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Afl. 2008/21

DNA-onderzoek in alle gevallen?

Vorige maand presenteerde de Minister van Justitie een nota waarin hij zijn 
plannen met het DNA-onderzoek in strafzaken onthulde. Zo moet DNA-
verwantschapsonderzoek mogelijk worden en wordt DNA-onderzoek op verzoek 
van het slachtoffer geïntroduceerd. Hoe ver te gaan met nieuwe ontwikkelingen 
binnen het DNA-onderzoek in strafzaken?

DNA-onderzoek ter discussie

Stel u werkt mee aan een grootschalig DNA-onderzoek namens uw zoon omdat hij in het 
buitenland verblijft. Uw DNA-profiel wordt vergeleken met dat van het sporenmateriaal 
en op basis daarvan kan uitspraak worden gedaan over de vraag of het spoor afkomstig kan zijn van uw zoon. 
Dit kan ertoe leiden dat uw zoon gezuiverd wordt van eventuele blaam. Als de DNA-profielen echter op elkaar 
lijken, is dit op zijn zachtst gezegd ongemakkelijk voor uw zoon, en wellicht ook voor uw neef die om principiële 
redenen heeft geweigerd mee te werken aan het grootschalig DNA-onderzoek.
De invulling van het DNA-onderzoek in strafzaken staat ter discussie. Sinds de invoering van de Wet DNA-
onderzoek in strafzaken in 1994 hebben de nieuwe (technologische) ontwikkelingen niet stilgestaan en is er ook 
steeds een roep geweest om mogelijke uitbreiding van de regelgeving. Onlangs verstuurde de Minister van 
Justitie een nota waarin hij zijn plannen met het DNA-onderzoek in strafzaken presenteerde. De eerste indruk is 
dat de nota goed doordacht is en veel overwegingen bevat. Toch kan op sommige punten uit de argumentatie 
ook kritiek worden gegeven. In de nota2 wordt een aantal nieuwe wettelijke mogelijkheden gepresenteerd. 
Daarnaast wordt ingegaan op de plannen om een aantal bestaande mogelijkheden te optimaliseren. Vervolgens 
wordt een aantal mogelijke ontwikkelingen binnen het DNA-onderzoek in strafzaken beargumenteerd uitgesloten. 
In het navolgende ga ik achtereenvolgens in op de nieuw te introduceren mogelijkheden, de te optimaliseren 
mogelijkheden en de niet in te voeren mogelijkheden. Daarna volgt een korte verwijzing naar de inhoud van het 
Verdrag van Prüm, dat deels handelt over het DNA-onderzoek in strafzaken, en wordt ingegaan op een andere 
nieuwe (zorgelijke) ontwikkeling, namelijk die van misbruik van DNA-wetgeving.

Nieuwe ontwikkelingen

Hierboven werd een voorbeeld gepresenteerd van DNA-verwantschapsonderzoek. Het DNA-materiaal en DNA-
profielen van verwanten vertonen overeenkomsten. Op basis van een vergelijking kunnen statistisch 
onderbouwde uitspraken worden gedaan over de vraag of het spoor afkomstig kan zijn van een bloedverwant 
van een persoon. Het is echter mogelijk dat een onschuldige in beeld komt omdat zijn DNA-profiel toevallig veel 
DNA-kenmerken gemeen heeft met dat van het daderspoor. Verwantschapsonderzoek is heel moeilijk als het 
niet een ouder-kindrelatie betreft, omdat dit onderzoek nog erg gevoelig is voor vals-positieven.
Het DNA-verwantschapsonderzoek zoals hierboven beschreven, maar ook denkbaar in andere varianten, 
bijvoorbeeld als er sprake is van een overleden verdachte, betreft een van de ontwikkelingen binnen het DNA-
onderzoek die de Minister van Justitie ook in strafzaken wettelijk mogelijk wil maken. Dit is opvallend gezien de in 
september 2005 gepresenteerde opvatting van het College van procureurs-generaal dat DNA-
verwantschapsonderzoek niet is toegestaan in strafzaken. Toch heeft datzelfde College in 2006 toestemming 
gegeven om DNA-materiaal af te nemen van een vermoorde baby in Doetinchem om via grootschalig DNA-
onderzoek de identiteit van de moeder te achterhalen. Over een vergelijkbare zaak, die zich in 2006 afspeelde in 
Utrecht, merken Kruisbergen en De Poot op dat het DNA-onderzoek niet werd uitgevoerd. Het DNA-onderzoek 
had betrekking op een vergelijking van het DNA-profiel van de vermoorde baby met de DNA-databank om zo te 
trachten de identiteit van de ouders te achterhalen. De DNA-databank zou echter uiteindelijk niet zijn 
geraadpleegd vanwege een verbod op verwantschapsonderzoek.3 Het College Bescherming Persoonsgegevens 
merkt in een reactie op de nota op dat verwantschapsonderzoek niet is toegestaan ingevolge de Wet 
bescherming persoonsgegevens. Het College adviseert de minister daarom niet over te gaan tot het ontwikkelen 
van wetgeving waarin verwantschapsonderzoek wordt mogelijk gemaakt.4

