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Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
4 december 2008, nrs. 30562/04 en 30566/04 
(Costa (President), Rozakis, Bratza, Lorenzen, Tulkens, Casadevall, Bonello, Bîrsan, Vaji�, 
Kovler, Pavlovschi, Myjer, Jo�ien�, Šikuta, Villiger, Hirvelä, Bianku) 
Noot Koops 
 
Recht op respect voor privéleven. Verbod van discriminatie. Onschuldpresumptie. 
Vingerafdrukken. DNA-profielen. DNA-materiaal. DNA-databank. Privacy.  
 
[EVRM art. 8, 14; Dataprotectie-verdrag art. 5; Aanbeveling R(92)1 art. 8; Verdrag van de Rechten 
van het Kind art. 40] 
S. (1989) werd in 2001 op 11-jarige leeftijd aangeklaagd wegens poging tot beroving. Vijf maanden 
later werd hij vrijgesproken. Michael Marper (1963) werd in 2001 aangeklaagd wegens huiselijk 
geweld, maar na verzoening met zijn partner werd de klacht ingetrokken. De politie weigerde hun 
verzoek, na de vrijspraak resp. niet-vervolging, om hun vingerafdrukken, DNA-materiaal en DNA-
profielen te vernietigen, een beslissing die in hoger beroep en bij de House of Lords in stand bleef. S. 
en Marper klagen daarover nu bij het EHRM wegens schending van art. 8 en 14 EVRM.  
De klagers vinden de langdurige opslag van vingerafdrukken, DNA-materiaal en DNA-profielen op 
basis van art. 64 Police and Criminal Evidence Act (PACE) een schending van hun privacy. De 
overheid betwist dat er inbreuk wordt gemaakt op de privacy, en voorzover dat zo zou zijn, is deze 
inbreuk gering, zeker in relatie tot de enorme bijdrage die de DNA-databank levert aan de opsporing 
en voorkoming van misdaad.  
Het Hof stelt eerst vast dat alle drie categorieën persoonsgegevens betreffen, en dat de enkele opslag 
daarvan inbreuk maakt op het recht op privacy (art. 8 lid 1). Vooral DNA-materiaal is zeer 
privacygevoelig, mede omdat er in de toekomst informatie uit kan worden afgeleid die nu niet te 
voorzien is. Ook een DNA-profiel bevat persoonlijke informatie, namelijk over genetische 
verwantschap. Vingerafdrukken bevatten als zodanig minder informatie, maar vanwege de unieke 
identificeerbaarheid van het individu die een vingerafdruk in bepaalde contexten faciliteert, kan ook 
de opslag van een vingerafdruk het privéleven beïnvloeden.  
Vervolgens toetst het Hof of deze inbreuk gerechtvaardigd is (art. 8 lid 2). Er is voldoende basis in het 
recht, hoewel het niet zeker is of de voorwaarden voldoende precies zijn en of er voldoende 
waarborgen zijn tegen misbruik. Dat hoeft niet te worden beoordeeld, aangezien de kernvraag is of de 
inbreuk noodzakelijk is in een democratische samenleving. Dat is niet het geval: Engeland, Wales en 
Noord-Ierland zijn de enige landen die onbeperkte opslag van vingerafdrukken, DNA-materiaal en 
DNA-profielen toestaan van verdachten van elke leeftijd van elk strafbaar feit (recordable offence). 
Wat er ook zij van de mogelijke bijdrage die dit levert aan de opsporing, het Hof toont zich geschokt 
door het allesomvattende en ongedifferentieerde karakter van de bevoegdheid tot opslag in Engeland 
en Wales. Het bewaren van de vingerafdrukken enz. van niet-veroordeelden brengt een risico van 
stigmatisering mee, nu gearresteerde maar vrijgesproken of niet-vervolgde personen anders worden 
behandeld dan vrijwilligers die DNA-materiaal afstaan. Het bewaren is vooral schadelijk in het geval 
van minderjarigen. Er is op geen enkele wijze sprake van een rechtvaardige balans. Artikel 8 is 
derhalve geschonden. Aan de beoordeling van art. 14 in relatie tot art. 8 hoeft het Hof derhalve geen 
aandacht meer te besteden.   
