, terwijl ze strikt
genonien wel aan het grootschalig DNA-onderzoek hadden willen nieewerken.
Het verwaiitschapsonderzoek ten slotte levert een probleetii op en is idet houdbaar
bitiiien het toetsitigskader. Zelfs als geinfornieerde toesteniming het zou rechtvaar-
digen. blijft het gevolg dat familieleden die niet verdacht zijn zonder hun geinfor-
nieerde toesteiiiniing kiitineii worden geiticriniitieerd. Deze ongelijke behandelitig
is,liet te rechtvaardigen.

Geconcliideerd wordt dat het model van het grootschalig DNA-onderzoek dat het
beste te rechtvaardigen is iii het licht van het toetsingskader, een model is waariti
het grootschalig DNA-onderzoek wordt itigezet in enistige zaketi waarin op vrij-
willige basis Jan een groep tiienseii, die zorgvuldig is geselecteerd op grond vaii se-
lectiecriteria die zijn otitleetid aan het daderprofiel, gevraagd wordt niee te werken.
De benadering vitidt zoveel niogelijk 011zichtbaar plaats 0111 stigtiiatisering te voor-
konien. Voor weigeraars geldt dat zij nog eens betiaderd en ingelicht kunnen wor-
den. Een weigering kan echter nooit automatisch leiden tot een verdenking iii de
ziti van artikel 27 Sv en kati dus nooit verstrekkeiide gevolgen hebben. Wel kun-
nen er aanvullende aamvijzitigeti zijn waarotii de weigeraar als verdachte in beeld

konit, bijvoorbeeld als het de eilige persoon is op liet Nijlschip uit liet eerder ge-

bruikte voorbeeld die iliet heeft nieegewerkt.

Aaii de vrijwilligers iiiag oni geitifonlieerde toestenitimig worden gevraagd om het
DNA-profiel op te slaan iii de DNA-databank. Ook is een speculatieve zoektoclit
- 112 geinfortiieerde toestetiziiling - tiiet de DNA-profielen toegest:Ian, niaar nioet
tevens gerealiseerd worden dat dit tiieer weigeritigeti tot gevolg kati hebben. Ver-
wantschapsonderzoek kati iliet worden toegestaan. De keuze die in Nederland is
geniaakt, nanielijk dat zorgvuldig illet toevallige verwantschapsontdekkitigeii wordt
oillgegaaii door ze te nielden bij het College van procureurs-getieraal, zoals aange-

geven iii de eerder getioenide notitie van het college dat dit usance dient te zijn, is

in dezen het beste houdbaar. Het is, gelet op het niogelijke opsporingsbelang, de
beste niogelijkheid om te garanderen dat zorgvuldig met 'toevallige' inforniatie
over verwantschap wordt oillgegaaii.
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Hoofdstuk 8

DNA-onderzoek naar persoonskenmerken

Iii dit hoofdstuk wordt ingegaan op het derde deelondenverp van dit boek, nanie-

lijk het afteiden van persoonske,mierken uit DNA-materiaal. Ondatiks de beper-
kingen van de techniek, waar reeds op gewezeii werd iii hoofdstuk 2, is in 2()03
toch de Wet DNA en uiterlijk waanieenibare persoonskenliierketi iiigevoerd. 1)e-
ze wet is in paragraaf 3.4 al aaii de orde gekotiieli. De wet niaakt het juridisch 1110-
gelijk oni persoonskenmerketi af te leiden.  Het is overigetis sleclits toegestaa11 0111

uiterlijk waarneenibare persoonskentiierken afte leideii die iii de wet zijii getioenid
daii wel bij Algeniene niaatregel van bestuur daarvoor zijii aatigewezeii. Deze
kenmerken kunnen worden gebmikt bij de opsporing iii zaketi waarin geen ver-
dachte beke,id is.

Het onderhavige deelonderwerp staat niet los van de indere twee deelonderwer-
pen. Voor het eerste deelonderwerp is er iii zoverre satiienhatig dat het DNA-
profiel van het spoor geen hit heeft gegeven met een DNA-profel van een per-
soon uit de DNA-databank. Daaroni is spr.ike van een onbeketide verdachte en
ilicag worden overgegaali tot het afieiden van uiterlijk waarneenibare persoonsken-
nierken uit het DNA-profiel van het daderspoor om zo te trachten toch een ver-
dachte te identificeren. Voor het tweede onderwerp geldt vervolgetis dat de ken-
inerken kunnen helpen bij het vaststellen van het daderprofiel. Dit wordt nieege-
110111ell bij het vaststellen van de groep die wordt gevraagd op vrijwillige basis nice
te werken aan het grootschalig DNA-onderzoek. Een sinipel voorbeeld is dat het
vaststellen dat het DNA-profiel van een man afkomstig is, ertoe leidt dat alleen aan
111allnell gevraagd wordt niee te werken aaii het grootschalig DNA-onderzoek.
Overigens is er niet alleen een samenhang ill de jitridische illogelijkheden, niaar
ook in de discussies die gevoerd wordeii. Zo spelen ook bij het afleiden van per-
soonskennierken onderwerpen als verwatitschapsonderzoek.

Iii dit hoofdstuk wordt eerst ingeg.ian op de bestiatide situatie rotidotii het atleidell
van persoonsketinierken uit DNA-iiiateriaal (par.  8.1).  Iii  paragraat- 8.2 wordt de
situatie iii Engeland geschetst. Hoewel iii Engelatid gebruik wordt geniaakt vati de
techniek, ketit tiien geen wettelijke regeling die juridische niogelijkheden biedt dati
wel beperkingeii oplegt. Als gevolg hiervan is de beschrijvitig van de sittiatie in En-
gelatid relatief kort en wordt deze niet expliciet nieegetiomen  iii  de  toetsing  die  iii

paragraaf 8.3 geschiedt.

8.1 De bestaande situatie

Iii deze paragraaf wordt eerst een beeld gegeven  van  de technische niogelijkheden
(par. 8.1.1) en vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de Wet DNA en uiterlijk
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waartieenibare persoonskeiinierken en wordt eeti aantal discussiepunten besproken
(par. 8.1.2).

8.1.1 Het afeiden van persoonskenmerken

Om de reikwudte van de Wet DNA en uiterlijk waarneembare persootisketinier-
ke11 te kunneti vatten. is het vati belang enig inzicht te verwerven in de technische
niogelijkheden. In hoofdstuk 2 is uitgebreid iiigegaan op de technische mogelijk-
heden. In deze paragraaf wordt ter aanvulling een beeld geschetst van de specifieke
technische inogelijkheden van het afleiden van persoonskenmerken uit DNA-
tiiateriaal.

Uit DNA-niateriaal kutinen direct of- indirect  (uiterlijke) kennierken  worden afge-
leid. Met direct wordt bedoeld dat het persoonskennierk nieteen waarneeliibaar is,
zoals geslacht, haar- en oogkleur. Het geslacht is 011111isketibaar aan te duiden. Aan-
wezigheid van een X- en een Y-chroniosootii leidt tot de conclusie dat het gaat
0111 eeti nian: een XX-combitiatie duidt op een vrotiw. Ook aatiwezigheid vati
bijvoorbeeld het Downsyiidr00111 is oiltiliskenbaar te zieti. Het wordt ontiiiddellijk
herkend als drie chromosomen 21 aaiiwezig zijii. Voor de andere ketitiierken geldt
veelal dat een en ander nog iii ontwikkeling is. Voor wat betreft oogkleur bijvoor-

51 thbeeld zijn er al tests op de :liarkt,   niaar die worden, althans iii Nederland, nog
5(17niet zo betrouwbaar geacht dat ze worden ingezet. Er wordt onderzoek gedaan

5, 18

naar de niogelijkheid 0111 pignient, haar- eli oogkleur at- te leiden. Iii oktober
2(}07 iiiaakten onderzoekers uit Usland en Nijmegen bekend dat ze in het DNA-
materiaal van nienseti van Europese afkonist getivarianteti hebben gevondeti die

 t,9

duidelijk verband houden niet oog-, haar- en huidskleur.-   De resultaten zijii al-
leen toepasbaar op blanke Europealien vanwege de grote varieteit aaii haarkleur en
oogkleur. In totaal zijn vijfgenetische varianten gevondeii die uiterlijke keiinierketi
kiinnen voorspelleii. De techniek kati bruikbaar zijii voor de forensische opspo-
ringsniethode. Eerst zal echter onderzocht  nioeten  worden  of de techiliek daarvoor

51voldoende betrouwbaar is.    De venvachting is ook voor andere keninerken dat iii
de toekonist wel eizig verbatid zal kiinnen worden gelegd tussell fenotypen en ge-

51 I,    1)e  test  Rmiwim' wordt aatigebodeti door de  Aitierikaaiise  firtiia DNAI'ritit Cienoitiics.
31,7 Ook wordt tiog iliet  verzoclit 0111 eeii wijzigitig vali de wet door aa,iwijzing iii eeti AMvB. Uit de

besprekitig iii par.  H. 1.2  zal blijketi dat voor wat betreft directe ketitnerken vooralstiog alleeti  het
geslacht iiwg wordeii afgeleid.

5"R  0.1. is otitdekt dat er twee type,i vall i,ielailitie zijii. Verselii]lende ge,ieti zijn bij de productie rm
deze stot-betrokketi. I)e twee typell zijii otivel zwart-bruiti pigtiietit otivel rood-geel. Aaii de hatid
vaii dit oikierzoek ,·envacht liieti iii de toekoiiist tiiet eeti zekere niate van waarschijidjkheid uit-
spraketi te doeii over verschijtiitigwoniieti, zie Rees 201)3. Oogkleur bijvoorbeeld zou ook tellig
te  vi,ideti  zijii  op  de  chroniosoineii   19  (blauw of grijs)  en   15  (brlii,1 of blauw), zie Sturni  &  Fruka-
dis  3 M )4.

5"1  Suleni e.a. 2(*17.

S I"   'Justitie prijst geti-succes R„idboud', De Gelderlatider. 24 oktober 21/-17.
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511notypen.   Het zal echter blijven bij een voorspelling in tenlien van waarschijn-
lijkheid.

512

Met indirecte kennierken wordt gedoeld op kelitiierkell die kunneii wordeii voor-
speld nadat andere genetische infonnatie over een persoon bekend is, zoals de geo-
grafische herkonist. Geografische herkoiiist gaat veelal sanie11 111et bepaalde uiterlijk
waarneembare persoonskelmierken. Dit is echter geell regel. Een getiotype is niet
hetzelfde als een fenotype.'13 Van ietiiand kan getietisch gezien verwacht worden
dat het een donker gekle,irde man is. Dit betekent echter iliet dat die persoon ook
daadwerkelijk donker gekleurd is. Dit kan tot moeilijkheden leiden bij de opspo-
ring. Oni de geografische herkonist van cell persoon vast te kuntien stellen is
voorwaarde dat er genetische verschillen bestaan tussell bevolkitigsgroepen. Het is
11iet  zo dat iedere willekeurige  persoon  voor 100% zekerheid  tot eeii bepaalde  be-

volkingsgroep behoort. Er bestaan altijd ook verschillen in het DNA-profiel. Daar-
over kan, zo merkt De Knijffop, gezegd worden dat de genetische verschillen bin-
tien bevolkitigsgroepen groter zon d.iii die tusse11 bevolkingsgroepen.31+ Dit konit
onidat twee willekeurige 11iensen voor ongeveer 99,95% genetisch identiek zijn.
Het percentage waarin ze verschillen wordt niet altijd geheel foutloos doorgegeven
zati het nageslacht. Het doorgeven van geneti kati beschouwd worden als een ko-
pieerproces dat niet foutloos verloopt. Er kunnen 111utaties ontstaan of spontane
getietische veranderingen. Daarnaast kan recotiibitiatie vaii chroniosonien plaats-
vinden doordat het chromosooni dat van nioeder gekregen is, zich vennengt niet
het chroniosooiii dat vati vader is gekregeii. Uitwisseling van deze chroniosonieti

kati ertoe leiden dat een gecombineerd chromosoom wordt doorgegeven aaii het
515nageslacht.   Met deze factoren moet rekening worden gehoudeii bij het onder-

zoek naar de geografische herkotiist van een persoon. Voor het bepalen van geo-
grafische herkonist wordt veelal gebruik gemaakt van Y-chromosomaal onderzoek.
Het Y-chroniosoom wordt doorgegeven van vader op zooll. Daarniee is het een

516geschikt gegeveii om de niigratie van illensen te reconstruerell.   Bepalen vaii de
517

geografische herkomst zegt vooral veel over geboortestreek en afkonist

Persoonsketinierketi zijil  ling iliet altijd 6611  op  6611  at- te  leideti.  viak  zijii  ze  niulti-
factoriaal. Er is dan een satiiengaaii van meerdere factoren die oorzaak zijii vati eeti

51 1    Koops &  Priiise!121 H 15,  p.  616.
3 13   Zo ook Joblitig & Gill 21 Mb-1. p. 748.
513  Zie ook Haga 21)1 16,  p.  59-(,(1,  eti  hootilstuk  2, vooral par.  2.1.
5 14  1)e KilijfT 2{ K 16.
514  De Kilijff21)1,6.
51. 11.ece,it onderzoek wijst op de mogelijkheid oni tiiiddels Y-chromosoomaal otiderzoek achtenia-

tileti vast te stellen. Malitieti illet hetzeitile Y-chromosoolii zill]eii veela] dezelfile achteniamii heb
ben. Met ilatile bij illailneil uit kleitiere Eltililies kati zo liiet redelijke iii.ite vati waarschijtilijkheid
wordeti vastgesteld wat de achtemaani is. zie <  http://innv.tiiedicalfacts.111/21)1.16/03/0./diia-
kati-achtemaam-voorspelle,1/>. laatst bezocht iii jatiuari 3 M 18.

517 Opvalletid hierbij  is dat. zo zal blijken uit de bespreki,ig iii par.  8.1.2.  de wet spreekt over 'ras' iii
plaats vati geogratische herkonist. Hier kunneti \·raageeketis bu worde,i gezet. 011idat ras eeti sociaal

coticept is eti gee,1 getietisch coticept. Zo ook Ossorio 3 M 16,  p. 279.
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persoonskenmerk. Reden hiervoor ligt iti de evolutie die is gericht op overleven.
Bijvoorbeeld erfelijke ziekten zoudeil sneller 'verdwijneii' iii de evolutie als ze ilio-
nogenitisch (op 6611 geii) terug te viiiden zouden zijn. Alleen monogenetische ziek-
ten die een voordeel hebben voor de drager blijven in de evolutie bestaati, zoals
sikkelcelziekte. Sikkelcelziekte op 66n gen biedt beschemiitig tegen tiialaria, terwijl
sikkelcelziekte op twee genen dodelijk gevolg heeft. Voor dit hoofdstuk is van be-

lang het besef dat persoonskeniiierken niet gemakkelijk zijn af te leiden omdat ze
afhatikelijk zijn van ons nog veelal onbekende combitiaties van genetische gege-
vens.

Naast directe en itidirecte uiterlijk waanieenibare persoonskennierken zijii aiidere
categorieeti te oilderscheidell. Tell eerste persoonskeiitizerken die niet uiterlijk
waarneembaar zijn, zoals itifonnatie over erfelijke ziekteii ell aandoeningeti. Sotii-
iilige erfelijke ziekteii zijii altijd terug te viiideti door getietisch onderzoek eii ko-
nien ook altijd tot uitillg, zoals de ziekte vati Hllntingt011. Dragers van deze ziekte

krijgen op latere leeftijd inmier te tiiaken illet de ziekte. Aanleg voor andere ziek-
ten is sotiis beitivloedbaar, zoals door eetpatronen en leefpatroneti. Hier gaat de
aanleg sanien met andere factoreii. Dit laatste geldt ook voor gedragskeimierken,
eeii tweede categorie keninerken 11aast de directe en indirecte (uiterlijk waarneelli-
bare) persoonskenmerken. Gedragsketimerken zijn bijvoorbeeld aanleg tot agressie.

:I 8litikshatidigheid, stottere11, homoseksualiteit eti alcoholistiie. Naar gedragsken-
iiierken wordt ook onderzoek gedaan. Bij gedragskennierken geldt, net als voor de
aailleg vati ziekteii die de persoon niet altijd daadwerkelijk krijgt, dat er een sailleli-
hang is 111et andere factoreti.

Dit gegeveti dat aailleg en onigeving saniengaan, borduurt verder op de aloude 11,1-

ttire versus i,tirtitre discussie: iii hoeverre speelt (genetische) aatileg eeti rol bij gedrag

en in hoeverre opvoeditig? Met andere woorden: wat is de verhouditig tussen ge-
netische aatileg eti  opvoeding?  Er is sprake van  een samenga:in:  " Tlie catises of kimia,1

experie,iec i,icl,ide ge,ics, decide, its, iii»tio,ts, bi,Th order, teachers, pare,its, cirainistaticc, op-
1,3/9portuility, and diatice, to itatite just tile itiost obvioils. De liati,re versus ,„im/re discus-

sie leidt ook tot vragen naar de oorzaak vati critiiineel gedrag. Al sinds de zeventi-
ger jaren wordt onderzoek gedaaii  niar critiiitiele aailleg. waarbij de vraag cetitrcial
staat of-critilineel gedrag een biologische oorzaak heeft. Buikhuisen  is  iii  Nederland

:2{ieen van de wetenschappers geweest die zich voor dit otiderzoek heeft ingezet.
Hij kreeg echter veel kritiek en kon zijn werk iliet voortzetten. Monienteel is der-
gelijk onderzoek wel geaccepteerd. Zo doet 111eti aan de Vrije Utiiversiteit iii Atii-

31R Zie ook Joseph Mchieniey, 'What is behavioral getietics'. Hutiiati Getionie Project It it-oniiatioii.

zie <HITTI·.doegetioliies.org> 911
<www.onil.gov/sci/techresources/Hui mii_Getio,iie/elsi/behavior.shtitil>. la:itst bezocht iii ja-
11£lari 21 H )8.