Een van de argumenten voor DNA-verwantschapsonderzoek is dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nu 
soms spontaan op informatie over mogelijke verwantschap stuit en dit bekend zou moeten kunnen maken. Nu 
geldt dat het NFI dergelijke ontdekkingen moet melden aan het College van procureurs-generaal. Hoewel dus nu 
wordt overwogen toe te staan dat bepaalde ontdekkingen bekend worden gemaakt, geldt dit niet voor alle 
kenmerken, zoals voor het bestaan van het Downsyndroom. Weliswaar heeft het Downsyndroom niet specifiek 
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met verwantschapsonderzoek te maken, maar het is wel direct af te lezen. In de memorie van toelichting bij de 
Wet DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken is dit kenmerk expliciet uitgesloten. Dit 
staat kennelijk niet ter discussie, hoewel Kruisbergen en De Poot in dit verband melden dat zij tijdens de 
uitvoering van hun WODC-onderzoek stuitten op een concrete casus waarin uit DNA-materiaal dat werd 
onderzocht in verband met een ernstig misdrijf, bleek dat de eigenaar het Downsyndroom heeft. Terecht 
verbinden zij het verwantschapsonderzoek met het onderzoek naar (in het DNA-profiel direct zichtbare) 
persoonskenmerken en het grootschalig DNA-onderzoek.5

Voor wat betreft het verwantschapsonderzoek wordt een regeling voorgesteld waarin onder andere rekening 
wordt gehouden met het verschoningsrecht. Schriftelijke toestemming zou vereist zijn en betrokkene dient te 
worden gewezen op eventuele gevolgen voor familieleden. Ik vraag me af hoe dat wordt aangepakt als het gaat 
om een vergelijking van het DNA-profiel van het spoor met de DNA-databank: dan wordt toch automatisch met 
alle DNA-profielen vergeleken om te kijken of er sprake kan zijn van verwantschap? Hierover wordt wel 
opgemerkt dat deze vorm slechts zal worden ingezet als ultimum remedium bij ernstige gewelds- en 
zedenmisdrijven. Er moet dan sprake zijn van een (bijna) volledig profiel. Voorts is belangrijk dat wordt 
voorgesteld dat celmateriaal van familieleden niet mag worden gebruikt indien een niet-verdachte of verdachte 
zijn medewerking wel kan verlenen, maar weigert. Het verwantschapsonderzoek zal dus de vrijwilligheid van de 
niet-verdachte en de keuze van de verdachte niet onder druk zetten. Tenzij het gaat om een vergelijking met de 
DNA-databank: dan kan deze bescherming niet geboden worden. Het advies van de Nederlandse Vereniging 
voor Rechtspraak gaat hierop in: als een verdachte zich op zijn zwijgrecht beroept, kan de politie toch 
familieleden benaderen met vragen over de zaak. De keuze om een beroep te doen op het verschoningsrecht is 
dan aan het familielid dat benaderd wordt, en niet aan de verdachte. Ook bij het DNA-onderzoek zou een niet-
verdachte zelf de keuze moeten hebben zich wel of niet op zijn verschoningsrecht te beroepen.6