 
S. en Marper 
tegen 
Verenigd Koninkrijk 
 
NOOT 
 
1. S. en Marper is een belangrijke zaak voor de ontwikkeling van forensische databanken in Europa, 
en dan met name voor de invulling van de DNA-databank. In het Verenigd Koninkrijk heeft men 
lange tijd, afhankelijk van de eigen positie, met hoop of vrees naar deze uitspraak uitgekeken. Nu het 
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oordeel geveld is met een ferme afstraffing van de overheid, zullen Engeland, Wales en Noord-Ierland 
zich fundamenteel moeten bezinnen op hun wetgeving rond de National DNA Database (NDNAD). 
(Schotland heeft een ander regime met een eigen, beperktere, DNA-databank, die overigens 
momenteel wordt geëvalueerd, zie Jim Fraser, Acquisition and retention of DNA and fingerprint data 
in Scotland, June 2008 en de Government’s Response, beschikbaar via http://www.scotland.gov.uk/.)  
2. Engeland en Wales hebben de meest vergaande DNA-wetgeving in Europa. De NDNAD is de 
omvangrijkste forensische DNA-databank ter wereld: hij omvat ruim 5% van de bevolking (tegenover 
nog geen 0,5% in Nederland en de VS). DNA-materiaal kan worden afgenomen bij verdenking van 
elk ‘recordable offence’, en het materiaal en resulterende DNA-profiel mogen vrijwel onbeperkt 
worden bewaard in de databank. Tot 2001 moesten materiaal en profiel worden verwijderd wanneer 
iemand was vrijgesproken of niet werd berecht; toen bleek dat sommige misdaden werden opgelost 
door een match in de databank met een profiel dat er niet meer in had mogen zitten, werd de wet 
aangepast: voortaan konden materiaal en profiel worden bewaard, ook al werd de persoon in kwestie 
vrijgesproken of niet vervolgd, mits hij maar ooit verdacht was geweest in de zaak waarvoor DNA 
werd afgenomen. Alleen niet-verdachte vrijwilligers die bij een grootschalig DNA-onderzoek 
materiaal hebben afgestaan, van wie ook standaard het materiaal en profiel worden bewaard, hebben 
het recht om verwijdering uit de databank te vragen. 
3. Ter discussie staat hier het recht van staten om unieke identificerende gegevens – vingerafdrukken, 
DNA-materiaal en DNA-profielen – in forensische databanken te bewaren van personen die niet zijn 
veroordeeld voor een strafbaar feit. Dit is het kernelement in de casuïstische toets van het Hof (par. 
106). De uitspraak heeft dus geen (directe) gevolgen voor wetgeving die DNA-afname en –opslag bij 
veroordeelden regelt; daarover zie men Van der Velden t. Nederland, EHRM 7 december 2006 
(EHRC 2007/3, p. 385-393; voor een vergelijkende kritiek, zie de annotatie van Paul de Hert bij S. en 
Marper, Vigiles 2009, te verschijnen). 
4. Hoewel het Hof de grote waarde van DNA-onderzoek voor de opsporing en preventie van strafbare 
feiten erkent (par. 117), stelt het onomwonden dat er grenzen zijn aan de bevoegdheden die staten 
zich op dit vlak kunnen toe-eigenen. Op enkele saillante onderdelen van de uitspraak ga ik hieronder 
nader in, maar de hoofdargumentatie van het Hof staat als een huis: DNA-materiaal is bijzonder 
privacygevoelig, langdurige opslag daarvan vormt een aanzienlijke inbreuk op de privacy, die alleen 
kan worden gerechtvaardigd door genuanceerde en goed beargumenteerde wetgeving met voldoende 
waarborgen tegen misbruik. De Engelse wetgeving voldoet absoluut niet aan minimummaatstaven op 
dit niveau, waarvoor het Hof opmerkelijk scherpe bewoordingen gebruikt:  ‘the Court is struck by the 
blanket and indiscriminate nature of the power of retention in England and Wales’ (par. 117); ‘the 
blanket and indiscriminate nature (…) fails to strike a fair balance between the competing public and 
private interests’ (par. 125); ‘the respondent State has overstepped any acceptable margin of 
appreciation in this regard’ (par. 125).  
