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Voorwoord
Voor u ligt mijn masterthesis ter afsluiting van mijn masteropleiding Strafrecht aan de Universiteit
van Utrecht. In de afgelopen jaren heb ik enorm veel geleerd van de docenten aan deze universiteit.
Het is met speciale dank aan de docenten straf(proces)recht dat ik deze masterthesis heb mogen
schrijven. Mede door hen is mijn interesse in het strafrecht aangewakkerd.
‘Stay out of the forest’. Dit is niet alleen het advies van menig ouder aan hun al dan niet jonge
kinderen wanneer zij ’s avonds op pad gaan, maar ook een bekende quote uit de true-crime podcast
‘My Favorite Murder’. In deze podcast hoorde ik meerdere verhalen over cold cases die werden
opgelost door middel van DNA-onderzoek. Toen vervolgens in Nederland Jos B. werd opgepakt als
verdachte voor de moord op Nicky Verstappen naar aanleiding van grootschalig DNA-onderzoek
was dit voor mij reden om hier extra onderzoek naar te willen doen.
Dit onderzoek heeft mij veel nieuwe inzichten gegeven met betrekking tot de genetische genealogie
in het strafrecht, waarbij ik ook veel heb geleerd van het biomedisch onderzoek wat ik hiervoor heb
verricht. Dit heeft gezorgd voor een extra uitdagende dimensie. Instinctief had ik in eerste instantie
ook een andere uitkomst uit dit onderzoek verwacht of misschien wel gehoopt. In de toekomst
hoop ik nog verder onderzoek naar dit onderwerp te mogen doen.
Tot slot zou ik graag een aantal mensen willen bedanken voor de bijzondere rol die zij gedurende
mijn gehele studie hebben vervuld. Allereerst mijn uitzonderlijk lieve ouders voor hun
onvoorwaardelijke steun, liefde en geduld tijdens mijn volledige bachelor- en masteropleiding.
Mijn liefhebbende Omama, die altijd voor mij klaar staat en op alle mogelijke manieren haar
steentje bijdraagt. Mijn trotse Opapa, die altijd nieuwe inzichten gaf en die deze masterthesis met
veel plezier had gelezen. Mijn lieve partner, voor zijn betrokkenheid en ondersteuning bij het
schrijven van deze masterthesis.
Speciale dank aan mijn scriptiebegeleider Dave van Toor PhD voor zijn enthousiasme, nieuwe
inzichten en geboden hulp om deze masterthesis tot een goed einde te brengen.
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Lijst van gebruikte afkortingen
DNA

Desoxyribonucleïnezuur

EHRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EVRM

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

FBI

Federal Bureau of Investigation

ICMP

International Commission on Missing Persons

IVBPR

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten

OM

Openbaar Ministerie

NFI

Nederlands Forensisch Instituut

SNP

Single Nucleotide Polymorphism

STR

Short tandem repeat

SV

Wetboek van Strafvordering

WODC

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
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1. Inleiding
A life might end, but sometimes their case lives forever
- Charlie Donlea. The Girl Who Was Taken (2017).

Een Engelse vrachtwagenchauffeur, Michael Little, overlijdt nadat er vanaf een viaduct over de M3
een baksteen door de voorruit van zijn vrachtwagen wordt gegooid.1 Op deze steen wordt bloed
gevonden en het lukt om een onvolledig DNA-profiel op te maken. Dit profiel matcht met een
volledig DNA-profiel dat werd verkregen van bloed dat was gevonden in een auto met ingeslagen
voorruit in de buurt van hetzelfde viaduct.

Een reguliere zoekactie met het volledig DNA-profiel in de nationale DNA-databank leverde geen
match op. Vervolgens werd er naar een in hoge mate overeenkomend DNA-profiel gezocht, in een
poging een familielid van degene van wie het bloedspoor op de steen afkomstig is op te sporen. Dit
leverde een groot aantal DNA-profielen op. Op basis van onder meer de woonplaats werden hieruit
personen geselecteerd voor tactisch onderzoek. Uiteindelijk kwam de politie uit bij Craig H., een
bloedverwant van een van de geselecteerde personen. Het DNA-profiel van Craig H. machte
uiteindelijk met het volledige DNA-profiel. Hierop bekende Craig H. de steen te hebben geworpen.

De dood van Michael Little was een cold case, een zaak waarin het onderzoek “koud” is geworden.
Cold cases zijn zeer ernstige misdrijven zoals onopgeloste levensdelicten (moord of doodslag) waar
minimaal twaalf jaar gevangenisstraf op staat.2 Er zijn in Nederland nog ruim 1700 cold cases die
wachten op een nieuw aanknopingspunt of vernieuwende opsporingsmethode.3 De politie doet er
alles aan om deze zaken op te lossen.4 In een poging om nieuwe informatie over deze zaken te
verkrijgen, wordt er jaarlijks door de politie onder andere een cold case-kalender gepubliceerd
waarbij de maatschappij (indirect) kan meehelpen met het oplossen van de zaak door het geven
van tips. In 2019 kreeg de politie 202 niet-anonieme tips die direct linkten aan deze kalender.5
Ondanks alle initiatieven blijft het moeilijk om deze zaken op te lossen. Een cold case zit vaak op
een dood spoor en de politie heeft niet de capaciteit om iedere zaak opnieuw te onderzoeken
wanneer er geen aanknopingspunten zijn.6

Een nieuwe vorm van DNA-onderzoek kan daarbij uitkomst bieden en voor nieuwe
aanknopingspunten zorgen. De stormachtige opkomst en ontwikkeling van het forensisch DNAonderzoek in de opsporing en de bewijsvoering in strafzaken heeft ervoor gezorgd dat DNAonderzoek in relatief korte tijd een zeer prominente rol in het strafrecht heeft ingenomen.7 Deze
De informatie over deze zaak is afkomstig uit: Meulenbroek 2009, p. 252.
Kamerstukken II 2018/2019, 29 628, nr. 859, p. 1.
Redactie, ‘Politiechef over cold cases: ‘Ook zaak Nicky Verstappen was ooit onopgelost’’, Een vandaag 1 juni 2019, !
eenvandaag.avrotros.nl. Laatst geraadpleegd op 29 april 2020.
4 Redactie, ‘Politiechef over cold cases: ‘Ook zaak Nicky Verstappen was ooit onopgelost’’, Een vandaag 1 juni 2019, !
eenvandaag.avrotros.nl. Laatst geraadpleegd op 29 april 2020.
5 Redactie, ‘Cold Case, Help nabestaanden uit hun onzekerheid’, Politie 17 januari 2020, politie.nl. Laatst geraadpleegd op 14 april 2020.
6 Redactie, ‘Politiechef over cold cases: ‘Ook zaak Nicky Verstappen was ooit onopgelost’’, Een vandaag 1 juni 2019, !
eenvandaag.avrotros.nl. Laatst geraadpleegd op 29 april 2020.
7 Meulenbroek 2009, p. 317.
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ontwikkeling is van dermate grote invloed geweest dat wetenschappers deze ontwikkeling
vergelijken met de opkomst van het vingersporen-onderzoek eind negentiende eeuw.8

De nieuwe vorm van DNA-onderzoek waar het om gaat is genetische genealogie. Het doel van
deze vorm van DNA-onderzoek is het vinden van familieleden van het slachtoffer of de verdachte
om vervolgens via stamboomonderzoek het slachtoffer of de verdachte te identificeren.9 Het zijn
dan ook de verschillen in het DNA, en niet enkel de overeenkomsten zoals bij regulier DNAonderzoek, die worden onderzocht om herkomst en verwantschap vast te stellen.10 Genetische
genealogie biedt mogelijkheden voor het oplossen van cold cases vanwege het bereik: er wordt niet
naar een match gezocht maar er wordt onderzoek gedaan naar de stamboom van de nog
onbekende verdachte. Omdat vele stambomen met elkaar in verband zijn te brengen, kan met
genetische genealogie iedereen worden geïdentificeerd wanneer er een DNA-profiel van 3% van de
wereldbevolking wordt opgemaakt.11 Dit toont de enorme potentie van deze methode aan.

Genetische genealogie is niet alleen interessant omdat er van ‘maar’ 3% van de wereldbevolking
een DNA-profiel nodig is om iedereen te kunnen identificeren, maar ook omdat er geen volledig
DNA-profiel vereist is om een zaak op te lossen. Er wordt niet gezocht naar een match met het
slachtoffer of de verdachte, maar naar overeenkomsten in het DNA-profiel met alle profielen die
worden opgenomen in databanken.12 Met dit DNA-profiel kunnen ook uitspraken worden gedaan
over de mogelijke geografische herkomst en een aantal uiterlijke persoonskenmerken van degene
van wie een aangetroffen biologisch spoor afkomstig is.13 Dit is niet alleen interessant voor cold
cases waarbij de dader nog onbekend is, maar ook wanneer de identiteit van het slachtoffer niet
kon worden achterhaald.

De afgelopen jaren zijn er zowel in Nederland als in het buitenland meerdere cold cases geweest
waarbij dit type DNA-onderzoek tot een doorbraak heeft geleid. Denk hierbij aan cold cases met als
slachtoffers Nicky Verstappen,14 Milica van Doorn, Nicole van den Hurk en Marianne Vaatstra,15
maar denk ook aan de Californische zaak van de Golden State Killer waarbij de lokale en federale
politie na een zoektocht van meer dan veertig jaar met behulp van DNA-onderzoek een verdachte
konden oppakken.16

Zonder DNA-onderzoek was er in zaken als bovenstaande mogelijk geen verdachte aangehouden of
dader veroordeeld.17 Sinds deze aanhoudingen op basis van succesvol DNA-onderzoek rijst daarom
de vraag vanuit de maatschappij waarom dit type onderzoek niet vaker wordt ingezet, aldus Carina
van Leeuwen, politievrouw bij een van de coldcaseteams van de Nederlandse politie.18 Deze vraag
ligt voornamelijk bij de nabestaanden van slachtoffers in cold cases. Een van hen brengt mijns
Meulenbroek 2009, p. 317.
Van Toor 2020, p. 359.
10 Van Toor 2020, p. 359.
11 Erlich, Shor, Pe’er & Carmi 2018, p. 362.
12 Van Toor 2020, p. 359.
13 Meulenbroek 2009, p. 317.
14 Loes Bomers, ‘Politiechef over cold cases: ‘Ook zaak Nicky Verstappen was ooit onopgelost’’, Een vandaag 1 juni 2019, !
eenvandaag.avrotros.nl. Laat geraadpleegd op 19 april 2020.
15 Redactie, ‘Deze moorden werden opgelost met dank aan dna-onderzoek’, Algemeen Dagblad 22 augustus 2018, ad.nl. !
Laatst geraadpleegd op 19 april 2020.
16 Nate Gartrell, ‘Retired cold case investigator tracked the ‘Golden State Killer’ to his door’, The Mercury News, mercurynews.com. !
Laatst geraadpleegd op 19 april 2020.
17 Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 9.
18 Redactie, ‘Honderden oude moord- en zedenzaken kunnen worden opgelost’, Een vandaag 21 september 2018, !
eenvandaag.avrotros.nl. Laatst geraadpleegd op 14 april 2020.
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inziens een sterk punt naar voren dat de maatschappelijke relevantie des te meer aantoont: ‘Weinig
mensen lijken te beseffen dat cold cases ook betekent dat er mogelijk net zoveel moordenaars
rondlopen’.19

Met zoveel onopgeloste cold cases en een methode die tot doorbraken zou kunnen leiden, kan men
beargumenteren dat genetische genealogie vaker als opsporingsmethode ingezet moet worden. Dit
kan toch alleen maar voordelen bieden, namelijk het oplossen van meer cold cases? Echter, het is
niet zo zwart-wit als het misschien lijkt. Het afstaan van DNA kan zorgen voor of is een inbreuk op
fundamentele rechten zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
(EVRM). Denk hierbij aan het nemo tenetur-beginsel, de onschuldpresumtie, het nondiscriminatiebeginsel, het recht op privéleven en het recht tegen vrijheidsbeneming.20

Dit brengt mij tot een onderzoek om de genetische genealogie te bekijken vanuit een strafrechtelijk
perspectief. Met het oog op de omvang van dit onderzoek zal er een specifiek fundamenteel recht
worden gekozen als toetsingskader. Het gaat hierbij om artikel 8 EVRM, het recht op privéleven of
ook wel het recht op privacy genoemd. Grootschalig DNA-onderzoek – waarbij lichaamsmateriaal
wordt afgenomen, geanalyseerd en opgeslagen – valt onder dit begrip omdat de fysieke integriteit
en het verzamelen en gebruiken van (persoonlijke) informatie onderdelen van het recht op privacy
zijn.21

1.1 Doel van het onderzoek en presentatie hoofdvraag
De ontwikkeling van DNA-onderzoek zorgt ervoor dat steeds nieuwe vormen daarvan ingezet
kunnen worden als opsporingsmethode. Het doel van dit onderzoek is dan ook om een relatief
nieuwe opsporingsmethode rechtswetenschappelijk te toetsen. Hierbij wordt gekeken of het
gerechtvaardigd is deze methode met een strafvorderlijk doel in te zetten, wanneer niet-verdachte
burgers verplicht mee moet werken aan het afgeven van lichaamsmateriaal bij grootschalig DNAonderzoek. Het onderzoek zal zich door middel van literatuuronderzoek richten op de volgende
vraag:
'Aangenomen dat deskundigen met genetische genealogie iedereen kunnen identificeren als zij
van 3% van de wereldbevolking een DNA-profiel opmaken, is, en zo ja onder welke voorwaarden,
dan het invoeren van verplicht grootschalig DNA-onderzoek in de zoektocht naar het oplossen
van cold cases te rechtvaardigen tegenover de inbreuk op de privacy volgens artikel 8 EVRM van
diegenen die verplicht mee moeten werken?’

Zowel het rechtswetenschappelijk onderzoek als het onderzoek ten behoeve van het instrumentale
deel over genetische genealogie bestaat uit literatuuronderzoek, waarbij ook gebruik wordt
gemaakt van wetgeving en jurisprudentie. De zojuist voorgestelde hoofdvraag wordt hierna voor
het vervolg van het onderzoek opgesplitst in drie onderdelen.

Bram Endedijk, ‘’Ik wil weten wie het gedaan heeft, en waarom’’, NRC 8 maart 2020, nrc.nl. Laatst geraadpleegd op 26 juni 2020.
Van Kempen & Van der Staak 2013, p. 5.
21 Van Kempen & Van der Staak 2013, p. 148.
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1.2 Uitwerking hoofdvraag en plan van behandeling
Daar genetische genealogie het object van het onderzoek is, wordt in het eerste (instrumentele)
deel de relevante forensisch biologische literatuur behandeld. De uiteenzetting van de methode van
genetische genealogie en het (mogelijk) gebruik daarvan binnen het strafrecht maken het mogelijk
om de inbreuk op het grondrecht van artikel 8 EVRM te beoordelen. In het tweede
(rechtsbeschermings)deel wordt er ingegaan op de toetsing van verplicht grootschalig DNAonderzoek aan het recht op respect voor privacy. Ten slotte vindt in het derde (concluderende) deel
de beoordeling van de onderzoeksvraag plaats aan de hand van het in het eerste en tweede deel
opgestelde kader. Hieronder zal ik eerst in de afbakening aangeven waarom voor bepaalde
onderdelen in de hoofdvraag gekozen is, om vervolgens de drie onderdelen concreter uit te werken
in 1.3.1 (en verder) ten aanzien van deelvragen.

1.2.1. Het instrumentele deel - Genetische genealogie: de methode en de wettelijke
grondslag
De kennis over de methode van genetische genealogie is essentieel om te kunnen beoordelen of er
sprake is van een rechtvaardiging tegenover een mogelijke inbreuk op artikel 8 EVRM. Dit
hoofdstuk zal algemeen aanvangen met een globale beschrijving van de methode die bij genetische
genealogie wordt gebruikt. Genetische genealogie gebruikt kenmerken op specifieke plaatsen van
het DNA om de geografische herkomst en verwantschap vast te stellen.22 In het vervolg van dit
hoofdstuk wordt ingegaan op het opmaken van een DNA-profiel en stamboomonderzoek. Deze
onderdelen worden achtereenvolgens beschreven. Als voorbeeld wordt de zaak van The Golden
State Killer beschreven, waarna nog enkele bekende zaken (succesvol en niet succesvol) uit binnenen buitenland worden benoemd.
In het derde hoofdstuk komt de genetische genealogie binnen het strafrecht aan de orde. Hierbij
wordt gekeken naar de wettelijke grondslag voor zowel vrijwillig als verplicht grootschalig DNAonderzoek. Daarnaast wordt er gekeken naar de rol van de DNA-databanken.

1.2.2 Het rechtsbeschermingsdeel - Artikel 8 EVRM: Recht op eerbiediging van
privé-, familie- en gezinsleven
Wanneer duidelijk is wat genetische genealogie als methode inhoudt en wat het belang is van deze
methode, wordt zij beoordeeld op de mogelijkheid dit rechtmatig te gebruiken binnen het
Nederlandse strafprocesrecht. Het afnemen van lichaamsmateriaal is, zoals eerder geschreven, een
inbreuk op het recht op respect voor privacy (artikel 8 EVRM). Echter, er zijn bepaalde
voorwaarden waarbij er mogelijk een gerechtvaardigde inbreuk op dit recht wordt gemaakt. In dit
hoofdstuk wordt gekeken naar de criteria en overwegingen voor het rechtmatig gebruik van
(grootschalig) DNA-onderzoek in cold cases, zodat geen strijd met artikel 8 EVRM ontstaat. Deze
voorwaarden volgen uit artikel 8 EVRM, en nadere informatie daarover is te vinden in de Guide on
Article 8 of the European Convention on Human Rights, opgesteld door het EHRM, rechtspraak
over dit artikel van het EHRM en literatuur over artikel 8 EVRM.
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De drie criteria waaraan de rechtvaardiging van een inbreuk worden getoetst, zijn:

1) In accordance with the law;
2) With a legitimate aim;
3) Necessary in a democratic society.

Zoals hierboven aangegeven is artikel 8 EVRM als fundamenteel grondrecht voor dit onderzoek
gekozen met het oog op de jurisprudentie van het EHRM, waarbij werd geoordeeld dat zowel het
afnemen van celmateriaal als het bewaren ervan voor gebruik in de toekomst een inbreuk maakt op
de rechten zoals genoemd in artikel 8, eerste lid, EVRM.23

1.2.3 Het concluderende deel - Verplicht grootschalig DNA-onderzoek in het licht
van artikel 8 EVRM
In het laatste hoofdstuk volgt een conclusie uit voorgaande delen zodat de hoofdvraag volledig
beantwoord kan worden. In de voorgaande hoofdstukken is naar voren gekomen wat genetische
genealogie inhoudt, wat het belang kan zijn voor cold cases en hoe het afnemen van
lichaamsmateriaal mogelijk een inbreuk kan geven op het fundamentele (grond)recht op respect
voor privacy. Het toetsingskader uit het rechtsbeschermingdeel geeft een houvast voor de finale
toetsing van de hoofdvraag. Hierbij worden alle essentiële aspecten uit de hoofdstukken
gezamenlijk gepresenteerd. Er wordt gekeken naar de knelpunten tussen verplicht grootschalig
DNA-onderzoek en artikel 8 EVRM, waarna er antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag.
Tot slot wordt er een voorstel geïntroduceerd voor hoe verplicht grootschalig DNA-onderzoek
vormgegeven zou moeten of kunnen worden in het Nederlandse strafprocesrecht met het oog op
bovenstaande.
1.3 Afbakening

Grootschalig DNA-onderzoek wordt tot op heden alleen op vrijwillige basis uitgevoerd. Hierbij
wordt, met het doel de onbekende dader van een strafbaar feit in beeld te krijgen, van een groep
niet-verdachte personen met hun instemming DNA-materiaal afgenomen, zodat dit vergeleken kan
worden met biologische sporen die in verband met het onderzoek naar het strafbare feit veilig zijn
gesteld.24 In dit onderzoek is voor verplicht grootschalig DNA-onderzoek gekozen aangezien hier
het grootste knelpunt lijkt te zitten met de fundamentele rechten van de mens zoals vastgesteld in
het EVRM.25 Hierbij wordt artikel 8 EVRM gekozen als juridisch kader. Dit naar aanleiding van het
oordeel van het EHRM dat zowel het afnemen van celmateriaal als het bewaren ervan voor gebruik
in de toekomst een inbreuk maakt op de rechten zoals genoemd in artikel 8, eerste lid, EVRM.

