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Het is een fraaie dinsdagmiddag in mei. Op het politiebureau gaat de telefoon.
Het is Gerard van Kapsalon Gerard, de plaatselijke kapper in Glanerbrug. Hij
meldt dat mevrouw Terlet niet op haar afspraak van 12.00 uur is verschenen. Dit
is merkwaardig want mevrouw Terlet is altijd erg punctueel. Hij heeft geprobeerd haar thuis te bereiken, maar daar werd niet opgenomen. Gerard maakt
zich vooral zorgen, omdat mevrouw Terlet een oude, rijke, alleenstaande dame is
met gezondheidsproblemen.
Het bovenstaande verhaal zou waar kunnen zijn. Het vervolg ook: de politie
gaat naar het huis van mevrouw Terlet. Op hun bellen wordt niet opengedaan.
Na het forceren van de keukendeur, wordt mevrouw Terlet aangetroffen. Ze is
dood en ze lijkt gewurgd te zijn. De technische recherche wordt gewaarschuwd
en komt ter plaatse voor het sporenonderzoek. Aan het huis zijn geen sporen van
braak. In een prullenbak worden twee latex handschoenen gevonden die waarschijnlijk door de dader zijn gebruikt. De handschoenen worden veiliggesteld
voor een latere geursorteerproef: ze worden met een pincet in een glazen pot
gedaan en de pot wordt gemerkt en verzegeld. Tegelijkertijd wordt het tactische
onderzoek gestart. Mevrouw Terlet is op zaterdag nog gesignaleerd in de buurt.
De lijkschouwer geeft als vermoedelijk tijdstip van overlijden de nacht van zaterdag op zondag. Later wordt bevestigd dat mevrouw Terlet is overleden door verstikking. Zij is dus inderdaad gewurgd. De dader heeft vermoedelijk achter haar
gestaan en heeft met zijn handen haar keel dichtgeknepen.
Het opsporingsonderzoek concentreert zich al gauw op Koen, een neef van
het slachtoffer. Hij is zaterdagochtend bij haar op bezoek geweest. Hij heeft
financiële problemen en profiteert van haar dood. Op grond van deze aanwijzingen wordt hij aangehouden. Hij ontkent echter iets met de moord te maken te
hebben. Het bewijs tegen hem is vooralsnog vooral indirect. Er zijn weliswaar van
hem vingerafdrukken in de woning van mevrouw Terlet gevonden, maar dat zegt
niets omdat hij met enige regelmaat bij haar op bezoek kwam. De latex handschoenen, die vermoedelijke door de dader zijn gebruikt, moeten dus uitkomst
bieden. De meest logische volgende stap is derhalve een geursorteerproef.
In zo’n geursorteerproef – ook wel, en formeel juister, geuridentificatieproef
genoemd – ruikt een speciaal daartoe getrainde politiehond aan een uitgangspunt (in dit geval de latex handschoenen). Vervolgens wordt onderzocht of de
hond overeenkomst in geur ruikt tussen het uitgangspunt en de geur van de verdachte. Dat is de geursorteerproef is zijn meest eenvoudige vorm. Bij de uitvoering daarvan komt echter heel wat meer kijken, wil het resultaat van de proef
deugdelijk bewijs opleveren. Daarvoor bestaat een uitgebreide procedure die wij
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in dit hoofdstuk bespreken. De essentie van die procedure is dat ervoor wordt
gezorgd dat als de hond het uitgangspunt verbindt met de verdachte, de hond
dat uitsluitend doet op basis van de overeenkomst in geur.
Als die procedure goed gevolgd wordt en daarvan netjes proces-verbaal wordt
opgemaakt, levert de proef een sterk bewijsmiddel op.1 De resultaten van
geursorteerproeven worden in Nederland daarom – overigens in tegenstelling
tot de meeste buitenlanden – als bewijsmiddel door de rechter geaccepteerd.2
De waarde die rechters aan het werk van de hond geven, is kennelijk gebaseerd op een groot vertrouwen in de kwaliteiten van de hond. Die bestaan uit een
combinatie van drie kenmerken: de hond is bijzonder ontvankelijk voor training, de hond heeft een uitstekende neus en de hond is voor mensen hanteerbaar.3 Die kenmerken hebben de hond een groot werkterrein gegeven, waarbij
het steeds op ruiken aankomt: het vinden van mensen in lawines en ingestorte
gebouwen, het opsporen van lijken, drugs, fruit en explosieven en het volgen van
sporen in de jacht op wild en mensen. Het vertrouwen in de hond is gebaseerd
op de soms spectaculaire resultaten die de hond in de praktijk bij dit soort taken
boekt.
Voor alle genoemde taken is de hond getraind een bepaald soort geur of geuren te herkennen. De geursorteerproef is wat moeilijker. De hond moet daarvoor niet steeds weer dezelfde geuren herkennen, maar moet ook in staat zijn
tussen gelijkende geuren te onderscheiden. Hij moet immers in staat zijn de geuren van verschillende mensen uit elkaar te houden. Dat de hond zulks kan, is de
belangrijkste veronderstelling die aan de geursorteerproef ten grondslag ligt.
Wij komen hierop terug.
Naar een deugdelijke procedure
Nederland heeft een lange traditie in het accepteren van aanwijzingen door honden.4 Al in het begin van de vorige eeuw boekte agent Water van de Gemeentepolitie Amsterdam met de hond Albert grote successen onder leiding van de
bekende politiedeskundige dr. Van Ledden Hulsebosch. In die tijd werd het uitgangspunt in een weckfles bewaard en werd ‘op de man’ gesorteerd. De verdachte werd in een rij gezet tussen vijf andere mannen – die noemen wij verder
de bijleggers5 – en de hond gaf door blaffen aan dat hij overeenkomst in geur
bespeurde (zie figuur 1). Natuurlijk werd de reactie van de hond bij deze manier
van sorteren mede bepaald door de reactie van de mannen in de rij, zeker als de
verdachte bang was. Een oplossing hiervoor was de mannen achter een scherm

1.
2.
3.

4.
5.

Schoon (1997a) en Van Koppen (1995b).
Zie bijvoorbeeld HR 24 november 1992, NJ 1993, 249 (Contra-expertise sorteerproef), DD 93.159 en
Van der Westen-Baptist (1998).
Het laatste kenmerk is vermoedelijk de reden dat, voor zover ons bekend, sorteerproeven nog
niet zijn geprobeerd met andere soorten dieren die eveneens een goede neus hebben, zoals
varkens en ratten.
Zie voor een historisch overzicht Schoon & Massop (1995).
Vergelijk hierbij de procedures van visuele identificatie door getuigen in een zogenaamde
Oslo-confrontatie, beschreven in hoofdstuk 28, en de meervoudige confrontatie bij
stemherkenningen, beschreven in hoofdstuk 29.
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te zetten, eventueel met een ventilator achter hen om hun geur naar de hond te
waaien (zie figuur 2).

Figuur 1: Het op de man sorteren.