Een tweede nieuwe mogelijkheid betreft de introductie van DNA-onderzoek op verzoek van het slachtoffer. De 
rechten van het slachtoffer in het strafproces zijn jarenlang onderbelicht gebleven. Het is goed dat de slachtoffers 
uit de schaduw van het strafproces worden gehaald en ook daadwerkelijk het recht krijgen om mee te denken en 
te praten. Dit recht moet dan wel in evenwichtige verhouding staan tot het recht van een verdachte op een eerlijk 
proces en het recht van (niet-)verdachten op niet-willekeurige behandeling. Het voorstel ziet dan ook op 
verplichte afname van DNA-materiaal bij een verdachte van zeer ernstige gewelds- en zedenmisdrijven op 
verzoek van het slachtoffer. Dit voorstel heeft een meerwaarde ten opzichte van civiele opties en artikel 12 Sv, 
dat het mogelijk maakt voor de verdachte zich te beklagen bij het gerechtshof als wordt afgezien van vervolging 
van verdachte of deze wordt gestaakt. In het nieuwe voorstel hoeft het slachtoffer hier niet op te wachten: hij kan 
zich direct in een lopende strafzaak doen gelden. Ik vraag mij overigens wel af of er concrete voorbeelden zijn 
waarin het slachtoffer graag had gezien dat tot een DNA-onderzoek was overgegaan en dit niet is gevorderd. De 
nota laat dit in het midden.
Een derde nieuwe mogelijkheid betreft de introductie van DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken van een onbekend overleden slachtoffer. Dergelijk onderzoek kan van belang zijn om de 
identiteit van het slachtoffer te achterhalen. Ik ben het met de minister eens dat dit onderzoek geen inbreuk op 
het recht op privacy oplevert. De Wet bescherming persoonsgegevens heeft geen betrekking op overleden 
personen. Dit wil niet zeggen dat een overleden persoon geen recht op privacy meer heeft. De inbreuk op het 
recht is echter te verwaarlozen. De informatie over het slachtoffer betreft namelijk alleen uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken. Ik vraag mij dan ook af of introductie van het onderzoek in de wet zinvol is. Het onderzoek 
wordt nu ook zonder wettelijke grondslag uitgevoerd en daar geen sprake is van een inbreuk op het recht op 
privacy, lijkt dit toch geen probleem.
Ten slotte wordt een vierde nieuwe mogelijkheid voorgesteld, namelijk om de hulpofficier van justitie de 
bevoegdheid toe te kennen tot het verrichten van DNA-onderzoek aan celmateriaal van onbekende verdachten. 
Tot 2001 was slechts de rechter-commissaris bevoegd om DNA-afname te bevelen. Daarna kreeg ook de officier 
van justitie bevoegdheden. Dit voorstel ziet slechts op DNA-onderzoek aan sporenmateriaal. De verdachte is niet 
bekend. Zolang het tot deze groep beperkt blijft, lijkt het mij terecht. Het voorkomt omslachtige procedures. Ook 
is er geen sprake van een inbreuk op grondrechten. De verdachte is onbekend en er vindt geen DNA-afname 
plaats. Er is dus geen sprake van een inbreuk op het recht op privacy en het recht op onaantastbaarheid van het 
lichaam. Andere grondrechten lijken mij niet in het geding.