EHRM 7 december 2006, 29514/05, EHRC 2007/40, m.nt. B.J. Koops (Van der Velden/Nederland), essentie.
Van Kempen & Van der Staak 2013, p. 1.
25 Mevis, Bakker, Nan, Salverda & Verbaan 2016, p. 13.
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Genetische genealogie is een vorm van DNA-onderzoek. Hier is voor gekozen met het oog op de
nieuwe ontwikkelingen op forensisch biologisch gebied. Daarnaast is de methode al vaker
(succesvol) toegepast zoals bijvoorbeeld bij de zoektocht naar de Golden State Killer. Dit maakt
deze vorm van DNA-onderzoek uitermate interessant om te beoordelen in het licht van de
traditionele grondrechten. De precieze methode zal nader aan de orde komen binnen het
instrumentele deel van dit onderzoek.

Cold cases zijn onopgeloste levensdelicten (moord of doodslag) of een zeer ernstig delict waarop
een minimale gevangenisstraf van 12 jaar staat.26

Deel I: Het instrumentele deel

2. Genetische genealogie
In dit tweede hoofdstuk vindt als eerste een bespreking plaats van de genetische genealogie. Hierbij
wordt ingegaan op het begrip genetische genealogie en hoe de methode zich de afgelopen jaren
heeft ontwikkeld. Dit draagt bij aan de algemene kennis van de genetische genealogie en geeft een
beeld van de snelheid waarmee de genetische genealogie zich ontwikkelt. Na deze korte introductie
wordt toegewerkt naar een beschrijving van de methode van de genetische genealogie. Hierbij is de
bespreking van het opmaken van een DNA-profiel en stamboomonderzoek een eerste stap. Hierbij
wordt er een vergelijking gemaakt tussen de genetische genealogie en andere manieren om een
DNA-profiel op te maken en te vergelijken. Daarnaast volgt na een beschrijving van de methode
een voorbeeld waaruit blijkt hoe genetische genealogie een rol heeft gespeeld binnen een
strafrechtelijke zaak, namelijk de zoektocht naar The Golden State Killer. Vervolgens wordt nog
een aantal andere bekende zaken aangehaald waarbij genetische genealogie tot een doorbraak heeft
geleid, maar ook zaken waarbij DNA-onderzoek nog onsuccesvol bleek. Tot slot volgt er een
samenvatting en vooruitblik op het volgende hoofdstuk. Het doel van dit hoofdstuk is door het
beschrijven van de genetische genealogie inzicht te geven in de mogelijkheden die deze vorm van
DNA-onderzoek kan bieden als opsporingsmethode.

In dit eerste hoofdstuk van het instrumentele deel van dit onderzoek worden om het zojuist
beschreven doel te bereiken na een korte inleiding de volgende subvragen behandeld: (1) wat houdt
de methode van genetische genealogie in?; (2) wat voor bijdrage heeft de genetische genealogie al
geleverd aan het strafrecht? en; (3) waarin verschilt de genetische genealogie met andere manieren
om een DNA-profiel op te maken en te vergelijken?

26

Redactie, ‘Achtergrondinformatie over cold cases’, Politie, politie.nl. Laatst geraadpleegd op 19 april 2020.
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2.1 Het begrip genetische genealogie
Het woord genealogie bestaat uit twee Griekse woorden, namelijk Genea en Logos. Genea betekent
‘afkomst’ of ‘afstamming’ en logos betekent ‘wetenschap’ of ‘kennis’.27 Het gaat dus om de
wetenschap die de afkomst bestudeert. De genetica is de biologische wetenschap die de erfelijkheid
beschrijft en verklaart.28 Dit wordt onder andere gedaan door middel van het onderzoek naar
erfelijke informatie, namelijk de genen. Genen maken deel uit van het DNA.29 DNA is de
belangrijkste drager van erfelijke informatie.30 Bij genetische genealogie worden DNA gegevens
gekoppeld aan een stamboom. De autoriteiten laten van het lichaamsmateriaal van de donor dat op
de plaats delict is aangetroffen een DNA-profiel met genetisch genealogische informatie
opmaken.31 Hierbij worden markers vastgesteld. Deze linken de donor aan onder andere een
geografische herkomst en hiermee kan ook familieverwantschap worden vastgesteld.32

De kennis over DNA heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. In 1869 werd DNA voor het
eerst ontdekt door een Zwitserse biochemicus genaamd Johann Friedrich Miescher. Door het
zuiveren van witte bloedcellen, verkregen uit pus afkomstig van ziekenhuisafval, wist hij DNA over
te houden.33 De chemische structuur van DNA werd pas in 1909 duidelijk toen Phoebus Levene een
theorie opstelde waaruit bleek dat DNA uit vier nucleotiden bestond. In 1919 publiceerde hij dat
deze onderling verbonden zijn in een nucleïnezuur.34 De genetische genealogie ontwikkelde zich
vanaf 1997 toen de Canadese collega’s Hammer en Skorecki onderzoek hadden gedaan naar de
verwantschap tussen Skorecki en een joodse collega van hem. Zij waren beiden verwant aan de
familie Kohen, welke volgens de bijbel zou afstammen van de oer-priester Aaron (broer van
Mozes). Voor Skorecki was dit reden om te willen onderzoeken of er een genetisch verwantschap
zou bestaan, waarbij zijn collega Hammer, DNA-onderzoeker, bij assisteerde. Via het opstellen van
een Y-chromosomaal DNA-profiel bleek er inderdaad sprake te zijn van verwantschap, ondanks dat
de fysieke uiterlijke kenmerken van beide mannen niet op elkaar leken.35 Dit zorgde voor een eerste
doorbraak in de genealogie. Een van de meest recente doorbraken was onder leiding van National
Geographic Society en IBM in 2005. IBM zorgde voor kennis rondom software om grote
databestanden te beheren en te analyseren. Hierbij werd er Y-chromosomaal DNA-onderzoek
verricht, waaruit in 2007 de eerste resultaten kwamen.36

2.2 Beschrijving van de methode
Om een begrip te krijgen van de genetische genealogie is het belangrijk om te begrijpen wat deze
methode inhoudt. Genetische genealogie bestaat uit het afnemen van DNA om daar vervolgens
onderzoek mee te doen naar de afkomst van de donor.37 Er wordt eerst een DNA-profiel opgemaakt
waarna er stamboomonderzoek wordt gedaan. Het genealogisch DNA-profiel verschilt van andere
soorten DNA-profielen die voor de opsporing worden gebruikt, zoals te lezen is in paragraaf 2.2.1.
In de volgende paragrafen zal dan ook eerst een uiteenzetting worden gegeven over hoe een DNARedactie, ‘Genealogy’, Online Etymology Dictionary, etymonline.com. Laatst geraadpleegd op 11 mei 2020.
Griffiths, Miller & Suzuki 2000, introduction.
29 Griffiths, Miller & Suzuki 2000, introduction.
30 Griffiths, Miller & Suzuki 2000, introduction.
31 Meulenbroek & Aben 2019, p. 9.
32 Meulenbroek & Aben 2019, p. 10.
33 Dahm 2005, abstract.
34 Levene 1919, p. 415.
35 Hammer, Skorecki & Selig 1997, p. 1.
36 Redactie, ‘Genographic Project / For Scientists’, National Geographic, genographic.nationalgeographic.com. Laatst geraadpleegd 11 mei 2020.
37 Van Toor 2020, p. 360.
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profiel wordt opgemaakt. Vervolgens wordt besproken hoe stamboomonderzoek wordt verricht,
waarna een voorbeeld volgt over hoe genetische genealogie in het strafrecht heeft bijgedragen aan
de opsporing.

2.2.1 DNA-profiel opmaken
Het DNA is de drager van erfelijke eigenschappen en bestaat uit zeer lange moleculen.38 Erfelijke
informatie is identiek in alle lichaamscellen van een persoon.39 DNA kan hierdoor afgenomen
worden via bijvoorbeeld het wangslijmvlies. Dit kan vervolgens vergeleken worden met DNA uit
bloed, speeksel, sperma, haar, spier, bot of tanden of kiezen.40 Het wangslijmvlies is eenvoudig af
te nemen, waardoor dit vaak als referentiemateriaal wordt gebruikt voor vergelijkend DNAonderzoek.41 DNA wordt verworven van ouder op kind. Het autosomaal DNA krijgt het kind van
beide ouders, namelijk van iedere ouder de helft. Een zoon heeft het Y-chromosmale DNA van zijn
vader gekregen. Het mitochondriaal DNA wordt van de moeder door zowel zonen als dochters
geërfd.

Voor het opmaken van een DNA-profiel zijn alleen bepaalde delen van het DNA geschikt.42 Het
gaat hierbij om de hypervariabele gebieden.43 Deze gebieden bestaan uit eenheden van vier
bouwstenen die steeds worden herhaald (Short Tandem Repeats).44 De hoeveelheid aan keren dat
zo’n eenheid zich herhaalt, verschilt sterk per persoon.45 Hierdoor is het geschikt voor vergelijkend
DNA-onderzoek.46 De plaats van zo’n hypervariabele gebied op het DNA is een locus (meervoud
loci).47 Forensisch DNA-onderzoek kijkt naar minstens tien verschillende loci.48 Zij liggen allemaal
op verschillende chromosomen.49 Bij iedere persoon wordt naar dezelfde loci gekeken.50 Binnen
deze hypervariabele gebieden, bestaande uit loci, zijn er verschillende DNA-kenmerken die worden
aangeduid met een cijfer.51 Het cijfer staat voor het aantal keer dat het repeterend stukje DNA
aanwezig is in het hypervariabele gebied.52 Doordat chromosomen in paren voorkomen wordt elke
loci gekenmerkt door twee (gelijke of verschillende) DNA-kenmerken.53 DNA-analyseapparatuur
geeft de DNA-kenmerken van de loci weer als pieken. Uit de hoogte en de breedte van een piek kan
er afgelezen worden hoe vaak een DNA-kenmerk aanwezig is.54 Daarnaast zijn er ook markers. Dit
zijn de patronen binnen de Short Tandem Repeats. Iedere individu heeft een uniek patroon, maar
die van familieleden lijken op elkaar.55

Bij het vergelijken van DNA-profielen zijn er twee mogelijke uitkomsten. De DNA-profielen
verschillen of ze zijn gelijk aan elkaar.56 Neem als voorbeeld de vergelijking van een spermaspoor.
Meulenbroek 2009, p. 139.
Meulenbroek & Aben 2019, p. 1.
40 Meulenbroek & Aben 2019, p. 1.
41 Meulenbroek & Aben 2019, p. 1.
42 Meulenbroek & Aben 2019, p. 282.
43 Meulenbroek & Aben 2019, p. 286.
44 Meulenbroek & Aben 2019, p. 286.
45 Meulenbroek & Aben 2019, p. 141.
46 Meulenbroek & Aben 2019, p. 286.
47 Meulenbroek & Aben 2019, p. 287.
48 Meulenbroek & Aben 2019, p. 142.
49 Meulenbroek & Aben 2019, p. 142.
50 Meulenbroek & Aben 2019, p. 143.
51 Meulenbroek & Aben 2019, p. 282.
52 Meulenbroek & Aben 2019, p. 282.
53 Meulenbroek & Aben 2019, p. 144.
54 Meulenbroek & Aben 2019, p. 143.
55 Redactie, ‘Genetische merker’, Alles over DNA, allesoverdna.nl. Laatst geraadpleegd op 24 mei 2020.
56 Meulenbroek & Aben 2019, p. 145.
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Wanneer de DNA-profielen van elkaar verschillen, dan is degene van wie het DNA-profiel getest is
niet de donor van het geteste spoor.57 Ook wanneer slechts enkele DNA-kenmerken verschillen,
terwijl alle andere DNA-kenmerken gelijk zijn is de verdachte uitgesloten als donor van het
spermaspoor. In zulke gevallen zal dan echter wel gekeken worden of directe verwanten van de
verdachte betrokken zijn bij het misdrijf.58 Wanneer de DNA-profielen van de verdachte en een
spoor grotendeels overeenkomen is het mogelijk dat de donor van het spoor een familielid van de
verdachte is.59 Er is sprake van een match wanneer het DNA-profiel van het spoor gelijk is aan het
DNA-profiel van de verdachte.60

Genealogisch DNA-profiel
Bij een genetisch genealogisch DNA-profiel worden markers vastgesteld die de donor linken aan
onder andere geografische herkomst en familieverwantschap.61 Genetische genealogie gebruikt
kenmerken op specifieke plaatsen van het DNA om de geografische herkomst en verwantschap vast
te stellen.62 Het genealogisch DNA-profiel is anders samengesteld dan andere DNA-profielen die
worden gebruikt bij forensisch onderzoek. Hierdoor kunnen DNA-profielen in de DNA-databank
voor strafzaken en in de DNA-databank vermiste personen niet worden vergeleken met profielen in
de genealogische DNA-databanken.63

Een genealogisch DNA-profiel bestaat uit honderdduizenden bouwstenen van het DNA. Veel van
deze bouwstenen liggen op het coderende deel van het DNA.64 Dit zijn plaatsen die genetische
informatie bevatten voor de opbouw en samenvatting van het lichaam. De codes van deze plaatsen
op het DNA bepalen welke eiwitten worden gemaakt.65 Deze eiwitten bepalen uiteindelijk de
eigenschappen van een persoon. Het gaat hierbij om 1,5% tot 2% van het DNA dat eiwitten codeert
en hierdoor ook erfelijke eigenschappen.66 Bij andere vormen van DNA-onderzoek wordt gekeken
naar lengtes van verschillende plaatsen op het DNA of om de volgorde van bouwstenen op een
bepaald aaneengesloten gebied.

Het genealogisch DNA-profiel kijkt naar het hele DNA. Hierbij gaat het om ten minste 700.000
bouwstenen.67 Deze bouwstenen worden weergegeven met letters (A, T, C en G), zoals bij een
mitochondriaal DNA-profiel. Het vaststellen van deze code van 700.000 letters gebeurd via SNP
MicroArray-technologie.68 Het SNP, Single Nucleotide Polymorphism, is een variatie in het DNA
(polymorfie) van een enkele bouwsteen (nucleotide) lang.69 Dit zijn plaatsen op het DNA waar het
type bouwsteen kan verschillen tussen personen.70 Het genealogisch DNA-profiel geeft meer
informatie over voorouders dan andere forensische DNA-profielen. Het genealogisch DNA-profiel
is gedetailleerder en geeft hierdoor meer inzicht in de vaderlijke en de moederlijke lijn. Daarnaast
komen er meer overeenkomsten en/of verschillen tussen personen aan het licht.71 Voor standaard

Meulenbroek & Aben 2019, p. 143.
Meulenbroek & Aben 2019, p. 143.
59 Meulenbroek & Aben 2019, p. 143.
60 Meulenbroek & Aben 2019, p. 143.
61 Meulenbroek & Aben 2019, p. 13.
62 Meulenbroek & Aben 2019, p. 10.
63 Meulenbroek & Aben 2019, p. 10.
64 Meulenbroek & Aben 2019, p. 12.
65 Meulenbroek & Aben 2019, p. 12.
66 Meulenbroek & Aben 2019, p. 10.
67 Meulenbroek & Aben 2019, p. 10.
68 Meulenbroek & Aben 2019, p. 10.
69 Meulenbroek & Aben 2019, p. 10.
70 Meulenbroek & Aben 2019, p. 10.
71 Meulenbroek & Aben 2019, p. 10.
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forensisch onderzoek is deze informatie niet nodig, maar voor verre verwanten is het een grote
meerwaarde.
Het is mogelijk om te meten of personen grote stukken overeenkomend DNA hebben en hoe groot
die gebieden zijn aan de hand van specifiek gekozen bouwstenen.72 De uitkomst van zo een meting
wordt uitgedrukt in ‘centiMorgan’ (cM).73 De verwantschap wordt nauwer naarmate de
overeenkomende gebieden groter worden. Personen die nauw verwant zijn hebben veel en grote
overeenkomende strengen DNA. Hoe verder de verwantschap, hoe minder overeenkomsten. Het is
mogelijk om zelfs verwantschap tot de vijfde graad terug te vinden. Dit gaat dus nog verder dan
achterneven, oudooms en betovergrootouders. Met een genealogisch DNA-profiel kan in
databanken worden gezocht naar familierelaties van de donor.74

Er zijn daarnaast nog meer manieren om een DNA-profiel op te maken. Onder het algemene begrip
‘DNA-profiel’ vallen verschillende typen ‘forensische DNA-profielen’.75 De genetische genealogie
gebruikt een ander DNA-profiel dan normaliter wordt opgemaakt. Naast het genealogisch DNAprofiel zijn er nog andere soorten DNA-profielen, namelijk (1) autosomale, (2) Y-chromosomale of
(3) mitochondriale DNA-profielen.76 Het is ook mogelijk, wanneer de situatie dit toelaat, om de
verschillende typen DNA-profielen samen te gebruiken.77 Hieronder volgt een korte samenvatting
per DNA-profiel, waarna een vergelijking wordt gemaakt met het genealogisch DNA-profiel.
Autosomale DNA-profielen

Een autosomaal DNA-profiel bevat de kenmerken die een kind van zijn vader en zijn moeder heeft
geërfd. Dit zijn twee keer 23 chromosomen, inclusief de geslachtschromosomen.78 De DNAkenmerken geven de lengte van de geselecteerde plaatsen op het autosomale DNA weer, uitgedrukt
in getallen.79 De STR (Short tandem repeat)-technologie stelt de DNA-kenmerken vast. Het DNA
van deze geselecteerde plaatsen varieert sterk van persoon tot persoon doordat het geen genetische
informatie bevat over fysieke eigenschappen.80 Dit zijn hypervariabele plaatsen op het DNA. Zoals
gezegd zijn er 46 chromosomen die een getallenreeks vormen. Deze reeks is vrijwel altijd specifiek
voor één persoon, alleen eeneiige meerlingen hebben hetzelfde autosomale DNA-profiel en dus een
profiel met dezelfde getallenreeks.81 Het autosomale profiel geeft ook aan of het profiel van man of
een vrouw is. Dit profiel wordt gezien als het ‘klassieke’ DNA-onderzoek in strafzaken.82
Autosomale profielen worden gebruikt om te bepalen van wie het autosomale profiel is dat gelijk is
aan dat van het spoor dat is gevonden. Het moet hierbij gaan om een match. Het is ook mogelijk
om genetische eerstegraads verwantschap vast te stellen, zoals broers-zussen-verwantschap en
ouder-kind-verwantschap.83