51"  1Udley 3 M 13. p. l i llI.
52" Zie voor illeer ilitonliatie bijvoorbeeld <http://id.wikipedia.org/wiki/Wouter_Buikliuiseti>.

laatst bezocht iii jatiuari  211(18.
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sterdani uitgebreid onderzoek naar tweelingen.51' Door eeiieiige tweelingen die bij
de geboorte uit elkaar gehaald zijii, te volgen, kan gekeken worden iii hoeverre

:.,

aatileg en in hoeverre opvoeditig eeii rol speelt iii de ontwikkeling:-- Wat blijkt is
dat de eerste levensjaren heel voniiend zijn voor een persoon: ' /list as a gos/ilw iS
impri,ited  ipitl,  an image of its  mother dtiritig the hotirs  after birth, so a dtild  is i!,ipri,ited  with
everytlii,ig frotii  tlie  Iiti,iiber  of sit,eat gla,ids  on  its  body  mid  a  prefermice for ce,laiti foods  to a,i
appreciatio,i of tlie rittials mui pattents of its  oti,ti ailti,re.  Neither tlic goslit,g's  niother-iti,ave

./

„523ilor tlie cliild'S ctilttire is i,1 il selise ill,late. Bi,t tile ability to absorb eadi is.

Saiiiengevat is het onderzoek naar uiterlijk waarneenibare persoonskenmerken
vatiuit techilische optiek vooral aaiitrekkelijk als veel kan. Hoe meer kati worden
afgeleid, hoe specifieker het daderprofiel. Wellicht zou dan in de toekonist zelfs een
(globale) compositietekening kunnen worden geniaakt.

8.1.2      De Wet DNA en uiterlijk waarneembare persoonskenmerken
Iii paragraaf 3.4 is de Wet DNA en uiterlijk waarneenibare persoonskennierken
reeds kort besproken. De wet heeft geleid tOt Wijzigitig vall artikel 13821 Sv en tot
invoering van de artikelen 15 ld en 195f Sv. Ill deze paragraafzullen de wetsartike-
len besproken worden en zal de 11ieuwe wet nader worden toegelicht, niede naar
aailleiding vati het debat dat heeft plaatsgevonden. Ook zal kort worden ingegaan
op de zaak Marianne Vaatstra. Deze zaak leidde mede tot introductie van de wet.

In artikel 138a Sv wordt bepaald: onder DNA-onderzoek wordt verstaan het on-
derzoek van celniateriaal dat slechts gericht is op het vergelijken van DNA-
prohelen of het  Vaststelle,i  v,1,1  iliterlijk  zvaanicei,ibare  persoofislecti,itert e,i  vati  de  o,ibeketi-
de verdaclite. Deze laatste techniek kan worden iiigezet iii zaken waarin geen ver-
dachte bekeiid is. Er zijn 11Og weinig of geen aanwijziiigen onitrent de identiteit
van de dader. Uit het gevonden DNA-materiaal mogen uiterlijk waarneenibare
kennierken worden vastgesteld aan de hand waarvan een verdachte kati worden
opgespoord, bijvoorbeeld door een conipositietekeizing te iliaken. Echter, zoals
hiervoor beschreven, het is tot nu toe slechts niogelijk oni uit DNA-niateriaal het
geslacht en het ras van ieniand af te  leiden. Er kan dus nog geen uitgebreide coin-
positietekeniiig worden geniaakt op basis van DNA-materiaal, onidat de techniek
tiiet zover is dat het al mogelijk is om andere kennierken uit het niateriaal af te lei-
deii. Het is zoals Evenblij opmerkte in de Volkskrint: "het beste DNA-daderprofiel
dat nionienteel kan worden gemaakt, is niet veel ineer dan een vage vlek, toepas-
baar op vele duizenden nietiseii tegelijkertijd".524

521  Dit oiiderzoek wordt iii Nederland uitgevoerd o,ider leiditig vati prof. Boonisnia, zie bijvoorbeeld
<http://www.vu.Ill/Onderzoek/index.cfiti/home_subsectioti.cti]i/subsectioidd/ 17EB3165-
1)739-6599-5358()84358FND719>, hatst bezocht iii jatiuari 2(408.

522  Ook iii het buiteilland wordeli studies gedaaii tiaar het verband tussen gedrag eii crinlitialiteit, zie
bijvoorbeeld Farahatiy & Beniet 21)06.

513    Ridley 2(103.  p.  167.
534   M. Evetiblij.  'De dader is eeii vage vick inet rood haar', Volkskralit  1 7 111ei 21)4)3.
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De afgeleide kentiierken kunnen ook gebruikt wor(len als beginpunt bij een groot-
schalig DNA-onderzoek. Op basis van de verkregen uiterlijk waarneenibare per-
soonskenmerken kan het daderprofiel worden aangescherpt en kan worden vastge-
steld welke groep van personen iii aannierking konit. Vervolgens kati besloten

wordeii aan wie om vrijwillige medewerking wordt gevraagd. Iii hoofdstuk 7 werd
de zaak Mariatine Vaatstra reeds genoenid die (indirect) aatileiditig was tot invoe-
ring van de wet DNA en uiterlijk waarneembare persoonskennierken. Dit was ge-
legen in het feit dat vrijwel meteen na het delict in de onigeving de overtuiging
ontstond dat de nioordellaar gezocht most worden in het nabijgelegen asielzoe-

kerscentruni.  Bij  het  FLDO iii Leiden werd onderzocht  of de dader inderdaad  on-
der de asielzoekers gezocht 1110est worden. Uit dit onderzoek bleek dat de dader

met hoge mate van waarschijnlijkheid Noordwest-Europeaan zou 1110eten zijn
Met dit gegeven werden de stigniatiserende aantijgingen tegen de asielzoekers ont-
kracht.525 Uit dit voorbeeld bleek voor het eerst duidelijk dat het DNA-onderzoek
naar uiterlijk waameembare persoonskennierken, iii dit geval door uitsluititig, nut-
tig kan zijii voor de opsporing. Naar aanleiding van de zaak werden vragen gesteld
iii de Katiier eii zo ontstond de behoefte aan wetgeving.

In het wetsvoorstel is een aantal keuzes geniaakt waar debat over is geweest. Zo is
ten eerste de kezize geiiiaakt 0111 de niogelijkheid tot het afleiden van persoons-
kennierken te beperkeii tot uiterlijk waarneenibare persoonskennierken. Achterlig-
geiide gedachte hierbij is onder andere dat een verdachte het recht heeft op het
iliet-weten van erfelijke aandoeningen en ziekten. Ten tweede zijn er afwegingen

geiiiaakt onitrent de rol van het recht op privacy en het verband met de DNA-
databatik. Ten derde is besloteii het 1110gelijk te niaken bij AMvB andere uiterlijk
waanieenibare kenlizerken dan ras en geslacht aan te wijzen als keimierken die mo-

gen worden afgeleid. Op deze drie keuzes wordt nu ingegaan.

Uiterlijk ii,aanicenibare persoo,iske,imerke,1
Onder uiterlijk waarneenibare persoonskeimierketi vallen volgens de wetgever de
fysieke persoonskeniiierken die bij ieder individu vanaf de geboorte uiterlijk zicht-
baar zijn en die gewoonlijk ook kunnen worden gebruikt voor het niaken van een
compositietekeiliiig.526 Dit betekent bijvoorbeeld dat de lichaanisgeur van eeti per-
soon buiten de reikwijdte valt.527 Hoewel de lichaaiiisgeur uiterlijk waanieenibaar
is, is het niet zichtbaar. En ook persoonskenmerken als kleurenblindheid en doof-
heid vallen buiten de reikwijdte. Ras daarentegen valt binnen de reikwijdte, hoe-
wel dit natuurlijk iliet altijd uiterlijk zichtbaar is waar te nemen: een Oost-Duitser
is over het algetiieen qua uiterlijk inoeilijk te otiderscheiden van eeti Nederlan-

53:  De KidjtT2(1(16.
526   Het criterium 'vaiiaf de geboorte zichtbaar' staat tiiet letter]ijk iIi de wet, niaar wordt slechts ge-

noemd iii de Memorie van Toelichtilig
527  TK 2001-2002, 28 ()72. ilr. 5. p. 2.
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der.528 Het is zelti zo dat persoonskennierketi als blindheid en wijnvlekken buiten
de reikwijdte vallen oiiidat deze ketinierken zich iii eeti later stadiuni dan de ge-
boorte kunneii opetibaren.'2.' Men heeft er ketiiielijk niet bij stil gestaan dat ook
haar- en oogkleur na de geboorte 11Og veraideren. Baby's hebben viak nog geen
haar en kuiltien, hoe blond ze ook zijn, na een aantal jaar toch bruin haar hebben.
Deze kanttekeningen iii gedachte,1 hebbeiide, kati gecoticludeerd worden dat het
criterium 'vallaf de geboorte' op zijii tilitist eeti vreenid criterizi111 is. Het wordt
echter wel genoenid iii de Kinierstukketi, terwijl het overigeiis niet is opgetionieii

531,iii het wettelijk criterizini. Hierop is gewezeii door Vati de Beeteii.    Vaii de Beet-
en  vraagt zich tegelijkertijd af of de beperkitig 'vanaf de geboorte'  wel zo relevant
is: "het is itiiniers bijvoorbeeld aannenielijk dat, als nien kijkt 11.lar een uiterlijk
waarneembaar kennierk als wijnvlekken, het omvaarschijiilijk is dat die zich pas
zzilleti hebben geopetibaard iladat de otibekende verdachte op eeii leeftijd wis ge-
komen waarop het plegeti van een strafbaar feit voor de hand zou hebben gele-
gen".3.1

De reden dat gekozen is voor vatiaf de geboorte zichtbare uiterlijk waarneenibare
persoonskennierken, is dat nien wil voorkoiiien dat personeti door het strafvorder-
lijk onderzoek geconfronteerd worden met gevoelige informatie die op hen be-
trekking heeft. De regeritig wil bijvoorbeeld niet dat erfelijke aaiidoeningeti of
ziektes die zich 11Og niet geopenbaard hebben, worden afgeleid uit het DNA-
iiiateriaal en vervolgens bekend warden gemaakt. Er zijn twee redenen waaroiii de
regering hier tegen is. In de eerste plaats is er het recht op het niet-weten van erfe-
lijke aandoeilitigeti of ziektes die slitiniereii. Iii artikel 7:449 BW is het recht op
tiiet-weten gefoniiuleerd: "itidien de patient te kennen heeft gegeven geen itilich-
tingen te willen ontvangen, blijft het verstrekken daarvan achterwege, behoudens
voor zover het belang dat de patieiit daarbij heeft niet opweegt tegeti het nadeel dat
daaruit voor hemzelfofanderen kati voortvloeien". In de tweede plaats is er de be-
scherming van de persootilijke levenssfeer die zwaar weegt.533 Op het recht op pri-
vacy wordt verderop ingegaan.

Hoewel erketid wordt dat het aantal potentiele verdachte11 1110gelijkenvijs zou
wordeti beperkt als het DNA-onderzoek teveils gericlit zou zijn op het vaststellen
van erfelijke aandoeningen of ziekten, is de regering toch van nienitig dat ook in
deze gevallen het belang van iliet-weten en de bescheniiing vaii de persoonlijke

533levetissfeer zwaarder dieneti te wegen dan het opsporiligS- en vervolgingsbeleid.
Het wetsvoorstel niaakt  niet  duidelijk  of elfelijke  aandoeningen of ziektes waarvati

52»    Koops  &  l'ritiseti  2(lt)5,  p.  616-617.  Iii  dit  voorbeeld  is het begrip ras lastig. Oost-Duitsers  en  Ne-
derlanders hebbeli i,iet perse eeti Mider ras. iiiaar I,·el em .itidere geografische herkonist.

529    EK  2(102-3 11 13,  28 072,  tir.   13b. p.  6.

5-3"  EK Hatideli,ige,1 2(103, 23-722.
5,1  EK Haildelitige,1 20(13. 23-723.
532    TK  21*11-21* 12. 28 1 172,  nr.  3.  p.  2.
533  TK 21)01-21*12. 28 072. nr. 3. p. 5.
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niet zekerheid kan worden gezegd dat de betrokkene ervan op de hoogte is als een
uiterlijk waartieenibaar persoonskeilinerk kuntien worden beschouwd. De niinister

534van justitie geeft aan dat het Downsyndroom niet valt onder de reikwijdte,    ter-
wijl de kenmerken van dit syndrooni voor eenieder zichtbaar zijn. De niitiister
geeft als argument dat iliet wordt verwacht dat het uiterlijk waanieenibare per-
sootiskentiierk Dowtisyndrooni een relevaiite bijdrage aan de opsporing en vervol-
gitig van strafbare feiten zal leveren. Echter, tijdens de uitvoering van de WODC-
studie over het grootschalig DNA-onderzoek iii 2(}06 speelde er bij het NFI een
concrete casus waarin iii DNA-tiiateriaal dat werd onderzocht in verband met een
el-nstig misdrijf de a,inwezigheid vati het Dowiisyndrootii werd vastgesteld. Daar-
nice heeft een Nfl-onderzoeker kentiis verkregeii die hij krachtens de geldende

535wetgevilig  niet  niet  het  opsporingsteam niag delen.      Dit is tegenstrijdig  niet  de

venvachting eii argiinientatie vati de niinister. Nog los daarvan: als niet wordt ver-
wacht dat het uiterlijk waanieenibare persoonskeniiierk Downsyndrooni zal wor-
den gevotiden iii eeti daderspoor, waarotii het dati expliciet uitsluiten? Iii priiicipe
wordt het bijiia nooit gevonden, niaar iii het etikele geval dat dit wel zo is, kan het
een goede aamvijzing opleveren. Overigens wordt in de Memorie vati Toelichting
specifiek aangegeveti dat uitsluitilig vall het Dowiisyndrooni als toelaatbaar ken-
nierk waarop gezocht illag wordeii, ilog iliet betekent dat keimierken die sanieii-
hangen met erfelijke aandoeningen of ziektes iii het algemeen niet zullen worden
aangewezen als uiterlijk waanieembare persooilskentiierken, zolang ze zich tiiaar bij

:36de geboorte openbareti.

Aatisluitend bij het debat over het  wel of niet afteiden van erfelijke aandoeningen
en ziekteii, wordt tijdetis het debat iii de Eerste Kanier opgenierkt dat iii het klas-
sieke onderzoek wel erfelijke ziektes als bijvoorbeeld heniofilie kuillien warden
vastgesteld door het onderzoeken van gevotiden bloed.' 1 Dit lijkt tegenstrijdig niet
de nieuwe wet. De 11iinister merkt hierover op dat nien bij de opsporing niets heeft
aan het gegeveti dat ietiiatid lilet hetiiofilie belast is, omdat iliet alle artsen kun,ien
warden aangeschreven  met de vraag  of ze  een  lijst  vati  alle  hetiiofiliepatienten  kun-

5.18tien geven.   Ook merkt de niinister op dat bij het onderzoek van bloed met op
heniofilie gezocht wordt als dat met relevant is voor het opsporingsonderzoek. Dan
geldt namelijk de Wet bescherniing persootisgegevens.53" Vervolgens niaakt de nii-
tiister hierover nog de opnierkitig: "als het hetiiofiliepatient zijn relevant is voor de
opsporilig, zal ik dat gegeven gebruikeii, als ik daar achter beii gekonien. Ill dit
wetsvoorstel zeggen wij alleeii dat het ongerichte DNA-onderzoek vooralsnog iliet
verder gaat dan de uiterlijke kennierken. Dat is eeti futidamenteel gegeven. Als er

534  TK 201,1-21 M)2.28 1172. tir. 3. p. 5.
335   Kntisbergeti & De l'oot 2, M I7.
5 #,

TK  2(11 1 -24 M 12.  28 I 172.  1 ir.  3.  p.  5  ei i  lir.  5.  P.   1( 1.

5,- EK  Hatidelitigeti 21* 6,23-733.
338 EK Handeli!)gen 21)1)3. 23-73(1.
5-39   EK Hatidelitigeti 3 H)3,23-731.
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via de uiterlijke kennierken een verzaineling is geniaakt van degenen die daarvoor
in aaninerking konien, kan het interessant zijii om wat meer inforniatie uit het
DNA te halen, onidat je dan op andere dingen kunt testen. Dan kom je bu heel
andere zaken en bij de procedures die wij hebben voor inassaal bevolkillgsoilder-

i, 541J   ·zoek naar DNA . Hieruit blijkt te nieer dat er wel ruinite is oni (iii een later sta-
diuni) te zoeken op meer dan alleen vanaf de geboorte zichtbare uiterlijk waar-
iieetiibare persoonskeimierken.

Het recht op privacy
Niet alleen het recht op niet-weten heeft geleid tot de beperking tot uiterlijk waar-
neenibare persoonskennierken en het uitsluiten van erfelijke aandoeningen, ook
het recht op privacy ligt aan deze keuze ten grondslag. Het recht op privacy staat iii
de weg aan een verruinling van het criterium uiterlijk waarneenibare persooils-
kennierken. Voor uiterlijk waarneenibare persoonskennierken geldt ook dat het
gaat oni inforniatie over een onbekende verdachte en dus een itibreuk op het recht
op privacy oplevert.54' Deze inbreuk wordt echter toelaatbaar geacht onidat zij 'in
overeensteniming met het recht is', 'noodzakelijk iii een deniocratische samenle-
ving' en onidat met de inbreuk 'een legitiem doel' wordt tiagestreefd.542 Inforniatie
over aiidere persoonskenmerken dan die iii de wet genoenid, i]Lag niet worden ge-
bruikt in de strafiaak.543

Er zijn nog twee iiiteressante punten uit de discussie die sanienhangen met het
recht op privacy. Het eerste betreft de beschrijving van de situatie waarin uit om-
standigheden blijkt dat een vrouw is vermoord door de onbekende vader van haar
kind. Uit feiten of onistandigheden kati  blijken  dat de onbekende vader verdachte
is. Nu uit een vergelijking van het DNA van de moeder en het kind lichaamsken-
111erken van de vader kuillien worden afgeleid,  kati de vraag worden gesteld of de

544gegeveiis uit een dergelijk onderzoek niogen worden gebruikt. Vaderschapstests
worden natuurlijk wel niet enige regelniaat gebruikt oni de identiteit van de vader
vast te stellen, maar het gebruiken van het niateriaal van moeder en kitid oni de
identiteit van de vader vast te stellen is niet zo gebruikelijk. De niinister van justitie
nierkt over deze sit:uatie op dat het doel van een dergelijk onderzoek is het vaststel-
len van de uiterlijk waarneembare persoonskentnerketi van de onbekende verdach-
te en dat het dus binnen de reikwijdte vati de wet valt.'45 Dit voorbeeld is interes-
sant onidat het een eerste stap is in de richting vaii het afteiden van iemands identi-
teit via anderen. Het tweede punt betreft de situatie waarin de dader verwarriiig
heeft willeii zaaien en daarom DNA-inateriaal van anderen op de plaats van het de-

541,    EK  Hatidelijigeti 211(,3, 23-731.
541  TK 2001-2(102,28 072. nr. 5. p. 13.
542  TK 2(Mil-21)()2, 28 4)72, tir. 3. p. 8.
543  EK 2(}02-2()113, 28 (172. tir. 13b. p. 7
544    El<   21 M 12-2(M )3,28 1 )72,  lir.   1 3,1,  p.  2.
545

EK  2( H 12-21*)3,  28  (}72,  tir.   13b,  p.  3.
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lict heeft verspreid. Als dit DNA-inateriaal als sporenniateriaal wordt gewaardeerd
en er uiterlijk waarneenibare persoonskennierken uit worden afgeleid, is de iii-
breuk op het recht op privacy nioeilijker te rechtvaardigen. Er is inmiers geen spra-
ke van een echt daderspoor. Tegelijkertud is de verwachting dat de groep die de

afgeleide kennierken draagt zo groot is, dat de daadwerkelijke eigenaar van het
DNA-niateriaal zichzelf niet als uniek iii de gegeveiis zal herketmen. Echter, er is
dus redeti genoeg oni naast het DNA-onderzoek ook regulier recherchewerk te
laten plaatsvinden. Al is het maar om er zeker van te zijn dat het oni een dader-
spoor gaat. Alleen door het sanietigaan vati DNA-otiderzoek en traditionele opspo-

S46

ringsniethodeti kunnen nieer delicten worden opgehelderd.