Optimalisatie van bestaande wetgeving

De minister wil niet alleen nieuwe mogelijkheden introduceren, maar ook een aantal mogelijkheden 
optimaliseren. Het eerste voorstel heeft betrekking op het grootschalig DNA-onderzoek en sluit aan bij de 
voorstellen die werden gedaan in de hierboven al genoemde studie van Kruisbergen en De Poot over het 
grootschalig DNA-onderzoek. Het grootschalig DNA-onderzoek heeft een wettelijke basis in het Wetboek van 
Strafvordering (Sv). Dat wil zeggen: het grootschalig DNA-onderzoek zelf is niet expliciet geregeld, maar sinds 
2001 is door wijziging van de artikelen 151a en 195a Sv het vrijwillig afnemen van DNA-materiaal bij niet-
verdachten mogelijk geworden doordat het woord 'verdachte' geschrapt is. Voor DNA-onderzoek bij niet-
verdachten is wel schriftelijke toestemming vereist. Daarnaast is er een notitie van het Ministerie van Justitie 
waarin voorwaarden staan beschreven. Tevens dient er toestemming te zijn van het College van procureurs-
generaal. Het gaat bij het grootschalig DNA-onderzoek steeds om DNA-onderzoek bij een groep personen op 
vrijwillige basis. Er bestaat geen concrete verdenking, maar wel wordt vermoed dat de dader zich in de groep 
bevindt. De groep beschikt aldus over bepaalde daderkenmerken. Het College van procureurs-generaal heeft 
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inmiddels besloten dat het minimale aantal personen om het onderzoek tot de definitie te laten behoren op vijftien 
ligt.
De nota gaat snel voorbij aan het in de studie gepresenteerde dilemma van de niet-verdachte: in hoeverre is er 
sprake van vrijwilligheid? De niet-verdachte zou zichzelf geplaatst kunnen zien in een situatie waarin externe 
(sociale) druk - men wil immers het vreselijke misdrijf opgelost zien - de vrijwilligheid op losse schroeven zet. Het 
aloude 'je hebt toch zeker niets te verbergen!' Niet meewerken kan leiden tot een verdenking. Is het niet door 
justitie, dan wel door de (sociale) omgeving. Het minste waar aan gedacht dient te worden, is het waarborgen 
van anonimiteit. Situaties waarin het dorpsplein vol staat om alle vrijwilligers - veelal mannen tussen 15-45 jaar -
het gemeentehuis in te zien lopen om een bloedmonster af te geven, zijn niet wenselijk. Ook lijkt het me geen 
gek idee om de subsidiariteiteis zo te interpreteren dat de niet-verdachte de mogelijkheid krijgt zich een alibi te 
verschaffen alvorens te worden geselecteerd voor een grootschalig DNA-onderzoek. De keuze voor wat als 
ingrijpender wordt ervaren, ligt dan bij de niet-verdachte zelf: een alibi verschaffen of een bloedmonster afstaan. 
Of niet meewerken natuurlijk. De minister geeft echter aan dat er redenen zijn op grond waarvan het grootschalig 
DNA-onderzoek 'voorrang' krijgt op dergelijke meer intensieve methoden. Ten slotte valt op dat de minister op 
grond van het argument dat uit de casus blijkt dat bijna iedereen meewerkt, meent te moeten concluderen dat 
deelname aan het grootschalig DNA-onderzoek op vrijwillige basis dient te geschieden. Ik vraag mij af hoe het 
anders zou moeten. Als feitelijk zou blijken dat er veel weigeraars zijn, moet dan worden overgegaan tot 
verplichte deelname? Ik vraag mij af hoe dat valt te rijmen met de (grond)rechten van de niet-verdachte. Het lijkt 
een grote inbreuk op het recht op privacy. Daar komt nog bij de ongelijkheid in behandeling die eruit zou kunnen 
voortvloeien.
De tweede voorgestelde optimalisatie heeft betrekking op de behoefte aan verruiming van de toepassing van het 
criterium van het onderzoeksbelang. De gedachte gaat uit naar zaken waarin geen DNA-sporen zijn veiliggesteld, 
bijvoorbeeld omdat deze er niet zijn, maar waarin men toch het DNA-profiel van de verdachte wil kunnen 
opmaken. Dit DNA-profiel kan dan vergeleken worden met DNA-profielen in de DNA-databank, wat hits kan 
opleveren met andere DNA-profielen in de DNA-databank die zijn verkregen in verband met andere misdrijven. 
Terecht wordt ook gewezen op de mogelijkheid om het DNA-profiel na veroordeling alsnog af te nemen in het 
kader van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Het stadium van de veroordeling zou de politie echter meer 
capaciteit en inspanning kosten dan het stadium van de verdenking. Dit lijkt mij niet het belangrijkste argument. 
Immers, de privacybescherming van een verdachte wordt ondergeschikt gemaakt aan het opsporingsbelang 
terwijl er feitelijk voor het onderhavige onderzoek geen onderzoeksbelang geldt daar DNA-onderzoek niets kan 
en zal toevoegen en verdachte niet veroordeeld is. Een beter argument voor de verruiming lijkt mij, zoals ook 
genoemd, het feit dat ten tijde van de berechting alle informatie beschikbaar is, dus ook over eventuele 
betrokkenheid bij andere misdrijven zodat gezocht kan worden naar een passende straf en/of maatregel. 
Overigens vraag ik me af hoe groot de rol van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden zal zijn als een 
beschreven verruiming wordt doorgevoerd. Vooralsnog kiest de minister ervoor om de wet niet aan te passen 
maar het begrip 'onderzoeksbelang' ruimer te interpreteren. Hij heeft gelijk als hij opmerkt dat niet van alle 
verdachten DNA-materiaal dient te worden afgenomen. Privacywetgeving biedt hiertoe geen rechtvaardiging 
aangezien de noodzaak niet kan worden aangetoond. Het lijkt zinniger het criterium onderzoeksbelang situaties 
te laten omvatten als die waarin er andere feiten of omstandigheden bestaan die de officier van justitie laten 
verwachten dat het DNA-onderzoek bij de verdachte kan bijdragen aan het opsporingsonderzoek, bijvoorbeeld 
als de verdachte deel uitmaakt van een groep die regelmatig bepaalde misdrijven pleegde of als het gaat om een 
veelpleger waarvan men verwacht dat sprake is van een patroon van misdrijven waarvan mogelijk sporen in de 
sporendatabank zitten.
Deze zienswijze wordt niet door alle partijen gedeeld. De Nederlandse Orde van Advocaten onderstreept dat de 
rechtvaardiging voor de inbreuk op grondrechten van een verdachte alleen aanwezig is als het DNA-onderzoek 
noodzakelijk is voor de waarheidsvinding in de concrete zaak tegen deze verdachte.7 Ook de Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) gaat in op de eis uit de artikelen 151a en 151b Sv dat DNA-onderzoek 
gericht moet zijn op waarheidsvinding in een concrete zaak tegen de verdachte zelf. De NVvR merkt op dat de 
'verwachting' van een officier van justitie dat DNA-onderzoek bij de verdachte kan bijdragen aan het 
opsporingsonderzoek een nieuwe juridische term is die moeilijk te concretiseren valt, en daarom een groot 
beroep doet op het deskundige oordeel van de officier van justitie ter zake. Tevens merkt de NVvR op dat de 
ruimere toepassing van het criterium onderzoeksbelang overeenkomt met de keuze voor artikel 132a Sv in plaats 
van artikel 27 Sv, terwijl artikel 132a Sv niet van toepassing is op de meeste veelplegers daar zij meestal 
individualistisch optreden en het georganiseerde verband ver te zoeken is.8