Meulenbroek & Aben 2019, p. 10.
Meulenbroek & Aben 2019, p. 10.
74 Van Toor 2020, p. 361.
75 Meulenbroek & Aben 2019, p. 3.
76 Van Toor 2020, p. 360.
77 Meulenbroek & Aben 2019, p. 3.
78 Meulenbroek & Aben 2019, p. 3.
79 Meulenbroek & Aben 2019, p. 3.
80 Meulenbroek & Aben 2019, p. 3.
81 Meulenbroek & Aben 2019, p. 3.
82 Meulenbroek & Aben 2019, p. 3.
83 Meulenbroek & Aben 2019, p. 4.
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Y-chromosomale DNA-profielen
Bij een Y-chromosomaal DNA-profiel wordt er gekeken naar de markers die van vader op zoon
worden geërfd. Het gaat hierbij om 22 chromosomen en de geslachtschromosomen.84 De DNAkenmerken geven de lengtes weer van de geselecteerde plaatsen die verspreid liggen op het Ychromosoom.85 Deze lengte varieert tussen mannen en de plaatsen bevatten geen genetische
informatie over fysieke eigenschappen. De lengtes zijn bij mannen in dezelfde mannelijke lijn
(vader op zoon) identiek door een overervingspatroon.86 De getallenreeks bestaat uit 23 plaatsen
waarbij de DNA-kenmerken worden vastgesteld met de STR-technologie. Met Y-chromosomale
DNA-profielen is het mogelijk om (verre) verwantschap in de mannelijke lijn te ontdekken. Denk
hierbij aan voorvaders in de mannelijke lijn maar ook aan verre achterneven.87 Y-chromosomaal
DNA-onderzoek kan ook worden gebruikt als aanvulling op autosomaal DNA-onderzoek in
strafzaken. Het kan informatie geven over het aantal mannen van wie DNA in een mengspoor
aanwezig is of duidelijkheid geven over het DNA-profiel van een mannelijke dader.88
Mitochondriale DNA-profielen

Het mitochondriale DNA-profiel vergelijkt de markervolgorde op meer dan 1000 verschillende
punten.89 Dit profiel wordt van moeder op kind vererfd. De specifieke volgorde zorgt ervoor dat
individuen in de moederlijke lijn kunnen worden geïdentificeerd.90 Een mitochondriaal DNAprofiel geeft de DNA-bouwstenenvolgorde weer van een speciaal hiervoor geselecteerd,
aaneengesloten gebied op het mitochondriale DNA, de Control Region.91 De volgorde van de
bouwstenen (A, T, C en G) wordt bepaald aan de hand van de DNA-sequencing-technologie
(sequentie). Het verschil met het autosomale en Y-chromosomale DNA-profiel is dat het
mitochondriale DNA-profiel niet wordt uitgedrukt in lengtes van verschillende plaatsen (getallen)
maar in letters. Dit type DNA-profiel bevat geen genetische informatie over fysieke eigenschappen,
maar is wel zeer geschikt om (verre) verwantschap in de moederlijke lijn te achterhalen.92 Dit kan
teruggaan tot zeer veel generaties (moeders van moeders) terug in de tijd, maar ook nu levende
verre achterneven en achternichten die verwant zijn aan de moederlijke lijn. Mitochondriaal DNAonderzoek wordt, net als Y-chromosomaal DNA-onderzoek, ook wel gebruikt als aanvulling op
autosomaal DNA-onderzoek in strafzaken.93 Mitochondriaal DNA blijft relatief goed bewaard in
oud botmateriaal en haren doordat een lichaamscel vele kopieën van dit DNA bevat, maar ook door
de ringvormige structuur die het DNA extra stabiliteit geeft.94

Verschil

Het verschil tussen bovenstaande DNA-profielen en het genealogisch DNA-profiel is dat het
genealogisch DNA-profiel veel meer markers bevat waardoor verwantschapsonderzoek

Van Toor 2020, p. 361.
Meulenbroek & Aben 2019, p. 4.
86 Meulenbroek & Aben 2019, p. 4.
87 Meulenbroek & Aben 2019, p. 4.
88 Meulenbroek & Aben 2019, p. 4.
89 Van Toor 2020, p. 361.
90 Van Toor 2020, p. 361.
91 Meulenbroek & Aben 2019, p. 5.
92 Meulenbroek & Aben 2019, p. 4.
93 Meulenbroek & Aben 2019, p. 4.
94 Meulenbroek & Aben 2019, p. 4.
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eenvoudiger wordt.95 Het genealogisch DNA-profiel bevat markers van het gehele DNA. Dit zijn
meer dan 700.000 markers, waardoor familieleden meerdere graden verwijderd kunnen worden
opgespoord.96 Het genealogisch DNA-profiel is hierdoor uitermate geschikt wanneer de identiteit
van de verdachte nog onbekend is, er geen beperkt aantal verdachten kan worden samengesteld en
wanneer er via verwantschapsonderzoek onderzoek kan worden gedaan naar de stamboom van de
donor.97
2.2.2 Stamboomonderzoek
Het enkele DNA-onderzoek bij genetische genealogie levert echter alleen informatie over
verwantschappen tussen de personen waarvan het DNA-profiel beschikbaar is en het van de op de
plaats delict gevonden sporen opgemaakte DNA-profiel. Voordat de donor van dat laatste profiel
kan worden geïdentificeerd, moet een volgende stap in de opsporing worden gezet. Via genealogie,
stamboomonderzoek, zou dit mogelijk kunnen worden bereikt.98

Stamboomonderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Doordat de Franse keizer
Napoleon Bonaparte in 1811 in Nederland de burgerlijke stand introduceerde, kan vanaf die
periode gebruik worden gemaakt van de bevolkingsregistratie van de overheid.99
Stamboomonderzoek dat zich richt op de periode voor 1811 maakt vooral gebruik van kerkelijke
administratie in doop-, trouw- en begraafregisters.100 Het grootste deel van de autochtone
bevolking kan op deze manier worden teruggevonden, bijna iedereen behoorde vroeger immers tot
een kerkgenootschap. 101 De gemeentebestanden en kerkboeken zorgen ervoor dat
stamboomonderzoek vele generaties kan worden teruggevoerd, zelfs tot in de achttiende,
zeventiende of zestiende eeuw. 102

Het is belangrijk om te beseffen dat het stamboomonderzoek gebaseerd is op gegevens uit de
gemeentebestanden en kerkboeken. Ondanks dat de stamboom is gemaakt op basis van
genealogische gegevens, hoeft dit niet gelijk te zijn aan genetisch verwantschap.103 Denk hierbij aan
adoptiekinderen of een (heimelijk) buitenechtelijk kind. Ook in het buitenland hoeft de werkwijze
van stamboomonderzoek niet gelijk te zijn aan dat in Nederland. Er zijn landen waarbij de
documentatie van de voorouders minder goed is geregeld of waarbij er een ander systeem wordt
gehanteerd bij de overerving van achternamen.104 Het achterhalen van de identiteit van de
onbekende persoon kan lastig en tijdrovend zijn, bijvoorbeeld wanneer het geen eerstegraads
verwantschap is. Hoe verder de verwantschap, hoe complexer de puzzel.105 Tactische en
forensische informatie kunnen behulpzaam zijn bij de zoektocht naar bijvoorbeeld de
vermoedelijke woonplaats, de leeftijd, het geslacht, de afkomst of het beroep. Uiteindelijk blijven
dan de personen over bij wie alle gegevens van toepassing zijn.106 Uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken kunnen in de toekomst ook een grotere rol gaan spelen. DNA-onderzoek mag
nu alleen nog wettelijk gericht zijn op het vaststellen van geslacht, geografische herkomst, oogkleur
Van Toor 2020, p. 360.
Van Toor 2020, p. 361.
97 Van Toor 2020, p. 361.
98 Meulenbroek & Aben 2019, p. 8.
99 Meulenbroek & Aben 2019, p. 8.
100 Meulenbroek & Aben 2019, p. 8.
101 Meulenbroek & Aben 2019, p. 8.
102 Meulenbroek & Aben 2019, p. 8.
103 Meulenbroek & Aben 2019, p. 8.
104 Meulenbroek & Aben 2019, p. 8.
105 Meulenbroek & Aben 2019, p. 8.
106 Meulenbroek & Aben 2019, p. 8.
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en haarkleur van een onbekende dader of slachtoffer.107 Huidskleur werd hier als laatste aan
toegevoegd.108 De verwachting is dat de uiterlijk waarneembare persoonskenmerken zich in de
komende jaren nog verder kunnen gaan uitbreiden door ontwikkeling van kennis en techniek.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan gezichtskenmerken als vorm van gelaat, sproeten, leeftijd en
vroegtijdige kaalheid.109

2.2.3 Een voorbeeld: The Golden State Killer
In het licht van bovenstaande schets ik kort de casus rondom The Golden State Killer ter
verduidelijking van het belang van genetische genealogie. De zaak rondom The Golden State Killer
was wellicht een van de bekendste (Amerikaanse) cold cases in onze moderne geschiedenis, tot iets
meer dan twee jaar geleden. Op 24 april 2018 werd er na een zoektocht van veertig jaar aan de 72jarige oud-politieman Joseph James DeAngelo acht keer moord ten laste gelegd110 naar aanleiding
van nieuw bewijs.111 Op 10 mei 2018 kwamen daar nog vier moorden bij.112 Daar ging het volgende
aan vooraf.

The Golden State Killer was actief van 1974 tot en met 1986 in de staat California in de Verenigde
Staten van Amerika. In die periode zijn er waarschijnlijk 13 moorden door hem gepleegd, 50
slachtoffers door hem verkracht en heeft hij in 120 huizen ingebroken.113 Het is zeer waarschijnlijk
dat de daadwerkelijke aantallen hoger liggen, maar in de jaren ’70 werd DNA-onderzoek nog niet
gebruikt in de opsporing. Daarnaast was het moeilijk om DNA tests uit te voeren tot de jaren ’90.
In die jaren werd er bij verkrachtingen wel DNA afgelopen, maar de waarde van deze monsters was
nog onduidelijk. Hierdoor zijn er veel DNA monsters verloren gegaan, waardoor verdere
misdrijven en overtredingen (nog) niet aan hem gelinkt konden worden.114

De zoektocht naar de dader verging moeizaam omdat The Golden State Killer in verschillende
delen van California actief was gedurende meerdere jaren.115 Hierbij werden meerdere namen aan
hem toegewezen, naarmate de misdaden ernstiger werden. Het begon met de Cordova Cat Burglar
waarbij alleen inbraken werden gepleegd tussen april 1974 en december 1975 in de plaats Cordova:
CA.116 Hij gaat verder als de Visalia Ransacker waarbij hij nog steeds inbraken pleegt, dit keer in
Visalia CA, maar deze periode eindigt met de moord op Claude Schnelling.117 De East Area Rapist
sloeg toe in Sacramento:CA van juni 1976 tot juli 1979. Ondanks dat het hierbij voornamelijk ging
om verkrachtingen eindigt deze periode weer met een moord, namelijk die op een jong stel, Brian
en Katie Maggiore.118 Als de Original Night Stalker, oktober 1979 tot mei 1986, komt de, in de Bay
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111 Thomas Fuller & Christine Hauser, ‘Search for ‘Golden State Killer’ leads to arrest of ex-cop’, The New York Times 25 april 2018, nytimes.com. Laatst
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115 Michelle McNamara, ‘In the Footsteps of a Killer’, Los Angeles Magazine 27 februari 2013, lamag.com. Laatst geraadpleegd op 7 mei 2020.
116 Richard Winton & Benjamin Oreskes, 'Golden State Killer suspect may be linked to earlier Cordova cat burglar attacks’, Los Angeles Times, latimes.com.
Laatst geraadpleegd op 24 mei 2020.
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Area CA, focus te liggen op zowel de verkrachtingen als het moorden.119
Door de verplaatsing (Cordova, Visalia, Sacramento, Bay Area) en opschaling van de ernst van de
feiten was het voor de autoriteiten moeilijk om de misdaden aan elkaar te linken. Toen de modus
operandi goed werden bekeken, kwamen journalisten, onderzoekers en de politie (stap voor stap)
erachter dat de Cordova Cat Burglar, de East Area Rapist, de Visalia Ransacker en de Original
Night Stalker dezelfde persoon bleken te zijn.120 Het was onderzoeksjournaliste Michelle
McNamara die het verband tussen de bovengenoemde delicten als eerste ziet en de dader de
verzamelnaam The Golden State Killer geeft.121 Gedurende tientallen jaren werden verdachten
uitgesloten met behulp van DNA, een alibi of andere opsporingsmethoden,122 en andere verdachten
kwamen niet in beeld.123
De uiteindelijke verdachte is gevonden via genetische genealogie. Vier maanden voor de arrestatie
van Joseph James DeAngelo upload het onderzoeksteam, geleid door rechercheur Paul Holes en
FBI advocaat Steve Kramer, een DNA-profiel verkregen uit het bewijsmateriaal van een
verkrachtingszaak uit Ventura County op de website GEDmatch.124 GEDmatch is een online service
om DNA-gegevens van verschillende testbedrijven te vergelijken.125 De website identificeerde tien
tot twintig verre familieleden van The Golden State Killer. Zij deelden de oudouders.126 Genealoge
Barbara Rae-Venter kon vervolgens via genetische genealogie met een team van vijf onderzoekers
stamboomonderzoek doen. Hieruit kwamen twee verdachten naar voren.127 Een verdachte kon
worden uitgesloten met behulp van DNA-onderzoek, waardoor Joseph James DeAngelo als
hoofdverdachte overbleef.128 Op 18 april 2018 werd een DNA sample verkregen vanaf het handvat
van zijn auto, waarna later nog een ander DNA sample werd verkregen van een tissue uit de
vuilnisbak buiten zijn huis.129 Beiden waren een match gerelateerd aan misdrijven gepleegd door
The Golden State Killer.130
De Statute of Limitations maakt het in de Verenigde Staten van Amerika door verjaring niet meer
mogelijk om de verkrachtingen uit de jaren ’70 ten laste te leggen,131 maar er konden aan Joseph
James DeAngelo nog wel dertien gerelateerde ontvoeringen en pogingen tot ontvoering ten laste
worden gelegd.132
Joseph James DeAngelo is tot op heden nog steeds verdachte en zit in voorarrest. In maart 2020
had het proces tegen hem moeten beginnen maar door de huidige omstandigheden rondom het
coronavirus is de zitting vertraagd. Dit kan een risico vormen voor het proces met betrekking tot de
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hoge leeftijd van sommige getuigen. Er wordt verwacht dat er 150 getuigen worden opgeroepen.133
Joseph James DeAngelo heeft bij het Openbaar Ministerie aangegeven een bekentenis te willen
geven in ruil voor een levenslange gevangenis, in plaats van de voorgenomen te eisen doodstraf.134
Het argument was hiervoor dat de gouverneur van California zich heeft uitgesproken te onthouden
van de uitvoerlegging van de doodstraf. Het is mogelijk dat een volgende gouverneur zich hierbij
aansluit.135 Vooralsnog is er door de aanklager niet op het voortel ingegaan.136
De genetische genealogie heeft al veel mogen betekenen in het strafrecht, zowel binnen Nederland
als op internationaal vlak. The Golden State Killer was slechts een voorbeeld. Er zijn nog veel meer
zaken te benoemen waarbij genetische genealogie een bijdrage heeft geleverd bij het opsporen van
de identiteit van de dader, maar ook van het slachtoffer.

Zo is onlangs in Zweden na vijftien jaar een verdachte van moord opgepakt door DNA te uploaden
in een databank.137 Een Europees primeur volgens het NFI.138 De verdachte kwam op het spoor
door de inzet van particuliere genealogische DNA-databanken nadat juristen van Zweedse politie
toestemming hadden gegeven om in particuliere data-banken op zoek te gaan naar verwanten van
de onbekende dader om deze vervolgens via stamboomonderzoek te vinden.139 Deze Europese zaak
in Zweden toont ook de relevantie aan voor Nederland. Minister Grapperhaus wil laten
onderzoeken of deze methode in Nederland gebruikt zou kunnen worden en hoe dit vormgegeven
moet worden. Het ministerie, de politie, het NFI en het OM zijn op dit moment bezig met het
onderzoek.140 Hierbij wordt eerst gekeken naar het identificeren van onbekende doden die op een
andere manier dan moord om het leven zijn gekomen, bijvoorbeeld door verdrinking.141 Volgens
DNA-deskundige Lex Meulenbroek van het NFI geeft zo’n ontwikkeling in Zweden nieuwe energie
om te verkennen wat de mogelijkheden zijn in Nederland: ‘Het is opnieuw een bevestiging dat via
deze methode belangrijke doorbraken kunnen worden gerealiseerd in onderzoeken van zeer
ernstige misdrijven die soms al jarenlang zijn vastgelopen’.142

2.3 Samenvatting en vooruitblik volgend hoofdstuk

In dit eerste hoofdstuk (hoofdstuk 2) van het instrumentele deel van dit onderzoek werden na een
korte inleiding de volgende subvragen behandeld: (1) wat houdt de methode van genetische
genealogie in?; (2) wat voor bijdrage heeft de genetische genealogie al geleverd aan het strafrecht?
en; (3) waarin verschilt de genetische genealogie met andere manieren om een DNA-profiel op te
maken en te vergelijken?
DNA is de belangrijkste drager van erfelijke informatie.143 Er zijn verschillende manieren om een
Megan Diskin, ‘Preliminary hearing for suspected Golden State Killer delayed by coronavirus’, USA Today 22 april 2020, eu.usatoday.com. Laatst
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DNA-profiel op te maken. Onder het algemene begrip ‘DNA-profiel’ vallen verschillende typen
‘forensische DNA-profielen’.144 De genetische genealogie gebruikt een ander DNA-profiel dan
normaliter wordt opgemaakt. Naast het genealogisch DNA-profiel zijn er nog andere soorten DNAprofielen, namelijk (1) autosomale, (2) Y-chromosomale of (3) mitochondriale DNA-profielen.145
Het is ook mogelijk, wanneer de situatie dit toelaat, om de verschillende typen DNA-profielen
samen te gebruiken.146 Het verschil tussen deze DNA-profielen en het genealogisch DNA-profiel is
dat het genealogisch DNA-profiel veel meer markers bevat waardoor verwantschapsonderzoek
eenvoudiger wordt.147 Het genealogisch DNA-profiel bevat markers van het gehele DNA. Dit zijn
meer dan 700.000 markers, waardoor familieleden meerdere graden verwijderd kunnen worden
opgespoord.148 Het genealogisch DNA-profiel is hierdoor uitermate geschikt wanneer de identiteit
van de verdachte nog onbekend is, er geen beperkt aantal verdachten kan worden samengesteld en
wanneer er via verwantschapsonderzoek onderzoek kan worden gedaan naar de stamboom van de
donor.149 Genetische genealogie bestaat uit het afnemen van DNA om daar vervolgens onderzoek
mee te doen naar de afkomst van de donor.150

Hiermee wordt vervolgens stamboomonderzoek gedaan.151 Stamboomonderzoek dat zich richt op
de periode voor 1811 maakt vooral gebruik van kerkelijke administratie in doop-, trouw- en
begraafregisters. Het grootste deel van de autochtone bevolking kan op deze manier worden
teruggevonden, bijna iedereen behoorde vroeger immers tot een kerkgenootschap.152 De
gemeentebestanden en kerkboeken zorgen ervoor dat stamboomonderzoek vele generaties kan
worden teruggevoerd, zelfs tot in de achttiende, zeventiende of zestiende eeuw. 153 Ondanks dat de
stamboom is gemaakt op basis van genealogische gegevens, hoeft dit niet gelijk te zijn aan
genetisch verwantschap.154
Nu er een algemeen beeld is geschetst van de genetische genealogie is de vraag wat deze vorm van
DNA-onderzoek kan betekenen voor het strafrecht, met name binnen de opsporing in cold cases.
Zo is het interessant om te onderzoeken wat het belang is van (grootschalig) DNA-onderzoek voor
het oplossen van cold cases, welke mogelijkheden er op dit moment zijn op grootschalig DNAonderzoek uit te voeren en op welke wijze verplicht grootschalig DNA-onderzoek zou kunnen
helpen bij de zoektocht naar antwoorden in cold cases? Om deze vragen te beantwoorden wordt de
genetische genealogie in het licht van het strafrecht bekeken in het tweede hoofdstuk (hoofdstuk 3)
van het instrumentele deel van dit onderzoek.