5. Aangezien de wet daarom in de basis niet proportioneel is, hoeft het Hof niet meer te toetsen of er 
voldoende waarborgen zijn. Dat is jammer, aangezien een dergelijke toets handvatten had kunnen 
bieden om meer precieze richtlijnen te krijgen voor de aanvaardbaarheid van DNA-wetgeving. Nu 
moeten we het doen met een lijstje factoren waarvan het Hof vaststelt dat die in de Engelse wetgeving 
allemaal niet een rol spelen: de aard en ernst van het misdrijf waarvoor DNA wordt afgenomen, 
eerdere arrestaties, de mate van verdenking, de leeftijd van de verdachte, de duur van de opslag, de 
mogelijkheid om materiaal te laten verwijderen en onafhankelijk toezicht (par. 119). A contrario 
zouden we denk ik mogen afleiden dat wetgeving die al deze factoren wel in acht neemt, goede kans 
maakt de toets aan art. 8 te doorstaan. Daarbovenop zullen echter ook maatregelen tegen misbruik 
nodig zijn, zoals het Hof elders benadrukt (par. 99); dit is te meer van belang, waar de Engelse 
wetgeving kennelijk, aldus de klagers, toestaat dat 56 (!) niet-politiële instanties toegang kunnen 
hebben tot politiegegevens, waaronder British Telecom en een verbond van verzekeraars (par. 87).  
6. De uitspraak bevat naast de hoofdlijn twee interessante en opmerkelijke onderdelen, die ik in de 
navolgende aantekeningen uitlicht. In de eerste plaats is dat de manier waarop het Hof de drie typen 
identificerende gegevens behandelt die ter discussie staan. Aan de meest privacygevoelige kant van 
het spectrum staat DNA-materiaal, dat wil zeggen celmateriaal waar het volledige genoom van de 
individu in bevat is en waaruit dus allerlei soorten persoonlijke en gevoelige informatie valt af te 
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leiden. Het DNA van een individu bevat het hoogste niveau aan persoonlijke en privé-informatie, 
zoals een Canadese zaak (R v. RC) aangeeft, die wordt aangehaald bij het relevante internationale 
materiaal (par. 54). In de toekomst valt ongetwijfeld nog veel meer dan nu af te leiden uit het DNA-
materiaal. Lord Steyn, in het oordeel van het House of Lords, vond dat geen relevant argument, vanuit 
een “dat zien we dan wel”-houding (‘If future scientific developments required it, judicial decisions 
could be made, when the need occurred, to ensure compatibility with the Convention’, par. 19). Het 
Hof vindt echter dat de burger ex nunc oprecht bezorgd mag zijn over toekomstige, nu nog 
onvoorzienbare mogelijkheden DNA-informatie te gebruiken (par. 71). Met opslag van DNA-
materiaal moet daarom zeer terughoudend worden omgegaan, en opslag met veel waarborgen worden 
omkleed. 
7. Aan de minst privacygevoelige kant van het spectrum staan vingerafdrukken. Waar het Hof 
voorheen de vraag open liet of het opslaan van vingerafdrukken als zodanig een privacy-inbreuk  
vormt, ziet hij zich nu gedwongen kleur te bekennen (par. 78-81). Hij stelt vast dat vingerafdrukken 
weliswaar objectief en neutraal materiaal zijn, maar het systematisch opslaan van dergelijke gegevens 
kan wel degelijk privacyvragen oproepen. De kernoverweging staat in par. 84: ‘fingerprints 
objectively contain unique information about the individual concerned allowing his or her 
identification with precision in a wide range of circumstances. They are thus capable of affecting his 
or her private life and retention of this information without the consent of the individual concerned 
cannot be regarded as neutral or insignificant’. Daarna volgen twee tamelijk obscure alinea’s, waaruit 
blijkt dat het Hof zelf ook nog enigszins worstelt met zijn tamelijk vergaande conclusie: het opslaan 
van vingerafdrukken (of andere unieke identificerende gegevens), in elk geval in een forensische 
context, vormt een inbreuk op de privacy die alleen kan worden gerechtvaardigd als wordt voldaan 
aan de eisen van art. 8 lid 2 (par. 86). Ook databanken met vingerafdrukken en andere biometrische 
kenmerken (bijv. voor het paspoort) en unieke persoonsnummers (BSN) komen nu binnen het bereik 
van de toetsing aan art. 8, zeker als deze mede in een (perifeer-)strafrechtelijke context worden 
bijgehouden.  