Figuur 2: Sorteren op mannen achter een scherm.
De volgende belangrijke stap in de sorteerproef was om niet de personen zelf,
maar voorwerpen die zij hadden vastgehouden door de hond te laten onderzoeken. Tegenwoordig worden daarvoor meestal geurdoeken of stalen buisjes
gebruikt die steriel zijn gemaakt voordat zij door de mannen worden ‘belucht’
(zie ). De hond moet dan kiezen uit een rij geurbuisjes of doeken die eventueel
in glazen potten worden aangeboden.
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Figuur 3: De hond krijgt lucht van een latex handschoen (© KLPD).
Hoewel de geursorteerproef tegenwoordig nog steeds gebaseerd is op deze oervorm, is de procedure vooral de afgelopen twee decennia sterk verfijnd. De combinatie van het vertrouwen van de Nederlandse rechter en de nietwetenschappelijke achtergrond van de toegewijde bedenkers en uitvoerders van
geursorteerproeven, heeft vertragend gewerkt in het ontstaan van inzicht in de
noodzaak van veranderingen. De belangrijkste aanzet tot die verfijning zijn de
fouten die in 1984 zijn gemaakt door de Zaanse politieman Kaldenbach met zijn
hond Tim in de zogenaamde Paskamermoord.6 De regelgeving van 19977 voorkomt inmiddels veel van de bezwaren die door de jaren heen zijn geuit.8
Holland voorop
Door de kritiek en de aanpassingen die daarop in de procedure van de geursorteerproef zijn aangebracht, loopt Nederland op dit gebied tegenwoordig sterk
voor op de rest van de wereld. In de Verenigde Staten worden tegenwoordig
geen geursorteerproeven meer uitgevoerd.9 Pogingen om in het Verenigd
Koninkrijk ook geursorteerproeven in te voeren, zijn tot nu toe op niets uitgelopen.10 In Denemarken is men pas in het begin van de jaren negentig begonnen
met geursorteerproeven.11 Deze voor hen nieuwe onderzoeksmethode moest uit-

6.

Zie D. Nierop & Elberse (1989) en de beschrijving door Kaldenbach (1998, pp. 127-139) zelf.
In het begin van 2002 bleek dat in de proeven van Kaldenbach inderdaad de verkeerde man
als dader van deze moord was aangewezen toen met nieuwe DNA-technieken bleek dat niet de
oorspronkelijk (en in eerste instantie veroordeelde) verdachte de dader was, maar de
drugsverslaafde Kemal Errol die echter al in 1992 was overleden.
7. Keuringsreglement (1997).
8. Van Koppen (1993) en Van Koppen (1997).
9. In het verleden zijn in de Verenigde Staten wel proeven uitgevoerd en ook als bewijsmiddel
door de rechter geaccepteerd. Een overzicht hiervan is te vinden bij Taslitz (1990).
10. Settle (1992), Settle, Sommerville, McCormick & Broom (1994) en Sommerville & Green
(1989). Er is echter hernieuwde belangstelling van de politie voor dit middel, hetgeen blijkt uit
informatie aanvragen van de Engelse politie bij de Unit Speurhonden van het KLPD.
11. Persoonlijke mededeling P.J. Hansen, Chief Inspector van de National Police Dog School of
Denmark.
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gebreid worden getoetst voor zij werden geaccepteerd. In Polen werden in het
verleden door hondengeleiders zelf op een nogal aanvechtbare wijze proeven
uitgevoerd. Dat is daar nu voorbehouden aan experts die een uitgebreide forensische opleiding hebben ondergaan. Zij gebruiken getrainde honden en hun
geleiders als middel om tot een geuridentificatie te komen, en hun deskundigenrapportages worden nu weer als bewijsmiddel opgevoerd en geaccepteerd.12 In
België wordt de proef voornamelijk als opsporingsmiddel gebruikt.13 In Hongarije wordt de proef erg veel gebruikt; het is daar een standaard onderdeel van de
opsporing.14 Finland heeft enkele keren Deense honden gebruikt voor zaken, en
ook daar zijn resultaten van de geursorteerproeven in strafzaken als bewijsmiddel geaccepteerd.15 In Duitsland wordt de proef al enige decennia uitgevoerd,
maar er zijn nog steeds geen harde uitspraken over gedaan door de rechter.16
Veronderstellingen
Aan de geursorteerproef ligt een aantal veronderstellingen ten grondslag die
alle waar moeten zijn om de sorteerproef zinvol te kunnen uitvoeren. De eerste,
en belangrijkste, veronderstelling is dat elke mens een unieke geur heeft, of
althans een geur die zo uniek is, dat de kans voldoende laag is dat twee gelijke
geuren in een willekeurige groep van zes personen – de gebruikelijke grootte
van de proef – voorkomen. Onverbrekelijk daaraan verbonden is de tweede veronderstelling dat de hond in staat is die verschillen te ruiken. Pogingen van Sommerville in Cambridge om het werk van de hond na te laten doen door een
machine zijn op niets uitgelopen.17 Het werk van de hond kan dus niet op enige
manier gecontroleerd worden, behalve door meerdere honden dezelfde proef te
laten uitvoeren. Ten derde moet aangenomen worden dat geuren voldoende stabiel zijn om enige tijd na een misdrijf een uitgangspunt aan de geur van een verdachte te kunnen koppelen. Wij bespreken deze uitgangspunten achtereenvolgens.
Unieke geur
Er is enig chemisch bewijs voor de unieke geur van mensen. Uit extrapolatie van
de functies van de verschillende klieren bij zoogdieren volgt dat talgklieren de

12. Wójcikiewicz (2000).
13. Persoonlijke mededeling Guy Denys, Federale Politie, Directie Operationele Dienst,
Hondensteun, België.
14. Persoonlijke mededeling I. Koskovics, Directeur van de School voor hondegeleiders van de
Hongaarse Nationale Politie.
15. Mededeling I. Hormila, Police Dog Training Centre Finland, tijdens seminar in Finland,
februari 2002.
16. In een moordzaak in Limburg (Duitsland) in 1998 is door vijf honden een relatie gelegd met
een verdachte. Ondanks het ontbreken van ander bewijs is de politie, gesterkt door deze
aanwijzing, steeds met de zaak bezig gebleven. Bijna twee jaar later bleek het mogelijk om met
nieuwe techniek-en alsnog een DNA-vergelijking te maken. De resultaten hiervan bevestigden
de aanwijzingen van de honden. Uiteindelijk is de verdachte voor de moord veroordeeld. In de
motivering van het vonnis werd echter geen melding gemaakt van de bevindingen van de
honden.
17. Sommerville & Green (1989).
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meest waarschijnlijke bron zijn van individuele verschillen in lichaamsgeur. Deze
klieren produceren talg die op de huid achterblijft. Die talg wordt door bacteriën omgezet in vetzuren. De verhouding tussen de verschillende vetzuren hangt
grotendeels af van de verschillen in samenstelling van de bacteriepopulatie op
de huid. Vetzuren zijn ook bij andere dieren bekend als de bron van individuele
geur.18 Ze blijven relatief lang in de omgeving aanwezig en worden als geursignaal gebruikt. Baby’s kunnen bijvoorbeeld een met zeep gewassen borst niet
meer vinden, terwijl dat wel lukt bij een met water gewassen borst.19
Er zijn meer dan 200 verschillende vetzuren geïdentificeerd op de menselijke
huid.20 De vergelijking van vetzuren op de huid bij eeneiige tweelingen en bij
niet-verwante mensen leidde tot de conclusie dat de samenstelling van deze vetzuren onder genetische invloed staat.21 Verder onderzoek liet zien dat de groep
genen verbonden met het immuunsysteem (het zogenoemde HLA-complex)
verantwoordelijk was voor de geur.22 Mensen blijken deze aan het immuunsysteem gerelateerde geuren te kunnen ruiken in urine,23 en zich zelfs door deze
geuren in lichaamsgeur te laten leiden in hun partnerkeuze.24 Het pad van
‘genen van het immuunsysteem’ naar ‘geur op de huid’ is nog niet geheel opgehelderd, maar het is in elk geval duidelijk dat bacteriën op de huid een duidelijke invloed hebben.25 Het lijkt erop dat het – bijzonder polymorfe –
immuunsysteem de stabiele en unieke bacteriesamenstelling op de huid bepaalt,
die op zijn beurt weer de talg afbreekt tot de relatief unieke combinatie vetzuren
op de huid.26
Honden onderscheiden mensen op basis van hun geur
De tweede veronderstelling van geuridentificatie door honden, dat de honden
mensen op grond van hun geur kunnen onderscheiden, wordt zonder meer
door een grote hoeveelheid onderzoek ondersteund.27 De veronderstelling dat
de hond verschillen in menselijke geur kan ruiken, wordt bijvoorbeeld ondersteund door experimenten van Buytendijk en van Hepper.28 Buytendijk vond dat