3. Genetische genealogie: de wettelijke grondslag
In dit derde hoofdstuk volgt na een korte inleiding allereerst een bespreking van verschillende
soorten DNA-onderzoek. Na deze korte introductie wordt toegewerkt naar een beschrijving van de
mogelijkheden die er op dit moment zijn om vrijwillig grootschalig DNA-onderzoek uit te voeren.
Hierbij wordt ingegaan op de verschillende artikelen binnen het Wetboek van Strafvordering.
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Vervolgens wordt er beschreven welke mogelijkheden er zijn tot verplicht grootschalig DNAonderzoek, waarna er wordt ingegaan op de databanken die er zijn en de wettelijke grondslag tot
opslag. Tot slot volgt er een samenvatting en vooruitblik op het volgende hoofdstuk. Het doel van
dit hoofdstuk is door het beschrijven van mogelijkheden tot (verplicht) grootschalig DNAonderzoek inzicht te geven in de wettelijke grondslag voor genetische genealogie voor de afname,
analyse en opslag van DNA in strafzaken.

In dit tweede hoofdstuk van het instrumentele deel van dit onderzoek worden om het zojuist
beschreven doel te bereiken na een korte inleiding de volgende subvragen behandeld: (1) welke
mogelijkheden zijn er op dit moment om vrijwillig grootschalig DNA-onderzoek uit te voeren; (2)
welke mogelijkheden zijn er op dit moment om verplicht grootschalig DNA-onderzoek uit te
voeren? en; (3) wat voor DNA-databanken zijn er en waar worden zij voor gebruikt?
3.1 Inleiding

Het belang van (grootschalig) DNA-onderzoek komt, zoals blijkt uit de hierboven besproken zaken,
vooral tot uiting bij old cases en cold cases.155 Deze zaken komen veelal uit een periode waar nog
geen DNA-onderzoek mogelijk was, maar waarbij wel biologisch sporenmateriaal veiliggesteld is
dat met de huidige DNA-onderzoeksmethoden alsnog kan worden onderzocht. DNA-onderzoek
kan in zulke zaken leiden tot nieuwe aanknopingspunten en bewijsmateriaal.156 Het
sporenmateriaal is zelfs na vele jaren nog uitstekend te gebruiken voor DNA-onderzoek.157 Met
enige regelmaat worden er dan ook nog zaken uit het verleden opgelost, bijvoorbeeld via de DNAdatabank voor strafzaken.158 De opsporingspraktijk had dan ook de wens om (meer) DNAverwantschapsonderzoek te mogen verrichten.159 Dit zou bijdragen aan de opsporing en vervolging
van strafbare feiten doordat verdachten en slachtoffers konden worden geïdentificeerd.160 Met dit
doel is een wettelijke regeling tot stand gekomen voor DNA-verwantschapsonderzoek als
opsporingsmiddel.

De wetgever zag DNA-verwantschapsonderzoek als een beperkte maar belangrijke aanvulling op de
opsporingsmiddelen.161 Een relatief beperkt aantal, maar zeer ernstige delicten die grote
maatschappelijke onrust veroorzaken, zouden mogelijk kunnen worden opgelost.162 Wanneer
andere opsporingsmiddelen, zoals klassiek DNA-onderzoek geen resultaten opleveren, kan onder
omstandigheden met behulp van verwantschapsonderzoek de identiteit van een verdachte alsnog
worden vastgesteld of kunnen mogelijke verdachten worden uitgesloten.163 Volgens de wetgever is
het voor slachtoffers en nabestaanden, maar ook voor de samenleving als geheel belangrijk dat
voor de oplossing van zeer ernstige misdrijven binnen de wettelijke grenzen alle beschikbare
instrumenten worden ingezet.164
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Hierbij kan een van de volgende in Nederland gebruikte vormen van DNA-onderzoek mogelijk een
rol spelen.165
1) DNA-verwantschapsonderzoek via de DNA-databank (familial search);
2) Grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek;
3) DNA-verwantschapsonderzoek naar delictgerelateerde verwantschap;
4) Gericht DNA-verwantschapsonderzoek.

DNA-verwantschapsonderzoek via de DNA-databank gebeurt wanneer een DNA-profiel van een
daderspoor wordt vergeleken met alle DNA-profielen van verdachten en veroordeelden die in de
DNA-databank zijn opgeslagen, of een uitgebreide selectie van deze profielen.166 Het doel hiervan
is de verwantschap tussen het daderspoor en in de databank opgenomen profielen in kaart te
brengen.
Grootschalig DNA-verwantschapsonderzoekonderzoek vindt plaats onder een groot aantal
personen uit de 'omgeving' van het slachtoffer of de plaats delict waarbij wordt gevraagd op
vrijwillige basis mee te werken aan een vergelijkend DNA-onderzoek.167 Wanneer er bij een
opsporingsonderzoek geen verdachte in beeld komt, maar wel sterke aanwijzingen zijn dat de
dader tot een bepaalde groep behoort, is dit grootschalig DNA-onderzoek een goede optie.168 Een
voorwaarde hiervoor is dat het om een zeer ernstig misdrijf gaat dat grote maatschappelijke onrust
veroorzaakt. Daarnaast moet het onderzoek een DNA-profiel hebben opgeleverd van een
delictgerelateerd spoor of een spoor dat een substantiële bijdrage kan leveren aan de opheldering
van het delict.169

Van DNA-verwantschapsonderzoek naar delictgerelateerde verwantschap is sprake wanneer er een
delict is gepleegd waarbij bijvoorbeeld op basis van een signalement enkele verdachten zijn
aangehouden. Hierbij wordt vervolgens DNA vergeleken met dat wat is aangetroffen op de plaats
delict. Dit kan het geval zijn bij een verkrachting waarbij niet bekend is wie de verwekker van het
kind is.170

Naast grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek is er ook nog kleinschalig DNAverwantschapsonderzoek. Het gaat hierbij om een klein aantal personen wanneer er bijvoorbeeld
een vermoedelijke dader in beeld is, personen onbereikbaar zijn of weigeren mee te werken aan
DNA-onderzoek of wanneer er iemand in beeld is gekomen bij de politie maar er nog niet genoeg
bewijs is om hem als verdachte aan te merken.171 Vaak gaat het hierbij om actief DNAverwantschapsonderzoek, waarbij bewust en gericht wordt gezocht naar biologisch verwantschap
binnen een strafzaak op kleine schaal.172
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3.2 De DNA-databank
Zoals hierboven aangegeven is er sprake van DNA-verwantschapsonderzoek via de DNA-databank
als een DNA-profiel van een daderspoor wordt vergeleken met alle DNA-profielen van verdachten
en veroordeelden die in de DNA-databank zijn opgeslagen, of een uitgebreide selectie van deze
profielen.173 Zowel bij klassiek DNA-onderzoek als bij een DNA-verwantschapsonderzoek kunnen
dadersporen worden vergeleken met de DNA-profielen uit de databank. 174 DNAdatabankverwantschapsonderzoek heeft twee stappen. Eerst wordt er een lijst met mogelijke
verwanten opgesteld, waarna er aanvullend onderzoek gedaan wordt om met meer zekerheid te
kunnen vaststellen of deze mogelijke verwanten terecht als zodanig zijn aangemerkt.175 In artikel 8,
eerste lid, aanhef en onder b, jo. derde lid, van het Besluit DNA-onderzoek 2017 wordt bepaald dat
deze vorm van vergelijking van DNA-profielen is toegestaan en wat er met de gegevens in de
databank gedaan mag worden. In dit Besluit wordt ook bepaald op welke wijze celmateriaal wordt
opgeslagen en wat het proces is rondom DNA-onderzoek.

Er zijn in Nederland verschillende DNA-databanken, waaronder de DNA-databank vermiste
personen en de DNA-databank voor strafzaken. De DNA-databank voor vermiste personen bestaat
uit DNA-profielen van vermiste personen, van eerstegraadsbloedverwanten (ouders, kinderen,
broers en zussen) van vermiste personen, en van stoffelijke overschotten of lijkdelen van
ongeïdentificeerde personen.176 Het NFI hoopt in deze DNA-databank aan de hand van DNAprofielen ongeïdentificeerde lijken of lijkdelen te koppelen aan vermiste personen of hun
bloedverwanten.177

De DNA-databank voor strafzaken, ‘het koude archief’, wordt beheerd door het NFI.178 Hierin is al
het sporenmateriaal, celmateriaal en DNA opgeslagen dat de afgelopen decennia door het NFI is
veiliggesteld.179 Het gaat hierbij om DNA-profielen van verdachten en veroordeelden, exgedetineerden (op vrijwillige basis) en van sporen die zijn aangetroffen op een plaats delict.180 Ook
de DNA-profielen van overleden slachtoffers van niet opgeloste misdrijven zijn hierin
opgenomen,181 alsook de DNA-profielen van vermiste en ongeïdentificeerde personen bij een
vermoeden van een misdrijf.182 DNA-profielen van sporen worden verwijderd nadat het NFI van
het OM een mededeling heeft ontvangen dat de zaak waaruit het spoor afkomstig is, is afgedaan.183

Als het doel van genetische genealogie is te achterhalen van wie een daderspoor afkomstig is, wordt
eerst in de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken gezocht naar verwanten van de onbekende
p e r s o o n . 184 W a n n e e r d i t g e e n d o o r b r a a k o p l e v e r t , k a n e r g r o o t s c h a l i g D N A verwantschapsonderzoek onder de bevolking worden overwogen. Hierbij wordt aan een
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182 Redactie, ‘Samenstelling en werkwijze DNA-databank voor strafzaken’, Nederlands Forensisch Instituut, dnadatabank.forensischinstituut.nl. Laatst
geraadpleegd op 23 mei 2020.
183 Redactie, ‘Samenstelling en werkwijze DNA-databank voor strafzaken’, Nederlands Forensisch Instituut, dnadatabank.forensischinstituut.nl. Laatst
geraadpleegd op 23 mei 2020.
184 Meulenbroek & Aben 2019, p. 2.
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geselecteerde groep personen gevraagd vrijwillig DNA af te staan.185

Bij de databanken wordt eerst gezocht naar een volledige overeenkomst. Is dit er niet, dan kunnen
gedeeltelijke overeenkomsten ook worden gebruikt als aanwijzing dat een familielid van de in de
DNA-databank opgeslagen persoon is betrokken bij het misdrijf.186 Er zal in eerste instantie
gekeken worden naar DNA-verwantschapsonderzoek via de DNA-databank. Leidt aanvullend
onderzoek tot een redelijk vermoeden van schuld dat een bepaald persoon het misdrijf heeft
begaan, dan zal er hoogstwaarschijnlijk aanvullend klassiek DNA-vergelijkingsonderzoek moet
worden verricht.187
3.3 Mogelijkheden vrijwillig grootschalig DNA-onderzoek
Wettelijke regeling definitie DNA-onderzoek
In artikel 138a Sv is de definitie van DNA-onderzoek opgenomen: ‘Onder DNA-onderzoek wordt
verstaan het onderzoek van celmateriaal dat slechts gericht is op het vergelijken DNA-profielen,
het vaststellen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van de onbekende verdachte of het
onbekende slachtoffer of het vaststellen van verwantschap’. Onder deze definitie vallen dus zowel
het klassieke DNA-onderzoek als verwantschapsonderzoek. De definitie geeft dat aan via de daarin
genoemde doelen van het onderzoek, waarbij niet nader wordt bepaald welke vorm van DNAonderzoek daartoe aangewend mag worden. Zo kan, wanneer bij een opsporingsonderzoek naar
een ernstig misdrijf onvoldoende aanwijzingen zijn die leiden naar een (of meerdere) individuele
verdachte(n), maar er wel vermoedens bestaan dat de mogelijke dader(s) tot een bepaalde groep
behoort, justitie een grootschalig DNA-onderzoek opstarten.188

Wettelijke regeling grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek
Sinds april 2012 is het wettelijk geregeld om in ernstige zaken genetische genealogie, namelijk
gericht kleinschalig DNA-verwantschapsonderzoek uit te voeren, of een grootschalig DNAverwantschapsonderzoek in de DNA-databank voor strafzaken uit te voeren (familial
searching).189 Hierbij gaat het om actief DNA-verwantschapsonderzoek. De wettelijke regelingen
hiervoor zijn vastgelegd in de artikelen 151a t/m da Sv en 195a t/m g Sv.

Grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek wordt ingezet wanneer er sprake is van een groep van
meer dan 15 personen die vrijwillig celmateriaal afstaan. Dit wordt gebruikt om vast te stellen of
deze personen mogelijk familie zijn van degene die een daderspoor heeft achtergelaten op de
plaats-delict.190 In de artikelen 151da en 195g SV is een wettelijke basis gecreëerd op basis waarvan
een bevel kan worden gegeven tot het laten verrichten van een DNA-verwantschapsonderzoek.191
Daarnaast zijn deze voorwaarden nader uitgewerkt of toegelicht in lagere regelgeving, OMaanwijzingen en de wetsgeschiedenis. Het verschilt per vorm welke voorwaarden aan DNAMeulenbroek & Aben 2019, p. 2.
Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 17.
187 Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 17.
188 Van Kempen & Van der Staak 2013, samenvatting.
189 Redactie, ‘Kerntekst DNA-verwantschapsonderzoek in DNA-databank voor strafzaken (NFI), Openbaar Ministerie, om.nl. Laatst geraadpleegd op 23 mei
2020.
190 Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 18.
191 Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 21.
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verwantschaponderzoek worden gesteld.192 Met het oog op de omvang en het doel van dit
onderzoek worden alleen de voorwaarden met betrekking tot het grootschalig DNAverwantschapsonderzoek besproken.

De officier van justitie kan met een machtiging van de rechter-commissaris het bevel geven tot een
grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek.193 Hierbij wordt als voorwaarde gesteld dat het DNAverwantschapsonderzoek alleen mag worden verricht in geval van een verdenking van een misdrijf
waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld. In de
artikelen 151da lid 3 en 195g lid 3 Sv worden daaraan een aantal ernstige gewelds- en
zedenmisdrijven toegevoegd. Dat de officier van justitie een machtiging nodig heeft van de rechtercommissaris om een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek te laten uitvoeren blijkt uit een
amendement van de wetswijziging die DNA-verwantschapsonderzoek mogelijk heeft gemaakt. 194
Hierin staat dat een bevel tot grootschalig klassiek DNA-onderzoek alleen kan worden gegeven na
toestemming van de rechter-commissaris.195 Het is daarom te verwachten dat gelijkwaardige
voorwaarden gelden voor grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek.196 Daarnaast volgt uit de
Instructie DNA-verwantschapsonderzoek 2016 dat er een interne afspraak is binnen het OM dat de
officier van justitie ook toestemming nodig heeft van het college van procureurs-generaal.197 In de
artikelen 151da lid 1 en 195g lid 1 Sv wordt duidelijk dat een bevel tot grootschalig DNAverwantschapsonderzoek kan worden gegeven indien dit is ‘in het belang van het onderzoek’.
Doordat het een ingrijpende vorm van onderzoek is, moet er rekening worden gehouden met de
proportionaliteit en de subsidiariteit.198 Er is sprake van een bevel ‘in het belang van het onderzoek’
wanneer er geen verdachte is, er geen opsporingsmethoden zijn die met een redelijke inzet van
middelen een voldoende kans bieden om te leiden tot opheldering van het misdrijf en het
verwantschapsonderzoek redelijkerwijs kan bijdragen aan de opheldering van het misdrijf.199
Wanneer wordt gekeken naar de groep personen die onderzocht wordt, moet dit uiterst zorgvuldig
worden gedaan en deze groep mag niet groter zijn dan noodzakelijk voor de waarheidsvinding, zo
blijkt uit de Instructie DNA-verwantschapsonderzoek 2016. De groep personen die onderzocht
wordt staat hun DNA vrijwillig af. Zij moeten schriftelijk toestemming geven tot het afnemen van
DNA en het gebruik daarvan voor het vaststellen van verwantschap.200 De derde moet hierbij op de
hoogte worden gebracht van de gevolgen van de medewerking, bijvoorbeeld dat er belastende
gegevens kunnen worden gevonden met betrekking tot een familielid.201 Daarnaast blijkt uit
Kamerstukken dat de derde moet worden gewezen op zijn verschoningsrecht en dat deze
informatie op het toestemmingsformulier moet staan.202 Tot slot is in artikel 13 Besluit DNAonderzoek in strafzaken bepaald dat na vergelijking met het daderspoor het DNA-profiel van de
derde in beginsel wordt vernietigd. Het DNA-profiel wordt niet vergeleken met de DNA-profielen
in de DNA-databank of met DNA-profielen uit andere zaken die niet in de DNA-databank zijn
opgenomen.203

Er zijn dus bepaalde handelingen die opsporingsautoriteiten moeten verrichten om genetische
genealogie in te zetten. Erfelijk materiaal afnemen is nu slechts in specifieke gevallen mogelijk,
Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 24.
Artikel 151da lid 1 Sv en artikel 195 lid 1 Sv.
194 Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 25.
195 Artikel 151a lid 1 Sv.
196 Artikel 151a lid 1 Sv.
197 Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 25.
198 Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 26.
199 Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 26.
200 Artikel 151da Sv.
201 Artikel 2 lid 2 Besluit DNA-onderzoek in strafaken.
202 Kamerstukken I 2011/2012, 32 168, C, p. 14-15.
203 Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 26.
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zoals bij een moordzaak met veel maatschappelijke impact waarbij alle andere methoden tot niets
geleid hebben.204 DNA-verwantschapsonderzoek kan alleen worden toegepast bij misdrijven
waarop een gevangenisstraf van acht jaar of meer staat, en een beperkt aantal ernstige gewelds- en
zedenmisdrijven, die ten minste met zes jaar gevangenisstraf worden bedreigd.205 Het is
afhankelijk van de omvang van het onderzoek aan wie er toestemming gevraagd moet worden. Bij
DNA-verwantschapsonderzoek in één zaak is toestemming van de officier van justitie voldoende.206
Voor grootschalige onderzoeken of DNA-databankbevragingen is toestemming van het college van
procureurs-generaal vereist en voor DNA-databankbevragingen bovendien een machtiging van een
rechter-commissaris.207 Een onvolledig of mengprofiel van het DNA is daarnaast niet geschikt voor
verwantschapsonderzoek en hier zal dan ook geen toestemming voor gegeven worden.208

3.4 Mogelijkheden verplicht grootschalig DNA-onderzoek

Op dit moment kent Nederland op basis van de huidige wet- en regelgeving (nog) geen
meewerkverplichting bij grootschalig DNA-onderzoek. Burgers moeten vrijwillig bereid zijn om
DNA af te staan.209 In Nederland zijn al grootschalige DNA-verwantschaponderzoeken geweest.
Hierbij was de opkomst telkens hoog.210 Er zijn aanwijzingen dat de bereidwilligheid om deel te
nemen aan een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek kleiner wordt als er meer mensen
worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen.211 De individuele verantwoordelijkheid wordt
kleiner wanneer er sprake is van een grotere groep.