Ket,ze voor ce„ AMvB
Iii de artikelen 151d lid 2 en 195f lid 2 Sv is bepaald dat bij AMvB ook andere per-
sootiskennierken dan geslacht en ras kuimen worden aangewezen. Dit is niogelijk
geniaakt oiiidat het denkbaar is dat het door de technische vooruitgatig in de toe-
konist mogelijk zal zijn 0111 nicer uiterlijk waarneenibare persoonskennierken dan
alleen  ras eii geslacht  uit DNA-niateriaal af te  leiden.  Het NFI verwacht  een  tech-
nische vooruitgatig, 111aar, zoals opgemerkt, iliet dat veel kennierken volledig gene-
tisch bepaald kuillien worden.

Zowel iii de Eerste als iii de Tweede Kanier is hevig gediscussieerd over de ketize

voor een AMvB. Opgetiierkt werd dat het een ongewone constructie is. Een zwa-
re wettelijke procedure met parlementaire goedkeuring komt zo op een lijn te
stlan niet een tanielijk lichte regelingsprocedure, waarin het parlenient slechts eeii
kleitle rol speelt.547 Er was een aniendenient van Halsenia, Albayrak en Rouvoet348
waariii zij voorsteldeti 0111 in de wet limitatief de gronden op te sommen die gel-
deii en bij de opkonist van cell Ilieuwe technische mogelijkheid de wet te wijzi-
gen. Dit aniendement hebben zu ingetrokken na een nadere toelichting van de
nlinister. Dit is opnierkelijk aangezien het Nfl heeft aangegeven dat voorlopig zeer

waarschijnlijk geen andere uiterlijk waarneenibare persoonskennierken zullen kun-
nen worden afgeleid. Mocht dit wel niogelijk blijken, dan lijkt het tijd genoeg oni
de wet aan te passen. Het is dus zeker geen slecht idee oni in elk geval alvast de

ketinierkeii die sowieso zouden niogen warden afkeleid zodra het technisch 111Oge-

lijk is. vast te leggen in de wet. De reden die de Kamerleden gaven voor itltrekking
van het aniendenient is dat ze het bij nader inzien toch een te zware procedure

vonden, niaar dat verklaart niet waaroni de discussie iliet verder werd gevoerd. Nu
349

is ook voor een niiddenweg 0117 de AMvB niet een zware voorhangprocedure

546 EK 20(12.21)(13, 28 4)72. lir. 13b. p. 6.

547 EK Haiidelitigen  2(* 13,  23-722.
548  TK 21)01-2(*12. 28 (,72. nrs. 8 eii 9.
34"  Met een zware voorha,igprocedure „·onit bedoeld dat het Parlenietit vati tevoreti de gelegetiheid

krijgt om inet de nlinister te overleggen. De iiiaatregel wordt pas hienia en iia advies van de Raad
van State vastgesteld. De rechter kati dit nieetienie,i als hij de bij AMvB aangegeven kennierken
toetst aaii het wettelijke criteriuni.
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toe te rusten niet gekozen, hoewel dit de rechtszekerheid en de parlenietitaire be-
trokkenheid had kunnen vergroten, daar de Eerste en de Tweede Kanier zo toch
in de gelegetiheid waren gesteld om opnierkingen te pliatseil bij de AMvB. 55,/

De nlitlister van justitie was van 11iening dat het kiezen voor een AMvB een nie-
thodiek is die bij het bestuursrecht vaak voorkonit, en daaroni gehandhaafd kon
blijven. Volgens heni zou het noenien van alle mogelijkheden bij wet een verlies
betekenen voor de opsporing, onidat het daarbij vooral 0111 een kwestie van tech-
niek gaat. Daar konit bij dat invoeriIig van een wetsvoorstel steeds algauw  1,5 tot 2

jaar zou vergen. De huidige constructie is daaroni een voorhangprocedure in de
lichtste vorni. Dat betekent dat als de Kaniers zich uitspreken voor een wettelijke
regeling, de niinister dit kan negeren. De enige sanctie hiertegen zou het wegzen-
den van de niinister kunnen zijn, maar de kans dat dit daadwerkelijk zal gebeuren is

niinimaal. De wetenschappelijke conimissie van de Vereniging voor Rechtspraak
daarentegen was van mening dat de vaststelling van deititerlijk waarneenibare per-
soonskennierken en de uitbreiding van deze lijst eerder bij wet dan bij AMvB dient
te geschieden. Overigens was de Vereniging over het geheel van mening dat in de
Memorie van Toelichting een fundamentele discussie uit de weg is gegaan eii dat is
verzuinid aan te geven dat het DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneenibare per-
soonskennierken slechts richting kan geven aan het opsporingsonderzoek: "garan-
ties of verwachtingen niet betrekking tot hogere ophelderingspercentages en een
groter gevoel van veiligheid in de Nederlandse sameilleving nioeten venneden
worden".551

De niiiiater heeft drie pragniatische overwegingen geforniuleerd oni te bepalen
welke persoonskennierken bij AMvB kuimen worden aangewezen. De eerste
overweging is of het kennierk relevant is voor de opsporing; de tweede overwe-
ging is of de techiiiek het niogelijk niaakt het persoonskeimierk niet voldoende be-
trouwbaarheid uit het cehiiateriaal af te leiden;  eii de denle overweging is hoeveel

geld en capaciteit het kost oin een bepaald uiterlijk waarneenibaar persoonsken-
552nierk te bepalen.      Het is discutabel of de eerste ovenveging een pragniatische is.

De overweging of een kennierk relevant is voor de opsporing zou ook principieel
genoenid kunnen wor(len en dan zou wellicht wat meer betrokkenheid van het
parlement gewenst zijn. De niinister blijft echter vasthouden aan de keuze voor een
AMvB. Er zijn auteurs die het zonder meer niet de niitiister eens zijn dat ook de
eerste ovenveging een pragmatische is. De re(len hiervoor is dat er een duidelijke
waarborg is iii de forniele wet door erfelijke aandoeningen en ziekten waarvan 11iet

niet zekerheid kan worden vastgesteld of ze zich al hebben geopenbaard, of die
zich  manifesteren  in  de  vorm van bepaald gedrag of een psychische gesteldheid,  uit

551J
EK  Haiidelingeti 20(13, 23-723.

551 <http://www.vereiligingvoorrechtspraak.id/id-NL/Coiitetit.aspx?type=Recomi,iendati-

onSumniary&id=35&idKey=4(Kinid=37>, laatst bezocht iii jatiuari 2008.
552

EK 201)2-2003. 28 072. nr.  13b. p. 2
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te sluiten. De uiterlijk waartieenibare persoonsketinierken die kuimen worden ami-
gewezen zijn dus al vanuit een principieel kader beperkt, waardoor nu nog slechts

553
een pragniatische aliveging rest.

8.2 De situatie in Engeland

hi Engelatid wordt al sinds begin 1990 onderzoek gedaaii imar typering van per-
554soonskenmerken.    Dit onderzoek wordt voomamelijk uitgevoerd door de Foreii-

sic Science Service (FSS). De Home ORice heeft aangegeven de FSS te steut'len iii
het onderzoek.555 Zoals Nederland een voorloper is als het gaat oni het onderzoek
naar geografische herkonist, dat vooral bij het Forensisch Laboratoriuni voor
DNA-onderzoek (FLDO) iii Leiden wordt uitgevoerd, is Engeland een voorloper

556
als het gaat oni onderzoek naar oog- en haarkleur. Reden oni dergelijk onder-
zoek uit te voeren is veelal gelegen iii het feit dat DNA-onderzoek in het verleden
heeft aangetootid van nut te zijii voor het achterhalen van de identiteit van een
persoon en dan met name van slachtoffers. Het onderzoek aati persoonskenmerkell
kan daaraan bijdragen. Grote gebeurteilissen waarbij DNA gebruikt is oni de iden-
titeit van slachtoffers te achterhalen, zijn de aanslagen op  11  september in de Vere-
11igde Staten en de ramp van de tsunanli iii deceniber 2004:57 Deze verschrikkelij-
ke gebeurtenissen zijn mede reden voor verder onderzoek naar het afteiden van
persootiskennierketi. Daarbu konit in het bijzonder voor de opsporing het argu-
nient dat ooggetuigen lang iliet altijd betrouwbaar zijll, terwijl DNA "niet liegt".

De FSS heeft in sanienwerking niet de politie Eiciliteiten voor onderzoek naar per-
soonskenmerkeii ontwikkeld. Het is mogelijk voor de politie 0111 de FSS te vragen
persoonskeninerken af te leideii uit DNA-niateriaal. Deze inforniatie wordt ge-
bruikt als ilitellecita·, dus als vertrekpunt voor verdere bewijsvormitig. De FSS on-
derzoekt wat het geslacht en de geografische herkoinst is van de donor van het
DNA-niateriaal. Ook voert de FSS zogenaatiide rood-haar-tests uit. De FSS houdt
de resultaten vaii het Htimati Ge„ome Project in de gaten bij verdere ontwikkeling

558van deze services.

Hoewel Engeland geeii specifieke juridische niogelijkheid kent om over te gaan tot
het afleiden van persootisketinierken uit DNA-niateriaal, vindt het dus wel plaats.
Er zijii betrekkelijk veel zaken waarin zeker het geslacht, maar ook de geografische
herkonist, wordt afgeleid 0111 de opsporitig te vergeiiiakkelijketi.559 01)id.it er geen
wetgeving is, is dit echter niet gedocunienteerd. De praktijk iii Engelaiid is oni de-

55-3    Vati  Deudeko!11 &  Vall der Zw:lag 3 M )3.

554   Evett & Pi,ichiti  1992
555 UK Hotiie  Office,  Ailia' Sdtike mid  Ter/i,ic,AN), Strattly,  3 H.13-2(H 18.
551,

Overigetis wordt ook iii de Verenigde Staten o,iderzoek gedaail. zie Elkitis 2(M )3.

557 Zie ook Elkins 2003.

558    FSS Fact Sheet, Com,lionplacc dtaram'ds·tics July 2( M)4.
559 Itifonnatie bezoek Binililighatii
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ze reden lastig te achterhalen. Eeti aantal bezoeken aan Engeland in het kader van
het iii dit boek gepresetiteerde onderzoek, hebben geen verdere gegevens opgele-
verd. Niet is bekend geworden dat er gedebatteerd wordt over de introductie van
een vergelijkbare regeling. Reden hiervoor zou kunnen zijn dat het naar Engelse
nmatstaven geaccepteerd is onderzoek te doen naar uiterlijk waanieetiibare per-
soonskennierken zolang de opsporing daaniiee gedietid is. Wetgeving zou dan niet
nodig zijn. Er is echter geen literatuur gevonden die deze opvattitig ondersteunt.

Wel is duidelijk geworden dat het debat bijvoorbeeld iii de Verenigde Staten wordt
gevoerd. Er zijii auteurs die de liiogelijkheid noetiien en arglitiietiteti geveti 0111
otiderzoek tiaar persoonskelmierken alleen mogelijk te maken waar het gaat oni
uiterlijk waarneenibare persoonskennierketi. Hierbij wordt dezelfde (ethische) ar-

5'., 1gunientatie gebruikt als bij de totstandkonling van de wet iii Nederlaiid.

8.3 Toetsing van het afeiden van persoonskeninerken

8.3.1 Presentatie van de modellen
In de vorige paragrafen is het Nederlandse model gepresenteerd en is de situatie iii
Engeland besproken. Voor Nederland is duidelijk welke persoonskeniiierken wel
en niet uit DNA-inateriaal niogen worden afgeleid in het strafrechtelijke kader.
Voor Engeland is dit niet duidelijk en ook is de praktijk iliet transparaiit. Er zijll
voldoende aanwijzingen om te concluderen dat onderzoek naar pen;oonskenmer-
ken plaatsvindt; de grenzen zijn echter lastig vast te stellen. 0111dat dit het onnioge-
lijk liiaakt 0111 te spreken van een Engels 111odel, wordt Engeland tiiet specifiek
meegenonien in de toetsing. Overigens levert deze onduidelijkheid ook per defiiii-
tie strijd op lilet artikel 8 EVRM en zou eeti Engels model dus op dit punt strijdig
zijn met het toetsingskader.

Uit de besprekitig vati het Nederlandse tiiodel blijkt dat er een aantal te otider-
scheiden ketinierken is. ZO illoet het gaan oni een daderspoor; is er sprake van een
onbekende verdachte: bestaat er een afhaiikelijkheid van technische mogelijkheden:
nioeten de af te leiden persoonskentiierken uiterlijk waarneeinbaar zijn:  niogen al-
leen persoonskentlierken worden afgeleid die al vanaf de geboorte zichtbaar zijn,
en zijn erfelijke aandoeningen en ziekten uitgesloten.  Op het criteriuin  'vatiaf de
geboorte ziclitbaar' wordt iii de toetsitig niet nieer itigegaan. Bij de bespreking van
de Nederlandse wet werd al duidelijk dat dit criteriuiii alleen iii de Memorie van
toelichtitig wordt genoenid, en niet in de wet zelf en dat het criterium 0111 twee
redeneti aanvechtbaar is, nanielijk teri eerste 0111dat sotillilige uiterlijk waartieetiiba-
re persoonskeninerken na de geboorte veratideren of veelal tiog voor de critiiitiele
loopbaan zichtbaar worden, en ten tweede 0111dat bijvoorbeeld geur weliswaar iziet

36"   Zie bijvoorbeeld  Haga  2(M  6.  p.  69 en Ossorio 2(H)6.  De  laatste is echter wel van  tilening dat 'ras'
tiiet zolider nieer bruikbaar is als ketinierk. Teii eerste worclt het begrip o,ieigetilijk gebruikt en
tell tweede kati het atleideti vati herkoitist discrimillatie tilet zich nieebreligen.
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zichtbaar, maar toch wel waanieembaar is en relevant zou kuimen zijn voor de op-
sponng

De toetsiiig zal vooral betrekking hebbeii op de vraag welke persoonskennierken
111Ogen worden afgeleid gezien het toetsingskader. Er zijn onderscheidingen aan te
brengen  iii  af te leideii persooiiskeililierketi.  Zo kan  het gaaii oni direct of indirect
af te leiden persootiskennierken eti oni uiterlijk (waanieenibare)  of ituierlijke per-
soonskennierkell. Bitinen deze onderscheidingen zijn verschillende conibinaties
mogelijk. Direct af te leiden uiterlijk waameenibare persoonskennierken zijn bij-
voorbeeld geslacht, oog- en haarkleur. Een indirect afte leiden uiterlijk waarneem-
baar persoonskeiniierk is buvoorbeeld geografische herkonist, al is de herkoiiist niet
altijd uiterlijk waameenibaar. Het achteniamenonderzoek, dat is Y-chromosoniaal
onderzoek op grmid waarvati gecoticludeerd kati worden dat iemand niet enige
11iate vati waarschijnlijkheid een bepaalde achtertiaani heeti, betreft een itidirect af
te leideti persoonskentiierk. Het onderzoek is gebaseerd op het gegeven dat vaders
zowel Y-chrot]iosoom als (iii veel Westerse culttiren) 11611111 doorgeven aan zoons.
Het giat 0111 een itidirect afte leiden persoonsketitiierk wat iii beginsel niet uiterlijk
waanieenibaar is tenzij een bepaalde overdraagbare eigetischap iii eeti faniilie uiter-
lijk waanieeiiibaar is waardoor de fatiiiliebatid kan warden herkeiid. Hetzelfde
geldt voor ziekteii eii erfelijke aaiidoetiingen. Soti mige ziekten zijn uiterlijk waar-
nennbaar, zoals het 1)ownsytidrooni; atidere ziekten iliet. Ook is de aailleg voor
ziekten Sollis direct herleidbaar, sonis indirect en sonis is de techniek nog tiiet ver
genoeg. Ook gedragdkeniiierkeii vortiien een tussetigroep Agressie, honioseksuali-
teit en linkshandigheid zij11 mogelijk uiterlijk waameembare kenmerken, niaar dit
geldt lang niet altijd. Agressie eii honioseksualiteit zijn niet altijd waar te nenieti e11

litikshandigheid kati verdrongen zijn doordat ietiiand met rechts heeft nioeten leren
schrijven.

hi de toetsilig wordt uitgegaan van de theoretische niogelijkheid dat nicer kan
wordeii at-geleid dan alleen geslacht en geografische herkotiist. Er wordt uitgegaaii
vaii vier typen persoonskentiierketi, waarbij voor soniniige persootiskeniiierkeii de
typen iets door elkaar lopen. Het eerste type zijii de direct af te leiden uiterlijke
ketinierken, zoals geslacht, oog- en haarkleur. Het tweede type zijn de indirect te
herleideti persoonsketiinerken zoals geografische herkotiist. Het derde type zijii de
innerlijke ketinierken, zoals erfelijke aandoeningen, of aanleg voor bepaalde ziek-
teii. Het vierde type zijii de gedragskenmerketi. zoals honioseksualiteit en litikshan-
digheid.