De derde mogelijkheid die geoptimaliseerd zou moeten worden, is de invoering van de Wet DNA-onderzoek bij 
veroordeelden voor zover het gaat om veelplegers. De wet wordt gefaseerd ingevoerd. Voor veelplegers 
betekent het loslaten van de gefaseerde invoering dat niet voor de hele groep afname van DNA-materiaal hoeft 
te worden bevolen. Een gedeelte zal immers al DNA-materiaal hebben afgestaan ofwel ter vergelijking met het 
DNA-profiel van een spoor ten tijde van het vooronderzoek, ofwel op grond van de Wet DNA-onderzoek bij 
veroordeelden voor zover het gaat om gewelds- en zedenmisdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten 
(op 1 februari 2005 trad de wet in eerste instantie voor deze aangewezen groep in werking). Het DNA-profiel van 
veelplegers, die vaak betrokken zijn bij bijvoorbeeld woninginbraken, autokraken, straatroof, bedreiging en 
winkeldiefstal, zou per 1 januari 2008 in het kader van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden worden 
opgenomen in de DNA-databank. Het ziet er naar uit dat tegen die tijd nog een te groot beslag op de capaciteit 
en de organisatie van de partners in de strafrechtsketen wordt gelegd door de implementatie van de eerste fase. 
Voorgesteld wordt dan ook om de werkingssfeer van de wet met ingang van 1 januari 2009 uit te breiden met de 
veroordeelde veelplegers, te beginnen met de actiefste groep veelplegers.
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Wat gaat er niet veranderen?