18. Stewart & Downing (1991), Ninomiya & Brown (1995), Lai & Johnston (1994), Natynczuk &
Macdonald (1992) en Matochik & Barfield (1991).
19. Varendi, Porter & Winberg (1994).
20. Nicolaides (1974) en Nicolaides & Apon (1977).
21. Stewart, McDonnell & Downing (1986).
22. Eggert, Uharek, Muller-Ruchholtz & Ferstl (1993); G.K. Beauchamp, Yamazaki, Wysocki,
Slotnick, Thomas & Boyse (1985); en A.N. Gilbert, Yamazaki, Beauchamp & Thomas (1986).
23. Ferstl, Eggert, Westphal, Zavazava & Muller-Ruchholtz (1992); Ferstl & Eggert (1992); en
Ferstl, Eggert, Pause, Schuler, Luszyk, Westphal & Zavazava (1991).
24. Wedekind, Seebeck, Bettens & Paepke (1995).
25. Ninomiya & Brown (1995); Singh, Herbert, Roser, Arnott, tucker & Brown (1990); en
Macintosh Schellink, Rooney & Brown (1995).
26. Vaak wordt beweerd dat Aziatische rassen minder ruiken dan blanke of zwarte rassen. Dit heeft
te maken met de okselklier. Er zijn duidelijke raciale verschillen in de grootte van deze klier;
bij de helft van de Koreanen is deze klier zelfs volledig afwezig. Er zijn geen raciale verschillen
bekend wat betreft de talgklieren. Zie Stoddart (1990).
27. Enkele voorbeelden van onderzoek waaruit dit is gebleken: Brisbin & Austad (1991), Hepper
(1988), Kalmus (1955), Romanes (1887), Settle, Sommerville, McCormick & Broom (1994) en
Toner & Miller (1993).
28. Buytendijk (1973) & Hepper (1988).
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zijn hond het in 16 van de 22 pogingen juist had als op basis van een uitgangspunt gekozen moest worden uit drie geuren. Zowel die geuren als het uitgangspunt waren echter geen menselijke geuren, maar mengsels van vetzuren die in
menselijke geuren voorkomen. Hepper liet zijn honden kiezen tussen de geuren
van zowel eeneiige als twee-eiige tweelingen. De honden moesten de geur van
één van de leden van elke tweeling verbinden met één van de twee T-shirts die
door elk van hen gedragen was. Bij twee-eiige tweelingen en bij eeneiige tweelingen die onderling verschilden in leefomgeving en dieet, behaalden de vier
gebruikte honden steeds in meer dan 80 procent van de proeven een juist resultaat. De experimenten van Schoon met Nederlandse honden bevestigen eveneens dat honden mensen op basis van hun geur kunnen onderscheiden.29
Bij dergelijk onderzoek moeten echter drie essentiële kanttekeningen worden
geplaatst. Ten eerste betekent het meeste onderzoek dat honden met een zekere
graad van waarschijnlijkheid kunnen discrimineren, dat zij derhalve beter presteren dan op grond van toeval verwacht zou kunnen worden. Voor toepassing in de
forensische praktijk is dat echter niet voldoende. Daar is van belang dat een voldoende grote diagnostische waarde wordt bereikt om het resultaat van de geursorteerproef als bewijs te kunnen gebruiken. De vraag is dus niet of honden kunnen
discrimineren, maar hoe goed zij kunnen discrimineren. Wij komen hieronder
terug op de diagnostische waarde van geuridentificatie.
De tweede kanttekening heeft eveneens met de diagnostische waarde te
maken. De prestaties van honden lijken samen te hangen met de manier waarop
een geursorteerproef wordt uitgevoerd, de wijze waarop de hond is getraind, de
inherente kwaliteit van de hond of de huidige kwaliteit van een hond. Om met
het laatste te beginnen: een hond die bijvoorbeeld last heeft van kennelkuch –
een ziekte die het reukvermogen aantast – zal in een proef weinig waard zijn. De
overige elementen hangen met elkaar samen. De diagnostische waarde hangt
uiteraard af van de manier waarop een geursorteerproef wordt uitgevoerd en
welk systeem daarbij wordt gehanteerd. Maar sommige honden zijn beter
geschikt voor het ene systeem en andere weer voor het andere. Bovendien kunnen sommige honden beter leren dan andere, zodat ook dat weer van invloed
kan zijn op de diagnostische waarde. Een bepaalde diagnostische waarde geldt
dus slechts voor de methode waarvoor die is vastgesteld en voor de honden30 die
voor die methode aan een zekere minimumeis voldoen. Dit betekent ook dat,
gezien de verschillen in wijze van uitvoering van geursorteerproeven in verschillende landen, de diagnostische waarde van de resultaten ook sterk kan verschillen.
De derde kanttekening heeft te maken met de samenstelling van de geur. Wij
weten dat mensen een relatief unieke geur hebben die samenhangt met de
samenstelling van de vetzuren op de huid. Behalve die unieke geur is er echter
meer ‘geurinformatie’ op mensen te vinden; bijvoorbeeld of ze roken, bepaalde
zeep gebruiken, en andere informatie over hun leefomgeving. Honden kunnen
dit waarnemen, en dit zou hun keuze kunnen beïnvloeden. Zo hebben sommige
honden een hekel aan de geur van paarden en mijden daarom personen in de rij

29. Schoon (1997a).
30. Wij hebben het wel steeds over de honden, maar in de praktijk hangt de kwaliteit van de
geursorteerproef even sterk af van de kwaliteit van de hondengeleider en de combinatie die hij
vormt met zijn hond.
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die veel met paarden omgaan.31 In de opleiding van de honden behoort op dergelijke effecten getraind te worden, maar het is aan te bevelen hier bij de keuze
van bijleggers in de geursorteerproef rekening te houden.
Stabiele geur
De derde veronderstelling van de geuridentificatie is dat geuren voldoende stabiel zijn om na enige tijd nog zinvol een geursorteerproef uit te kunnen voeren.
Die veronderstelling valt in twee delen uiteen. Ten eerste moet de verdachte na
enige maanden nog dezelfde geur hebben als ten tijde van het delict. Ten tweede
moet de geur van het veiliggestelde voorwerp – het uitgangspunt – in die tijd niet
veranderen. Het is immers niet ongebruikelijk dat de geursorteerproef pas na
enige weken of maanden na het misdrijf wordt uitgevoerd.
Om met het laatste te beginnen: als mensen hun geur achterlaten, laten zij
tevens bacteriën achter. Deze bacteriën zullen onder vochtige en warme omstandigheden doorgaan met de afbraak van de vetzuren en huidschilfers. In die
omstandigheden zou deze voortgezette bacteriële werking ervoor kunnen zorgen dat de geur van het uitgangspunt verandert. Hoe sterk die werking is, is niet
bekend. King, Becker en Markee vonden dat honden tot ongeveer zes weken nog
menselijke geur konden waarnemen op een voorwerp dat onverpakt binnen had
gelegen.32 De Bruin bericht van sorteerproeven met goed bewaarde uitgangspunten die zelfs na drie jaar nog succesvol verliepen.33 Alhoewel er in geursorteerproeven nog geen systematisch onderzoek voorhanden is naar de stabiliteit
van de geur op het uitgangspunt, is het te verwachten dat de geur langdurig
waarneembaar is als de objecten in goede condities worden bewaard.34 Het is in
ieder geval duidelijk dat zonlicht, hoge temperaturen en vocht de afbraak van
organische stoffen versnellen en dus vermeden dienen te worden.
Voor een succesvolle geursorteerproef is het zeker even belangrijk dat de geur
van de verdachte tussen het moment van het misdrijf en het moment van de
geursorteerproef niet te sterk is veranderd. Gezien de samenhang tussen DNA
en menselijke geur kan verwacht worden dat de geur, althans voor zover die
afhangt van de vetzuursamenstellingen op de huid, in de tijd weinig verandert.35
Wij weten echter niet zeker of dat het enige is waarop de hond bij geuridentificatie let. Het kan bijvoorbeeld niet uitgesloten worden dat daarnaast de voeding
van de te identificeren mensen een belangrijke rol speelt bij identificatie door de
hond. Ook over de veronderstelling dat de geur in de tijd weinig verandert,
bestaat geen duidelijkheid. Mensen kunnen immers op een bepaald moment wel
een uniek geurpatroon hebben, maar onder invloed van omgevingsfactoren of
voeding zou dat unieke patroon kunnen wijzigen. In welke mate die invloed
bestaat, staat niet vast, maar er is onderzoek dat erop wijst dat een drastische wijzigingen in dieet na een week invloed heeft op de vetzuursamenstelling (en daar-