Het Nederlandse model wordt niet iii eeii aparte paragraaf getoetst onidat de houd-
baarlieid hiervan ook helder wordt door de vier typen ketinierken te toetsen. De
haalbaarheid van het Nederlatidse 111odel staat liiet ter discussie: onidat de wet er is
en het otiderzoek wordt uitgevoerd en meegetiomen ill het opsporingsotiderzoek,
is het praktisch haalbaar.
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8.3.2      Toetsing van de typen persoonskenmerken

In deze paragraafworden de vier typen kennierken getoetst aan het toetsingskader.

8.3.2.1      Direct afte leiden uiterlijk waarneembare  persoonskenmerken

Het redit op privacy
Bij het afteiden van persoonskeimierken is sprake van een itibreuk op het recht op
privacy. Persoonskennierken bevatteti iiimiers inforniatie over de identiteit van een
persoon. Zoals gezegd is de regering van niening dat de inbreuk toelaatbaar is 0111-
dat voldaaii is sin de criteria uit artikel 8 EVRM: de inbreuk is in overeenstem-
ming illet het recht, kan als noodzakelijk worden beschouwd in een deniocratische
sanienleving en niet de iiibreuk wordt een legitieni doel nagestreefd. Voor de
noodzakelijkheid geldt dat er geen verdachte is en dat het afteiden van de per-
soonskennierken oni gegevens te verzaiiielen over hoe de verdachte eruit ziet, wel-
licht een laatste niogelijkheid betreft oni alsiiog een verdachte in beeld te krijgen.

De inforniatie waar het oni gaat zijn persoonskennierken die uiterlijk waanieeni-
baar zijn. Het gaat dus oni de ident identiteit van een onbekende verdachte, nanie-
lijk inforniatie over bijvoorbeeld geslacht, haarkleur, niaar ook geur. Er is wel een
verbinding met de ipse identiteit doordat bijvoorbeeld infortilatie over een kleiti
postuur e11 een (penetrante) geur tevens verband houdt met het zichzelf-zijn. Be-
toogd is steeds dat in die zin in de lichamelijkheid ident en ipse nooit strikt kunnen
worden onderscheiden, echter het is voornanielijk de ident identiteit waar het om
gaat. Dat wat onder de *se identiteit valt en dus onder het zichzelf-zijn, betreft iii-
formatie over het zelf die tegelijkertijd aan jezelf ontglipt oindat je een klein pos-
tuur en een (petietratite) geur tiooit voorjezelf kuiit houden.

Onidat het inherent gaat oni een onbekend persoon, is de inforniatie, althans voor
de buitenwereld, oligebonden. Het feit dat het oni 'ongebonden' informatie over
de ide,11 identiteit gaat maakt de inbreuk op het recht op privacy niininiaal. Het is
i111111ers iliet bekend oni wiens persoonskennierken het gaat. De inbreuk op het
recht op privacy is vooral gelegen in de informatie over de verdachte die uit het
DNA-materiaal kan warden af#leid.

:6l

Het recht op lidia,nelijke i,itegriteit
Het recht op lichanielijke integriteit is iii het toetsingkader beperkt tot het fysiek
raken van het lichaani. Bij het onderzoek naar persoonskennierken gaat het oni op
de plaats delict gevondeii DNA-niateriaal. Afilanie is dus met noodzakelijk; het
gaat oni 'verloren' DNA-iiiateriaal. Er is daaroni geen sprake van een inbreuk op
het recht op lichanielijke integriteit. Omdat dit voor alle vier typen kennierken

56 x    Koops &  Prinseii 20()5,  p.  619-62(1.
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geldt, wordt bij de andere drie typen niet nogniaals ingegaan op het recht op li-
chanielijke integriteit. Het recht op lichamelijke integriteit is niet in het geding bij
het afteiden van persootiskennierken uit gevotiden DNA-niateriaal.

Het gelijkheidsbegi,isel
Het gelijkheidsbeginsel speelt een rol als het gaat oni het alleiden van persoons-
kenmerken. De persootisketinierken zijn alleinaal onderscheidend: de elle persoon
wordt door persoonskennierken onderscheiden van een andere persoon. Dit is pre-
cies de reden waaroni het onderzoek zo belangrijk kan zijn bij het opsporen van
een otibekende verdachte. Het onderscheid wordt geniaakt oni een identiteit te
kuiiiien achterhalen en iliet oni bijvoorbeeld een groep met een bepaald persoons-
kennierk ergens op aan te spreken dan wel ergens voor verantwoordelijk te stellen.
Men  is  op  zoek  naar  een  man niet blauwe  ogen  of rood  haar  die een bepaald delict
heeft gepleegd. Voor de verdachte van wie het DNA-inateriaal afkonistig is, heeft
deze onderscheiding uiteindelijk resultaat onidat hij wordt opgespoord en niogelijk

vervolgd. Er is ecliter geen aiider doel gediend niet het onderzoek. De ongelijke
behandeling lijkt aldus gerechtvaardigd. Het gaat er slechts om een verdachte op te

sporen. Toch brengt het onderzoek een stigniatisering niet zich niee. Andere men-
sen die beschikken over dezelfde persoonskennierken als de verdachte zouden door
hun onigeving atiders benaderd of behandeld kunnen worden nu Zij voldoen aan
het daderprofiel.

De ongelijke behandeling wordt dus gerechtvaardigd door het opsporingsdoel. Ge-
zocht wordt steeds naar 66n verdachte, hoewel de (conibinatie van) persoonsken-
nierken veelal betrekkitig hebben op een grotere groep. De stigniatiseritig van
niensen die ook voldoeti aan het daderprofiel is nlininlaal, maar zal wel altijd een

rol spelen.

Haalbaarl will
De haalbaarheid hangt samen met de technische mogelijkheden en de kosten. Zo-
als uitgebreid besproken in dit hoofdstuk, is het vooralsnog technisch voor veel
persoonskennierken nog iliet nlogelijk om ze af te leideti. In zoverre is het dus
(nog) niet haalbaar om de niogelijkheden te introduceren in het opsporingsonder-
zoek. Naast de teChnische niogelijkheden spelen ook de kosten een rol. Enerzijds
zijn  er de kosten voor het onderzoek  om  te ontdekken of en hoe andere persoons-

ketitiierken kunnen worden afgeleid; anderzijds zijn er de kosten 0111 het uiteiIide-
lijk ook feitelijk uit te voeren iii het opsporitigsonderzoek. Dit hangt ook weer sa-
nien niet de capaciteit. Echter, voor enistige zaketi waarin geen verdachte bekend
is en het aileiden van persoonskeimierkeii kati leiden tot het identificeren van een
verdachte, weegt het opsporingsargunient zwaarden dan het kostenargumeiit.
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Conclusie is dat voor veel persoonskentiierken geldt dat het technisch nog iliet
mogelijk is oni ze afte leiden en dat het daarotii Iliet haalbaar is. I)aar koilit nog bij
dat in de toekomst ook de kosten en de capaciteit inee zullen 1110eten worden ge-
tionien  iii  de  overweging 0111  de  iliogelijkhe(len  wel  of niet wettelijk te introduce-
ren. Iii het algenieen geldt dat de kosten en de capaciteit ondergeschikt zijn aan het
opsporingsbelang. Er illoet steeds een afweging worden gemaakt waarbij de capaci-
teit van het laboratorii1111 iii eerste instatitie verdeeld nioet wordeti over de enistige
zakeii. Dit geldt voor de toetsing vati alle vier de typell ketinierkell, vaiidaar dat op
de hialbaarheid niet nieer zal worden teruggekomen.

8.3.2.2       Indirect  af te leiden persoonskenmerken
Bij indirect af te leiden persootiskenmerken moet vooral gedacht worden aaii het
bepalen van de geografische herkonist en bijvoorbeeld aaii het achtenianietioiider-
zoek. Deze twee indirect af te leiden persoonskennierken worden als voorbeeld
gebruikt bij de toetsing, waarbij duidelijk zal wordeii dat er nuanceringen zijii

Het redit op privacy
Er is een inbreuk op het recht op privacy. Voor direct af te leiden persoonsken-
nierken werd geconcludeerd dat het steeds vooral gaat 0111 de idei,i ideiititeit. Geo-
grafische herkonist heeft echter ook betrekkitig op de ipse identiteit. Voor zover
aan de geografische herkonist uiterlijke kennierken worden opgehangen. gaat het
weliswaar om het domein van de ident identiteit, echter, geografische herkonist zelf
zegt iets over ieniands *se identiteit. Er kall itiforniatie bekend worden die nog iliet
bekend was bij de verdachte zelf tianielijk over tiiogelijke voorouders. De vraag is
of het onderzoek 11aar de geografische herkoilist  noodzakelijk en proportioneel is.
Dit is wel het geval. Het afteiden Van persoonskennierketi uit DNA-niateriaal is
itimiers een opsporingsniethode die pas wordt iligezet als de identiteit vati een ver-
dachte op geen andere niailier is te achterhalen. In die zin is het eeti laatste stro-
hallii 0111 toch nog te weten te kotiien van wie het DNA-materiaal afkotiistig is.
De ipse identiteit speelt wel een rol, maar dan vooral voor de onbekende verdachte.

Daar konit bij dat het vrijkonien van itifortiiatie over geografische herkonist niet
van zodanige aard is dat het een persoon iii grote mate belenitnert in het zichzelf-
zijii. Een conibinatie Vall deze gegeveiis. het opsporitigsbelatig enerzijds, en de ge-
ringe inbreuk op de ipsc identiteit van de verdachte van eeii (ernstig) delict ander-
zijds, leidt tot de conclusie dat de itibreuk op het recht op privacy iliet disproporti-
oneel is. Voor achternamenonderzoek geldt dit ook, al speelt daar wel een extra

overweging. Zo kan het achternamenonderzoek ertoe leiden dat een verdachte iii-
forniatie krijgt over het feit dat  hij  een andere vader of andere voorouder heeft dati
gedacht, nanielijk als hij geconfronteerd wordt niet een andere naani binnen het
opsporitigsonderzoek dan zijn eigen naam. I)it heeft gevolgen voor de verdachte
en evetitueel voor zijn fatizilie. De fainilie nioet dan wel op de hoogte zijn van het
feit dat een daderprofiel met een andere achtenlaani is geniaakt op basis van DNA-
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illateriaal van hun 'zooil', niaar ill de aliveging over de proportionaliteit is deze in-
forliiatie en dan tiiet nanie de evetituele onbekendheid ervan niet zo itigrijpend dat
het belang van de opsporing erain ondergeschikt dient te worden geinaakt. Het
afteiden van achternanien is noodzakelijk en proportioneel. De inbreuk op het
recht op privacy is aldus gerechtvaardigd.

Het Nelij lieidsbegi,isel
Wederom is de kem dat het gaat om persoonskenmerken die onderscheidetid zijii
voor een bepaalde groep niensen. Aan geografische herkonist worden veelal ook
uiterlijk waarneenibare persoonskennierken gekoppeld, zoals huidskleur. Hoewel
het gaat 0111 de opsporing van eeti verdachte met die bepaalde geografische her-
konist, zal het openbaar niaketi van het daderprofiel toch ook gevolge11 kutinen
hebben voor anderen niet dezelfde (veronderstelde) huidskleur. In die zin is ook bij
itidirect af te leiden persootiskenmerken sprake vati  stigtilatisering

Eeii ititeressatite vraag is  ook of het  zo is  dat een bepaalde techiiiek  nieer katis geeft
oiii bijvoorbeeld een bepaald ras op te sporen. iii het onderzoek in dit boek is geen
aiitwoord gevonden op deze vraag. Als het zo is dat somiidge etnische herkonist
tiiakkelijker te herkentien is, dan kan het zijn dat verhoudingsgewijs vaker tiaar eeii

verdachte niet eeti bepaalde herkomst wordt gezocht omdat shnpelweg uit ander
DNA-iiiateriaal geen even eetiduidige gegevens over de herkonist kuntien worden
afgeleid. Dit lijkt vergezocht, niaar het zou nog nieer bijdragen aan de stigliiatise-
rllig

Iii het licht van het gelijkheidsbeginsel dient ook  voor indirecte persoonskenmer-
ken geconcludeerd te worden dat het proportioneel en gerechtvaardigd is 0111 ze af
te leiden 0111dat het gaat otii een laatste niogelijkheid 0111 een onbekeiide verdachte
op te sporen. Er is dus sprake van gerechtvaardigde ongelijkheid, waarbij wel zo-
veel niogelijk stigliiatisering nioet wordeti voorkonien door elliaar te streven het
daderprofiel bij voorkeur iliet opetibaar te iliakeii. Voor het achternainetionder-
zoek ligt dit gen,ianceerder. Zeker wamieer het gaat otii achternanien die niet veel
voork0111en zal de stigniatiseritig groot zijn. Dit is niet zonder nieer gerechtvaar-
digd onidat het ernstige gevolgen kan hebben voor (kleine) faniilies. Per casus moet
daaroni een goede afweging worde11 geniaakt russell de belangeii die spelen. Daar
kotiit bij dat het iliet openbaar niaken val] de achteniaani waar nien naar zoekt,
veelal de gevolgen van de stigtiiatisering zal kunnen tilitiinialiseren.

8.3.2.3 Het aReiden van erfelijke aandoeningen en ziekten

Het reclit op privacy
hiformatie over erfelijke aatidoeningell en ziekteii valt zonder meer onder de ipse

identiteit. Het betreft gevoelige infortiiatie over een persoon die heel persootilijk is
en ook gevolgen kati hebben voor een persoon. Zo kan het gaan oni ziekten die
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zich nog niet geopenbaard hebben en zich,idsschien wellicht ook nooit zullen
opeiibarell. Dit laatste kati echter wel gevolg hebben voor bijvoorbeeld de keuze
oin kinderen te krijgen en tijdens de zwangerschap voor de keuze om wel of niet
nice te doen a:iii prenatale onderzoeken. Hier geldt het recht op niet-weten, dat
nauw samenhangt 111et het reclit op privacy. Het gaat initiiers 0111 persootilijke iii-
forniatie  waar eeil  persoon niet altud  van  op de hoogte  is  en/of wil  zijn.

De vraag is of het noodzakelijk eli proportioneel is  om  deze  persoonskeillnerken af
te leiden ten behoeve van het opsporingsonderzoek. Dit is niet zonder ineer het
geval. Hierbu kati een onderscheid wordeti geniaakt tussen erfelijke aatidoeningen
en ziekten die wel uiterlijk waarneenibaar zijn en erfelijke aandoeilingen en ziekte11
die niet uiterlijk waameembaar zijn.  Deze erfelijke aatidoeidng of ziekte kan  zich
wel of (nog) niet geopenbaard liebben bij de drager. Sonis kati het zo zijn dat de
erfelijke aandoening of ziekte zich nog niet geopenbaard heeft, niaar al wel beketid
is bij de drager. Er zijn dus verschillende situaties dei kbaar.

Voor zover het gaat om erfelijke aandoeidngeii en ziekten die wel uiterlijk waar-
neet]ibaar zijn, zoals het Downsyndrooni, kati het vaststellen relevant zijn voor de
opsporing. De aandoening of ziekte is waarneenibaar en daanizee bekend bij  ver-

dachte en ook herkenbaar voor de onigeving. Het afleiden van de aanwezigheid
vati deze aandoeningen of ziekten kan 1100dzakelijk zijn voor de opsporing onidat
er gericht op gezocht kan worden. Dit is proportioneel nu het bestaan ervati be-
kend is en waarneembaar. Dit laatste is wel voorwaarde en daarom is de inbreuk op
het reclit op privacy slechts gerechtvaardigd voor zover het gaat oni uiterlijk waar-
tieenibare erfelijke aandoeilingen en ziekten die al vanaf bijvoorbeeld de leeftijd
van 12 jaren waartieembaar zijn,  onidat v66r die  leeftijd nieestal  geen justitiecon-
tacten plaatsvinden. Het iii de Nederlandse Memorie van Toelichting genoenide
criteriutii 'vatiaf de geboorte' is aanvechtbaar vanwege het feit dat er ketinierken
zijn die op jotige leeftijd bekend worden  of zelfs nog veranderen.  Het criteriuni  'na
de eerste twaalflevensjaren' zou een beter hatidvat biedeti.

Voor erfelijke aandoeningen en ziekten die niet uiterlijk waanieenibaar zijn, geldt
dat de drager zich niet altijd bewust is van het bestaan ervan. Persoonskennierken
die niet uiterlijk waameembaar zijn, zijn dus iliet zonder meer bruikbaar voor het
opsporingotiderzoek. Er zal altijd een koppelitig 111oeten plaatsvitiden niet bijvoor-
beeld niedische dossiers, waar een beroepsgeheiiii op rust. De inbreuk op het recht
op privacy is iliet gerechtvaardigd otiidat het niet noodzakelijk is 0111 de persoons-
keniiierketi af te leiden voor de opsporing.  Het is nanielijk lastig oni erop te zoe-
ken en het is ook Iliet gemakkelijk oni erniee op te sporen als de onbekende ver-
dachte wellicht  zelf niet op de hoogte  is van zijn dragerschap. Daarniee is het ook
zeker iliet proportioneel nu het gaat 0111 zulke persooillijke gegevens. Daar konit
tiog bij het recht op 11iet-weten.
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Het gelijklieidsbegitisel
Iii het licht van het gelijkheidsbegitisel is het 11iet proportioneel 0111 een verdachte
op te sporen aan de hand van infonnatie over erfelijke aatidoeningen en ziekten
waar de verdiehte zelf mogelijk niet van op de hoogte is. Als dit wel zou zijll  toe-
gelaten, zou dit kunnen leideii tot een stigniatisering bij niensen bij wie de aandoe-
nitig of ziekte zich al geopenbaard heeft, terwijl dit bij verdachte iiiogelijk  ilog iliet
het geval is. Dit is niet proportioneel onidat het onderscheidende criteriuiii, het al--
leideti van ilifomiatie die tiiet zeker bitinen de opsporitig kati wordeii gebruikt, dus
niet noodzakelijk is om de verdachte op te sporen waardoor de stigniatisering ook
tiiet gerechtvaardigd is. Voor erfelijke aatidoenitigen en ziekten waar de verdachte
wel vaii op de hoogte is en aan de hand waarvan de verdachte kan warden opge-
spoord, geldt dat dit proportioneel is. Weliswaar is er een stigniatisering, niaar daar
er ook een opsporingsbelang is, is dit te rechtvaardigen.