De minister bespreekt in de nota niet alleen nieuwe voorstellen, maar heeft ook op een tweetal punten expliciet 
besloten het bij het oude te laten. Zo is besloten de huidige grens van artikel 67 lid 1 Sv (vier jaar) voor 
toepassing van DNA-onderzoek niet te verlagen. De grens van vier jaar werd in 2001 geïntroduceerd. Daarvoor 
(vanaf 1994) lag de grens op acht jaar (en een aantal specifieke misdrijven waar zes of meer jaar op stond). De 
minister concludeert na onderzoek dat voor het overgrote deel van de misdrijven waarvoor geen voorlopige 
hechtenis mogelijk is, de verwachting bestaat dat DNA-onderzoek niets toe zal voegen aan de opheldering. Voor 
de kleine groep waarvoor het wel toegevoegde waarde zou hebben, geldt dat gezien de strafmaat een verlaging 
naar drie jaar niet zou volstaan. Verdergaan, lijkt niet wenselijk. Een aantal misdrijven specifiek toewijzen, lijkt 
ook niet zinvol aangezien navraag leert dat het in totaal slechts om ongeveer 180 personen zou gaan. Ook staat 
niet vast dat de onmogelijkheid om van deze verdachten DNA-materiaal af te nemen het ophelderen van 
misdrijven in het verleden heeft bemoeilijkt.
Ten tweede wordt besloten niet over te gaan tot introductie van de mogelijkheid tot het standaard verrichten van 
DNA-onderzoek bij mensen die op niet-natuurlijke wijze zijn overleden. Het doel hiervan zou zijn om te kunnen 
achterhalen of deze mensen betrokken zijn geweest bij onopgeloste misdrijven. Dit gaat de minister te ver omdat 
zou worden afgeweken van het criterium van de concrete verdenking. Daar komt bij dat men nimmer tot een 
rechterlijke beslissing omtrent de feiten en schuld zal kunnen komen.

Internationale ontwikkeling. Het Verdrag van Prüm

Niet alleen op nationaal, maar ook op internationaal niveau zijn nieuwe mogelijkheden geïntroduceerd. Op 27 mei 
2007 is het Verdrag van Prüm ondertekend door een aantal Europese lidstaten. Inmiddels hebben ook andere 
lidstaten zich aangesloten. Hijmans ging al uitgebreid in op het Verdrag.9 Op pagina 1904 wees hij ook op de 
gevolgen voor het DNA-onderzoek in strafzaken. In de artikelen 2-7 wordt het mogelijk gemaakt informatie uit de 
DNA-databank in de verschillende landen onderling uit te wisselen. De bedoeling is om te komen tot 
rechtstreekse geautomatiseerde toegang. Er kan dan een vergelijking plaatsvinden tussen DNA-profielen. 
Hoewel de verkregen informatie niet wordt gekoppeld aan andere persoonsgegevens, rijzen er toch problemen. 
De DNA-databanken in de verschillende deelnemende landen zijn anders opgebouwd, waardoor verwacht mag 
worden dat aan een hit met de ene databank wellicht andere conclusies dienen te worden gekoppeld dan aan 
een hit met een andere databank. Het strekt te ver om deze problemen in deze bijdrage (nogmaals) uitgebreid te 
bespreken. De opstellers van het Verdrag verweren zich door de tijdelijke anonimisatie: pas als sprake is van een 
hit met het DNA-profiel van een bekende persoon kunnen via een rechtshulpverzoek de bij het profiel behorende 
persoons- en zaaksgegevens worden opgevraagd (art. 5). Het NFI, de beheerder van de DNA-databank, is 
hierbij nationaal contactpunt voor Nederland.

Zijn er nog andere 'nieuwe' ontwikkelingen?