31. Jan de Bruin, voormalig hoofd Hondenbrigade Politieregio Rotterdam-Rijnmond,
persoonlijke mededeling.
32. J.E. King, Becker & Markee (1964).
33. De Bruin (1992) en De Bruin (1988).
34. Nog ongepubliceerd onderzoek van Schoon laat zien dat tot 6 maanden er geen grote
vermindering in het percentage identificaties zit. Langere termijnen zijn nog niet systematisch
onderzocht.
35. S.C. Green, Stewart & Downing (1984) en Stewart, McDonnell & Downing (1986).
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mee op de geur) op de huid.36 Het hierboven besproken onderzoek van Hepper
laat zien dat voeding en omgeving wel degelijk van invloed zijn op de afgegeven
geur.37 Ook over deze veronderstelling bestaan echter onvoldoende empirische
gegevens. Zolang dat niet het geval is, moeten daaraan vergaande consequenties
verbonden worden voor de procedure waarmee de sorteerproef wordt uitgevoerd, zoals hieronder duidelijk zal worden.
Een vierde veronderstelling
De geursorteerproef wordt in Nederland op een manier uitgevoerd die, naast de
drie genoemde, nog een andere veronderstelling impliceert, namelijk dat verschillende delen van het menselijk lichaam hetzelfde ruiken. Deze veronderstelling is niet altijd relevant, maar wel als de hond de geur van de handen van
verdachte en bijleggers moet vergelijken met een uitgangspunt dat de geur
draagt van een ander deel van het lichaam van de dader, bijvoorbeeld zijn achterwerk.38 Verschillende delen van het lichaam blijken echter een zodanige andere
geur af te scheiden dat honden, als zij niet goed getraind zijn, in de beschreven
situatie problemen kunnen hebben met het koppelen van uitgangspunt en verdachte.39
Juiste procedure
Zoals gezegd is de procedure van een goed uitgevoerde geursorteerproef
bedoeld ervoor te zorgen dat als de hond het uitgangspunt verbindt met de verdachte, hij dat uitsluitend doet op grond van de overeenkomt in geur. De diagnostische waarde van een geursorteerproef hangt nauw samen met het volgen
van deze procedure. Het is daarom van groot belang dat deze procedure goed is
omschreven, zodat men zich er precies aan kan houden. Alleen dan heeft de proef
een bekende waarde. Afwijken van de procedure leidt onherroepelijk tot vermindering van de diagnostische waarde en moet daarom worden vermeden.
De Nederlandse rechter stapt hier misschien wat al te gemakkelijk overheen,
daarin gesteund door de Hoge Raad.40
De eisen die gesteld worden aan de geursorteerproef lijken in menig opzicht
op de eisen die gesteld worden aan de procedure voor een (visuele) Oslo-confrontatie (zie hoofdstuk 28) en op de procedure bij het herkennen van stemmen
(zie hoofdstuk 29). Ook daar gaat het erom ervoor te zorgen dat als de getuige

36. Stewart & Downing (1991).
37. Hepper (1988).
38. Als bijvoorbeeld na een overval de vluchtauto wordt aangetroffen, is het verstandig met
geurdoeken de geur van de zittingen van die auto veilig te stellen.
39. Brisbin & Austad (1991), Sommerville, Settle, Darling & Broom (1993) en Schoon & De Bruin
(1994).
40. Zie HR 9 september 1997, NJ 1998, 89 (Sorteerproef). De Hoge Raad overwoog: ‘Gelet op de
aard en strekking van deze regelgeving heeft het Hof met juistheid geoordeeld dat de enkele
omstandigheid dat in het opsporingsonderzoek een of meer van de in het Keuringsreglement
of in de bijlage daarvan voorkomende regels niet zijn nagekomen, niet tot de conclusie leidt
dat het resultaat van de desbetreffende sorteerproef als onrechtmatig verkregen niet tot het
bewijs mag worden gebezigd.
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een bepaalde persoon aanwijst, hij dit doet op basis van zijn herinneringsbeeld
van het uiterlijk van die persoon of diens stem en niet op basis van iets anders.
In de thans vigerende procedure41 voor de geursorteerproef wordt met een
groot aantal mogelijke invloeden rekening gehouden. Wij bespreken die procedure hieronder. Maar uiteraard gaat aan elke geursorteerproef het veiligstellen
van het uitgangspunt vooraf.
De eerste fase: Het veiligstellen
Aan het veilig stellen van het uitgangspunt – een voorwerp of geurmonster
afkomstig van de plaats van het delict – moeten hoge eisen worden gesteld. Dat is
niet alleen van belang om contaminatie van de geur te voorkomen, maar ook om
ervoor te zorgen dat alleen geursorteerproeven worden uitgevoerd met uitgangspunten waarop hoogstwaarschijnlijk voldoende geur van de dader zit. Als namelijk aan het uitgangspunt te weinig geur zit, kunnen tijdens de proef allerlei
andere elementen een belangrijke rol gaan spelen, omdat de hond nu eenmaal
graag een buisje apporteert.
Voor het veiligstellen van sporenmateriaal werden door het GRAM42 zogenaamde Forensisch Technische normen vastgesteld. Voor sporenmateriaal ten
behoeve van geursorteerproeven zijn dat er twee.43 Het accent bij deze normering ligt op het voorkomen van contaminatie met andere geuren. Tevens op de
manier waarop het materiaal wordt bewaard, namelijk op zulk een wijze dat de
geuren zo goed mogelijk worden geconserveerd. Dit alles moet controleerbaar
zijn en dus in een proces-verbaal worden vastgelegd.44 Hoewel niet voorgeschreven, zou daarin alle relevante informatie moeten staan die van belang is om te
beoordelen of op het uitgangspunt voldoende geur van de dader zal zitten. Als
een voorwerp bijvoorbeeld enige tijd buiten heeft gelegen, is het belangrijk om
te weten welk weer het die periode is geweest.