Echter, er is een aantal situaties waarbij het toch mogelijk is om onder dwang DNA af te nemen. De
positie van de weigeraar bij grootschalig DNA-onderzoek is daarnaast ook een punt van
discussie.212 Weigeraars mogen niet enkel op grond van de weigering als verdachte worden
aangemerkt. Het kan echter wel aanleiding zijn om nader onderzoek naar hen te doen. Uiteindelijk
kunnen de resultaten uit dit onderzoek gecombineerd met de eerdere weigering ervoor zorgen dat
er een voldoende ernstige verdenking is waardoor alsnog gedwongen DNA-onderzoek kan worden
uitgevoerd.213 Deze mogelijkheid is in artikel 151b lid 1 Sv opgenomen onder de noemer ‘ernstige
bezwaren’ tegenover de verdachte. Wanneer er geen verdenking rondom de weigeraar kan worden
geplaatst, zal er geen dwang kunnen worden toegepast.214 Weigeraars zullen niet enkel vanwege
hun weigering als verdachte worden aangemerkt. Nader onderzoek zal niet kunnen plaatsvinden
door toepassing van dwangmiddelen tegen de betrokkene, maar wel door het analyseren van de in
de politiesystemen beschikbare informatie over de bewuste persoon.215 Er moeten ernstige
bezwaren bestaan en niet slechts een redelijk vermoeden van schuld.216 Vervolgens kan de officier
van justitie bepalen dat er onder dwang celmateriaal kan worden afgenomen ten behoeve van
DNA-onderzoek.217 Eventueel kan de rechter-commissaris hier ook toestemming voor geven.218
Meulenbroek 2009, p. 37.
Artikel 151da lid 3 Sv.
206 Redactie, ‘Kerntekst DNA-verwantschapsonderzoek in DNA-databank voor strafzaken (NFI), Openbaar Ministerie, om.nl. Laatst geraadpleegd op 23 mei
2020.
207 Redactie, ‘DNA-verwantschapsonderzoek’, Openbaar Ministerie, om.nl. Laatst geraadpleegd op 23 mei 2020.
208 Redactie, ‘Kerntekst DNA-verwantschapsonderzoek in DNA-databank voor strafzaken (NFI), Openbaar Ministerie, om.nl. Laatst geraadpleegd op 23
mei 2020.
209 Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 64.
210 Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 64.
211 Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 64.
212 Van Kempen & Van der Staak 2013, p. 4.
213 Kamerstukken II 2000/2001, 27 400 VI, nr. 49, p. 8.
214 Van Kempen & Van der Staak 2013, p. 4.
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216 Artikel 151b lid 1 Sv.
217 Artikel 151b lid 1 Sv.
218 Artikel 195d Sv.
204
205

Utrecht University

Fritschij, AS.G.Ch. (Anne-Sophie)

Een ander voorbeeld is DNA afname van een minderjarige derde bij delictgerelateerde
verwantschap.219 Dit is toegestaan wanneer de afname en het gebruik van het DNA in het belang
van het onderzoek is. Deze uitzondering geldt wanneer er een vermoeden is dat het minderjarige
slachtoffer is van de in artikel 151da lid 3 Sv opgesomde delicten.220 Interessant om hierbij op te
merken is dat er bij bepaalde delicten wel van een minderjarige zonder toestemming DNA kan
worden afgenomen ten behoeve van een DNA-verwantschapsonderzoek, terwijl het niet is
toegestaan dat er daadwerkelijk DNA-verwantschapsonderzoek wordt uitgevoerd omdat op deze
delicten geen gevangenisstraf van 8 jaar of meer staat, en deze delicten ook niet behoren tot de
afzonderlijk aangewezen misdrijven waarop een lagere gevangenisstraf staat. Een voorbeeld
hiervan is het te vondeling leggen van een kind.221

In juli 2019 sprak minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over plannen om DNAonderzoek ruimer in te zette naar aanleiding van The Golden State Killer-zaak.222 Hij overweegt de
regels te verruimen, onder andere door iemand te kunnen verplichten DNA af te staan als hij nog
niet verdacht is, maar bijvoorbeeld wel in de buurt was van de plaats waar een ernstig misdrijf is
gepleegd.223 Een van de andere voorstellen van minister Grapperhaus is het afnemen van DNA bij
verdachten van een misdaad waarop minstens vier jaar cel staat.224

3.5 Samenvatting en vooruitblik volgend hoofdstuk

In dit tweede hoofdstuk van het instrumentele deel van dit onderzoek worden om het zojuist
beschreven doel te bereiken na een korte inleiding de volgende subvragen behandeld: (1) welke
mogelijkheden zijn er op dit moment om vrijwillig grootschalig DNA-onderzoek uit te voeren; (2)
welke mogelijkheden zijn er op dit moment om verplicht grootschalig DNA-onderzoek uit te
voeren? en; (3) wat voor DNA-databanken zijn er en waar worden zij voor gebruikt?

Wanneer bij een opsporingsonderzoek naar een ernstig misdrijf onvoldoende aanwijzingen zijn die
leiden naar een (of meerdere) individuele verdachte(n), maar er wel vermoedens bestaan dat de
mogelijke dader(s) tot een bepaalde groep behoort, kan justitie een grootschalig DNA-onderzoek
opstarten.225

De wettelijke regelingen voor DNA-verwantschapsonderzoek zijn vastgelegd in artikel 151da en
195g Sv. Er zijn bepaalde handelingen die opsporingsautoriteiten moeten verrichten om genetische
genealogie succesvol in te zetten. Er bestaan verschillende vormen van DNAverwantschapsonderzoek, waarbij elke vorm andere voorwaarden kent.226 Erfelijk materiaal
afnemen is nu slechts in specifieke gevallen mogelijk, zoals bij een moordzaak met veel

Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 27.
Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 27.
221 Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 27.
222 Thomas Jak, ‘Grapperhaus overweegt om DNA-onderzoek ruimer in te zetten, na succes in de Verenigde Staten’, Trouw 10 juli 2019, trouw.nl. Laatst
geraadpleegd 23 mei 2020.
223 Thomas Jak, ‘Grapperhaus overweegt om DNA-onderzoek ruimer in te zetten, na succes in de Verenigde Staten’, Trouw 10 juli 2019, trouw.nl. Laatst
geraadpleegd 23 mei 2020.
224 Thomas Jak, ‘Grapperhaus overweegt om DNA-onderzoek ruimer in te zetten, na succes in de Verenigde Staten’, Trouw 10 juli 2019, trouw.nl. Laatst
geraadpleegd 23 mei 2020.
225 Van Kempen & Van der Staak 2013, samenvatting.
226 Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, samenvatting, p. 3.
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maatschappelijke impact waarbij alle andere methoden tot niets geleid hebben.227 DNAverwantschapsonderzoek kan alleen worden toegepast bij misdrijven waarop een gevangenisstraf
van acht jaar of meer staat, en een beperkt aantal ernstige gewelds- en zedenmisdrijven, die ten
minste met zes jaar gevangenisstraf worden bedreigd.228 Het is afhankelijk van de omvang van het
onderzoek aan wie er toestemming gevraagd moet worden. Bij DNA-verwantschapsonderzoek in
één zaak is toestemming van de officier van justitie voldoende.229 Voor grootschalige onderzoeken
of DNA-databankbevragingen is toestemming van het college van procureurs-generaal vereist en
voor DNA-databankbevragingen bovendien een machtiging van een rechter-commissaris.230 Een
onvolledig of mengprofiel van het DNA is daarnaast niet geschikt voor verwantschapsonderzoek en
hier zal dan ook geen toestemming voor gegeven worden.231

Op dit moment kent Nederland op basis van de huidige wet- en regelgeving (nog) geen
meewerkverplichting bij grootschalig DNA-onderzoek. Burgers moeten vrijwillig bereid zijn om
DNA af te staan.232 Echter, er zijn situaties waarbij het toch mogelijk is om onder dwang DNA af te
nemen. Een hiervan is de positie van de weigeraar.233 Weigeraars mogen niet enkel op grond van
de weigering als verdachte worden aangemerkt. Het kan echter wel aanleiding zijn om nader
onderzoek naar hen te doen. Uiteindelijk kunnen de resultaten uit dit onderzoek gecombineerd
met de eerdere weigering ervoor zorgen dat er een voldoende ernstige verdenking is waardoor
alsnog gedwongen DNA-onderzoek kan worden uitgevoerd.234 Deze mogelijkheid is in artikel 151b
lid 1 Sv opgenomen onder de noemer ‘ernstige bezwaren’ tegenover de verdachte. Wanneer er geen
verdenking rondom de weigeraar kan worden geplaatst, zal er geen dwang kunnen worden
toegepast.235 Vervolgens kan de officier van justitie bepalen dat er onder dwang celmateriaal kan
worden afgenomen ten behoeve van DNA-onderzoek.236 Eventueel kan de rechter-commissaris
hier ook toestemming voor geven.237
Dit hoofdstuk heeft een illustratie gegeven van de wettelijke regelingen rondom (verplicht)
grootschalig DNA-onderzoek. In hoofdstuk 4 wordt het toetsingskader verder uit gewerkt in het
licht van artikel 8 EVRM. Waarna vervolgens kan worden beoordeeld of en op welke wijze dit als
opsporingsmethode in het strafprocesrecht mag worden geïntroduceerd (hoofdstuk 5).

Meulenbroek 2009, p. 37.
Artikel 151da lid 3 Sv.
229 Redactie, ‘Kerntekst DNA-verwantschapsonderzoek in DNA-databank voor strafzaken (NFI), Openbaar Ministerie, om.nl. Laatst geraadpleegd op 23 mei
2020.
230 Redactie, ‘DNA-verwantschapsonderzoek’, Openbaar Ministerie, om.nl. Laatst geraadpleegd op 23 mei 2020.
231 Redactie, ‘Kerntekst DNA-verwantschapsonderzoek in DNA-databank voor strafzaken (NFI), Openbaar Ministerie, om.nl. Laatst geraadpleegd op 23 mei
2020.
232 Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 64.
233 Van Kempen & Van der Staak 2013, p. 4.
234 Kamerstukken II 2000/2001, 27 400 VI, nr. 49, p. 8.
235 Van Kempen & Van der Staak 2013, p. 4.
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Deel II: Het rechtsbeschermingsdeel

4. Artikel 8 EVRM: Recht op eerbiediging van privé-,
familie- en gezinsleven
Het moge duidelijk zijn dat het afnemen, analyseren en opslaan van lichaamsmateriaal een inbreuk
vormt op het recht op respect voor privacy. Omdat DNA-onderzoek een inbreuk op dit recht
oplevert, is toestemming voor de inbreuk of een rechtvaardiging om een persoon te dwingen
noodzakelijk. In deze scriptie staat voornamelijk de tweede situatie centraal, waarbij uit het vorige
hoofdstuk blijkt dat in beginsel geen wettelijke grondslag bestaat personen gedwongen mee te laten
werken aan verwantschapsonderzoek, terwijl de wens in de politiek wel bestaat de mogelijkheden
hiertoe te verruimen. In dit hoofdstuk wordt beschreven aan welke criteria de eventuele
gedwongen medewerking moet worden getoetst.

In dit vierde hoofdstuk vindt daarom als eerste een bespreking plaats van artikel 8 lid 1 EVRM
waarbij op de verschillende bestanddelen uit dit lid wordt ingegaan, zoals het privéleven en de
fysieke integriteit. Vervolgens wordt er beschreven aan welke voorwaarden een gerechtvaardigde
inbreuk moet voldoen volgens artikel 8 lid 2 EVRM. De vereisten in accordance with the law, with
a legitimate aim en necessary in a democratic society worden hierbij verder uitgewerkt. Deze
voorwaarden volgen uit artikel 8 EVRM, en nadere informatie daarover is te vinden in de Guide on
Article 8 of the European Convention on Human Rights, opgesteld door het EHRM, rechtspraak
over dit artikel van het EHRM en literatuur over artikel 8 EVRM. Tot slot volgt er een
samenvatting en vooruitblik op het volgende hoofdstuk. Het doel van dit hoofdstuk is om een
toetsingskader uiteen te zetten waaraan verplicht grootschalig DNA-onderzoek als
opsporingsmethode in het kader van cold cases getoetst kan worden.

In het rechtsbeschermingsdeel van dit onderzoek worden om het zojuist beschreven doel te
bereiken na een korte inleiding de volgende subvragen behandeld: (1) aan welke criteria moet de
afname van opsporingsmethoden in overeenstemming met het recht op respect voor privacy
worden beoordeeld? en; (2) in hoeverre kan er sprake zijn van een gerechtvaardigde inbreuk op het
recht op respect voor privacy?

4.1 Artikel 8 lid 1 EVRM: de inbreuk

Het EVRM is op 3 september 1953 in werking getreden.238 Het heeft als doel om de universele en
daadwerkelijke erkenning en toepassing van de hierin neergelegde rechten van de mens en
fundamentele vrijheden te verzekeren.239 Een van deze rechten is het recht op respect voor privacy.
Artikel 8 lid 1 EVRM stelt het volgende:
238
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'Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en
zijn correspondentie’.

Zoals in het eerste hoofdstuk aangegeven, is artikel 8 EVRM als fundamenteel grondrecht voor dit
onderzoek gekozen met het oog op de jurisprudentie van het EHRM.240 Het EHRM heeft (zonder
daar veel woorden aan vuil te maken) geoordeeld dat het afnemen van DNA-materiaal, bij het
maken van een DNA-profiel en bij het bewaren en gebruiken van DNA-profielen uit de DNAdatabank een inbreuk wordt gemaakt op het recht op privéleven.241 Dat dit een inbreuk oplevert, is
in de ogen van het EHRM dus evident.

De motivatie van het EHRM om te oordelen dat er sprake was van een inbreuk op artikel 8 lid 1
EVRM is als volgt: ‘Anders dan bij vingerafdrukken betreft de opslag in verband met het
toekomstig systematische gebruik van celmateriaal meer dan neutrale identificerende kenmerken
(neutral identifying features) en is het afdoende indringend om een inbreuk op de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 8 EVRM op te leveren.’242 Omdat de inbreuk
bij afname, analyse en opslag van lichaamsmateriaal evident is, is artikel 8 lid 2 EVRM van groter
belang voor de toetsing van de mogelijkheid om (niet-verdachte) personen te dwingen mee te
werken aan verwantschapsonderzoek.

4.2 Artikel 8 lid 2 EVRM: de gerechtvaardigde inbreuk

Het uitvoeren van DNA-verwantschapsonderzoek hoeft echter niet zonder meer te betekenen dat
er een schending wordt gemaakt op het privéleven en dat de overheid een mensenrecht schendt als
dit onderzoek wordt verricht.243 Artikel 8 lid 2 EVRM biedt een mogelijkheid ter rechtvaardiging
van de inbreuk: ‘Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit
recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in
het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het
land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid
of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.’

Voor de rechtvaardiging van de inbreuk zijn dus een drietal voorwaarden te onderscheiden,
namelijk (1) het moet in overeenstemming zijn met een wettelijke bepaling (in accordance with the
law), (2) het moet een legitiem doel nastreven (with a legitimate aim) en (3) het moet
noodzakelijk zijn in een democratische samenleving (necessary in a democratic society).244 Deze
criteria worden hieronder nader uitgewerkt, zodat die in de slotbeschouwing kunnen worden
toegepast op de vraag of (niet-verdachte) personen gedwongen kunnen worden mee te werken aan
verwantschapsonderzoek.

EHRM 7 december 2006, 29514/05, EHRC 2007/40, m.nt. B.J. Koops (Van der Velden/Nederland), essentie.
EHRM 7 december 2006, 29514/05, EHRC 2007/40, m.nt. B.J. Koops (Van der Velden/Nederland), essentie.
242 EHRM 7 december 2006, 29514/05, EHRC 2007/40, m.nt. B.J. Koops (Van der Velden/Nederland), essentie.
243 Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 22.
244 European Court of Human Rights, ‘Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights’, 31 augustus 2019, p. 8.
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4.2.1 In accordance with the law

De inbreuk moet allereerst in overeenstemming zijn met een wettelijke bepaling (in accordance
with the law).245 Het belang van deze voorwaarde is dat de burger, op basis van kennisname van de
wet (eventueel na advisering daaromtrent), weet welke overheidshandelingen onder welke
voorwaarden tegen hem kunnen worden gebruikt. Vanuit dit belang zijn de onderstaande
subcriteria te bezien.

1. Het moet gaan om een inbreuk die gebaseerd is op een wettelijke bepaling (legal basis).246
Belangrijk is dat er (1) een wettelijke basis is247 die (2) voor bepaalde inbreuken voldoende
specifiek is (hoe groter de inbreuk hoe specifieker de bepaling moet zijn).248
2. Daarnaast vereist het EHRM dat de wettelijke bepaling van voldoende kwaliteit is.249
3. Ten derde moet de inbreuk op het recht op respect voor privacy in overeenkomst met de
nationale bepaling hebben plaatsgevonden.250
Het tweede (kwaliteit van de bepaling) en het derde vereiste (in overeenstemming met een
nationale bepaling) worden vaak samengevat als the rule of law.251 Hieruit blijkt heel duidelijk het
verband tussen in accordance with the law and het legaliteitsbeginsel,252 en dat het vereiste van in
accordance with the law in het teken staat van het bieden van zoveel mogelijk rechtszekerheid als
mogelijk is. Om dit doel – rechtszekerheid – te bereiken, volgen uit the rule of law nog een aantal
eisen, die in dit kader vooral de kwaliteit van de bepaling invullen: (1) toegankelijkheid van de
bepaling; (2) voorzienbaarheid van de gedragingen op grond van de bepaling, (3) waarborgen tegen
willekeurig gedrag op basis van de bepaling en; (4) de rechtmatigheid van het overheidsoptreden
op basis van de bepaling.253Hieronder worden de vereisten verder toegelicht.