8.3.2.4 Het afeiden van gedragskentnerken

Het reclit op privacy
Het a0eiden van gedragskeniiierken leidt tot een iiibreuk op het recht op privacy

otiidat het gaat 0111 itiforliiatie over de identiteit. Is deze inbreuk noodzakelijk en
proportioneel? Gedragske,inierketi als litikshandigheid eti honioseksitaliteit kiitiiien
belangrijke infomiatie oplevereii voor de opsporing van de onbekende verdachte.
De 111eeste gedragskennierken zijii niet uiterlijk waanieenibaar en dus nlinder
waardevol voor het opsporingsotiderzoek otiidat het lastig is om erop te zoeken.
Net als bij de toetsitig van ert-elijke aandoeilitigen en ziekten geldt ook hier dat het
criteriutii uiterlijk waameembaar een belatigrijke rol speelt bij de vraag naar de
noodzakelijkheid. Kenmerkell die iliet herkenbaar zijn bij de verdaclite, zijii lastig

bruikbaar in de opsporing

De itibretik op het recht op privacy is daaroni gerechtvaardigd voor zover het gaat
oni gedragskeimierken die uiterliuk waanieembaar zijii. Het gaat dan oni gedrags-
ketinierken ali linkshandigheid eii hoinoseksualiteit, al is 111et 113111e hotiioseksuali-
teit tliet altijd waarneembaar. Gedragskentnerk als agressie ofcrimitiele predispositie
zijil niet zoiider nieer uiterlijk waarneenibaar en daarom is het iliet gerechtvaardigd
deze afte leiden ten behoeve van de opsporitig van de onbekende verdachte.

Hct grlii licidsbegi,isel

Eeti onderscheidend criterium als linkshandigheid afleiden is proportioneel onictit
de otigelijkheid de opsporing dient. Voor homoseksualiteit ligt het nioeilijker.
Weliswaar kan het ketinierk de opsporing dienen, echter, het leidt ook tot Stiglna-
tisering Zeker in sotiiniige cultziren ligt homoseksualiteit heel gevoelig. Hiertnee
moet rekening worden geholiden als het giat oiii de vraag naar de gerechtvaar-
digdheid van de ongeluke beliaiideliiig. Er geldt hetzelfde voor als het achterna-
menonderzoek. Nu de stiginatisering zo groot is tiioet terughoudeiidheid worden
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betracht. Als men van niening is dat iii een bepaalde zaak de aatiwijzing van het
keninerk echt relevante itifomutie kati opleveren. dan kan de stigtiiatisering wor-
deti genzitiitiialiseerd door het niet openbaar te 111.iketi. Dit zijn de bijzoiidere za-
ken. Over het algemeen geldt dat het niet proportioneel zal zijii om honioseksuali-
teit af te leiden.

Steeds nioet een otiderscheid worden getiiaakt russell gedragskeniiierken die wel
e11 11iet direct relevant zijn voor de opsporing van de otibekellde verdachte en liloet
reketiing worden gehouden met de stigliiatiserende gevolgen die niet voor alle per-
soonskentiierken hetzelfde zijn. Over het algenieen geldt dat het afeiden van uiter-
lijk waameembare gedragskenmerken proportioneel is onidat uiterlijk waarneeni-
bare gedragskenmerken als laatste redtiiiddel relevant zijn 0111 eeti oribekende ver-
dachte  op  te  sporen.  Overigens  zijii  waameenibaarheid en opspoorbaarheid iliet
hetzelfde. Vaak zijn waanieeiiibare persootisketitiierken wel bruikbaar voor de op-
sporing, niaar er zijn ook tiiet-waanieembare persootisketinierketi als suikerziekte
die opspoorbaar zijn.  Er is een groep tiiensen die sitikerziekte heeft vailaf de ge-
boorte. Dit is bekend voor deze personen en iii een register, maar het is Iliet altijd

waanieenibaar voor anderen.

8.4 Conclusie

Uit de toetsing is een aailtal conclusies te trekken. Vier typen kennierken zijn ge-
toetst aan de vier toetsstenen van het toetsitigskader. Geconcludeerd is ten eerste
dat het recht op liclumelijke ititegriteit gun rol speelt als het gaat 0111 het afleideti

van persoonskennierken uit gevotiden DNA-tiiateriaal onidat er geen sprake is vali
eeti frsiek rakeii. Ten tweede is geconcludeerd dat de haalbaarheid een rol speelt als
het gaat oni de stand vati zaken van de techniek, die voor een groot deel nog iii
ontwikkeling is; en als het gaat om de capaciteit en de kosten, waariti ook een poli-
tieke keuze geniaakt zal inoeten worden, iliaar vooral geldt dat het opsporingsbe-
lang de kosten en de aanspraak op de capaciteit rechtvaardigt. De haalbaarheid blijft
in elk te introduceren niodel een rol spelen. Voorwaarde voor de conclusies die
getrokken wordeti illet betrekkitig tot de vier typeti ketuiierketi voor wat betreft
de toetsitig aan het recht op privacy en het gelukheidsbeginsel, is dan ook dat het
techizisch illogelijk nioet zijn en dat nien bereid illoet zijn capaciteit vrij te niaken
eti kosten te dekken.

De vier typen kermierken lopen soiiis door elkaar eii de toetsilig leidt niet altijd tot
eenduidige coiiclusies per ketitiierk. Reden hiervoor is dat blijkt dat er per ken-
nierk andere gevolgen gelden. Voor direct af te leiden waameeinbare uiterlijke
persoonsketinierken geldt dat dit houdbaar is volgens het toetsingskader. De in-
breuk op het recht op privacy is geoorloofd oindat het infortiiatie over de ide,11

identiteit betreft. Voor het gelijkheidsbeginsel geldt dat de oiigelijke behandeling
gerechtvaardigd is onidat de stigliiatisering 11iininiaal is. Ook voor de andere ken-
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tiierken gelden steeds deze criteria. Per kennierk dietit te worden bekeken of het
noodzakelijk en proportioizeel is het kennierk af te leiden, mede iii het licht van
het recht op niet-weten en de stiginatiserende gevolgen. Hierbij is dan belangrijk
dat het afteiden van het kenmerk relevant is voor de opsporing en dat het mogelijk
is 0111 op het kennierk te zoeken. Kenmerken waar op gezocht kaii worden zijn
veelal uiterlijk waarneenibaar. Dit geldt niet altijd, bijvoorbeeld voor het achtertia-
nienonderzoek geldt niet dat dit uiterlijk waameembaar is; er kati echter wel op
gezocht worden. Voor geografische herkonist,  een itidirect af te leideii persooiis-
keillnerk, geldt dat het atleiden noodzakelijk en proportioneel kan worden geacht
en dat het stigniatiserende gevolg te rechtvaardigen is. Voor het achternanienon-
derzoek geldt dat de stigniatisering sanienhatigt niet de zeldzaaniheid vati de ach-
teniaani. Hier illoet rekeiling nice worden gehouden en de openbaarheid nioet
worden genieden.

Voor ert-elijke aandoeningen eii ziekten ligt dit anders. Er is sprake van infomiatie
over de ipse identiteit. Gecoticludeerd is dat ketinierketi waarop gezocht kan wor-
den vaak uiterlijk waameembaar zijn. Als de keillnerken niet waarneembaar zijn. is
het niet noodzakelijk en proportioneel oni ze af te leiden. Vaziwege de grote iii-
breuk niag bekendheid bij de onbekende verdachte niet wor(len verondersteld.
Het kati een itibreuk voniien op het recht op niet-weten eii het leidt tot stiglilati-
sering bij mensen niet dezelfle aandoetiing die zich niisschien bij de verdachte zelf

tiog niet eens geopenbaard heeft. De itifomiatie is zeer gevoelig en niet goed
bruikbair voor de opsporing. Voor atidere erfelijke aaxidoetiiiigeii en ziekten die
wel uiterlijk waanieetiibaar zijn, zoals het Downsyndrooni, geldt dat ze wel rele-
valit zijn voor de opsporing. Criterium is dan echter wel dat het zo nioet zijn dat
mag worden verondersteld dat het persoonskeninerk bij de verdachte bekend is.
Anders is er sprake van een inbreuk op het recht op niet-weten. Voor gedrags-

ketitiierketi geldt hetzelfde, waarbij ook weer oiiderscheid 1110et worden geniaakt.
Het atleiden vati bijvoorbeeld linkshandigheid is proportiotieel, terwijl dit voor
honioseksualiteit weer atiders is vatiwege de grotere tiiate van stigniatisering. Voor
de grootste groep gedragskentiierken zal echter gelden dat ze niet relevant zijn voor
de opsporitig, reden waaroni het atleiden ervan iliet kan worden gereclitvaardigd.

Bovetistaatide ovenvegitigen leiden tot de conclusie dat per type keimierk geen
eenduidig ant:woord is te geveii eii dat steeds per type kenmerk een afweging illoet
worden geniaakt. Hierbij geldt dat Nederlatid een goede voorzet heeft gegeven.
Het lijkt zinvol om het onderzoek te beperken tot uiterlijk waanieet]ibare kentiier-
ken onidat deze relevant zijn voor de opsporiiig. Het waarlienieti 1110et dan echter

11iet worden ingevuld door zichtbaarlieid alleen. Bijvoorbeeld geur is ook waar-
neetiibaar, al is het dan tiiet letterlijk aaii de persoon zelf Het gaat erom dat op het
kennierk gezocht nioet kuilnen worden. Het criterium vanaf de geboorte levert
problemen op, zoals aatigetoond, nwar een criteriuni als 'niogen warden veronder-
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steld bekend  te zijn', bijvoorbeeld  'na  de  eerste  twaalf levensjaren', lijkt zinvol,  ze-
ker waar het gaat oni erfelijke aandoetiingen eii ziekten. Ten slotte geldt natiturlijk
dat het onderzoek valt en staat niet de haalbaarheid. Als her niet techi,isch mogelijk is,
dati houdt alles op.
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Hoofdstuk 9

Conclusies en koppeling aan overkoepelende project

hi dit boek staat de volgende otiderzoeksvraag centraal: Gegeve,i  liet  ji·it  dat  liet
DNA-o,iderzoek i,1 strafz,ike,1 ,iie,mi mogclijkliede,1 biedt, iii'Ike ,ion,ieri,N lieeft i,oor dric
deelo,ident,erpe,i, te u,ete,i de DNA-datal,a,ik, liet grootsclialig DNA-o,ider:ock e,i DNA

eti persootisketinierketi,  de voorketir gezie,1 zoil,elfillititlille,itele recliteli eli  begi,iscle,1 als prak-
tische ovent,egilige,1?

Oni deze onderzoeksvraag te kullnen beantwoorden is iii hoofdstukken 4 en 5 een

toetsingskader ontwikkeld. Het toetsingskader oinvat een aantal futidatiientele
grondrechten eii beginseleti, alsinede praktische ovenvegingen. De keuze voor de
grondrechten en beginseleii is geniaakt Ila analyse van het debat bitinen de politiek,
het veld eii de liiedia over het DNA-onderzoek iii strafzaken. Het toetsingskader is
gevornid door het recht op privacy, liet recht op lichamelijke ititegriteit, het gelijk-
heidsbeginsel en de haalbaarheid. De uitwerkitig van de betekenis vati de grond-
rechten en beginselen is onderbouwd door een grotidslagentheoretische exercitie
waarbinnen een aantal (rechts-)filosofen is geraadpleegd. De haalbaarheid onivat
alle praktische overwegingen zoals de stand van zaken van de techniek, de kosten
en de capaciteit. Vervolgetis zijn drie deelonderwerpen, de DNA-databank, het
grootschalig DNA-onderzoek en DNA en persoonskenmerken, iii de hoofdstuk-
ken 6,7 en 8 getoetst 3711 de hand vaii dit toetsiiigskader. Uit de fonnulering van
het toetsingskader en de toetsing van de deelonderwerpen kan een aantal conclusies
worden getrokken.

Iii dit hoofilstuk worden de conclusies die betrekking hebben op de onderzoeks-
vraag gepresenteerd iii paragraaf 9.1. Vervolgeils wordt in paragraaf9.2 iiigegaati op
de relevante conclusies voor het overkoepelende VIDI-project van NWO, waar
dit otiderzoek decl van uitniaakte.

9.1 Conclusies

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens itigegaan op de kemvraagstukken bituien
atwegingen rondom de introductie van (iuridische) inogelijkheden iii het DNA-
onderzoek iii strafraken,  die naar voren zijn gekomen uit de analyse  (par.  9.1.1).  en
op resultateii v;in de toetsing voor de drie deelonderwerpen (par. 9.1.2).

9.1.1 De kernvraagstukken binnen het DNA-onderzoek in strafzaken

Uit de exercitie die vooraf is  gegaati aan de definitieve opstelling  van  het  toet:sings-
kader in hoofdstzikken 4 en 5 is gebleken dat er een aatital kertivraagstukken is die
iii het bijzonder een rol spelen binnen discussies random het DNA-onderzoek iii
strafzaken. Het glat 0171 de volgende keripunten.
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1. Teii eerste is vastgesteld  dat er steeds  een  belangenafweging  plaatsvindt  tussen
bijvoorbeeld etierzijds het recht op privacy en anderzuds de behoefte aan veilig-
heid. Deze belatigen staan gedeeltelijk tegenover elkaar, niaar hebben ook een

overlap. Enerzijds houdt het waarborgen van veiligheid vaak in dat men een beetje

privacy nioet opgeveii: anderzijds waarborgt veiligheid het recht op privacy. Steeds

tiioet bij de introductie van nieuwe iiiaatregelen 0111 de veiligheid te waarborgen.

ook het recht op privacy worden 111eegetioinen in de ovenvegingen. Er iiioet een

balans worden gevonden tussen beide belatigeti. Tegelijkertijd kan deze balatis ver-
schuiven eii is dus niet altijd nieteeti helder waar het evetiwicht ligt.

2. Teii tweede is tiaar voren gekoiiien dat identiteit een belangdjke rol speelt iii
deze belangetiafwegingen. DNA-tiiateriaal is uniek voor een persoon en maakt

precies daarom deel uit van iemands identiteit. De itifoniiatie die uit DNA-
111atericial kall worden aft:eleid, is van verschillende aard. Het kati uiterlijk waar-
neenibare persoonsketlinerken betreffen, niaar ook itiforniatie over niet direct
waanieenibare persoonskermierken, over geografische herkonist, over afkoinst,
over aailleg voor erfelijke ziekten eii over gedragsketinierketi. Het recht op privacy
bescheniit deze infortiiatie iii zoverre dat de it2fortiiatie over de identiteit van een
persoon tot de priv6-sfeer wordt gereketid en dus niet zoniaar voor iedereen be-
schikbaar dient of hoeft te zijn. Vraag hierbij is echter welke intorniatie priv6 is,
niet andere woordeti: welke itiforniatie over een persoon beoogt het recht op pri-
vacy te beschertiien? Bij de fortiiulering van het toetsingskader is duidelijk gewor-
deii dat een onderscheid kati wordeti geniaakt tussen idi·,11 en ipsi' identiteit. Aan de
haiid van het werk van Ricoeur is een onderscheid te maken tuSSen ilitomiatie
over iematids identiteit iii de ziti vati hetzelfde-zijn eli in de zin van het zichzelf-
zijii. Het recht op privacy beoogt iii essetitie het recht op het zichzelf-zijn te be-
schertiien. De exercitie iii hoot-dstukketi 4 eti 5 toont aan dat dit niet wil zeggeii
dat altijd nieteeii een scherp onderscheid gemaakt kan wordeii. iii de identiteit. of
de lichanielijkheid. komen initiiers altijd de idc·iii en de ipse identiteit samen. In die
ziti zijii ze tiiet vati elkaar te otiderscheiden. Toch levert dit een belatigrijk inzicht
op voor het DNA-otiderzoek. Zo is het onderscheid tussen DNA-niateriaal en de
daaruit vervaardigde DNA-profielen terug te voereti op het otiderscheid tussen ipse
eii ideiii idetititeit.

Voor deze technische katit van het DNA-011derzoek geldt dat uit DNA-niateriaal
een DNA-profiel wordt geniaakt dat otiischreven kan worden als een streepjesco-
de. Het DNA-profiel wordt geniaakt uit het niet-coderende gedeelte van het
DNA-materiaal en bevat daaroni geen itifortiiatie over bijvoorbeeld aailleg voor
erfelijke ziekten eii gedragskenmerken.  Wel  is  het Downsyndrootii  af te  lezen.  11:i-
nielijk als drie keer het chromosootii 21 aanwezig is. Het DNA-profiel kati gezien
warden als een iinieke streepjescode voor een persoon. Alleen het persoonsken-
nierk geslacht is altijd at- te  lezen  uit het DNA-profiel. Het DNA-profiel geeft dus
iliaar beperkt itiforliiatie over de identiteit van een persoon, nanielijk alleen iiiaar
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over de ide,it identiteit. Aan de haiid vaii het DNA-profiel kan inuners slechts wor-
den aangetoond of ietiiand dezelfde persooti is, illet andere woorden:  of het ge-
vonden DNA-niateriaal van een persoon afkonistig zou kullilen Zijn. Een vergelij-
kitig van twee DNA-profielen kan ook itifoniiatie opleveren over niogelijke ver-
waiitschap

Voor de juridische kant geldt vervolgetis dat het otiderscheid tussell ide,1, eti 111'sc
identiteit belatigrijk is bij de belangenafwegitig die tell grotidslag ligt aan de keuze
voor de introductie van wetgevitig. Een voorbeeld is gelegen iii de Wet DNA en
uiterlijk waanieetiibare persoonskemiierken. 0111dat oogkleur en liaarkleur uiterlijk
waameembare keimierken zijn die decl uitinaken van de ide,i, identiteit, is de iii-
breuk op het recht op privacy bij het alleiden van deze kenmerken eigenlijk nihil,
terwijl het afleiden van bijvoorbeeld aailleg voor ee]i bepaalde ziekte als otiderdeel
van de *sc identiteit, wel een grote itibretik op het recht op privacy iiihoridt. Dit
betekent tegelijkertijd dat het DNA-tiiateriaal altijd zowel infortiiatie over de idein
als over de ipse identiteit bevat. Het is dan ook onmogelijk om deze twee vornien

van identiteit volledig los te koppelen; ze zijn altijd niet elkaar verboiiden.