40. (vervolg)In ’s Hofs overwegingen ligt verder besloten dat de bij de sorteerproeven gevolgde
werkwijze niet onverenigbaar was met een eerlijke procesvoering, waarvan in een geval als het
onderhavige sprake kan zijn indien opzet van en werkwijze bij de uitvoering van de
sorteerproeven strekte tot beïnvloeding van de resultaten (HR 8 juli 1992, NJ 1993, 407, Eisen
onrechtmatigheid identificatie). […] Voorts heeft het Hof geoordeeld dat in het onderhavige geval
de resultaten van de sorteerproeven betrouwbaar zijn en tot het bewijs kunnen worden
gebezigd. Dit feitelijke oordeel is in het licht van het verhandelde ter terechtzitting, zoals
hiervoor onder 6.1.2 weergegeven, niet onbegrijpelijk en kan in cassatie niet verder worden
getoetst. Ook in zoverre heeft het Hof het verweer dus op toereikende gronden verworpen.’
Deze zaak wordt beschreven in Van Koppen (1997).
41. Keuringsreglement (1997).
42. Stuurgroep Gemeenschappelijk Research voor Advies en Materialen, een overlegorgaan
waarin het Nederlands Forensisch Instituut, de Recherche School en het Landelijk Contact
Rechercheurs deelnemen.
43. In FT-norm 325 wordt het ‘veiligstellen van voorwerpen t.b.v. geursorteerproeven’ beschreven;
in FT-norm 326 het ‘maken en veiligstellen van geurmonsters t.b.v. geursorteerproeven’.
Geurmonsters worden bijvoorbeeld gemaakt in situaties waar het voorwerp zelf moeilijk is
veilig te stellen (zoals stoelzittingen van auto’s) of wanneer het voorwerp voor ander
onderzoek noodzakelijk is. De geur op een voorwerp wordt door middel van contact en
luchtcirculatie overgebracht op een standaard geurdoek van Engels pluksel.
44. In veel strafdossiers ontbreekt een apart proces-verbaal waarin het veiligstellen en bewaren
worden beschreven. Rechters zouden erop moeten staan dat een dergelijk proces-verbaal
aanwezig is, voordat het resultaat van een geursorteerproef als bewijs wordt geaccepteerd.
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Soms is het nodig om aan hetzelfde voorwerp verschillende onderzoeken uit
te voeren. Het is dan van belang dat zulks zodanig wordt gedaan dat de onderzoeken elkaar niet belemmeren. Zo is het niet goed mogelijk om een geursorteerproef uit te voeren als er eerst dactyloscopisch onderzoek is uitgevoerd, maar
als er een geurmonster van een voorwerp is gemaakt voordat het dactyloscopisch
onderzoek is uitgevoerd zijn de twee soorten onderzoek aan hetzelfde voorwerp
goed mogelijk.
De tweede fase: Geuren verzamelen
Bij een geursorteerproef moet de hond – na te hebben geroken aan het uitgangspunt – kiezen uit de geuren van een aantal personen. Bij de proef moet er rekening mee worden gehouden dat de hond graag een geur apporteert. Als hij dan
slechts met één enkele persoon – de verdachte – zou worden geconfronteerd,
zou die neiging van de hond ervoor kunnen zorgen dat hij te vaak ten onrechte
de verdachte aanwijst. Als de hond moet kiezen uit een aantal personen wordt er
in ieder geval voor gezorgd dat de kans gering is dat hij op die manier bij toeval
de verdachte aanwijst.
Het verzamelen van geuren bij de verdachte gebeurt uiteraard pas nadat die is
aangehouden. De verdachte moet dat dulden;45 een geursorteerproef wordt
beschouwd als een maatregel in het belang van het onderzoek.46 De advocaat van
de verdachte kan bij de geurverzameling aanwezig zijn.
De geuren van de verdachte, de controlepersoon47 en de overige bijleggers
worden verzameld op roestvrijstalen buizen, die gedurende enkele minuten in
de hand worden gehouden.48 De controlepersoon brengt zijn geur tevens aan op
een zogenaamd controlevoorwerp. Het belangrijkste punt bij het verzamelen
van geurmonsters is dat alle geuren op dezelfde wijze en op hetzelfde tijdstip verzameld worden. Als een verdachte weigert mee te werken aan een proef, en zijn
geur wordt verzameld door buizen in zijn broekzak te stoppen, moeten bij de
controlepersoon en de overige bijleggers dus eveneens buizen in de broekzak
worden geplaatst.
Een punt dat herhaaldelijk aan de orde komt in strafzaken is de selectie van de
bijleggers. De grootste zorg die wordt geuit, is dat de verdachte wel eens the odd
man out in de rij zou kunnen zijn in een verder homogene rij mannen en dat de
hond zijn keuze daarom op de verdachte richt. Men denkt dat dit bijvoorbeeld
het geval zou zijn als voor de controlepersonen en bijleggers politiemensen zijn
gebruikt. Dit is een niet eenvoudig – en in empirisch onderzoek nog niet opgelost – probleem, waarbij echter wel enige opmerkingen geplaatst kunnen worden. Het is praktisch onmogelijk om aan te geven wat voor een hond een

45. HR 2 juli 1990, NJ 1990, 751 (Dulden sorteerproef, m.nt. Sch).
46. De rechten van de verdachte en de mogelijkheden van het openbaar ministerie om deze
medewerking te vorderen zijn geregeld in Invoeringswet Sv., art. 222 en 225, en in het Besluit
Inverzekeringstelling art. 6.
47. De rol van de controlepersoon en het controlevoorwerp bespreken wij hieronder.
48. Het gebruik van andere materialen is overigens toegestaan. Het verzamelen mag alleen
gebeuren door hiervoor gecertificeerde personen: speurhondgeleiders die een
geuridentificatie-hond hebben of gecertificeerde ‘helpers’. Zie Keuringsreglement (1997). De
hond die de proef gaat uitvoeren is gecertificeerd om te werken met één specifiek materiaal,
en mag alleen praktijkproeven uitvoeren met geurdragers van datzelfde materiaal.
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geurhomogene groep zou zijn. Wij kunnen immers het werk van de hond niet
direct controleren. Als in proeven echter expres een odd man wordt gecreëerd
door de geur van de verdachte tussen die van politieagenten te leggen die allen
op hetzelfde bureau werken, blijken de honden niet meer op deze verdachte te
reageren dan op de anderen in die rij.49 Die experimenten zijn uitgevoerd met
uitgangspunten waarvan men zeker was dat daarop voldoende geur van de
‘dader’ aanwezig was. Het kan echter niet worden uitgesloten dat in proeven met
uitgangspunten waarop weinig relevante geur zit (als die bijvoorbeeld buiten in
de regen of de brandende zon hebben gelegen) de hond wel gaat reageren op
de afwijkende persoon in de rij.
Als de verdachte geplaatst wordt in een rij met personen die bekend zijn voor
de hond, kan verwacht worden dat de onbekende verdachte er voor de hond uit
springt.50 Als de proef echter goed wordt uitgevoerd, zijn alle geuren die de hond
te ruiken krijgt van voor hem onbekende personen.
Daarmee zijn nog niet alle problemen met bijleggers opgelost. Soms hebben
honden een – vooralsnog onbegrepen – voorkeur voor een bepaalde persoon of
juist een afkeer van een bepaalde geur. Die voorkeuren kunnen voor een
bepaalde hond gelden, terwijl andere honden dat niet hebben. Daarom zal bij
elke proef afzonderlijk gecontroleerd moeten worden of de hond in ieder geval
niet een bijzondere voorkeur heeft voor de geur van de verdachte. Dat gebeurt
in de huidige procedure door de controleproeven (stappen 1 en 2 die hieronder
worden beschreven).
Fase 3: De hondengeleider, zijn hond en de helper
De derde fase is de geursorteerproef zelf. Die proef kan direct na het verzamelen
van de geuren (fase 2) uitgevoerd worden, maar meestal wordt dit enkele dagen
later gedaan. Dit hangt samen met de manier waarop de honden zijn getraind.
Om praktische redenen worden bij de training van honden vaak geuren op
bepaalde dagen verzameld en pas de dagen erna gebruikt. Als dat zo gebeurt,
zijn de honden dus gewend aan zogenaamd ’oudere’ geuren. Er zijn echter ook
honden die getraind worden met geuren die dezelfde dag zijn verzameld. Ook in
die gevallen is het belangrijk om praktijkproeven niet te laten verschillen van
oefenproeven. Het tijdstip van het uitvoeren van de proef moet dus passen bij de
wijze waarop de hond is getraind. De proeven mogen alleen worden uitgevoerd
door gecertificeerde combinaties. Dat wil zeggen dat de combinatie van een
hondengeleider met een bepaalde speurhond gezamenlijk het examen, als
beschreven in het Keuringsreglement, met goed gevolg heeft afgelegd. Het certificaat is 2 jaar en 3 maanden geldig en er moet op grond van het Keuringsreglement een geldig certificaat aanwezig zijn.
De voorbereidingen voor de proef moeten door een helper worden uitgevoerd en niet door de geleider van de hond zelf. Die mag ook niet weten welk
buisje door de verdachte is vastgehouden. Dit wordt zo gedaan om te voorkomen