Legal basis: (1) wettelijke basis

Het eerste vereiste is dat er een wettelijke grondslag voor de inbreuk moet zijn. Zonder wettelijke
basis is het natuurlijk onmogelijk om kennis te kunnen nemen van de grondslag van
overheidshandelen. Een wettelijke basis moet volgens het EHRM breed worden geïnterpreteerd.
Het gaat hierbij niet alleen om ‘de wet’ maar ook om het ongeschreven recht,254 omdat niet elk lid
van de Raad van Europa op dezelfde wijze codificeert als wij in Nederland kennen. In eerste
instantie is het aan de nationale autoriteiten, de rechtbanken, om nationaal recht te interpreteren
en toe te passen.255 Het recht staat immers nooit helemaal vast en is onderhevig aan verandering.
De rechtbanken maken hierdoor ook gebruik van jurisprudentie bij het toepassen en interpreteren
van nationaal recht. Volgens het EHRM gaat het om recht in materiële zin en niet slechts in
Van Toor 2017, p. 290.
EHRM 10 mei 2011, appl. no. 257891/95, par. 295 (Cyprus vs. Turkije).
247 EHRM 5 november 2002, appl. no. 48539/99, par. 36 (Allan vs. het Verenigd Koninkrijk).
248 EHRM 25 september 2011, appl. no. 44787/98, par. 62-63 (P.G. & J.H. vs. het Verenigd Koninkrijk).
249 EHRM 26 november 2013, appl. no. 27853/09, par. 58 (X. vs. Letland).
250 EHRM 13 december 2012, appl. no. 22689/07, par. 91 (De Souza Ribeiro vs. Frankrijk).
251 Van Toor 2017, p. 291.
252 Van Toor 2017, p. 291.
253 Van Toor 2017, p. 291.
254 EHRM 26 april 1979, appl. no. 6538/74, par. 30 (Sunday Times vs. het Verenigd Koninkrijk).
255 EHRM 24 april 1990, appl. no. 11801/85, par. 28 (Kruslin vs. Frankrijk).
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formele zin. Het omvat dus zowel wetsbepalingen als ongeschreven recht.256 Het Hof erkent
hiermee al meer dan eens rekening te hebben gehouden met nationale jurisprudentie.257

Bij nationale wetgeving rondom DNA-materiaal moet ervoor gezorgd worden dat dergelijke
gegevens relevant zijn en niet overdreven in verhouding tot de doeleinden waarvoor ze zijn
opgeslagen.258 Dit houdt in dat er goed moet worden gekeken wat er nodig is aan DNA-materiaal
om het beoogde doel te bereiken. Er worden immers persoonlijke gegevens gebruikt waarbij de
persoonlijke integriteit zoveel mogelijk in acht moet worden genomen. Het DNA-materiaal moet
daarbij relevant zijn om te kunnen gebruiken en niet meer zijn dan nodig om het doel te kunnen
bereiken. Dit DNA-materiaal moet vervolgens worden bewaard op een manier die identificatie van
de betrokkenen mogelijk maakt, maar voor niet langer dan nodig is.259 Daarnaast moet de
wetgeving ook voldoende waarborgen bieden dat bewaarde persoonsgegevens op efficiënte wijze
worden beschermd tegen misbruik.260

Legal basis: (2) voldoende specifiek
Het enkele feit dat een land een wettelijke grondslag voor een inbreuk kent, is niet (altijd)
voldoende om een inbreuk op het recht op privacy te rechtvaardigen. Er worden ook eisen gesteld
aan de specificiteit van de bepaling. De wettelijke bepaling moet zo specifiek mogelijk zijn, althans
bij grovere inbreuken preciezer worden geformuleerd, want alleen dan wordt de rechtszekerheid
gediend. Een vage of algemene bepaling geeft een burger geen houvast over welke
overheidshandelingen te verwachten zijn. Dit houdt in dat er zo precies mogelijk moet worden
aangegeven wie onderworpen mag worden aan de opsporingsmethode, maar ook bij welke
strafbare feiten de methode mag worden toegepast. Daarnaast dienen relevante waarborgen tegen
het misbruik van de bevoegdheid te bestaan.261 Dit wordt hieronder nader uitgewerkt onder het
kopje Rule of law: (3) waarborgen.
Rule of law: (1) toegankelijkheid
Het enkele feit dat een geheime wettelijke grondslag zou bestaan, levert geen rechtsbescherming
op. Dus net zoals dat de wet van voldoende kwaliteit moet zijn om daadwerkelijke
rechtsbescherming te bieden, moet de wet toegankelijk zijn om daadwerkelijk enige mate van
rechtszekerheid te creëren. Zonder mogelijkheid tot kennisname van de wettelijke bepaling is het
onmogelijk een beeld te vormen van welke overheidshandelingen te verwachten zijn. De burger
moet dus kennis kunnen nemen van de wet, zodat duidelijk is welke handelingen de overheid kan
verrichten. Anders is rechtsbescherming een wassen neus. De toegankelijkheid van de bepaling
blijkt uit de mogelijkheid voor burgers om kennis te nemen van welke regels op welk moment
gelden (zonder dat ze zijn gepubliceerd).262 Vanuit de burger mag zelf enig initiatief worden
verwacht, zolang hij maar inzage kan hebben in het geldende recht.263

EHRM 24 april 1990, appl. no. 11801/85, par. 29 (Kruslin vs. Frankrijk).
EHRM 24 april 1990, appl. no. 11801/85, par. 29 (Kruslin vs. Frankrijk).
258 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 103, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
259 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 103, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
260 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 103, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
261 EHRM 24 april 1990, appl. no. 11801/85, par. 35 (Kruslin vs. Frankrijk).
262 EHRM 28 maart 1990, appl. no. 10890/84, par. 68 (Groppera Radio AG en anderen vs. Zwitserland).
263 Van Toor 2017, p. 292.
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Rule of law: (2) voorzienbaarheid
Die inzage biedt echter ook niet per definitie een garantie dat van enige rechtsbescherming sprake
is. Daarvoor is nodig dat de burger, eventueel met behulp van deskundig advies, kan inschatten
welke handeling hij van de overheid op basis van de toegankelijke wettelijke bepaling kan
verwachten. Voorzienbaarheid van de gedragingen op grond van de bepaling moet ervoor zorgen
dat de wettelijke bepaling voldoende duidelijk en precies is geformuleerd zodat de burger kan
voorzien welke inbreuk op zijn privacy door overheidsfunctionarissen kan worden gemaakt.264 De
bepaling hoeft inhoudelijk niet zo te worden opgesteld dat er sprake is van zeer rigide wetgeving.265
De wet moet immers in veranderende omstandigheden moeten kunnen worden toegepast.266
Rule of law: (3) waarborgen
Een wettelijke bepaling moet daarnaast ook waarborgen tegen willekeurig gedrag op basis van de
bepaling bevatten. Er mag dus geen sprake zijn van een ongelimiteerde bevoegdheid op grond van
de wet voor een overheidsfunctionaris, want juist ongelimiteerde bevoegdheden bieden geen
rechtsbescherming. Grenzen en waarborgen zorgen ervoor dat er niet op arbitraire, willekeurige
wijze van de bevoegdheid gebruikt wordt gemaakt.267 Om dit te waarborgen moet er zo precies
mogelijk worden aangegeven wie onderworpen mag worden aan de opsporingsmethode, bij welke
strafbare feiten de methode mag worden toegepast en dienen relevante waarborgen tegen misbruik
van de bevoegdheid te bestaan.268
Rule of law: (4) rechtmatigheid
Tot slot moet een inbreuk overeenkomstig de wettelijke bepaling hebben plaatsgevonden.269 Ook
hierbij geldt: als de overheid zich aan de andere, hierboven behandelde voorwaarden, zou houden
maar hij zich niet aan de wet moet houden, is rechtsbescherming een wassen neus. Een
onrechtmatige handeling op basis van een duidelijke en precieze bepaling is normaliter redelijk
onvoorzienbaar en hoogstwaarschijnlijk een arbitraire, willekeurige inbreuk op het recht op respect
voor privacy. De staat moet zich dan ook aan de geldende regels houden.270

Dit alles overziend, betekent dat de eerste voorwaarde in het licht van de rechtszekerheid moet
worden geplaatst. De burger moet met enige mate van voorzienbaarheid kunnen inschatten welke
functionaris, wanneer, bij welke strafbare feiten en waarom een bepaalde bevoegdheid kan
inzetten. Hiervoor is het noodzakelijk dat een toegankelijke wettelijke bepaling bestaat die
voldoende specifiek is geformuleerd en waaraan de overheid zich moet houden.
4.2.2 With a legitimate aim
De tweede (hoofd)voorwaarde voor een gerechtvaardigde inbreuk is het nastreven van een legitiem
doel (with a legitimate aim). De mogelijke doelen die met de inbreuk moeten worden bereikt, zijn
EHRM 18 april 2013, appl. no. 19522/09, par. 28 (M.K. vs. Frankrijk).
Van Toor 2017, p. 293.
266 EHRM 14 maart 2013, appl. no. 24117/08, par. 123-125 (Bernh Larsen Holding AS en anderen vs. Noorwegen).
267 Van Toor 2017, p. 293.
268 EHRM 24 april 1990, appl. no. 11801/85, par. 35 (Kruslin vs. Frankrijk).
269 Van Toor 2017, p. 294.
270 Van Toor 2017, p. 294.
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volgens artikel 8 lid 2 EVRM de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch
welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van
de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
Het detecteren en opsporen van strafbare feiten valt hierbij ook onder het ‘voorkomen van
strafbare feiten’.271 De termen die in artikel 8 lid 2 EVRM worden aangeduid als legitiem doel zijn
vrij brede begrippen die open zijn voor interpretatie.272 De jurisprudentie laat hierbij zien dat
staten het EHRM er altijd van hebben kunnen overtuigen dat het bij de inbreuk op het recht op
privacy om een legitiem doel ging.273 Het lijkt er dus op dat het EHRM niet zo zwaar tilt aan deze
voorwaarde, althans dat de doelen zoveel ruimte bieden dat het onmogelijk lijkt om een schending
van het recht op privacy op grond van dit vereiste te aanvaarden.

4.2.3 Necessary in a democratic society

De laatste (hoofd)voorwaarde is dat de inbreuk noodzakelijk moet zijn in een democratische
samenleving om een inbreuk op het recht op respect voor privacy te rechtvaardigen.274 Hierbij
zullen nationale autoriteiten moeten kijken naar de balans tussen de belangen van de lidstaat en
het belang van de burger. Het belang van de burgers staat hierbij voorop waarbij er sprake moet
zijn van een pressing social need.275 Er moet dus sprake zijn van een dringende sociale behoefte
vanuit de maatschappij. Om te bepalen of deze aanwezig is, moet er gekeken worden naar de
situatie van het land in kwestie in de tijd dat de zaak zich afspeelde en wat de omstandigheden van
het specifieke geval zijn geweest.276 Daarnaast moet de lidstaat voldoen aan an acceptable
assessment of the relevant facts, waarbij moet worden gekeken naar de relevante feiten binnen een
zaak die op een acceptabele wijze moeten worden geïnterpreteerd.277 Het doel is om staten te laten
handelen op basis van werkelijke belangen van de democratie en niet te besluiten op basis van
verkapte politieke opportuniteit.278 De voorwaarde necessary in a democratic society bestaat uit
twee onderdelen, namelijk ‘noodzakelijk’ en ‘in een democratische samenleving’.

De noodzakelijkheid hangt samen met de democratische samenleving waarbij er gezocht moet
worden naar het vinden van een fair balance tussen het doel dat wordt gediend en het individuele
recht waarop een inbreuk wordt gemaakt.279 Juist hier speelt de kwestie van het (i) gedwongen
laten meewerken van niet-verdachte burgers aan (ii) een ingrijpende, maar potentieel zeer
succesvolle opsporingshandeling. Tussen het belang van de niet-verdachte burger enerzijds en de
belangen van de Staat, slachtoffers en nabestaanden moet een fair balance worden gevonden.
Uiteindelijk draait het hierbij om een billijk evenwicht tussen het fundamentele recht van het
individu op eerbiediging van zijn of haar privé-leven en het legitieme belang van een democratische
samenleving bij de vervolging van daders van misdaden en strafbare feiten.280

EHRM 3 april 2012, appl. no. 42857/05, par. 54 (Van der Heijden/Nederland).
Christakis 2017, p. 332
273 Christakis 2017, p. 332
274 Van Toor 2017, p. 295.
275 European Court of Human Rights, ‘Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights’, 31 augustus 2019, p. 12.
276 Raad van Europa, ‘The exceptions to Articles 8 to 11 of the European Convention on Human Rights’, 1997, p. 14.
277 EHRM 23 mei 1991, appl. no. 11662/85, par. 60 (Oberschlick vs. Oostenrijk).
278 Raad van Europa, ‘The exceptions to Articles 8 to 11 of the European Convention on Human Rights’, 1997, p. 14.
279 EHRM 27 mei 2008, appl. no. 26565/05, par. 44 (N. vs. het Verenigd Koninkrijk).
280 EHRM 15 mei 2018, appl. no. 41079/16, par. 39. (Caruna vs. Malta).
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De fair balance als uitwerking van de ‘noodzakelijkheid in een democratische samenleving’ wordt
uiteindelijk op grond van het volgende door het EHRM getoetst: (1) is het beleid door de staten
binnen de margin of appreciation gemaakt, (2) wordt in een dwingende maatschappelijke
behoefte voorzien en (3) wordt er op een proportionele wijze inbreuk gemaakt op het recht op
respect voor privacy. Deze punten houden, kort gezegd, in dat de lidstaten enige of veel vrijheid van
het EHRM krijgen om de rechtvaardiging van de inbreuk zelf te regelen (dus zonder dat het EHRM
beleidskeuzes maakt voor een lidstaat), maar dat het EHRM wel controleert of de afweging
dwingend (noodzakelijk) is om het doel te bereiken, dat is gebaseerd op een behoefte uit de
samenleving en dat bij die afweging alle in het geding zijnde belangen goed zijn meegewogen. Deze
punten worden hieronder nader uitgewerkt.
Margin of appreciation
De margin of appreciation draait om de beleidsvrijheid van de lidstaten. Het EHRM kan niet op de
stoel van de nationale wetgever gaan zitten, waardoor er bij de beoordeling van een mogelijke
inbreuk enige terughoudendheid moet worden betracht. De beleidskeuzes liggen bij de lidstaten.
Hiervoor is de margin of appreciation doctrine ontwikkeld, die letterlijk ‘de mate van waardering’,
beoordelingsruimte, betekent die nationale staten kunnen toekennen bij de toepassing van de
EVRM-rechten. Hoe groot de margin of appreciation is die staten op bepaalde thema’s hebben, is
echter niet vastomlijnd. Dit is afhankelijk van het doel dat wordt nagestreefd door de staat en het
belang van het geschonden recht van het individu.281 Dezelfde punten worden ook gebruikt om de
proportionaliteit van de inbreuk te toetsen, maar het perspectief is daar anders. Waar het bij dit
vereiste gaat om de vaststelling hoeveel beleidsvrijheid een lidstaat heeft, gaat het bij de
proportionaliteit om de afweging of de inbreuk op rechten van burgers gerechtvaardigd is. Uit de
jurisprudentie van het EHRM blijkt dat de wijdte van de margin of appreciation afhangt van (1) de
Europese consensus;282 (2) het belang van het grondrecht voor het individu283 en; (3) het doel dat
met de inbreuk wordt gediend.284 Vooral de laatste twee aspecten beinvloeden de fair balance.

Het EHRM kijkt bij de margin of appreciation onder andere naar de consensus van de lidstaten
binnen de Raad van Europa. Dit betekent dat er wordt gekeken naar de huidige wetgeving en het
ongeschreven recht binnen de huidige lidstaten. Het belang hiervan is om een eenheid te creëren
binnen de aangesloten lidstaten en daarmee de rechtszekerheid te waarborgen. Bij de beoordeling
van een nieuwe opsporingsmethode zouden overwegingen over de inbreuk op de privacy en de
bepaling waarmee de inbreuk wordt gerechtvaardigd als voorbeeld kunnen worden gebruikt indien
binnen de lidstaten van de Raad van Europa consensus bestaat.285

De margin of appreciation wordt daarnaast bepaald door het belang van het grondrecht voor het
individu. De gedachte hierbij is dat lidstaten meer beleidsvrijheid hebben als het om minder
belangrijke grondrechten of minder belangrijke aspecten van grondrechten gaat. De grondrechten
zoals menselijke waardigheid en persoonlijke autonomie worden als belangrijk ervaren en daarom
ook wel kernrechten genoemd. Deze kernrechten zijn essentieel voor het menselijk bestaan zoals
dit is neergelegd het mensenrechtenverdrag.286 Lidstaten zullen hierbij minder beleidsvrijheid
krijgen en het doel van de inbreuk zal sterker moeten zijn. Het doel dat met de inbreuk wordt
EHRM 6 juni 2013, appl. no. 66746/01, par. 82 (Connors vs. het Verenigd Koninkrijk).
Harris, O’Boyle, Bates & Buckley 2018, p. 515.
283 EHRM 10 april 2007, appl. no. 6339/05, par. 77 (Evans vs. het Verenigd Koninkrijk).
284 EHRM 6 juni 2013, appl. no. 38450/05, par. 134 (Sabanchiyeva en anderen vs. Rusland).
285 Van Toor 2017, p. 297.
286 Van Toor 2017, p. 298.
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gediend wordt bijvoorbeeld bepaald door de voorkoming en opsporing van strafbare feiten.
Lidstaten mogen met enige vrijheid bepalen om bepaalde opsporingsmethoden wel in te zetten en
anderen niet.287 Terrorisme wordt als voorbeeld gegeven in de Guide on Article 8 of the European
Convention on Human Rights.288 Het doel ter voorkoming en opsporing van strafbare feiten heeft
wel een situatie afhankelijke reikwijdte. Het gaat hierbij om het specifieke delict dat wordt
voorkomen of opgespoord.289 De ruimte is bij lichtere delicten smaller dan bij een delict als
terrorisme.290 De margin of appreciation moet bepalen of de inmenging van de overheid evenredig
is met het doel, dat wil zeggen dat er een redelijke evenredigheid moet zijn tussen de ingezette
middelen en het doel dan met de bestreden handeling werd nagestreefd.291

Het EHRM heeft geoordeeld dat DNA-materiaal veel gevoelige informatie bevat over een individu,
inclusief materiaal over diens gezondheid en een unieke genetische code die van groot belang is
voor het betreffende individu en zijn familieleden.292 De wetgever heeft daardoor naar mijn mening
een beperkte ruimte wanneer het gaat om inbreuken op de fysieke integriteit ter opsporing. De
bescherming van persoonsgegevens is van fundamenteel belang voor het genot van een persoon
van zijn of haar recht op respect op privé- en gezinsleven uit artikel 8 EVRM.293 De nationale
wetgeving moet dus passende waarborgen bieden om te voorkomen dat het gebruik van DNAmateriaal in strijd is met artikel 8 EVRM.294 De bescherming is des te meer belangrijk wanneer het
gaat om verwerking voor opsporingsdoeleinden.295 Het is mogelijk dat het belang van de
betrokkenen en de maatschappij als geheel bij de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip
van vingerafdrukken en DNA-materiaal, niet opweegt tegen het legitieme belang van
misdaadpreventie.296 Het belang van het individu is van zwaarwegend belang waardoor er steeds
opnieuw gekeken moet worden naar deze verhouding.297 Het gaat hierbij onder andere om de
misdaad die is begaan. Levensdelicten worden gezien als zware misdaad waarbij er van landen
wordt verwacht dat zij iedereens leven zullen beschermen en dat zij er anders alles aan zullen doen
om ervoor te zorgen dat er een passende straf zal worden opgelegd aan de dader, volgens artikel 2
EVRM. Het Hof heeft dan ook geoordeeld dat landen een zekere margin of appreciation hebben in
de opsporing bij levensdelicten.298
Dwingende maatschappelijke behoefte