8. Tussen DNA-materiaal en vingerafdrukken in staat het DNA-profiel. Dat is een soort streepjescode 
met zo’n 12-20 waarden die het DNA aanneemt op bepaalde plaatsen in het genoom, de zogeheten 
markers. Barones Hale, die in het House of Lords een afwijkend standpunt innam, groepeert het 
DNA-profiel bij de vingerafdruk, waarvan het een functioneel equivalent is (niet voor niets heet 
DNA-profilering in het Engels DNA fingerprinting). Beide betreffen identificeringscodes, die niets of 
weinig over de persoon zelf zeggen, in tegenstelling tot DNA-materiaal dat heel veel over de persoon 
zegt. Het Hof schaart echter het DNA-profiel samen met het DNA-materiaal, en benadrukt daarmee 
juist het verschil met de traditionele vingerafdruk (par. 69). De waarden in de DNA-profielen van 
verwanten zijn statistisch gecorreleerd (broers zullen bijvoorbeeld voor gemiddeld 50% dezelfde 
markers hebben), en het DNA-profiel zegt dus iets over verwantschap. Dit wordt tegenwoordig 
dankbaar uitgenut door de mogelijkheid van verwantschapsonderzoek (familial searching; zie 
daarover Kamerstukken II 31415, nr. 1, en M. Prinsen, ‘DNA-verwantschapsonderzoek’, Strafblad 
2008, p. 242-250). Dit is reeds voldoende om een privacy-inbreuk te constateren voor opslag van 
DNA-profielen (par. 75). Daarnaast geeft het DNA-profiel ook enige informatie over geografische 
afkomst, aangezien sommige markers vaker voorkomen bij bepaalde bevolkingsgroepen (par. 76 jo 
40, onder verwijzing naar Nuffield Council of Bioethics, The forensic use of bioinformation: ethical 
issues, september 2007). Voor mijn gevoel legt het Hof hier iets te veel nadruk op persoonsinformatie 
die uit DNA-profielen kan worden afgeleid, die relatief erg beperkt is ten opzichte van DNA-
materiaal.  
9. Hoewel het Hof erkent dat er privacyverschillen zijn tussen vingerafdrukken, DNA-profielen en 
DNA-materiaal, maakt dat uiteindelijk niet uit voor de uitspraak: de Engelse wetgeving rond opslag is 
voor alle drie ondermaats. Kennelijk heeft het Hof de nadruk willen leggen op grenzen die hebben te 
gelden voor langdurige opslag door overheden voor strafrechtelijke doeleinden van gegevens over 
burgers, ongeacht welke gegevens dat precies zijn. Door het samennemen van DNA-profiel en DNA-
materiaal benadrukt het Hof ook meer de overeenkomsten – persoonlijke informatie – dan de 
verschillen tussen deze twee. Daarmee raakt toch enigszins ondergesneeuwd hoe fundamenteel 
verschillend beide zijn: uit het DNA-profiel kan weliswaar enige persoonlijke informatie (zoals 
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verwantschap en zeer globaal afkomst) worden afgeleid, maar dat valt in het niet bij de schat aan 
informatie die in het gehele menselijk genoom ligt verborgen. Het is jammer dat het Hof de 
constateringen over de grote privacygevoeligheid en de zorg over toekomstige mogelijkheden (zie 
aant. 6) niet durft door te trekken door een stelliger standpunt in te nemen over opslag van DNA-
materiaal. Merel Prinsen concludeerde in haar Tilburgse proefschrift (Forensisch DNA-onderzoek, 
Nijmegen: WLP 2008), met overtuigende onderbouwing, dat er onvoldoende redenen zijn om opslag 
van DNA-materiaal voor opsporingsdoeleinden te legitimeren. Hopelijk kan het Hof zich in een 
komende zaak daar nog eens nader over uitspreken.  
10. Het tweede interessante subonderdeel van de uitspraak betreft de opmerkingen over de 
onschuldpresumptie en het discriminatieverbod. De klagers betoogden dat de opslag van gegevens 
van niet-veroordeelden een schaduw van verdenking over hen blijft werpen, met de implicatie dat ze 
‘toch niet helemaal onschuldig waren’ (par. 89). Het House of Lords was daarentegen van mening dat 
opslag geen enkel stigmatiserend effect had, aangezien de opslag simpelweg door de wet wordt 
gevorderd, gebaseerd op een historisch feit (namelijk arrestatie voor een strafbaar feit) (par. 22, 24). 
Het Hof is het echter met de klagers eens: de wetgeving behandelt niet-veroordeelden op gelijke voet 
met veroordeelden, waardoor het risico op stigmatisering aanwezig is. Hoewel opslag van gegevens 
niet hetzelfde is als het uiten van vermoedens van schuld na vrijspraak (wat in strijd is met de 
onschuldpresumptie), wordt de perceptie gevoed dat de niet-veroordeelden niet als onschuldig worden 
behandeld doordat hun gegevens even lang worden bewaard als die van veroordeelden, terwijl 
gegevens van personen die nooit verdacht zijn geweest wel verwijderd moeten worden (par. 122). 