49. Schoon (1998).
50. Het is overigens voor de rechter en de verdediging moeilijk vast te stellen of de hond bepaalde
bijleggers al dan niet kent. Dat wordt nog eens bemoeilijkt doordat de namen of
personeelsnummers van de bijleggers vanwege een wellicht overdreven gevoel voor privacy
niet in het proces-verbaal van de proef worden vastgelegd.
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dat de geleider door aanmoedigingen of op enige andere manier aan de hond
duidelijk zou kunnen maken welk buisje het ‘juiste’ is. De helper kan een andere
speurhondgeleider zijn. Deze dient dan een eigen geldig certificaat te hebben
voor het uitvoeren van geursorteerproeven. Andere personen die helper zijn
moeten daarvoor een korte opleiding volgen. Hij heeft dan een getuigschrift
waaruit blijkt dat hij zich daarin bekwaamd heeft. Hiervoor wordt zijn kennis van
het Keuringsreglement getoetst, en wordt zijn vaardigheid in het voorbereiden
van de proef beoordeeld.
Fase 3: De controleproeven
De geuren van de verdachte, de controlepersoon en de overige bijleggers worden in twee rijen opgesteld. De manier waarop dat precies gebeurt, hangt af van
de waarop de hond is getraind. Meestal worden de geuren aangeboden op roestvrij stalen buizen die op vaste posities op een plateau worden vastgeklemd, een
zogenaamde geurplatform.51
Als de geuren staan opgesteld, worden de geleider en zijn hond geroepen om
de proef uit te voeren. Bij de proeven moet de geleider niet alleen vaststellen of
de hond op een bepaald buisje reageert, maar hij moet ook het gedrag van de
hond observeren. Als het gedrag van zijn hond hem bijvoorbeeld niet aanstaat of
als er iets gebeurt waarvan hij denkt dat het de proef zal beïnvloeden, moet hij de
proef afbreken.
De gehele proef bestaat uit 5 stappen. De eigenlijke geursorteerproef (stap 4
en verder) wordt voorafgegaan door twee controleproeven. Bij de eerste twee
stappen speelt de eerder genoemde controlepersoon een belangrijke rol. Die
twee stappen zijn bedoeld om te controleren of de hond goed werkt en of hij misschien een bijzondere voorkeur heeft voor de geur van de verdachte. Daartoe is,
naast geuren van de bijleggers en de verdachte, ook geur verzameld van een controlepersoon, zowel op een stalen buisje als op een ‘controlevoorwerp’. In stap 1
gaat de geleider voor de eerste rij geuren staan en laat de hond aan het controlevoorwerp ruiken. De hond zoekt in de rij naar de overeenkomstige geur en geeft
dit aan. De geleider meldt dat de hond een keuze heeft gemaakt (doorgaans
door handopsteken) en krijgt door een vooraf afgesproken teken (verbaal of
door middel van lampjes) te horen of de keuze goed was. Een goede keuze wordt
beloond door het buisje, dat vast ligt op de bank, los te maken waarna de hond
het mag apporteren. Er kan dan doorgegaan worden met stap 2. Maakt de hond
geen keuze, dan kan de geleider hem één keer opnieuw laten ruiken aan het
controlevoorwerp. Maakt de hond dan nog geen keuze of een foutieve keuze,
dan is de proef ten einde en is de uitslag ‘gediskwalificeerd’.

51. Een andere geurdrager die in Nederland wordt gebruikt, is Engels pluksel (een soort katoenen
verband). Die worden dan in glazen potten aan de hond aangeboden. Een derde mogelijkheid
die wordt toegepast is het aanbieden van roestvrijstalen buizen in glazen potten.
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Figuur 4: Een geurplatform met daarop de roestvrijstalen buizen geklemd waar de hond
zoekt naar de buis met dezelfde geur als op het uitgangspunt (© KLPD).
In stap 2 gaat de geleider voor de tweede rij geuren staan en laat zijn hond
opnieuw ruiken aan het controlevoorwerp. De hond zoekt in deze tweede rij
naar de overeenkomstige geur en geeft dat op de voor hem gebruikelijke wijze
aan. De geleider meldt weer dat zijn hond een keuze heeft gemaakt, en ontvangt
weer ‘goed’ of ‘fout’ terug. Als de hond een goede keuze heeft gemaakt kan worden doorgegaan met stap 3. Wanneer de hond geen keuze kan maken, of een
foutieve keuze maakt, is de proef ten einde en de uitslag weer ‘gediskwalificeerd’.
Het controledeel van de proef bestaat uit twee stappen om ervoor te zorgen
dat de hond, op zoek naar de controlepersoon, altijd tenminste eenmaal langs
de geur van de verdachte komt. In de ene rij ligt de geur van de controlepersoon
voor die van de verdachte, in de andere rij er achter. Onafhankelijk van het werkpatroon van de hond (de een begint vooraan, de ander achteraan) moet hij in
een van de rijen de geur van de verdachte beruiken – en negeren. De volgorde
van de geuren wordt aselect gekozen uit de verschillende schema’s die in het
Keuringsreglement zijn opgenomen. Een mogelijke bijzondere voorkeur van de
hond wordt ook nog op een andere manier gecontroleerd – en dat wordt stap 3
genoemd – namelijk door een kritische evaluatie van hetgeen de hond precies
tijdens de eerste twee stappen heeft gedaan. Als een geleider bijvoorbeeld zag
dat zijn hond bijzonder veel aandacht besteedde aan een specifieke geur in de
rij, moet hij dit aangeven. Als dat de geur van de verdachte is, is de proef ten
einde en krijgt opnieuw de uitslag ‘gediskwalificeerd’.
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Fase 3: De eigenlijke geursorteerproef
Na al dit voorwerk begint met stap 4 de eigenlijke geursorteerproef. De twee
rijen bestaan nu nog uit 6 geuren: de geur van de controlepersoon is of door de
hond geapporteerd of door de geleider verwijderd.52 De geleider gaat terug naar
de eerste rij geuren en laat zijn hond nu voor het eerst ruiken aan het uitgangspunt. In tegenstelling tot de procedure in stap 1, mag hij de hond maar één keer
aan het uitgangspunt laten ruiken. Hij laat de hond zoeken in de rij naar een
overeenkomstige geur. Als dit de geur is van de verdachte, volgt de gebruikelijke
beloning en wordt doorgegaan met stap 5. Als de hond de geur van een figurant
meldt, is de proef ten einde en de uitslag ‘incorrecte uitvoering’. Als de hond
geen enkele geur (overtuigend) meldt, geeft de geleider aan dat de proef ten
einde is, en wordt de uitslag ‘geen geurovereenkomst’ genoteerd.
Wie wel eens een geursorteerproef heeft bijgewoond, zal het zijn opgevallen
dat de honden bijzonder snel langs de rij lopen en snel aan elk buisje ruiken. Zij
vinden dit kennelijk leuk werk om te doen. Maar honden willen door die snelheid of doordat zij halverwege de rij stoppen nog wel eens niet alle buisjes beruiken. Dat kan ook gebeuren als aan het uitgangspunt niet erg veel geur zit. Dan
krijgt de hond dus geen of een te slecht geurbeeld mee om een overeenkomst
mee te zoeken. Sommige honden laten dit door hun gedrag duidelijk blijken: ze
lopen niet de hele rij geuren af, willen niet weggaan bij hun geleider of keren
halverwege de rij terug en kijken hun geleider daarbij aan. Andere honden laten
dat niet of minder duidelijk zien. Ook in deze gevallen luidt de uitslag ‘geen geurovereenkomst’.
Als de hond in stap 4 de verdachte heeft aangewezen, wordt de proef herhaald
met de tweede rij, nadat de hond opnieuw aan het uitgangspunt heeft geroken.
Alleen wanneer hij de geur van de verdachte nogmaals identificeert, luidt de uitslag van de proef ‘geurovereenkomst tussen voorwerp en verdachte’. Als in stap 5
een bijlegger wordt gemeld, is de uitslag van de proef alsnog ‘incorrecte uitvoering’, als geen enkele geur wordt gemeld is de uitslag alsnog ‘geen geurovereenkomst’.53
Complexe zaken
Tot nog toe beschreven wij eenvoudige zaken waarbij er één verdachte is en één
uitgangspunt. Er zijn echter ook regels voor zaken met meer verdachten en meer
voorwerpen. Combinaties van meer voorwerpen en meer verdachten komen ook
voor. In die zaken moet als volgt worden gehandeld:
– De geur op een voorwerp verandert vanaf het moment dat het is uitgepakt en
beroken (toevoegen van vocht) door een hond. Om deze reden moeten alle
vergelijkingen met een bepaald voorwerp binnen 8 uur zijn afgerond;

52. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer er gebruik gemaakt wordt van Engels pluksel of
roestvrijstalen buizen in glazen potten.
53. De achtergrond van de herhaling is het verkrijgen van een hogere validiteit door de testhertest-betrouwbaarheid van de proef te verhogen (zie over validiteit en betrouwbaarheid
hoofdstuk 53). Het is gebleken dat honden foutieve keuzes in minder dan 40% van de tweede
keuzes herhaalden. Zie Schoon (1997b). Mocht de eerste aanwijzing van de geur van de
verdachte in feite een foutieve keuze zijn, dan is de verwachting dat dit in een groot aantal
gevallen duidelijk wordt in de herhaling.
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– De keuze van de hond mag alleen op basis van geurovereenkomst tussen voorwerp en verdachte tot stand komen en niet op basis van herinnering van geuren uit eerdere proeven. Daarom moeten de geuren in de rij voor de hond
allemaal even ’nieuw’ zijn. Als een hond de geur van een verdachte voor het
eerst in een rij krijgt, moeten alle andere geuren ook voor het eerst aanwezig
zijn. Mocht de hond de geur van een verdachte voor een tweede keer krijgen
(dat is mogelijk wanneer hij de eerste keer ’geen geurovereenkomst’ had vastgesteld), moeten de andere geuren dezelfde zijn als die in de eerste proef.
De betekenis van de uitslag van een geursorteerproef
Zoals gezegd, zijn er vier mogelijke uitslagen van een geursorteerproef: (1) diskwalificatie; (2) incorrecte uitvoering; (3) geen geurovereenkomst; en (4) geurovereenkomst.
Diskwalificatie
Een diskwalificatie betekent dat de hond op dat moment, met de geuren van de
proef voorhanden, niet goed genoeg werkte om ingezet te kunnen worden. Dit
kan uiteenlopende oorzaken hebben, van fysieke (reukvermogen) of van motivationele aard (concentratie). Een diskwalificatie kan ook veroorzaakt worden
doordat een van de geuren in de rij bijzonder aantrekkelijk is voor de hond of
doordat de geur van de controlepersoon moeilijk waarneembaar of afstotelijk is
voor die hond. Het gaat om factoren die op dat tijdstip en met de geuren van die
specifieke proef te maken hebben, waardoor het beter is een andere hond voor
die proef in te zetten. De hond die net gediskwalificeerd is, kan echter wel worden ingezet voor een nieuwe proef.
Er is één uitzondering op deze regel: als de diskwalificatie het gevolg is van
belangstelling voor de geur van de verdachte in de controleproeven (stappen 1,
2 en 3), mag deze hond gedurende 14 dagen niet worden gebruikt in proeven
met dezelfde verdachte. De belangstelling voor de verdachte kan toeval zijn (de
hond werkte slecht op dat moment en maakte een fout, dit was toevallig de geur
van de verdachte) of het gevolg van voorkeur van de hond voor de geur van de
verdachte. In het eerste geval kan een hond weer ingezet worden op deze verdachte, na een periode waarin de herinnering aan deze geur verdwijnt. De 14dagen grens is arbitrair, maar lijkt ruim gekozen.54 Als de diskwalificatie het
gevolg is van een voorkeur van de hond voor de geur van de verdachte, zal dit in
de volgende controleproef, waarin diens geur weer genegeerd moet worden,
duidelijk worden.
Een proef waarop een hond is gediskwalificeerd, kan met een andere hond
opnieuw worden uitgevoerd, omdat het uitgangspunt op het moment van dis-

54. In een aantal niet gepubliceerde proeven met een hond is door Smid (speurhondgeleider te
Twente) onderzocht of deze grens reëel is. Hieruit bleek dat deze hond binnen 1 dag zonder
oefenproeven tussendoor zich de geur leek te herinneren, maar na twee tot drie dagen met
minimaal één oefenproef geen belangstelling meer toonde voor de geur van de verdachte.
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kwalificatie nog niet is uitgepakt en gebruikt. Overigens ligt het aantal diskwalificaties vrij laag (minder dan 5%).55
Incorrecte uitvoering
Honden maken fouten. Vroeger werden fouten (melden van de geur van een
van de bijleggers) en geen keuze maken tezamen genomen en ‘negatieve’ proeven genoemd, tegenover ‘positieve’ waarbij de hond wel de geur van de verdachte meldde. Tegenwoordig wordt wel onderscheid gemaakt tussen fouten
van de hond (‘incorrecte uitvoering’) en de andere ‘negatieve’ proeven (‘geen
geurherkenning’).
De uitslag ‘incorrecte uitvoering’ zegt niets over een mogelijke geurovereenkomst tussen het uitgangspunt en de verdachte. Maar deze uitslag houdt wel in
dat het uitgangspunt uit de verpakking is gehaald en gebruikt is voor de proef.
De proef mag daarom niet worden herhaald met dezelfde hond. De proef zou
wel door een andere hond uitgevoerd kunnen worden, mits dat binnen 8 uur na
het uitpakken van het voorwerp geschiedt. Het is belangrijk dat hier een grens is
gesteld omdat door het openen van de verpakking en het beruiken door een
hond een proces begint waardoor het geurbeeld zal veranderen. De keuze voor 8
uur is echter niet op empirische gronden gemaakt, maar op basis van de praktische overweging dat het (meestal) haalbaar is om binnen 8 uur een andere hond
beschikbaar te hebben.56
Een hond die relatief vaak fouten maakt en dus ‘incorrecte uitvoering’ als
resultaat heeft in proeven, loopt ook een grotere kans op het foutief melden van
de verdachte. Bij goed getrainde honden zijn er geen systematische fouten waargenomen, dus bij een fout loopt iedere positie in de rij en dus iedere geur evenveel kans om foutief te worden gemeld.57
Geen geurovereenkomst
De uitslag ‘geen geurovereenkomst’ kan verschillende oorzaken hebben. Ten
eerste kan deze uitslag eenvoudig correct zijn: iemand anders dan de verdachte
heeft zijn geur op het uitgangspunt achtergelaten. Ten tweede is het mogelijk dat
op het uitgangspunt geen of onvoldoende geur aanwezig was om een vergelijking voor de hond mogelijk te maken. Ten derde kan deze uitslag een misser van
de hond zijn. Zo’n misser kan weer verschillende oorzaken hebben. De geur van
de verdachte kan moeilijk waarneembaar zijn of juist aversief zijn voor deze
hond.
De uitslag ‘geen geurovereenkomst’ kan ten dele voorkomen worden door
alleen met uitgangspunten te werken waarop hoogstwaarschijnlijk voldoende
geur van de dader aanwezig is. De selectie van materiaal voor geursorteerproeven op de plaats delict moet er dus op gericht zijn om voorwerpen veilig te stellen
waarop men voldoende geur van de dader verwacht. Dit kan breed worden opgevat: alle voorwerpen die ‘verdacht’ zijn worden veiliggesteld. Dat kan een schroevendraaier zijn die niet door de eigenaar van het huis waar is ingebroken wordt