Een inbreuk op het recht op privacy is noodzakelijk wanneer het in een dwingende
maatschappelijke behoefte voorziet.299 Of er sprake is van een dwingende maatschappelijk behoefte
wordt beoordeeld aan de hand van eventuele minder bezwarende alternatieven300 en de manier
waarop de inbreuk op een effectieve wijze bijdraagt aan het vervullen van de maatschappelijke
behoefte.301 Er zijn voorbeelden te noemen van kenmerken van een democratische samenleving.
Vrijheid van meningsuiting is hier een voorbeeld van, maar ook pluralisme, tolerantie,

EHRM 28 oktober 1994, appl. no. 14310/88, par. 90 (Murray vs. het Verenigd Koninkrijk).
European Court of Human Rights, ‘Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights’, 31 augustus 2019, p. 45.
289 Van Toor 2017, 299.
290 EHRM 8 juli 2014, appl. no. 3910/13, par. 58 (M.P.E.V. en anderen vs. Zwitserland).
291 EHRM 15 mei 2018, appl. no. 41079/16, par. 39. (Caruna vs. Malta).
292 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 72, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
293 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 103, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
294 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 103, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
295 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 103, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
296 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 104, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
297 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 104, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
298 EHRM 15 mei 2018, appl. no. 41079/16, par. 41. (Caruna vs. Malta).
299 EHRM 26 april 1979, appl. no. 6538/74, par. 62 (Sunday Times vs. het Verenigd Koninkrijk).
300 EHRM 22 april 2013, appl. no. 48876/08, par. 110 (Animal Defenders International vs. het Verenigd Koninkrijk).
301 EHRM 18 mei 2004, appl. no. 58148/00, par. 53 (Éditions Plon vs. Frankrijk).
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ruimdenkendheid.302 Het is echter niet vast omlijnd wat als dwingende maatschappelijke behoefte
kan worden gezien. Het gebruik van moderne, technische, wetenschappelijke methoden in het
straf(proces)recht wordt door het EHRM wel als essentieel belang gezien in de hedendaagse
criminaliteitspolitiek.303 Bij het bepalen van een dwingende maatschappelijke behoefte moet er
niet altijd van uit worden gegaan dat de mening van de meerderheid te overhand moet hebben. Er
moet een evenwicht worden bereikt tussen de eerlijke en goede behandeling van minderheden en
misbruik van een dominantie positie moet worden voorkomen.304
Proportionele wijze

Bij de beoordeling of een inbreuk necessary in a democratic society is, is de proportionaliteit van
belang. De proportionaliteitstoets houdt in dat alleen een proportionele inbreuk noodzakelijk is in
een democratische samenleving.305 De proportionaliteitstoets is van belang omdat een inbreuk
niet verder mag gaan dan noodzakelijk wordt geacht in een democratische samenleving. Het moet
proportioneel zijn. Hierbij wordt gekeken naar de aard en gewicht van het grondrecht voor het
individu en de aard en de ernst van de inbreuk op het grondrecht.306 Het belang van de burger bij
de bescherming van een bepaald grondrecht staat hierbij dus centraal. De proportionaliteit is
afhankelijk van het specifieke aspect van de privacy waarop een inbreuk wordt gemaakt.307 Hierin
wordt een onderscheid gemaakt tussen fundamentele, essentieel, intieme aspecten van het
privéleven en aspecten die minder belangrijk zijn.308 Het hangt er daarbij af hoe belangrijk het
grondrecht is voor het individuele bestaan of de persoonlijke identiteit.309 Er wordt onderscheid
gemaakt tussen grondrechten of aspecten van grondrechten die tot het eerst intieme deel van het
privé-leven behoren, zoals de lichamelijke integriteit.310 De proportionaliteit wordt verder bepaald
door ernst en aard van het strafbare feit311, de concrete breedte van de inbreuk312 en de gevolgde
procedurele waarborgen.313

4.3 Samenvatting en vooruitblik volgend hoofdstuk

Artikel 8 lid 1 EVRM stelt het volgende: ‘Everyone has the right to respect for his private and
family life, his home and his correspondence.’ Het EHRM heeft geoordeeld dat het afnemen van
DNA-materiaal, bij het maken van een DNA-profiel en bij het bewaren en gebruiken van DNAprofielen uit de DNA-databank een inbreuk wordt gemaakt op het recht op privéleven.314 Het recht
op privéleven bestaat uit meerdere onderliggende rechten, zoals het recht op de bescherming van
de fysieke integriteit van een persoon (artikel 11 Gw) en het recht op de bescherming van
persoonlijke informatie (of persoonlijke levenssfeer, artikel 10 Gw).315

Raad van Europa, ‘The exceptions to Articles 8 to 11 of the European Convention on Human Rights’, 1997, p. 14.
Van Toor 2017, p. 302.
304 Raad van Europa, ‘The exceptions to Articles 8 to 11 of the European Convention on Human Rights’, 1997, p. 15.
305 EHRM 6 juni 2013, appl. no. 18071/05, par. 213 (Maskhadova en anderen vs. Rusland).
306 Van Toor 2017, p. 302.
307 Van Toor 2017, p. 302.
308 EHRM 22 maart 2012, appl. no. 30078/06, par. 137 (Konstantin Markin vs. Rusland).
309 EHRM 6 juni 2013, appl. no. 18071/05, par. 224 (Maskhadova en anderen vs. Rusland).
310 Van Toor 2017, p. 302.
311 EHRM 28 september 2000, appl. no. 25498/94, par. 72-74 (Messina vs. Italie nr. 2).
312 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 199, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
313 EHRM 26 september 2006, appl. no. 12350/04, par. 48 (Wainwright vs het Verenigd Koninkrijk).
314 EHRM 7 december 2006, 29514/05, EHRC 2007/40, m.nt. B.J. Koops (Van der Velden/Nederland), essentie.
315 Van Kempen & Van der Staak 2013, p 148-149.
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Het uitvoeren van DNA-verwantschapsonderzoek hoeft echter niet zonder meer te betekenen dat
er een inbreuk wordt gemaakt op het privéleven en dat de overheid een mensenrecht schendt als
dit onderzoek wordt verricht.316 Artikel 8 lid 2 EVRM biedt een mogelijkheid ter rechtvaardiging
van de inbreuk. Voor deze rechtvaardiging zijn dus een drietal voorwaarden te onderscheiden,
namelijk (1) het moet in overeenstemming zijn met een wettelijke bepaling (in accordance with the
law), (2) het moet een legitiem doel nastreven (with a legitimate aim) en (3) het moet
noodzakelijk zijn in een democratische samenleving (necessary in a democratic society).

Een inbreuk moet in overeenstemming zijn met een wettelijke bepaling (in accordance with the
law). De inbreuk moet dus een wettelijke basis hebben, van voldoende kwaliteit zijn en de overheid
moet in overeenstemming met de wet handelen.317 Burgers weten hierdoor welke handelingen zijn
van de overheid kunnen verwachten waarmee hun privacy wordt beperkt.318

Het nastreven van een legitiem doel gebeurt indien dit is ter bescherming van de nationale
veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van
wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor
de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Het detecteren en opsporen van
strafbare feiten valt hierbij ook onder het ‘voorkomen van strafbare feiten’.319

Om te beoordelen of een inbreuk noodzakelijk is in een democratische samenleving moet er
allereerst gekeken worden naar de margin of appreciation. Hierbij worden belangen afgewogen
tussen het doel dat wordt nagestreefd door de staat en het belang van het geschonden recht van het
individu.320 De wijdte van de margin of appreciation hangt af van (1) de Europese consensus321;
(2) het belang van het grondrecht voor het individu322 en; (3) het doel dat met de inbreuk wordt
gediend.323 Vervolgens wordt er gekeken naar de dwingende maatschappelijke behoefte waarbij dit
wordt beoordeeld aan de hand van eventuele minder bezwarende alternatieven324 en de manier
waarop de inbreuk op een effectieve wijze bijdraagt aan het vervullen van de maatschappelijke
behoefte.325 Tot slot is er een proportionaliteitstoets waarbij wordt aangegeven dat alleen een
proportionele inbreuk noodzakelijk is in een democratische samenleving.326 De proportionaliteit is
afhankelijk van het specifieke aspect van de privacy waarop een inbreuk wordt gemaakt.327 Hierin
wordt een onderscheid gemaakt tussen fundamentele, essentieel, intieme aspecten van het
privéleven en aspecten die minder belangrijk zijn.328 Daarnaast wordt er ook gekeken naar de ernst
en aard van het strafbare feit329, de concrete breedte van de inbreuk330 en de gevolgde procedurele
waarborgen.331

Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 22.
Van Toor 2017, p. 294.
318 Van Toor 2017, p. 294.
319 Van Toor 2017, p. 294.
320 EHRM 6 juni 2013, appl. no. 66746/01, par. 82 (Connors vs. het Verenigd Koninkrijk).
321 Harris, O’Boyle, Bates & Buckley 2009, p. 352-354.
322 EHRM 10 april 2007, appl. no. 6339/05, par. 77 (Evans vs. het Verenigd Koninkrijk).
323 EHRM 6 juni 2013, appl. no. 38450/05, par. 134 (Sabanchiyeva en anderen vs. Rusland).
324 EHRM 22 april 2013, appl. no. 48876/08, par. 110 (Animal Defenders International vs. het Verenigd Koninkrijk).
325 EHRM 18 mei 2004, appl. no. 58148/00, par. 53 (Éditions Plon vs. Frankrijk).
326 EHRM 6 juni 2013, appl. no. 18071/05, par. 213 (Maskhadova en anderen vs. Rusland).
327 Van Toor 2017, p. 302.
328 EHRM 22 maart 2012, appl. no. 30078/06, par. 137 (Konstantin Markin vs. Rusland).
329 EHRM 28 september 2000, appl. no. 25498/94, par. 72-74 (Messina vs. Italie nr. 2).
330 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 199, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
331 EHRM 26 september 2006, appl. no. 12350/04, par. 48 (Wainwright vs het Verenigd Koninkrijk).
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Aan de hand van bovenstaande criteria voor een gerechtvaardigde inbreuk op artikel 8 EVRM zal
een toetsing van verplicht grootschalig DNA-onderzoek plaatsvinden in hoofdstuk 5, het
concluderende deel.

Deel III: Het concluderende deel
5. Slotbeschouwing
In dit laatste hoofdstuk volgt een conclusie uit voorgaande delen zodat de hoofdvraag volledig kan
worden beantwoord. In de voorgaande hoofdstukken is naar voren gekomen wat genetische
genealogie inhoudt, wat het belang kan zijn voor cold cases en hoe het afnemen van
lichaamsmateriaal mogelijk een inbreuk kan geven op het fundamentele (grond)recht op respect
voor privacy. Het toetsingskader uit het rechtsbeschermingdeel geeft een houvast voor de finale
toetsing van de hoofdvraag. Hierbij worden alle essentiële aspecten uit de hoofdstukken
gezamenlijk gepresenteerd. Er wordt gekeken naar de knelpunten tussen verplicht grootschalig
DNA-onderzoek en artikel 8 EVRM, waarna er antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag:

'Aangenomen dat deskundigen met genetische genealogie iedereen kunnen identificeren als zij
van 3% van de wereldbevolking een DNA-profiel opmaken, is, en zo ja onder welke voorwaarden,
dan het invoeren van verplicht grootschalig DNA-onderzoek in de zoektocht naar het oplossen
van cold cases te rechtvaardigen tegenover de inbreuk op de privacy volgens artikel 8 EVRM van
diegenen die verplicht mee moeten werken?’

Tot slot wordt er een voorstel geïntroduceerd voor hoe verplicht grootschalig DNA-onderzoek
vormgegeven zou moeten of kunnen worden in het Nederlandse strafprocesrecht met het oog op
onderstaande.
Artikel 8 lid 1 EVRM

Artikel 8 lid 1 EVRM stelt het volgende: ‘Everyone has the right to respect for his private and
family life, his home and his correspondence.’ Het EHRM heeft geoordeeld dat het afnemen van
DNA-materiaal, bij het maken van een DNA-profiel en bij het bewaren en gebruiken van DNAprofielen uit de DNA-databank een inbreuk wordt gemaakt op het recht op privéleven.332 Dat
genetische genealogie een inbreuk maakt op het recht op privéleven is derhalve evident.

Op dit moment kent Nederland op basis van de huidige wet- en regelgeving (nog) geen
meewerkverplichting bij grootschalig DNA-onderzoek. Burgers moeten vrijwillig bereid zijn om
DNA af te staan. In dit onderzoek staat de mogelijkheid tot verplicht grootschalig DNA-onderzoek,
genetische genealogie, centraal in de zoektocht naar antwoorden in cold cases. Genetische
genealogie bestaat uit het afnemen van DNA om daar vervolgens onderzoek mee te doen naar de
332
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afkomst van de donor. Hiermee wordt vervolgens stamboomonderzoek gedaan. Het Hof heeft,
zoals hierboven aangegeven, al geoordeeld dat er sprake is van een inbreuk bij het afnemen van
DNA-materiaal, bij het maken van een DNA-profiel en bij het bewaren en gebruiken van DNAprofielen uit de DNA-databank een inbreuk wordt gemaakt op het recht op privéleven.333 In
Nederland bestaat wetgeving voor grootschalig DNA-onderzoek. Wellicht dat een uitbreiding met
een meewerkverplichting gerechtvaardigd zou kunnen worden onder artikel 8 lid 2 EVRM. Het
uitvoeren van verplicht grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek hoeft namelijk niet zonder
meer te betekenen dat er een schending wordt gemaakt op het privéleven.334

Artikel 8 lid 2 EVRM
Een mogelijkheid ter rechtvaardiging van de inbreuk op artikel 8 lid 1 EVRM is terug te vinden in
artikel 8 lid 2 EVRM:

‘There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as
is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national
security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or
crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of
others.’
Voor deze rechtvaardiging zijn dus een drietal voorwaarden te onderscheiden, namelijk (1) het
moet in overeenstemming zijn met een wettelijke bepaling (in accordance with the law), (2) het
moet een legitiem doel nastreven (with a legitimate aim) en (3) het moet noodzakelijk zijn in een
democratische samenleving (necessary in a democratic society).335

Het invoeren van verplicht grootschalig DNA-onderzoek in de zoektocht naar het oplossen van cold
cases wordt aan de hand van bovenstaande criteria beoordeeld of dit te rechtvaardigen is tegenover
de inbreuk op de privacy volgens artikel 8 EVRM van diegenen die verplicht mee moeten werken.
1) in accordance with the law

Een inbreuk moet in overeenstemming zijn met een wettelijke bepaling (in accordance with the
law). De inbreuk moet een wettelijke basis hebben die van voldoende kwaliteit is en de overheid
moet in overeenstemming met de wet handelen.336 Burgers weten hierdoor welke handelingen zij
van de overheid kunnen verwachten waarmee hun privacy wordt beperkt.337 Daar op dit moment
nog geen meewerkverplichting bij grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek is opgenomen in de
Nederlandse wetgeving, zal in een later stadium in dit hoofdstuk deze voorwaarde verder worden
besproken met het oog op een voorstel voor hoe verplicht grootschalig DNA-onderzoek
vormgegeven zou moeten of kunnen worden in het Nederlandse strafprocesrecht in het licht van de
voorwaarden in artikel 8 lid 2 EVRM.
EHRM 7 december 2006, 29514/05, EHRC 2007/40, m.nt. B.J. Koops (Van der Velden/Nederland), essentie.
Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 22.
335 European Court of Human Rights, ‘Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights’, 31 augustus 2019, p. 8.
336 Van Toor 2017, p. 294.
337 Van Toor 2017, p. 294.
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2) with a legitimate aim

De tweede voorwaarde is het nastreven van een legitiem doel (with a legitimate aim). De doelen
die volgens artikel 8 lid 2 EVRM hieraan voldoen zijn de nationale veiligheid, de openbare
veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en
strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van
de rechten en vrijheden van anderen. Het detecteren en opsporen van strafbare feiten valt hierbij
ook onder het ‘voorkomen van strafbare feiten’.338 Het invoeren van verplicht grootschalig DNAverwantschapsonderzoek als opsporingsmethode zou het doel dienen om antwoorden in cold cases
te vinden. Cold cases zijn onopgeloste levensdelicten (moord of doodslag) of een zeer ernstig delict
waarop een minimale gevangenisstraf van 12 jaar staat.339 Deze nieuwe opsporingsmethode zou
hiermee het legitieme doel dienen om strafbare feiten te voorkomen, waaronder ook het detecteren
en opsporen van strafbare feiten vallen. De termen die in artikel 8 lid 2 EVRM worden aangeduid
als legitiem doel zijn vrij brede begrippen die open zijn voor interpretatie. De jurisprudentie laat
hierbij zien dat staten het EHRM er vrijwel altijd van hebben kunnen overtuigen dat de inbreuk op
het in lid 1 van artikel 8 EVRM vermelde recht een legitiem doel diende. Het is dan ook niet
aannemelijk dat het EHRM dit doel zou afwijzen. Zo oordeelde het EHRM in S & Marper vs. het
Verenigd Koninkrijk dat het opslaan van de vingerafdrukken, het DNA-materiaal en de DNAprofielen plaatsvond met het oog op een legitiem doel, namelijk het ontdekken en daarmee
voorkomen van misdrijven.340 Aan de tweede voorwaarde, a legitimate aim, is bij genetische
genealogie (en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk bij alle opsporingsmethoden) voldaan.

3) necessary in a democratic society

Het derde, wellicht belangrijkste, vereiste voor een gerechtvaardigde inbreuk op artikel 8 EVRM is
necessary in a democratic society. De noodzakelijkheid hangt samen met de democratische
samenleving waarbij er gezocht moet worden naar het vinden van een fair balance tussen het doel
dat wordt gediend en het individuele recht waarop een inbreuk wordt gemaakt.341 De
‘noodzakelijkheid in een democratische samenleving’ wordt uiteindelijk op grond van het volgende
door het EHRM getoetst: (1) is het beleid door de staten binnen de margin of appreciation
gemaakt, (2) wordt in een dwingende maatschappelijke behoefte voorzien en (3) wordt er op een
proportionele wijze inbreuk gemaakt op het recht op respect voor privacy.

Persoonlijk heb ik, als niet-verdachte burger, lang moeten nadenken over of ik het acceptabel zou
vinden wanneer ik verplicht zou worden om mijn DNA af te staan. Intuïtief zou ik er in eerste
instantie alles aan willen doen om te zorgen dat er zoveel mogelijk zaken in Nederland (en
daarbuiten) kunnen worden opgelost. Als maatschappij worden wij immers vaak geconfronteerd
met nieuwsberichten over nieuwe (onopgeloste) zaken en als ik daar zelf bij betrokken was
geweest, zou ik ook willen dat er alles aan gedaan wordt om antwoorden te vinden. Echter, de vraag
is of wij in Nederland een nieuwe opsporingsmethode in de vorm van verplicht grootschalig DNAonderzoek nodig hebben om er ‘alles aan gedaan’ te hebben. De huidige mogelijkheden tot
Van Toor 2017, p. 294.
Redactie, ‘Achtergrondinformatie over cold cases’, Politie, politie.nl. Laatst geraadpleegd op 19 april 2020.
340 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 100 (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk
341 EHRM 27 mei 2008, appl. no. 26565/05, par. 44 (N. vs. het Verenigd Koninkrijk).
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grootschalig DNA-onderzoek zijn mijn inziens vooralsnog toereikend. Op dit moment is het nog
vrijwillig, waardoor zij die een verzoek krijgen tot DNA-afname de mogelijkheid hebben om te
weigeren. Dit maakt het een persoonlijke keuze of zij ervoor kiezen om een (gerechtvaardigde)
inbreuk op hun privéleven toe te staan. Op het moment dat je daartoe wordt verplicht, wordt deze
persoonlijke keuze afgenomen.