Hoewel het Hof niet toekomst aan de beoordeling van de klacht over art. 14, geeft de overweging hier 
wel duidelijk aan dat de schending van art. 8 mede wordt gevoed door het feit dat de overheid een 
onterecht onderscheid maakt tussen soorten burgers. Arrestatie is geen legitimerend criterium voor het 
maken van onderscheid tussen burgers waar het gaat om langdurige opslag van gegevens voor 
strafrechtelijke doeleinden; een veroordeling is wel een voldoende criterium.  
11. Deze observatie sluit ook aan bij de conclusie die Merel Prinsen trekt over de wenselijke omvang 
van de forensische DNA-databank (Forensisch DNA-onderzoek, a.w., p. 166-168). Het doel zou 
moeten zijn om de ‘actieve criminele populatie’ in de databank onder te brengen. Ironisch genoeg 
wordt dit criterium ontleend aan het Britse beleid, dat in theorie dit als doel heeft; de Britse praktijk, 
zoals S. en Marper prangend laten zien, is echter veel breder, neigend naar een groeimodel waarin 
langzamerhand de hele bevolking in de databank zou worden ondergebracht. Prinsen stelt dat een 
veroordeling het enige werkbare criterium is om te bepalen wie tot de actieve criminele populatie 
behoort; er zijn simpelweg te weinig methoden voorhanden om te kunnen inschatten wie anders ook 
een misdaad gaat of kan gaan plegen.  
12. De Nederlandse wetgeving lijkt in behoorlijke mate daaraan te voldoen. Voor de Nederlandse 
wetgeving heeft S. en Marper in elk geval geen directe consequenties, aangezien DNA-profielen en 
-materiaal van niet-veroordeelden verwijderd moet worden uit de databank. Op één punt zou 
Nederland zich echter misschien wel iets kunnen aantrekken van de uitspraak: de speciale situatie van 
minderjarigen. Hoewel de uitspraak zoals gezegd alleen bewaring van gegevens over niet-
veroordeelden betreft, zijn de argumenten van het Hof over de kwetsbaarheid van jongeren (par. 124) 
ook relevant voor opslag van gegevens van minderjarigen die wel zijn veroordeeld. Volgens art. 40 
van het Verdrag van de Rechten van het Kind moet rekening worden gehouden ‘met de leeftijd van 
het kind en van de aanvaarding door het kind van een opbouwende rol in de samenleving’. Het is de 
vraag of de opslag in de forensische DNA-databank van veroordeelde minderjarigen, waarvoor de 
Nederlandse wetgeving bewust geen generieke uitzondering maakt, toelaatbaar is. Het Hof legt 
immers grote nadruk in S. en Marper op het feit dat de enkele opslag van identificerende gegevens 
voor strafrechtelijke doeleinden onder art. 8 valt en aan kwaliteitswaarborgen moet voldoen. Het zou 
interessant zijn een uitspraak van het Hof te verkrijgen over HR 13 mei 2008, LJN BC8234, waarin de 
Hoge Raad zonder veel omhaal de keuze van de wetgever billijkt om minderjarigen niet te 
onderscheiden van meerderjarigen bij de DNA-opslag van veroordeelden. Behoort het 13-jarig meisje 
uit die zaak, veroordeeld voor openlijke geweldpleging wegens een vechtpartij met een schoolgenoot, 
tot de ‘actieve criminele populatie’? 
13. Tot besluit past het een juweel van een citaat van het Hof voor het voetlicht te brengen. De Britse 
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overheid betoogt, zoals we in Nederland ook vaak in beleidskringen horen, dat de opsporing de 
modernste opsporingstechnieken moet kunnen gebruiken (par. 91), en dat de wetgeving van het VK 
als voorloper niet kan worden vergeleken met ‘achterlopende’ landen (par. 111). Het Hof draait dit 
argument genadeloos om: ‘The Court considers that any State claiming a pioneer role in the 
development of new technologies bears special responsibility for striking the right balance in this 
regard’ (par. 112). Voorhoede-opspoorders moeten zich ook voorhoede-privacybeschermers tonen.  
 
 
B.J. Koops 