Hierbij is een kanttekening te plaatseti. te weten de, iii Nederland nieuwe, ontwik-
keling van de (tiiogelijke) ititroductie van het verwatitschapsonderzoek. DNA-
tiiateriaal van verwanten toont overeetikonisten en DNA-niateriaal bevat dus inhe-
rent ook inforniatie over verwatitschap. Dit geldt ook voor het DNA-profiel. De
DNA-profielen zijn afgeleid uit het DNA-niateriaal en ook al betreft het geen co-
derend niateriaal, DNA-profielen van verwanteii zullen toch nieer overeellk0111-
sten vertonen. Het is dus denkbaar dat uit een DNA-profiel nieer itifomiatie kati
worden ati:eleid dan alleen over de idei, 1 identiteit, nanielijk itifoniiatie over ver-
wantschap. Uit de toetsilig is gebleketi dat het zoeken naar overeetikotiisten tussen
DNA-profielen 0111 ZO illogelijke verwantschap vast te stellen, 11iet houdbaar is.

3. Ten derde is uit de exercitie 11aar voren gekonien dat bij DNA-onderzoek iii
strafzaken stigniatisering van persotien kan ontstaan. Het gaat er dan om dat een
aatital nieiisen verbondeti wordt door een gezatiieillijke identiteit. nallielijk doordat
een of tiieer kennierken overeenkonien bij deze i]iensen. tenvijl aan het bezit vati

deze keimierken een negatieve conclusie kan wordeti  gehatigeti.  Als 111en bijvoor-
beeld op zoek is naar een verdachte illet rode haren. kati dit (stiginatiserende) ge-
volgen hebben voor nietisen illet rode haren. Metisen niet deze ketitiierketi kitii-

nen worden gestigniatiseerd als niogelijke dader. Het speelt bijvoorbeeld ook een
rol als DNA-niateriaal vaii veroordeelden  die  hull  strat- al hebben uitgezeten,  iii  de
DNA-databank blijft zitten: zij blijven dan het stignia dragen vati niogelijke dader.
Overigens wordt hier Iliet betoogd dat (lit Iliet gerechtvaardigd kati zijn: enkel en
alleen wordt gewezen op het inogelijk stigliiatiserende effect. De belangenaRvegitig
nioet uitwijzen  wat wel  en  iliet  houdbaar of gerechtvaardigd  is  iii het licht  vaii  liet
toetsingskader.
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Bij stiginatiseritig is van belatig wat de gevolgeti zijn voor de gestigiiiatiseerde. De
stigviiatisering konit vooral tot uiting in de kenbaarheid voor anderen. Stigniatise-
ritig geschiedt door een onigevitig die op grond van bepaalde itifomiatie op een
bepaalde nianier 11iet ieinatid onigaat. Het hebben van de itifortnatie, met andere
woorden: de kenbaarheid, is daarvoor cruciaal. Bijvoorbeeld: als opsporingsdiensten
op zoek zijn naar een bloiide niall niet blauwe ogen, inaar dit niet bekend is buiten
deze diensten, vitidt geen stigniatiseritig plaats door de rest van de onigeving. Ano-
niiiliteit in de zin vati het iliet beketid maken welke persoonskennierketi zijii afge-
leid uit het daderspoor, kan in dit opzicht de stigliiatisering nlinimaliseren.

4. Teii vierde is naar voren gekotilen dat het recht op lichainelijke integriteit een
rol speelt, iiiaar dat deze rol ininitiiaal is. Het recht op lichanielijke integriteit is uit-
gebreid besproken iii hoofdstuk 5 waama geconcl,ideerd is dat het een breder be-
reik heeft dan alleeti het fysieke letterlijke raken van ieniand. Voor wat betreft het
DNA-onderzoek iii strafzaketi heeft het recht op lichaiiielijke integriteit echter wel
slechts betrekking op de fysieke afiiatiie van het DNA-tiiateriaal bij een persoon.
Itifomiatie die is af te leiden  uit 1)NA-niateriaal valt niet onder het recht op licha-
inelijke ititegriteit. tiiaar onder het algemetier geforniuleerde recht op privacy.

5.  Ten vijfile spelen de praktische overwegitigeti eeii kertirol iii de keuzes die ge-
nmakt wordeii binnen het DNA-onderzoek in stratiaken. Het gaat dan met naille
oxii de technische illogelijkheden, de kosten en de capaciteit. Voor de ititroductie
van mogelijkhedeii binnen het DNA-onderzoek iii strafzakeii is evident dat nood-
zakelijke voonvaarde is dat een en ander techiiisch mogelijk is. Het kati bijvoor-
beeld in het licht vati de grondrechten en begitiselen toelaatbaar zijn 0111 haarkleur
af te leiden uit DNA-niateriaal van een onbeketide verdachte, als dit echter tech-
11isch niet mogelijk is, dan kan de juridische mogelijkheid (vooralsnog) niet ill de
praktijk worden geintroduceerd.

Voor wat betreft de kosten en de capaciteit geldt dat de politiek een kezize illoet
111aken, niede iiigeschat op grotid van de te verwachten efiectiviteit. Het gaat 0111
de vraag of de politiek 111iddeleti  vrij  wil  tiiakeii oni kosten  en  capaciteit te  ki11111eii
dekken, waarbij aangeteketid is d,it capaciteit iliet alleeii betrekking heeft op fitian-
cifle niiddelen. tiiaar ook op bijvoorbeeld beschikbare arbeidskrachte,1. De politiek
zal veelal een kosteti-batenatialyse 111.iketi bij de keuze waar wel eti waar niet toe
over te glan. Er illoet steeds worden gekeken ot-door een atidere inzet vaii geld en

capaciteit, bijvoorbeeld in andere strafzaken, ineer bereikt zou kutitien worden.

9.1.2 Conclusies met betrekking tot de drie deelonderwerpen

Iii hoofdstukken 6,7 eii 8 zijn de drie deelondenverpen getoetst aan het toetsillgS-
kader. Het gaat steeds oni een verketinitig vati de gretizen van de illogelijkhedeti
bintien het DNA-onderzoek iii strafzaketi. Deze grenzen hebben betrekking op
twee hoofdvragen: van wie 111ag DNA-niateriaal worden verzanield; en welke in-
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fortiiatie niag uit DNA-niateria.11 worden afgeleid? Er is sanienh,ing russell de drie
deelotidenverpeti. Het gaat steeds oni straf-zaketi met eeii otibekende verdachte. Als
deze onbeketide verdachte tiiet via een zoektocht iii de DNA-databank bekend

wordt, kan getracht wordeti de identiteit te achterhalen via een grootschalig DNA-
onderzoek, eventueel gekoppeld a.in het atleiden van persoonskeimierken uit het
DNA-iiiateriaal. De afgeleide persoonsketimerken kililliell helpeti bij het afbake-
neil van de groep. Als de verdachte uitei,idelijk wordt opgespoord zal zijti DNA-
profiel worden opgenometi iii de DNA-datab.ink.

Iii de hoofdstukkeii is steeds een aantal niodellen getoetst waariti alle variabeleti aan
bod konien. Een combitiatie van het liiodel en de variabelen die het beste ilit te
toetsitig konieti, leidt tot een fortiiulering van een niodel of werkwijze waarvan
iiitroductie het nieest gerechtvaardigd is. Hierbij is steeds rekening gehouden met
het feit dat er al regelgeving is voor de drie deelondenverpeii. Voor deze bestaaiide
111odelleii zijil coiiclusies te trekken over hoe zij beperkt ofjuist verruinid zoudeii
kunnen warden. Ook de praktische overwegiligen spelen hierbij eeti rol. Voor-
waarde is steeds dat een en ander technisch mogelijk is. Daamaast 111oeten voor
verruiiningen van de mogelijkheden 111iddelen beschikbaar worden gesteld. De
keuze voor de verdeling van de nriddelen nioet gerechtvaardigd kuntien worde11.

1. Het eerste deelonderwerp betreft de I)NA-databank. Geconcludeerd is dat de
iiitroductie van een bevolkiiigsbrede DNA-databank 11iet overeenstenit 111et het
toetsingskader. Een dergelijke introductie levert vooral een probleem op illet het
recht op privacy. Een bevolkingsbrede DNA-databank is niet noodzakelijk en pro-
portioneel. Hantering van het criterium van de actieve criiiiiiiele populatie als
groep waarvan DNA-profielen worden opgeslagen kati daarentegen wel be-
schouwd warden als een gerechtvaardigde inbreuk op het recht op privacy. De ac-
tieve criniitiele populatie wordt gevonnd door de nienseii die veroordeeld zijii,
door verdachteti van (ernstige) delicteii eii door.first elle„ders. Het is 0111110gelijk 0111
de laatste groep op grond van voldoende objectieve infomiatie (voorat) vast te stel-
len. Het is daarotii niet niogelijk otii de DNA-profielen van.first t,#c,iders op te tie-
nien iii de DNA-databatik voordat ze in cotitact kotiieti niet justitie eii veroor-
deeld dati wel verdacht worden.

Voor veroordeelde11 geldt dat de veroordelitig iliet per se hoc#ft te hebben plaatsge-
votideti voor een delict waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. De huidige
wetgeving iii Nederland zou op dit punt verruinid kumien wordeii. Detikbaar is
een Iiiodel waarin de duur van de opslag vaii het DNA-profiel samellhangt niet het
delict waarvoor veroordeling heeft plaatsgevonden. Zo kan de keuze worden ge-
niaakt  om het DNA-profiel  van  een  fietsendief in beginsel voor bijvoorbeeld   10
jaar te bewaren en dat van een veroordeelde voor nioord bijvoorbeeld 30 jaar.

Voor verdachten geldt ook dat eeii glijdende schaal zoii 111oeteti wordeii vastge-
steld: vati verdachten voor enistige delicten wordt ineteen een DNA-profiel opge-
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slagen dat wordt verwijderd als geen veroordeling volgt, tenvul voor verdachten
van minder emstige delicten de keuze kan worden geniaakt te wachten met het
opnenien van eeii DNA-profiel tot de veroordelitig. In de DNA-databank 111Ogell

ook de DNA-profielen van sporen en overledeti slachtoITers worden opgeslagen.
onidat dit noodzakelijk kan zijn oni een verdachte iii beeld te krijgen. Het DNA-
tiiateriaal v;iii sporeii en overleden slachtoffer niag ook worden bewaard omdat het
onmogelijk is dit celniateriaal nogliiaals te verkrijgen. niocht dit nodig blijken voor
(11ieuwe) techilische analyse.

Voor vrijwilligers geldt dat de inbreuk op het recht op privacy kan worden ge-
rechtvaardigd als de betrokkenen goed worden geinfornieerd en toestellinling is
verkregen. Wel is noodzakelijk dat er dan ook een mogelijkheid bestaat oni de toe-
stenitiiitig weer iii te trekken. De toetsing toont aan dat het DNA-iiiateriaal iliet
illag worde11 bewaard. Opslag vati DNA-profielen is voldoende en heeft slechts
een niitiiiiiale itibreuk op het recht op privacy tot gevolg. Daaniaast scheelt het in
kosten. Het heeft dus gezien het toetsingskader de voorkeur een DNA-databank
zodanig in te richten dat de DNA-profieleti worden opgeslagen van de actieve
criniinele populatie eii vati vrijwilligers die geinfortneerde toestenitililg hebben
gegeveii.

Voor de bestaatide Nederlandse DNA-databank betekent dit, dat deze kan warden

uitgebreid  door  iii  nieer gevallen  DNA-niateriaal  afte  nenien.  Er vallen nieer  ver-
oordeeldeti onder de actieve critiiitiele populatie dan waarvan liu DNA-registratie
pla.itsvitidt. Tegelukertijd zijn er ook beperkitigen. Arrestatiten vallen niet onder de
actieve criniinele populatie. Voor verdachten gellit dat een glijdende schaal illoet

worden vastgesteld. Voor de fietsendief zou bijvoorbeeld kunnen gelden dat de
veroordelitig onlierroepelijk illoet zijn, tenvijl voor de verdachte vati tiioord het
1)NA-profiel al eerder kati worden opgeslageti. Voor vrijwilligers geldt dat zij geni-

fortiieerd inoeten zijii en toesteninlitig nioeteii hebbeti gegeven voor de opslag

Het DNA-iiiateriaal illoet worden vertiietigd en 111ag tiiet worden opgeslagen,
otiidat de inbreuk op het recht op pnvacy die dit tot gevolg heeft te groot is. Eeti

glijdetide schaal is op dit punt ook niet houdbaar oi}idat de opslag van DNA-
niateriaal niet noodzakelijk is. Het is van belang dat door goed toeZicht wordt ge-
waarborgd dat DNA-tiiateriaal wordt veniietigd eti tiiet opgeslagen.

2. Het tweede deelonderwerp betreti het grootschalig DNA-onderzoek Gecon-
cludeerd is dat de vraag 0111 vrijwillige i]iede,i'erking aaii een grootschalig DNA-
onderzoek bij enistige strafiakeii gerechtvaardigd kan worden als aan de huidige
criteria voor itizet vati eeti grootschalig I)NA-onderzoek is voldaan. Daamaast is
voonvaarde dat de selectiecriteria voor de groep zorgvuldig ziJn vastgesteld. Dit
niaakt de vraag 0111 niedewerkitig proportioneel. De vrijwilligheid iiioet wel 'zui-
ver' zijn, waaniiee bedoeld is dat een weigering iliet tot salicties nioet leiden en
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ook op zich geeti reden kan zijn voor een verdenking in de zin van artikel 27 Sv.
Daarnaast is van belang dat geheinihouditig wordt betracht over de vraag welke
vrijwilligers worden benaderd, oni op deze nianier de stigniatisering als niogelijke
dader zoveel niogelijk te beperken. Het Nederlandse niodel lijkt iii grote lijtien aan
deze eisen te voldoeii. Verwantschapsonderzoek, zoals dat bijvoorbeeld in Enge-
land plaatsvindt, is niet houdbaar gezien het toetsingskader. Er illag dan dus niet op
verwantschapskenmerken gezocht warden, niaar een sterke gelijkeilis tussen DNA-
profielen kati (toevallig) opvallen. De Nederlandse keuze oni deze toevallige ont-
dekkingen over venvantschap te melden bij het College van procureurs-generaal, is
wel houdbaar onidat op deze nianier de nodige zorgvuldigheid betracht wordt.

3. Het derde deelonderwerp betreft het afleiden van persoonskennierken uit
DNA-materiaal. Bij dit onderwerp speelt de haalbaarheid een grote rol onidat de
techiliek van het afleiden van persoonskennierken nog volop iii ontwikkeling is.
Het afleiden van directe persoonskeimierken is houdbaar gezien het toetsingskader.
Beargunienteerd is dat dit noodzakelijk en proportioneel is, ook Illet inachtneiiling
van het recht op niet-weteii en de (geringe) stigmatiserende gevolgen. Ook voor
indirecte persootiskenmerken, zoals geografische herkomst, geldt dat het alleiden
noodzakelijk en proportioneel kan zijn. Met het achternametionderzoek moet te-
rughoudend worden onigegaan vanwege de grote stigniatisering

Iii tegenstellitig tot de definitie die iii Nederland wordt gehanteerd, nioet waarne-
nien 11iet alleen worden iiigevuld door zichtbaarheid. Geur is bijvoorbeeld ook
waarneenibaar. Vereist is vooral dat op het kennierk kati warden gezocht eii dat
het keninerk verondersteld wordt bekend te zijn bij de persoon van wie het DNA-
niateriaal afkonistig is.

Voor erfelijke aandoeilingen en ziekten geldt dat de inbreuk op het recht op priva-
cy iliet te rechtvaardigen is als de kennierken iliet waarneembaar zijn. Bij het aftei-
den van erfelijke aandoeningen en ziekten geldt dat itiformatie die niet waarneem-
baar is vaak ook niet goed bruikbaar is voor de opsporing. Ook dient het recht op
iliet-weteii vati de verdachte te worden gerespecteerd. Daarnaast is het gevaar vati
stigniatiserende gevolgen (te) groot.

Er nioet dus een onderscheid worden getiiaakt tussen de kennierken die wel eti
tiiet mogeti worden afgeleid. Dit onderscheid moet worden geniaakt op grond van
waarneenibaarheid en bruikbaarheid voor de opsporing. Dit geldt ook voor ge-
dragskennierken. Het afteiden van bijvoorbeeld linkshandigheid is proportioneel.
111aar voor bijvoorbeeld homoseksualiteit ligt (lit anders vanwege de grotere stignia-
tisering. Geconcludeerd is dat steeds per kennierk een afweging 1110et worden ge-
tiiaakt. Nederland heeft hiervoor een goede voorzet gegeven.
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9.2 Koppeling aan het overkoepelende project

Het toetsingskader dat is gehanteerd in het onderzoek in dit boek heeft een defini-

tie gegeven aan verschillende belangen die cell rol spelen bintlen het DNA-
onderzoek in stra aken. Het toetsitigskader heeft het daaroni 111ogelijk geniaakt te
bepalen welke norniering het nieest gerechtvaardigd is. Het onderzoek heeft iliet
alleen antwoord gegeven  op de onderzoeksvraag uit hoofdstuk  1,  maar  heeft  ook
bredere itizichten opgeleverd. Deze inzichten worden in deze paragraaf gepreseti-
teerd. Ze sluiten aan bij de overkoepelende vraagstellitig uit het VIDI-project vati
NWO waar onderhavig onderzoek deel van heeft uitgeinaakt. In dit VIDI-project
staan schuivende machtsverhoudingen als gevolg van techtiologische ontwikkelin-
gen als thenia centraal.

Spreken over een niachtsverhouditig iinpliceert dat er partijen zijn waartussen deze

verhouding bestaat. In onderhavig onderzoek is geconcludeerd dat binnen het veld
vati het DNA-onderzoek iii strafzaken partijeti optreden die verschilleiide belangen
kuntien hebben. Het gaat daii bijvoorbeeld om de traditionele Splitsing tussen bur-

gers en overheid of opsporingsdiensten, iiiaar ook oni partijen als slachtoffers, ver-
dachten, veroordeelden en politici. Het onderscheid tussen het belang van de op-

sporing en veiligheid etierzijds en grotidrechteii en begitiselen, en daii iii het bij-
zonder het recht op privacy. anderzijds, wordt vaak genoenid als typering van de
verschillende belatigen. De opsporingsdiensten hebben de belangen veiligheid en
opsporing voorop staan, terwijl voor burgers ook het recht op privacy heel belang-

rijk is. Iii dit boek is al nieerdere nialeti opgenierkt dat het onderscheid Iliet ZO

zwart-wit ligt en dat waardering vali het ene belang waardering van het andere be-
laiig niet uitsluit, niaar de prioritering zal in het algemeen wel anders liggen bij de
verschillende partijen. Dit is ook gebleken uit de besprekingen van het debat over
de drie deelonderwerpen.