Daarnaast ligt het deelnemerspercentage bij vrijwillige deelname hoog en wordt zelfs verwacht dat
dit percentage naar beneden zou gaan bij verplichte deelname. Het is te verwachten dat de
vereisten voor verplicht grootschalig DNA-onderzoek hetzelfde en hoogstwaarschijnlijk zelfs
strenger zullen zijn als bij de huidige vrijwillige variant. Hierbij moet er dus nog steeds een
daderspoor beschikbaar zijn om DNA-profielen mee te vergelijken en het moet in het belang van
het onderzoek zijn. De vraag is dan ook wat het extra belang zou kunnen zijn om verplicht
grootschalig DNA-onderzoek te verkiezen boven vrijwillig grootschalig DNA-onderzoek. Met het
oog op het kunnen identificeren van de wereldbevolking zou er beargumenteerd kunnen worden
dat er een keer een wereldwijd grootschalig DNA-onderzoek zou moeten komen, om dit vervolgens
op te slaan zodat daarna for future reference er altijd een beroep kan worden gedaan op de
bekende DNA-profielen. Dit zou wellicht zelfs kunnen via vrijwillig grootschalig DNA-onderzoek.
Er is immers maar 3% van de wereldbevolking nodig om iedereen te kunnen identificeren. Dit
brengt echter ook weer nieuwe problemen met zich mee, namelijk het veilig en correct opslaan van
het celmateriaal en het tegengaan van misbruik van deze informatie. Dit zou echter weer een heel
ander en uitgebreider onderzoek worden om hier een gedegen advies over te kunnen geven. Verder
ben ik er, met het oog op de mogelijkheid om weigeraars in kaart te brengen en hier onderzoek
naar te verrichten om deze alsnog te verplichten tot DNA afname bij ernstige bezwaren en niet
slechts een redelijk vermoeden van schuld, nog niet van overtuigd dat verplicht grootschalig DNAonderzoek een juiste toevoeging zou zijn aan de huidige opsporingsmethoden. Het gaat immers om
een afweging van de belangen, het doel en de maatschappelijke behoefte. Dit wordt mijn inziens
bevestigd door bovenstaand onderzoek.

Prima facie zie ik derhalve niet dat verplicht grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek zou
voldoen aan een dwingende maatschappelijke behoefte. Het voldoet wel aan de maatschappelijke
behoefte omdat genetische genealogie zich heeft bewezen in cold cases, maar de dwingende
noodzakelijkheid is er niet. Hieronder wordt dit nader uiteengezet aan de hand van de factoren die
het EHRM gebruikt bij de beoordeling van de dwingende noodzakelijkheid.

1. Margin of appreciation.
De margin of appreciation draait zoals gezegd om de beleidsvrijheid van de lidstaten. Het EHRM
kan niet op de stoel van de nationale wetgever gaan zitten, waardoor er bij de beoordeling van een
mogelijke inbreuk enige terughoudendheid moet worden betracht. De beleidskeuzes liggen bij de
lidstaten. Hoe groot de margin of appreciation is die staten op bepaalde thema’s hebben, is
afhankelijk van het doel dat wordt nagestreefd door de staat en het belang van het geschonden
recht van het individu.342 De margin of appreciation is daardoor onderverdeeld in nog drie
voorwaarden, namelijk (1) de Europese consensus;343 (2) het belang van het grondrecht voor het
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individu344 en; (3) het doel dat met de inbreuk wordt gediend.345 Hieronder zullen deze criteria
nader worden uitgewerkt in het licht van de onderzoeksvraag.
Europese consensus

Bij de beoordeling van een nieuwe opsporingsmethode zouden overwegingen over de inbreuk op de
privacy en de bepaling waarmee de inbreuk wordt gerechtvaardigd als voorbeeld kunnen worden
gebruikt indien binnen de lidstaten van de Raad van Europa consensus bestaat.346 Een eventuele
meewerkverplichting zal hoogstwaarschijnlijk strenger worden getoetst door het EHRM dan
andere dwangmiddelen die een inbreuk maken op artikel 8 EVRM. Reden hiervoor is dat er op dit
moment nog geen enkele andere Europese lidstaat is die een meewerkverplichting heeft bij een
dwangmiddel vergelijkbaar met grootschalig DNA-onderzoek zo is uit onderzoek in 2013347
gebleken en ook nu heb ik nog geen lidstaat kunnen vinden waarbij dit wel het geval was.
Daarnaast is het waarschijnlijk dat geen enkele rechtsstaat ter wereld dit heeft.348 De Europese
consensus lijkt dan ook te zijn dat het niet gerechtvaardigd is om een meewerkverplichting in de
wet op te nemen. Dit is een indicatie dat de meewerkverplichting niet als dwingend noodzakelijk
wordt beschouwd.

Belang van het grondrecht voor het individu

Het EHRM heeft geoordeeld dat DNA-materiaal veel gevoelige informatie bevat over een individu,
inclusief materiaal over diens gezondheid en een unieke genetische code die van groot belang is
voor het betreffende individu en zijn familieleden.349 De wetgever heeft een beperkte ruimte
wanneer het gaat om inbreuken op de fysieke integriteit ter opsporing. De bescherming van
persoonsgegevens is van fundamenteel belang voor het genot van een persoon van zijn of haar
recht op respect op privé- en gezinsleven uit artikel 8 EVRM.350 De nationale wetgeving moet dus
passende waarborgen bieden om te voorkomen dat het gebruik van DNA-materiaal in strijd met
artikel 8 EVRM wordt vergaard, geanalyseerd, bewaard en gebruikt.351 De bescherming is des te
meer belangrijk wanneer het gaat om verwerking voor opsporingsdoeleinden.352 Het is mogelijk
dat het belang van de betrokkenen en de maatschappij als geheel bij de bescherming van
persoonsgegevens, met inbegrip van vingerafdrukken en DNA-materiaal, niet opweegt tegen het
legitieme belang van misdaadpreventie.353

Het grondrecht van het individu is daarbij van zwaarwegend belang waardoor er steeds opnieuw
gekeken moet worden naar deze verhouding.354 In het geval van verplicht grootschalig DNAverwantschapsonderzoek is er niet alleen sprake van een inbreuk op het recht van het individu
maar ook van zijn of haar familieleden. Een meewerkverplichting zou een relatief ernstige inbreuk
maken op het recht uit artikel 8 EVRM bij niet-verdachte burgers.355 Volgens het EHRM zijn er
EHRM 10 april 2007, appl. no. 6339/05, ro. 77 (Evans vs. het Verenigd Koninkrijk).
EHRM 6 juni 2013, appl. no. 38450/05, ro. 134 (Sabanchiyeva en anderen vs. Rusland).
346 Van Toor 2017, p. 297.
347 Van Kempen & Van der Staak 2013, p. 156.
348 Van Kempen & Van der Staak 2013, p. 156.
349 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 72, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
350 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 103, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
351 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 103, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
352 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 104, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
353 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 104, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
354 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 104, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
355 Van Kempen & Van der Staak 2013, p. 211.
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drie redenen aan te voeren over waarom het afnemen van DNA-materiaal en het opstellen van
DNA-profielen aanzienlijke inbreuken zijn. Het gaat namelijk om celmateriaal dat hoogst
persoonlijk van aard is, veel gevoelige informatie over een individu bevat en ervoor zorgt dat er een
unieke genetische code wordt vastgelegd die van grote relevantie is voor het individu en zijn
verwanten.356 Hiermee maakt identificatie op basis van grootschalig DNA-onderzoek een
zwaarwegende inbreuk op artikel 8 EVRM. Het EHRM houdt er daarnaast rekening mee dat
privacybelangen in de toekomst via het afgenomen materiaal negatief worden beïnvloed op nieuwe
en nog onvoorziene manieren.357 Hierbij is het belangrijk om te kijken naar eventuele wettelijke
waarborgen. Tot slot voert het EHRM ook aan dat het mogelijk is om via DNA-profielen de
etniciteit van burgers vast te stellen, wat ook wordt gebruikt in de strafrechtelijke opsporing.
Hierdoor moet ook het non-discriminatie beginsel in acht worden genomen, wat de inbreuk op het
privéleven nog zwaarder laat wegen.358

Het doel dat met de inbreuk wordt gediend

Het belang van het grondrecht van het individu is hiermee vastgesteld. Het doel dat met de inbreuk
wordt gediend is het ontdekken en daarmee voorkomen van misdrijven.359 Dit gebeurt door het
opslaan van DNA-materiaal en DNA-profielen. Er moet worden gekeken of het legitieme doel dat
hier tegenover staat een inbreuk op dit grondrecht rechtvaardigt. Dit wordt verder beoordeeld door
middel van de proportionaliteitstoets.

2. Dwingende maatschappelijke behoefte

Een inbreuk op het recht op privacy is noodzakelijk wanneer het in een dwingende
maatschappelijke behoefte voorziet.360 Er wordt gekeken naar de dwingende maatschappelijke
behoefte waarbij dit wordt beoordeeld aan de hand van eventuele minder bezwarende
alternatieven361 en de manier waarop de inbreuk op een effectieve wijze bijdraagt aan het vervullen
van de maatschappelijke behoefte.362

Ik betwijfel of er een dwingende maatschappelijke behoefte is om het opsporingsarsenaal uit te
breiden. De kans dat het EHRM een meewerkverplichting bij grootschalig DNA-onderzoek niet
noodzakelijk in een democratische samenleving acht is mijns inziens sterk aanwezig. Er moet
overtuigend worden gemotiveerd waarom er sprake zou zijn van een 'dringend maatschappelijk
belang’. Grootschalig DNA-onderzoek wordt nu alleen ingezet wanneer er een zeer ernstig misdrijf
is dat grote maatschappelijk onrust veroorzaakt en waarbij het onderzoek is vastgelopen.363 De
meeste burgers zijn bereid om vrijwillig aan dit type onderzoek mee te merken, waardoor een
meewerkverplichting klaarblijkelijk niet noodzakelijk is. In de zaak Marianne Vaatstra hebben van
de 7.300 opgeroepen mannen 6.746 ook daadwerkelijke deelgenomen.364 In de zaak Milica van
EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 72, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 70-72, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
358 Van Kempen & Van der Staak 2013, p. 150.
359 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 100 (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk
360 EHRM 26 april 1979, appl. no. 6538/74, par. 62 (Sunday Times vs. het Verenigd Koninkrijk).
361 EHRM 22 april 2013, appl. no. 48876/08, par. 110 (Animal Defenders International vs. het Verenigd Koninkrijk).
362 EHRM 18 mei 2004, appl. no. 58148/00, par. 53 (Éditions Plon vs. Frankrijk).
363 Artikel 151da Sv.
364 Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 64.
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Doorn was de opkomst nog hoger. Hier zijn 133 mannen persoonlijk benaderd om deel te nemen
aan het DNA-verwantschapsonderzoek, waarvan slechts twee mannen hebben geweigerd.365
Hierdoor lijkt een meewerkverplichting niet noodzakelijk. Het zou er slechts voor kunnen zorgen
dat de medewerking nog hoger wordt.

Daarnaast is het bekend dat een weigeraar wellicht alsnog op een andere manier onder dwang
DNA-materiaal af kan staan. Weigeraars mogen niet enkel op grond van de weigering als verdachte
worden aangemerkt. Het kan echter wel aanleiding zijn om nader onderzoek naar hen te doen.
Uiteindelijk kunnen de resultaten uit dit onderzoek gecombineerd met de eerdere weigering ervoor
zorgen dat er een voldoende ernstige verdenking is waardoor alsnog gedwongen DNA-onderzoek
kan worden uitgevoerd.366 Deze mogelijkheid is in artikel 151b lid 1 Sv opgenomen onder de
noemer ‘ernstige bezwaren’ tegenover de verdachte. Wanneer er geen verdenking rondom de
weigeraar kan worden geplaatst, zal er geen dwang kunnen worden toegepast.367 Vervolgens kan de
officier van justitie bepalen dat er onder dwang celmateriaal kan worden afgenomen ten behoeve
van DNA-onderzoek.368 Eventueel kan de rechter-commissaris hier ook toestemming voor
geven.369 Deze mogelijkheden dragen er aan bij dat de kans wordt verkleind dat het EHRM een
meedwerkverplichting als dringend maatschappelijk belang ziet.

Daarnaast ligt het ook in de lijn der verwachting dat de animo om mee te werken achteruit gaat
wanneer er sprake zal zijn van een juridische verplichting in plaats van goed burgerschap.370 In dit
huidige onderzoek gaat het om de zoektocht naar antwoorden in cold cases. Ter volledigheid wil ik
dan ook vermelden dat er wellicht eerder een noodzakelijkheid voor de democratische samenleving
zal worden aangenomen wanneer er sprake is van zeer ernstige criminaliteit die nog niet tot
stoppen is gebracht, zoals bijvoorbeeld een seriepleger is die nog actief is.371

3. Proportionaliteitstoets

De proportionaliteitstoets houdt in dat alleen een proportionele inbreuk noodzakelijk is in een
democratische samenleving.372 Hierbij wordt gekeken naar de aard en gewicht van het grondrecht
voor het individu en de aard en de ernst van de inbreuk op het grondrecht.373 De proportionaliteit
is afhankelijk van het specifieke aspect van de privacy waarop een inbreuk wordt gemaakt.374
Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen fundamentele, essentieel, intieme aspecten van het
privéleven en aspecten die minder belangrijk zijn.375 Het hangt er daarbij af hoe belangrijk het
grondrecht is voor het individuele bestaan of de persoonlijke identiteit.376 De proportionaliteit
wordt verder bepaald door ernst en aard van het strafbare feit377, de concrete breedte van de
inbreuk378 en de gevolgde procedurele waarborgen.379 In het licht van het bovenstaande lijkt er

Winter, Hoving, Boxum & Veen 2019, p. 64.
Kamerstukken II 2000/2001, 27 400 VI, nr. 49, p. 8.
367 Van Kempen & Van der Staak 2013, p. 4.
368 Artikel 151b lid 1 Sv.
369 Artikel 195d Sv.
370 Van Kempen & Van der Staak 2013, p. 157.
371 Van Kempen & Van der Staak 2013, p. 159.
372 EHRM 6 juni 2013, appl. no. 18071/05, par. 213 (Maskhadova en anderen vs. Rusland).
373 Van Toor 2017, p. 302.
374 Van Toor 2017, p. 302.
375 EHRM 22 maart 2012, appl. no. 30078/06, par. 137 (Konstantin Markin vs. Rusland).
376 EHRM 6 juni 2013, appl. no. 18071/05, par. 224 (Maskhadova en anderen vs. Rusland).
377 EHRM 28 september 2000, appl. no. 25498/94, par. 72-74 (Messina vs. Italie nr. 2).
378 EHRM 4 december 2008, NJCM-Bulletin 2009, 4, par. 199, m.nt. Van der Staak (S. & Marper vs. het Verenigd Koninkrijk).
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geen sprake ze zijn van een proportionele inbreuk. Het is namelijk niet zonder meer bewezen, en
zelfs hoogst onwaarschijnlijk, dat het EHRM een dwingend maatschappelijk belang zal accepteren.
Het gaat immers nog steeds om niet-verdachte burgers die worden geacht om mee te werken. Het
betrokken worden in een grootschalig DNA-onderzoek telt zwaarder als inbreuk op het privéleven
dan wanneer er bijvoorbeeld aan een niet-verdachte gevraagd wordt om zichzelf te identificeren.380
Het EHRM kijkt bij de proportionaliteitstoets met betrekking tot celmateriaal vooral naar de aard
van het materiaal. Doordat er sprake is het afnemen en opslaan van zo een belangrijk aspect uit
iemands privéleven, weegt dit niet op tegen het doel.381 Het maken van een wezenlijke inbreuk op
artikel 8 EVRM jegens een niet-verdachte burger door deze in een strafrechtelijk onderzoek te
betrekken is slechts toegestaan indien er een met die burger samenhangend gegrond vermoeden is
dat dit relevante feiten voor het onderzoek zal opleveren.382 Bij verplicht grootschalig DNAonderzoek lijkt deze kans steeds kleiner te worden naarmate er meer personen zullen meedoen.
Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat het EHRM de proportionaliteitstoets zal aannemen.

Aan de hand van bovenstaande voorwaarden is het invoeren van verplicht grootschalig DNAonderzoek in de zoektocht naar het oplossen van cold cases besproken. De vraag staat centraal of
een inbreuk op de privacy volgens artikel 8 EVRM te rechtvaardigen is tegenover diegenen die
verplicht mee moeten werken. Hierbij wordt aangenomen dat deskundigen met genetische
genealogie iedereen kunnen identificeren als zij van 3% van de wereldbevolking een DNA-profiel
opmaken. Deze nieuwe opsporingsmethode wordt getoetst aan de voorwaarden uit artikel 8 lid 2
EVRM, de gerechtvaardigde inbreuk op het recht op privacy, namelijk aan de voorwaarden ‘with a
legitimatie aim’ en ‘necessary in a democratic society’. Om volledig aan de voorwaarden te
voldoen, moet er een wettelijke basis worden opgenomen. Met het oog op de omvang van het
onderzoek zullen de voorwaarden voor de wettelijke basis niet verder worden uitgewerkt in het
kader van de onderzoeksvraag. Reden hiervoor is als volgt. Het voorgaande in acht genomen zijn er
een voorwaarden waar wel aan kan worden voldaan volgens artikel 8 lid 2 EVRM, maar ook een
aantal voorwaarden waarbij het twijfelachtig is of het EHRM hierin mee zal gaan. Dit betekent dat,
mijns inziens, verplicht grootschalig DNA-onderzoek (genetische genealogie) in de zoektocht naar
het oplossen van cold cases niet gerechtvaardigd is tegenover de inbreuk op de privacy volgens
artikel 8 EVRM van diegenen die verplicht mee moeten werken. Het afnemen van
lichaamsmateriaal door DNA-onderzoek levert een inbreuk op volgens artikel 8 lid 1 EVRM omdat
een DNA-profiel veel persoonlijke informatie bevat. Toch kan er sprake zijn van een
rechtvaardiging volgens artikel 8 lid 2 EVRM mits een nationale wettelijke regeling onder de juiste
voorwaarden wordt opgesteld. Zoals bekend, is deze nationale nationale regeling er nog niet.
Ondanks dat er sprake is van a legitimate aim en er wellicht mogelijkheden zijn om te voldoen aan
de richtlijnen met betrekking tot een rechtmatige wettelijke bepaling, wordt er aan vrijwel alle
criteria rondom de voorwaarde necessary in a democratic society niet voldaan.

Uit dit onderzoek volgt dan ook de conclusie dat aangenomen dat deskundigen met genetische
genealogie iedereen kunnen identificeren als zij van 3% van de wereldbevolking een DNA-profiel
opmaken, het invoeren van verplicht grootschalig DNA-onderzoek in de zoektocht naar het
oplossen van cold cases niet te rechtvaardigen is tegenover de inbreuk op de privacy volgens artikel
8 EVRM van diegenen die verplicht mee moeten werken.

Van Kempen & Van der Staak 2013, p. 157.
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