Ja. Het lijkt erop dat er ook andere ontwikkelingen zijn. Er zijn suggesties dat een cultuur ontstaat waarin men de 
DNA-databank graag zoveel mogelijk wil vullen. Hoewel hiervoor geen harde gegevens voorhanden zijn, zijn er 
wel voorbeelden te bedenken die in deze richting wijzen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in een e-mail van het 
Meldpunt Misbruik Identificatieplicht, in mijn bezit, aan de redactie van het NJB waarin melding wordt gemaakt 
van het sterke vermoeden dat het DNA-onderzoek in strafzaken ondanks alle regelgeving toch ook oneigenlijk 
wordt gebruikt in de praktijk, bijvoorbeeld als het gaat om de kennelijk gevoelde behoefte om DNA-materiaal te 
'verzamelen' van bepaalde groepen in de samenleving. Een voorbeeld, ook beschreven op de website van het 
Meldpunt, betreft een zaak uit 2005 waarin demonstranten werden vrijgesproken van ordeverstoring omdat zij 
aantoonden dat een kleuterklas die uitgaat meer herrie maakt. Zouden ze zijn veroordeeld, dan was DNA-
materiaal afgenomen in het kader van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Het Meldpunt Misbruik 
Identificatieplicht lijkt de mening te zijn toegedaan dat deze herrieschoppers een proces kregen omdat zo - na 
veroordeling - hun DNA-materiaal kan worden afgenomen en opgeslagen.
De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden leidt ertoe dat veroordeelden voor misdrijven waarvoor voorlopige 
hechtenis is toegelaten en waarop dus een gevangenisstraf staat van vier jaar of meer (art. 67 lid 1 Sv), worden 
verplicht (gefaseerde invoering) om DNA-materiaal af te staan voor opname in de DNA-databank. Deze wet is 
inmiddels ruimhartig goedgekeurd door het Europese Hof.10 Daarnaast kan in het kader van de Wet DNA-
onderzoek in strafzaken DNA-materiaal worden afgenomen van verdachten van misdrijven waarvoor voorlopige 
hechtenis mogelijk is. Er moet dan sprake zijn van een concrete verdenking en het moet in het onderzoeksbelang 
zijn om DNA-materiaal af te nemen. Het DNA-materiaal (en DNA-profiel) dient vernietigd te worden als geen 
veroordeling plaatsvindt. We kennen in Nederland dus geen situatie zoals in Engeland, waar oneigenlijk gebruik 
van de bestaande regeling op de loer ligt omdat DNA-materiaal al mag worden afgenomen in de fase van 
arrestatie. Dit DNA-materiaal mag bewaard worden, ongeacht het vervolgtraject. Mijns inziens is dit zeer 
onterecht en in strijd met onder andere het recht op privacy, het recht op onaantastbaarheid van het lichaam en 
het gelijkheidsbeginsel.
Nederland gaat lang niet zover als Engeland. In Nederland stuit het DNA-onderzoek dan ook op minder 
problemen met genoemde grondrechten en beginselen. Het omgekeerde van deze medaille is echter dat in 
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gevallen waarin men om wat voor reden dan ook DNA-materiaal op wil slaan van bepaalde personen er altijd een 
veroordeling plaats moet vinden. Dit kan ertoe leiden dat mensen voor de rechter worden gebracht die hier 
anders nooit terecht zouden zijn gekomen. Dit is een ongewenste situatie. Natuurlijk is het uiteindelijk aan de 
rechter om zo objectief mogelijk te bepalen of iemand veroordeeld dient te worden, maar hoe objectief is dit als 
zou blijken dat sommige delicten uitgelokt of 'gezocht' worden? Hoewel dus de wetgeving in Nederland het 
mogelijk maakt om DNA-materiaal van veroordeelden af te nemen en op te slaan, is het wel belangrijk dat de 
veroordeling niet wordt uitgelokt met slechts dit doel.
Samengevat blijkt dat er nieuwe ontwikkelingen zijn op alle gebieden. Nationaal, internationaal, maar ook in de 
praktijk. De ene ontwikkeling is beter doordacht dan de andere. De ene ook zorgelijker dan de ander. Er zijn geen 
harde gegevens voorhanden die ondersteunen dat het daadwerkelijk zo is dat geprobeerd wordt de DNA-
databank te vullen door delicten bijvoorbeeld uit te lokken. Desondanks kan toch geconcludeerd worden dat het 
vermoeden hiervan alleen al duidelijk maakt dat wettelijke kaders zinvol zijn en dat te allen tijde zorgvuldigheid 
betracht moet worden.
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