De partijen en de belangen staan iii een bepaalde verhoudiiig tot elkaar. De over-
heid is daarin bijzonder teil opzichte van burgers, omdat ze haar illacht van deze

burgers heeft gekregen. De nlachtsbron van de overheid, met andere woorden: dat
waar de overheid haar niacht vandaan haalt, is gelegen iii het feit dat de overheid

als wetgever de Nederlaiidse volksvertegenwoordiging is, die haar legitiniiteit ont-
leent aan democratische verkiezingen en daarniee machtscheppende wetten uit-
vaardigt. Opsporiilgsdietisten krijgen vervolgens van deze overheid als wetgever
bepaalde bevoegdheden toegekeiid waaraan zij weer hun niacht ontlenen. hi het
VIDI-project wordt de overheid vanwege haar machtspositie gedefinieerd als de
(traditioneel) sterke partij, terwijl burgers de (traditioneel) zwakke partij vortilen.

Ook verdachten en slachtoffers kutuien worden beschouwd als zwakke partijen (in
het strafproces).
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Onidat ze als zwakke partij worden beschouwd, worden burgers beschernid tegen
een ongebreidelde niachtsuitoefening van de overheid. Iii otiderhavig onderzoek is
deze beschertiling te vinden in het toetsingskader, dat een nonnering geefi aan de

overheid als wetgever over de otiigatig met burgers iii verschillende hoedanighe-
den. Dit heeft alles te maken met rechtsbeschernling vati de burger. De grondwet
en beginselen waarborgen de rechtsbescherniing van de burger eti de verdachte.
Het toetsingskader is hier een uitwerking van. Een concrete uitwerking hiervan
bintien het strafrecht is bijvoorbeeld dat er ruinite is voor andere verklaringen en
betekenissen, die de verdenking in een ander licht kunnen plaatsen. Een verdachte
nioet dus de kaiis krijgeti een verdenking te ontkrachten. De verschuiving bintien
de 111achtsverhoudingen heeft dus 11iet per defitiitie betrekking op een verschuiviiig
ten gunste van opsporingsdiensten onidat zij het opsporingsniiddel kuimen gebrui-
ken bij de opsporing, maar kan ook ten gunste zijn van verdachten die door de
nieuwe  techniek de  kans krijgeii  de verdetiking tegen  zich te ontkrachten of bur-
gers die hierdoor uitgesloten worden van potentiele verdenkitig. Techiliek kati dus
ook bescherming bieden. In die zin kan breder gezien ook de keuze worden ge-
niaakt om iets technisch niet niogelijk te niaken. De verschuivitig bititien de
niachtsverhouding kan dus twee kanten uitgaan. Het kan niet alleen de positie van
de sterke partij versterken, maar die van de zwakke partij ook (iii positieve zin).

Bovenstaande is ook naar voren gekomen bij het onderzoek in dit boek. Hoe zit
het niet tiiachtsverhoudingen in het DNA-onderzoek in strafzaken? Wat doet het
DNA-onderzoek in strafzaken met zwakke partijen? Voor wat betrefi het DNA-
onderzoek iii strafzaken is de machtspositie teii aatizien van verdachten gelegeii iii
het feit dat iii geval vati eeii delict waarvoor voorlopige hechtenis niogelijk is en er
een onderzoeksbelang is, onder dwang DNA-niateriaal niag worden afgetiotiien ter
vergelijking niet een DNA-spoor. Het DNA-profiel wordt opgeslagen in de
DNA-databank en blijft daar gedurende een bepaalde periode in bewaard. De
rechtspositie van de verdaclite wordt gewaarborgd iii de wettelijke regeling
Weliswaar gaat het 0111 eeti bevoegdheid voor de opsporingsinstanties, de rand-
voonvaarden zijn nauwkeurig onischreven en beschernien dits tegelijkertijd de
verdachte. ZO illoet het gaan oni een verdachte in de zin van artikel 27 Sv, oni een
(ernstig) delict en moet er een onderzoeksbelang zijn. Er is dus een bevoegdheid
toegekend die niogelijk is geworden door techirische ontwikkelingen, niaar die
iliet onbeperkt kan worden ingezet.

DNA-onderzoek is ook niogelijk bij niet-verdachten. Zo kunnen burgers worden
gevraagd 111ee te werken aan een groot:schalig DNA-onderzoek. Zij worden zo bij
het strafproces betrokken. Hoewel zij medewerking kunnen weigeren, blijft de
overheid de sterke partij die uiteindelijk conclusies zal trekketi naar aanleiditig van
de weigering. Deze conclusies kunnen verschillen: soins zal niets gebeuren en sonis
zal verder onderzoek plaatsvinden, bijvoorbeeld naar een alibi. Dit heeft gevolgen
voor de burger die het stigiiia krijgt vati niogeluke verdachte. Zelfs als heel zorg-
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vuldig niet deze opsporingsitiforniatie wordt 0111gegaan is stigliiatisering het gevolg

voor de burger die benaderd is. De burger voldoet kennelijk aan het daderprofiel,
mogelijk niede opgesteld aan de hand van bevoegdheden om persoonskennierken
af te leiden uit DNA-materiaal van de oiibekende verdachte. Nieuwe techilieken
bituien het DNA-onderzoek iii strafzaken leiden dus tot verschuivitigen binnen de
machtsverhouditigen. Olitwikkelingen binnen het DNA-otiderzoek hebben het
niogelijk gemaakt gegevetis te vergaren over onbekende verdachten. Burgers kun-
Ilell geselecteerd en vervolgens benaderd wordeii oni mee te werketi aan een
(grootschalig) DNA-onderzoek. Technische niogelijkheden kuimen ertoe leiden
dat de selectie steeds nauwkeuriger wordt. De stigmatisering vati de burger neenit
hierniee toe otiidat zijn profiel stee(is beter in het daderprofiel past.

De keerzijde van de niedaille is natuurlijk wel dat de toename van de technische
111ogelijkheden er tegelijkertijd toe leidt dat de burger relatief geniakkelijk aiti kan
totien dat hij niets met het delict te niaken heck, namelijk door middel van een

vergelijkilig van de DNA-profielen. Het is bekeiid dat het voorkonit dat verdach-
teti zelf 0111 een DNA-onderzoek vragen oni hun onschuld aan te totien. Voor
burgers ligt clit iii zoverre anders dat ze weliswaar de mogelijkheid hebben om hun
onschuld aan te tonen, niaar niet officieel verdacht zijii en dus door de selectie iii
de positie zijn gebracht waarin het dan kentielijk 11odig is de onschuld aaii te tollell.

Hier tiioet zorgvuldig mee wordeti onigegaan om te voorkomen dat het tell koste

gaat vati bepaalde vrijhedeii van burgers.

Rechtsbescheniiing van de burger en de verdachte wordt gewaarborgd door
grondrechten en begitiselen, voor wat betreft het DNA-onderzoek in strafzaken
111eer specifiek door de grondrechten en beginsele11 uit het toetsingskader. Oven-
gens kaii deze uitwerking ook gebruikt worden voor een toetsing van andere op-
sporingsniiddelen. Rechtsbeschemiing stelt echter ook beperkitigeii aan een tiioge-

lijke itistrumentalisering vali het strafrecht. Instrunientalisering leidt ertoe dat de
overlieid een nog sterkere positie krijgt ten opzichte van verdachten eti burgers die

steeds 111eer zelt iii het venveer worden  gedrongen  en wordeti opgezadeld illet be-
wijsplichten om onschuld aan te tollen. In onderhavig onderzoek is uitgangspittit
geweest dat waar techniek zorgt voor tiiogelijke verschuivingen, het toetsingskader
een waarborg kan bieden voor de burger en de verdachte. Dit heen precies te 11 la-

keti niet de cetitrale vraag van het VIDI-project, die luidt: nioet de rechtsbescher-
tiiitig vati de zwakke partij wordeti aatigepast iii het licht van de schuiveiide
machtsverhouding(en) als gevolg van de introductie van 11ieuwe techiliek?

Uit onderhavig onderzoek zijn conclusies getrokken die ook een antwoord geven
op bovenstaande vraag. Het DNA-onderzoek is in het strafrecht genitroduceerd als
opsporingsmiddel dat veel niogelijkheden biedt. Deze ititroductie heeft gevolgen
voor de partijen binnen het strafrecht, namelijk de opsporingsitistanties en verdach-

tell, niaar ook voor burgers in het algenleen die bijvoorbeeld kunnen worden ge-
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vraagd om vrijwillige niedewerking aan een grootschalig DNA-onderzoek. Als ge-
volg hiervati vindt ook een verschuiving van de niachtsverhoudingen plaats. Zo
heeft de opslag van DNA-niateriaal in een DNA-databank tot gevolg dat unieke
inforniatie over een persoon beschikbaar is voor de overheid. Het DNA-niateriaal
bevat iinniers inforniatie over de ipse identiteit van een persoon. Dit is itifortnatie
over het zichzelf-zijn van een persoon die wordt bescheniid door het recht op pri-
vacy. Opslag hiervan heeft gevolgen voor de positie van de burger. Het onderzoek
heeft duideluk geniaakt dat het DNA-niateriaal dient te worden veniietigd. Dit
geldt iii alle gevallen, dus ook bijvoorbeeld voor het DNA-niateriaal van veroor-
deelden. Nu de noodzaak van het bewaren van het DNA-niateriaal iliet is komen
vast te staan kati de inbreuk op het recht op privacy iliet worden gerechtvaardigd.
De eventuele voordelen van opslag staan niet iii verhouditig tot de iiibreuk op het
recht op privacy, ook iliet als het om veroordeelden gaat. Volstaan kan worden
niet de, voor bepaalde groepen gerechtvaardigde, opslag van DNA-profielen. De
rechtsbescherming van de burger moet dus zodanig zijn (en dus worden aangepast)
dat DNA-niateriaal niet wordt bewaard. Toezicht hierop zal noodzakelijk zijn.

Het onderzoek heeft duidelijk geniaakt dat de rechtsbeschemutig gewaarborgd
wordt door de grolldrechten eti beginselen uit het toetsingskader. Toetsing van de
drie deelonderwerpen heeft geleid tot C011CluSieS Illet betrekkiiig tot de rechtvaar-
digste norniering. In die zin illoet de rechtsbeschemiing van de burger en vati ver-
dachten worden aangepast. Niet alleen is geconcludeerd dat DNA-materiaal niet
mag worden bewaard, ook is geconcludeerd dat venvantschapsonderzoek niet is
toegest.lan. Verwantschapsonderzoek leidt ook tot een grote inbreuk op het recht

op privacy. Er wordt itiformatie beketid over de ipse identiteit zonder dat hiervoor

g€ftifortneerde toestenitiling is verkregen. De inbreuk op het recht op privacy is
niet te rechtvaardigen, ook iliet als er geitifortiieerde toestetilliiitig zou zijn gege-
veti, onidat verwantschapsonderzoek fatizilieleden die niet verdacht zijn zoiider hun
geinfonneerde toesteniniing kan incriniinereii. Dit leidt iiiet alleen tot een itibreuk
op het recht op privacy, iiiaar levert ook strijd op met het gelijkheidsbeginsel: de
otigelijke behandelitig kati iliet gerechtvaardigd worden. Een andere coiiclusie die
is getrokken en gevolgen heeft voor de rechtsbeschemdng is dat burgers die weige-
ren mee te werken aa„ een grootschalig DNA-oiiderzoek niet op grond van de
weigering alleen beschouwd niogen worden als verdachten. Dit zet de vrijwillig-
heid onder druk en is niet proportioneel. Zij kutinen pas als verdachten wordeii
beschouwd  als  er ook aiidere aanwijzingen ziun  of als de  onistandigheden  een  ver-
denkiiig kuimen onderbouwen. Het toetsingskader maakt dat zorgvuldig 1110et

worden nagedacht over wat wel en niet niag met het DNA-onderzoek in strafza-
keii.

Het toetsingskader biedt hierin niet alleen een waarborg voor de burger, niaar in
zekere zin ook voor de opsporingsdiensten die eigenlijk van de overheid de taak
hebben gekregeii oni (tiiee) het algetiieen belaiig te bescheniien. De opsporings-
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diensten dienen zich te bewegen binnen de grenzen van de fundamentele per-
sooiisrechten. Het toetsingskader geeft hierin een handvat. Een partij die nog niet
genoemd is zijn de slachtoffers. Slachtoffers vortiien een (zwakke) partij binnen het
strafrecht waar lang niet altijd geiioeg aandacht liaar uitgaat. Wat heeft DNA-
onderzoek voor gevolgen voor slachtofTers? Voor slachtoffers van bepaalde delicten
geldt dat de katis wordt vergroot dat de dader wordt opgespoord. In zaken waariii
er geen get:uigen zijn kan DNA-onderzoek opheldering bieden over de identiteit
van een verdachte. Een groot voordeel is dat dit gedurende lange tijd mogelijk is.
De DNA-profielen van de sporen worden inmiers bewaard. Als de identiteit van
de verdachte niet tiieteen bekend kan worden, is het niogelijk dat dit later alsnog

gebeurt, bijvoorbeeld omdat de verdachte recidiveert en als gevolg daarv:Iii zijn
DNA-profiel wordt opgenotiien iii de DNA-databank. Er zullen ook nadelen zij 11

voor slachtoffers, nanielijk in zaken waarin daders heel ver gaan om hun (DNA-)
sporen uit te wissen. Ook voor slachtoffers ketit de opkonist van het DNA-
onderzoek in stratiaken dus zowel voor- als nadeleti. Voor wat betreft de machts-
verhoudi,ig is vooral vati belatig dat de katis toeneenit dat bepaalde delicten, sonis
tia latigere tijd, kutitien wordeti opgehelderd.

Er is een aantal conclusies uit het onderzoek gepresenteerd die ook een plaats heb-
ben in het overkoepeleiide project. Duidelijk is dat de opkonist vati de techiiiek
van het DNA-onderzoek in strafzaken gevolgen heeft voor de niachtsverhoudin-
geti. Steeds vindt een belangenafweging plaats over hoe deze verhoudingeii voilll
nioeten krijgen en iii balans kullilen worden gehouden. Het toetsingskader voedt
de belangenafwegitig eii eeti zorgvuldige belangenafweging kan weer leideti tot het
toekennen van bepaalde bevoegdhedeti aan opsporingsdieiisteii. Hierbij verhoogt
een goede rechtsbeschemiitig aldus de legititiiiteit van de bevoegdheden en ver-
sterkt het daaroni een duitrzatiie rechtshandhaving.
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iii dit boek staat het DNA-onderzoek in strafzaken centraal. Het DNA-onderzoek
iii strafzaketi kan beschouwd wordeti als een nieuwe techniek die de verhoudingen
tussen de partijen binnen het strafrecht beitivloedt. Dergelijke ilieuwe technieken
staaii centraal iii het overkoepelende VIDI-project, waarvan dit project deel uit-
niaakt.  Iii het overkoepelende VIDI-project wordt de vraag gesteld of de rechtsbe-
scherniitig van de zwakkere partij tiioet worden aangepast iii het licht van de
schuivetide illachtsverhouditigeii die (niede) het gevolg zijn v.in de introductie vati
nieuwe techniek. In dit boek is niet het oog op die vraag het debat rotid de intro-
ductie en de uitbreiding van de bevoegdhedeii niet het DNA-onderzoek iii strafza-
ken geanalyseerd voor wat betreft drie deelonderwerpen, nanielijk de DNA-
databank, het grootschalig DNA-oiiderzoek en het afteiden vati persootiskennier-
ken uit DNA-materiaal. Per onderwerp is getoetst welke nonnering binnen het
strafrecht de voorkeur verdient. De analyse iii dit boek is ook relevant voor (het
debat over) opsporitigsniethoden in nicer algeniene zin.

De onderzoeksvraag is algeineen gefomiuleerd en luidt als volgt:
Gegeve,1  het feit  dat  liet  DNA-onderzoek  in  strafzake,t  nicitive  titogelijkliede,1  biedt,  it'elke
itomieritig lieeft voor drie deelo,idenverpeti, te 11'etell de DNA-databa,ik, liet grootsclialig
DNA-o,iderzoel:  e,2  DNA eli  persoo,iske,interke,1,  de voorketir gezie,1  zowel.ftilidaitte,itele
reclite,1 e,1 beginsele,i als prektisdic ovent,egi,lge,1?

Iii het boek zijn eerst een technische en juridische inleiding gegeven.  Vervolgens is
het toetsingskader gepresenteerd. Daama zijn de drie deelonderwerpen nader uit-
gewerkt. Dat wil zeggen dat steeds per deelonderwerp is ingegaati op de huidige
stand van zaken iii Nederland en Engeland en dat een toetsing aan het toetsitigska-
der heeft plaatsgevonden. Teii slotte zijn de conclusies gepresenteerd. Het toet-
sitigskader is gevornid door grondrechten en rechtsbeginselen. Ook is er een toets-
steeii die alle praktische argumenten omvat. De operationalisering van het toet-
singskader heeft plaatsgevonden door een grondslagentheoretische zoektocht naar
de betekenis van de grotidrechten en rechtsbeginselen. Ook is de verhouding van
het toetsingskader tot het DNA-onderzoek in stratzaken als opsporingstiliddel be-
licht.

Het toetsingskader bestaat uit vier toetsstenen, te weten het recht op privacy, het
recht op lichanielijke integriteit, het gelijkheidsbegitisel en de praktische ovenve-
gingen. Voor wat betreft het recht op privacy is aangesloten bij de vereisten van
artikel 8 EVRM: een inbreuk op het recht op privacy is alleen toegestaan indien dit
noodzakelijk en proportioneel is en valt oiider de doelcriteria. Er nioet sprake zijii
van een dritigende noodzaak en de beperking nioet evenredig zijn aan het beoogde
doel. Bearguinetiteerd is dat de proportionaliteit het belangrijkste criterium is. De
eis van 'dringende noodzakelijkheid' valt hier eigetilijk ook onder. Imniers, als een
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itibreuk niet als dringend noodzakelijk kan worden aangemerkt, is deze veelal niet
proportioneel.

Op het recht op lichanielijke integriteit is uitgebreid ingegaan. Gecoiicludeerd is
dat het recht op lichanielijke integriteit vatiuit juridisch oogpunt idet verder strekt
dan het raketi van het lichaam. Het recht op lichanielijke integriteit is daarom met

vati toepassitig op tiieer dan de letterlijke fysieke afnanie van DNA-niateriaal. Op
DNA-niateriaal dat niet (nieer) letterlijk onderdeel uitniaakt van het lichaani, heeft
het recht op lichanielijke integriteit geen betrekking. De beschemiing van de gene-
tische itifortiiatie die is at- te leiden uit het DNA-iiiateriaal, valt onder de bescher-
illitig vall artikel 10 van de Grotidwet (Gw), waarin het recht op eerbiediging van

de persoonlijke levenssfeer gewaarborgd wordt. De filosofische reflectie op het
recht op lichanielijke integriteit heeft overigens wel duidelijk geniaakt dat de fysie-
ke interpretatie principieel iliet volstaat onidat de niens als eenheid functioneert.
Dit betekent echter niet dat de beschemung van ii formatie over het lichaani ook
onder artikel   11   Gw,  waariii het recht op otiaantastbaarheid  van  het  lichaani  ge-
waarborgd wordt, zou nioeten vallen.

Over het gelijkheidsbegitisel is geconcludeerd dat er zoiets bestaat als 'gerechtvaar-
digde ongelukheid'. Ongelijkheid is gerechtvaardigd als ieniatid otigelijk wordt be-
hindeld op grond v.111 relevatit verscliil. Ongelijke behandeling illag d,is niet plaats-
vinden op grond van een willekeurige keuze, niaar nioet redelijk zijn. De toets die
plaats moet vinden om te kunlien concluderen ofoiigelijke behandeling redelijk is,

lijkt sterk op een proportionaliteitstoets. De proportionaliteit biedt een handvat als
abstracte itivullitig vati redelijkheid. hi het toetsiiigskader is daaroni de keuze ge-
niaakt het gelijkheidsbegitisel te defitiifren iii tertiien van proportionaliteit.

De toetssteeii die alle praktische overwegingen onivat. wordt aangeduid als de haal-
baarheid. Deze toets heeft betrekking op de vraag wat ka,1, terwijl de andere drie
toetsstelien vooral betrekking hebben op de vraag wat i,tag. De haalbaarheid onivat

aldus de praktische overwegingeti ofwel de niet-principifle argunienten.

Het eerste deelonderwerp dat wordt getoetst, is de DNA-databank. hi Nederl:ind
rvorden iii de DNA-databatik DNA-profieleii bewaard van een aantal groepen, te
weteti verdachten, veroordeelden eii slachtoffers. Ook het DNA-tiiateriaal wordt
bewaard. Iii E,igelatid gaat meti verder eti wordeti ook DNA-profielen opgeslagen
van arrestanten eti vrijwilligers. Zowel het Nederlandse als het Eiigelse model is na
een besprekiiig getoetst. Ook zijn de niogelijkheid van een bevolkingsbrede DNA-
databatik en de illogelijkheid om alleen DNA-profielen op te slaan en het DNA-
tiiateriaal te vertiietigen getoetst. Eeti bevolkingsbrede DNA-databank geniet niet
de voorkeur gezien het toetsingskader. Er is vooral een probleetii niet het recht op
privacy onidat het tliet noodzakelijk en proportioneel is. Wat overeitid blijft staan

na toetsing vati het Nederlandse en Engelse model is het criterium van de actieve
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criininele populatie als grondslag voor opnanie in de DNA-databatik. Deze groep
wordt gevornid door niensen die veroordeeld zijn, door verdachten van (ernstige)
delicten en door./irst offe,iders. Voor deze laatste groep geldt echter dat het onnioge-
lijk is oni vast te stellen wie ertoe behoren, wat het uiteindelijk onniogelijk niaakt
oni van deze groep DNA-profielen op te slaan. Het is gerechtvaardigd en niogelijk
0111 van de andere groepeti uit de actieve critilinele populatie DNA-profielen op te
slaan. Dit is ook gerechtvaardigd voor vrijwilligers, niits betrokkenen goed worden
gdnfortiieerd en toesteniming is verkregen. De toetsing heeft uitgewezen dat het
DNA-tiiateriaal illoet wordell vernietigd.

Voor het grootschalig DNA-onderzoek heeft de toetsing opgeleverd dat de huidige
Nederlandse criteria voor de inzet van het opsporingsniiddel zijn gerechtvaardigd
Daaniaast tiioeten de selectiecriteria voor de groep zorgvuldig zijn vastgesteld. Dit
gebeurt reeds in zowel Nederlatid als Engeland. Een lastig punt is de tiiate van vrij-
willigheid. Dit hangt saiiien 111et de onigatig 111et weigeraars. Als een weigering
111ee te werken tot saticties leidt, is er geen sprake van echte vrijwilligheid. Een
weigering op zich kan nooit tot een verdenkitig in de zin van artikel 27 Sv leiden.
Daarvoor zijn nicer aatiwijzingen nodig. Dit blijft eeii lastig, iiiaar belatigrijk punt.
Als vrijwilligers onder druk staan vanwege eventuele sancties, dan is er per definitie
geen sprake van vrijwilligheid. Eventuele aiidere problenien niet het gelijkheidsbe-
ginsel, bijvoorbeeld druk door de sociale onigeving oni niee te werke11, kuilliell
wordeii opgelost door zoveel niogelijk geheini te houden wie worden benaderd
voor het oiiderzoek. Op deze niatiier is de stigniatisering niinitiiaal. Verwatit-
schapsotiderzoek is iliet toegestaaii, onder andere vanwege de inbreuk op het recht
op privacy die dit type onderzoek oplevert.

Bij liet derde deelondenverp, het afleiden van persoonskenmerketi, zoals haarkleur
of geografische herkonist, uit DNA-niateriaal,  zijn de praktische overwegingen van
groot belatig. De techniek vati het alleiden van persoonskennierken is nog volop in
ontwikkeling. In de toetsing is een onderscheid geniaakt tussen de verschilletide
typen kermierken, nanielijk directe persoonskennierketi, indirecte persoonsken-

nierken, erfelijke aandoetiingen en ziekten, en gedragskennierketi. Ook hierbinnen
bestaan weer onderscheidingen. Zo is het gerechtvaardigd het indirecte persoons-
keiinierk geografische herkotiist af te leiden, terwijl voor het indirecte peI-sootis-
kennierk achternaani (wat soins niogelijk is bij niantien op basis van het Y-
chroniosoom) geldt dat hier terughoudend nice moet worden oingegaan vanwege
de grotere stigniatisering, met name als het gaat oni achtenianien die verhoudings-
gewijs weiiiig voorkonien. Het afleiden van directe persoonskeimierken - de uiter-
lijk waarneembare persoonskennierken - is gerechtvaardigd iii het licht van het
toetsingskader. Voor erfelijke aatidoeningeti en ziekteii geldt dat er tiuatices 1110eten
worden aangebracht. Als de keimierken niet waarneembaar zijn en dus niet auto-
iiiatisch  kenbaar zijn  bij  betrokkene  zelf en  bij derden (bijvoorbeeld zonder uiterlij-
ke syniptonieti, of als de aandoening zich nog niet heeft geopenbaard), is de in-
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breuk op het recht op privacy niet te rechtvaardigen. Belangrijk vereiste is niet al-
leen dat het kenmerk verondersteld wordt bekend te zijn bij de persooti van wie
het DNA-niateriaal afkonistig is, niaar ook dat op het keninerk kan wordeii ge-
zocht. Als op het kentiierk niet gezocht kaii wordeii is het afteiden ervan zitdoos.
Ook voor gedragskeiinierken geldt, 11et als voor erfelijke aandoeningen en ziekten,
dat per kenmerk een afiveging nioet worden geniaakt. Toetspunten zijii hoe rele-
vant het is oni het kenmerk af te leideii en hoe groot de inbreuk is op persoons-
rechten. De gevoeligheid van het kenmerk en de niogelijke stigiiiatisering spelen
hierbij een grote rol.

Voor de Nederlandse situatie betekent bovenstaande dat de DNA-databank kan
worden uitgebreid door iii nieer gevallen DNA-iiiateriaal af te nemeii. Hierbij
geldt dat een glijdende schaal zou inoeteti worden vastgesteld. Ook voor de opslag

(het tijdstip waarop en de duur) zou eeii glijdende schaal moeten worden vastge-
steld. Voor eeti verdachte fietsendief zou bijvoorbeeld kunneii gelden dat de ver-
oordeling oilherroepelijk nioet zijn voordat het I)NA-profiel iii de DNA-databank
niag worden opgetionien, tenvijl van de verdachte van moord het DNA-profiel al
eerder kan wordeii opgeslagen. Ook gel(it dat DNA-profielen van vrijwilligers
inogen worden bewaard, 111itS Zij goed geinfortneerd zijii en toesteninling hebben
gegeven. Het bewaarde DNA-niateriaal zal echter (niet terugwerkende kracht)
1110 etel 1 worde11 veniietigd. Voor het grootschalig DNA-onderzoek geldt vooral
dat het wenselijk is eeii eii atider duidelijker vast te leggen iii regelgevitig. Er is nu
geeti duidelijke wettelijk regeling waarin dit onderzoek geregeld is. Wel zijn er
wetsdocuinenten waarin de criteria zijn aangegeven. Het zou de transparantie, niaar
vooral ook de beschennitig van de vrijwilligers, bevorderen als een en atider beter
zou worden vastgelegd. Ook de onigang niet weigeraars nioet warden geregeld
0117 het vrijwillige karakter te kiiniieti waarborgen. Voor wat betreft het afleiden

van persoonskenmerken is geconcludeerd dat steeds per kennierk eeii afweging
illoet worden gemaakt. Nederland heeft hien'oor eeii goede voorzet gegeven door
de mogelijkheid afzonderlijke keimierken bij AMvB op te nemen.

Het oiiderzoek heeft ook conclusies opgeleverd voor het overkoepelende VIDI-
project. Het is duidelijk gewordeti dat de techiiiek van het DNA-onderzoek in
strafzakeii gevolgeii heeft voor de liiachtsverhouditigen. Hiervoor geldt dat steeds
een belangetiafweging plaats illoet vitiden over hoe de verhoudingen vorni dienen
te krijge11 e11 in balatis kutitien worden gehouden. Het iii dit boek gepresenteerde
toetsiiigskader geeft handvatten voor deze belatigenafwegitig en biedt dus eeti

tiomiering voor het gebruik vati opsporingsmiddelen.
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Summary

This book exaniitied the forensic use ofDNA. DNA forensics can be seen as a new
technique that has the potential to influence relations between parties in the field of
critilitial  law.  This  potential  is the  focus  of a VIDI project  that also occasioned  this
PhD project. The VIDI project addresses the question whether the legal protection
of the weaker party should be adapted iii light of the power shifts that are partly
caused by  the ititroductioii  of new  techiiiques.  The relevance of the research pre-
sented iii this book is that not all aspects of ilew investigative techniques, such as
DNA forensics, appear to be systeniatically considered prior to their introduction.
This book analyzed tlle debate about introducing and extenditig powers to iticlude
DNA forensics and it focused on three topics: the DNA database, DNA niass
screenings, and DNA and personal characteristics. For each topic a preferred stan-
dardizatioii was detemlined. The aiialysis iii this book is also relevant to the debate
about investigation methods iii a broader setise.

The central research question was:
I,1  vieli, of tlie pote,itial  of DNA formisics,  11'Iticli  sta,idardizatio,1 is  to  be  prefenrd for eadz of
the three topics - tlic DNA database, DNA niass scrce,ii,igs, a,id DNA a,id persowl diarac-
teristics - Ilavi,Ig regard  to.fim da„te,ital  riglits  a,id  pri, iciples,  atid  practical cotisideratio,Ls?

Following a technical and juridical introduction, the nomiative framework was
presented and the three topics were further developed. For each topic the curretit
situation in the Netherlands and England and Wales (Englatid) was presented as
well as a review of presented models  using the norniative framework.  Finally the
research conclusioils were subtilitted

The nomiative frainework was shaped by fundaniental rights and principles. An
additional test criterion concenied 111 practical argunients. The operationalization of
the norniative framework was based on a theoretical search for the nieaning of
these fundaniental rights and priiiciples, including their proportion to DNA foren-
sics.

The  norniative framework consisted  of four test criteria. These  are the right  to  pri-
vacy, the right to physical integrity, the principle of equality, and the practical con-
cenis. The right to privacy can be found in Article 8 of the European Coiivention
on  Human  Rights  (ECHR):  a  violation  of or an interference  with the right to pri-
vacy is  only  pertilitted if this is necessary  iii a deniocratic society  in the interests  of
the legitimate objectives identified in Article 8(2) ECHR and iii accordance with
the law. The most iniportant factor is proportionality.

The right to physical integrity was discussed extensively and it was concluded that
legally the right to physical integrity only concerns physically toUChing a person's

239



body and therefore does not extend to activities other than collecting DNA niate-

rial;  it does not apply  to DNA niaterial  that does not literally fortii  part of the  body
anymore.  In  the  Netherlands,  the  protection  of genetic inforniation inferred  frotii
DNA  niaterial is covered by Article  10  of the Dutch Coiistitution. A philosophical
reflection on the right to physical ititegrity revealed that the physical interpretation
is not sufficietit, because a hutii:in being functions as an etitity. Yet this does not
lileall that the protection ofgeiietic inforniatioii should be covered by Article  l l of
the Dutch Colistitution.

The  priticiple of equality  can  be  explained  iii  ternis  ofjustified  inequality.  Inequal-
ity is justified if a  persoti  is being treated unequally because  of relevant differeiices.
Thus, unequal treatment catinot be based oIl raiidoni choice; it has to be reasoti-

able.  The test of reasonabletiess closely resenibles a test of proportionality. Propor-
tionality oKers ati itistninient for an abstract interpretation of reasonableness. For
the noniiative franiework the choice was made to defitie the principle of equality

iii telliis of proportiotiality.

The test criterion regarditig all practical Colicerlls (referred to as the feasibility test)
addressed the question what is possible, while the other test criteria dealt with the
question what is allowed. Feasibility thus iticluded practical concenis as a synthesis.

or a  cotinection,  of-the non-priticipal arglitiients.

The first topic was the DNA database. In the Netherlands, the DNA database con-
tains the DNA profiles and niaterial ofsuspects, convicted offenders, and victinis. hi
England, the DNA profiles and niaterial of arrestees atid volutiteers are also stored.
Both the Dutch and the English DNA database niodel were reviewed using the
tioniiative franiework. The optioii of a population-wide DNA database and that of
storing only the DNA profiles and destroying the DNA niaterial were also exani-
itied. A population-wide DNA database is not titvored by the noniiative fratiie-
work, because the right to privacy is neither necessary nor proportional. The re-
view did show that the criterioti of the active critiiitial populatioii is useful and al-
lowed. This group cotisists of convicted persons,  suspects of-serious crinies, and first
offetiders. Because first offetiders catitiot be differentiated froni recidivists, their
DNA profiles cannot be stored. It is justified to store the DNA profiles of con-
victed persotis atid of suspects of-serious critiies.  It is also justified to store the DNA
profiles of volunteers as long as they have been well-infornied and have given their
coiisent. The research shows that tile DNA iliaterial should be destroyed, 11 lai lily

for privacy reasons.

The  review  of DNA  illass screenitig showed that the criteria currently used iii  the
Netherlands atid Etiglatid are justified. These criteria detennitie whether DNA
iiiass screening is allowed in a particular criniinal case. The selection criteria for the
group should also be detennined carefully, as is the case iii both the Netherlands
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atid England. A niore dimcult issue is the degree to which people participate vol-
untarily,  and  this  is connected  with  the  treamient  of volunteers refusing to cooper-
ate. If refusal leads to Sanctions, cooperation cannot be voluntary. Refusing to co-
operate cailliot be the otily groutid for considering sonieone a suspect. This issue is
critical because it addresses the question whether people are free to choose to Co-
operate. If refusal automatically results in a suspicion, there iS 110 real choice. In ad-
dition, the principle of equality tilay confront persoils refilsitig to cooperate with
social pressure or disapproval; volunteers niay feel forced to cooperate or suffer ag-
gression if they  do not cooperate.  Such problenis can be reduced by protecting the
identity  of vol,inteers.  Finally, the review showed  that faniily relationship tests are
not allowed, tiiainly for privacy reasons.

For the third topic, DNA and personal characteristics, technical practicability is de-
cisive, and practical concerns are therefore of overriditig importance iii derivitig
personal characteristics froni DNA material. Four types of characteristics  can  be  dis-
tinguished: direct personal characteristics; indirect persotial characteristics; heredi-
tary disorders atid diseases; and behavioral characteristics. These four types can be
subdivided. For example, it is justified to derive the indirect personal characteristic
of a person's geographical origin, whereas the indirect personal characteristic of
sonieone's surname should be used with restraint because of its stigniatizing effect,
which is eveti bigger if the surname is  a  rare  one.

Deriving direct personal characteristics is justified in light of the nomiative frame-
work. For hereditary disorders and diseases this Concliisioll nlilst be qualified. If
characteristics are imperceptible and consequently not autoniatically apparent to the
persoti concenied and to third parties, the infringement ofthe right to privacy can-
not be justified. The characteristic niust be apparent to the person concerned and it
tiiust be traceable. Ifa characteristic cantiot be traced, it will be pointless to derive it
from DNA niaterial. Behavioral characteristics too should be assessed individually.
How relevant is it to derive each characteristic and how serious is the infringetiietit
of hutiian rights?  The  risk  of stigtilatization  is a sigilificant factor in this assessnient.

It was concluded that the Dutch DNA database could be extended by collectitig
DNA tiiaterial iii tiiore cri111itial cases on  the basis of a sliding scale,  not only for
collecting material but also for storing it (when and for how long). For a suspected
bicycle thieC for example, a cotiviction without appeal could be required, whereas
the DNA profile  of a niurder suspect could be collected  at an earlier stage. A recelit

developmetit iii the Netherlands is that the DNA profiles of volutiteers can be
Stored if they have been well-infornied and have given their coiisent. However,
the stored DNA niaterial ofall groups save victitils has to be destroyed.

DNA illiss screening should be better regulated. A iluiliber of Dutch docunietits
with legal force specify which criteria are iniportant, but concrete legislation would
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be greatly preferable iii order to proniote transpareticy and iinprove the protectioii
of volunteers. The review of the third topic showed that it is iniportant to assess

each characteristic separately. The noniiative framework may be a useful tool in
doing this, and the Netherlands has made a good start.

The research also reached conclusions that pertain to the VIDI project. It becanie
very clear that the use of DNA foretisics has consequences for the power balance
between parties iii crinlinal law cases, and interests should be weighed in order to
deternline how that balance 111USt be shaped and nwintained. The nomiative
fraiiiework presented ill this book provides a standardization gauge for crinlitial in-
vestigations.
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