55. Praktijkgegevens verzameld in het Geuridentificatieproeven Registratie Systeem door de Unit
Speurhonden, KLPD.
56. Overigens is er bijvoorbeeld in Duitsland geen limiet gesteld.
57. Schoon (1998).
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herkend als de zijne of een achtergebleven breekijzer waarvan door werktuigsporenvergelijking vast komt te staan dat deze gebruikt is om een raam te forceren of
een mes dat een tijdje in de regen heeft gelegen. Het zal duidelijk zijn dat de
mogelijke geur aanwezig op deze vier voorwerpen niet hetzelfde is, maar dat ook
moeilijk is aan te geven waar de meeste geur op aanwezig zal zijn.
Maar zelfs als er zeker geur van de dader op het uitgangspunt zit, willen missers van de hond wel eens voorkomen. Om die reden is de uitslag ‘geen geurovereenkomst’ geen sterke aanwijzing dat er geen relatie is tussen de verdachte en het
uitgangspunt (zie de bespreking van de diagnostische waarde hieronder).
Geurovereenkomst
Alleen als de hond in de eerste drie stappen van het protocol heeft laten zien
goed te werken – en daarbij geen bijzondere aandacht schonk aan de geur van
de verdachte – en vervolgens in beide eigenlijke geursorteerproeven het uitgangspunt relateerde aan de verdachte, wordt de conclusie ‘geurovereenkomst’
getrokken. De hond moet zelfstandig tot zijn keuze komen en mag in zijn keuze
niet worden beïnvloed door de geleider. Vroeger mocht men de hond een aantal
keren aan het uitgangspunt laten ruiken, en hem meermalen laten zoeken op de
rij. Uit onderzoek bleek echter dat er dan ook meer fouten werden gemaakt.58
Daarom mag nu door de hond nog slechts één keer aan het uitgangspunt worden geroken.
Als een hond een geurovereenkomst tussen een misdrijfgerelateerde uitgangspunt en een verdachte heeft gevonden, mag hij worden ingezet voor een
andere proef met datzelfde voorwerp, mits alle geuren in die volgende proef verschillen van de eerste. Hij mag gedurende 14 dagen niet worden gebruikt voor
proeven met de verdachte die hij in een proef heeft aangewezen. Deze relatief
arbitraire grens (zie hierboven) is gesteld om een eventuele herinnering aan de
geur van de verdachte te laten verdwijnen.
Diagnostische waarde
De diagnostische waarde van een resultaat van een onderzoeksmethode is een
hulpmiddel om de waarde van verschillende onderzoeksmethodes met elkaar te
vergelijken en is in Nederland populair gemaakt door Crombag, Van Koppen en
Wagenaar in het boek Dubieuze Zaken.59 De diagnostische waarde zegt iets over de
waarde die de rechter aan een bewijsmiddel mag hechten.
De diagnostische waarde is de verhouding tussen het aantal correcte uitslagen
en het aantal incorrecte uitslagen en geeft derhalve aan het aantal malen waarin
correcte uitslagen incorrecte uitslagen overtreffen. De diagnostische waarde van
een bepaald resultaat van de geursorteerproef kan alleen experimenteel worden
vastgesteld omdat het om een verhoudingsgetal gaat en daarvoor de proef een
groot aantal malen moet worden uitgevoerd. Die proef moet dan ook nog steeds
op dezelfde manier worden uitgevoerd, want het is mogelijk dat bijvoorbeeld

58. Schoon, ongepubliceerde gegevens.
59. Crombag, Van Koppen & Wagenaar (1994). Een uitgebreidere bespreking van het begrip diagnostische waarde staat in hoofdstuk 14.
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voor een proef met stalen buisjes een andere diagnostische waarde geldt dan
voor een proef met geurdoeken.
De geursorteerproef als geheel heeft twee diagnostische waardes: één voor het
resultaat ‘geurovereenkomst’ – het gaat dan om de diagnostische waarde voor de
schuld van de verdachte – en één voor het resultaat ‘geen geurovereenkomst’ –
de diagnostische waarde voor onschuld van de verdachte.60 Wij bespreken de
diagnostische waarde aan de hand van tabel 1 waarin de resultaten van zo’n
experiment met de geursorteerproef zijn weergeven.

Tabel 1: Resultaten van een experiment met geursorteerproeven om de diagnostische
waarde vast te stellen.
Werkelijkheid
Hond wijst aan
De verdachte
Een figurant
Niets

Verdachte hield uitgangspunt in handen
Correcte identificatie
Fout
Vals-negatief (misser)

Verdachte hield uitgangspunt niet in handen
Vals-positief
Fout
Correct geen geurovereenkomst

In het experiment moet aan de honden een groot aantal malen twee verschillende situaties worden aangeboden: proeven waarin de geur op het uitgangspunt niet in de rij voorkomt (de ‘verdachte’ is dan niet de ‘dader’) en proeven
waarin de geur op het uitgangspunt wel in de rij voorkomt (de ‘verdachte’ is de
‘dader’). De diagnostische waarde van de uitslag ‘geurherkenning’ is dan:
Diagnostische waarde geurherkenning

=

Correcte identificatie
Vals -positieve identificatie

en de diagnostische waarde van de uitslag ‘geen geurherkenning’ is overeenkomstig:
Diagnostische waarde geen geurherkenning

=

Correct geen geurovereenkomsten
Vals -positieve identificatie

Vergelijking van beide formules laat zien dat beide diagnostische waarden niet
aan elkaar gelijk hoeven te zijn.
De diagnostische waarden kunnen, zoals gezegd, slechts in empirisch onderzoek vastgesteld worden. Maar het is lastig om hiervoor realistisch onderzoek te
ontwerpen. Er zijn namelijk veel factoren die een effect hebben op de geuropname, stabiliteit en geurafgifte van een object. Deze variabelen zijn voor een deel

60. Van de overige uitkomsten die wij hierboven bespraken kan geen diagnostische waarde
worden berekend, omdat die afhangen van toevallige omstandigheden die niet samenhangen
met de vraag of de verdachte het uitgangspunt in handen heeft gehad.
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bekend: er is interpersoonlijke variatie in geurafgifte. Ook spelen factoren als
beluchtingsduur in combinatie met ouderdom van het uitgangspunt een rol,
evenals de aard van het materiaal en de beluchtings- en bewaaromstandigheden.
De variatie is eindeloos zodat een realistisch onderzoek praktisch niet mogelijk
is.
Op basis van wat tot nu toe bekend is uit onderzoek over de geursorteerproef
zoals die tegenwoordig in Nederland wordt uitgevoerd, kan wel, zij het binnen
ruime grenzen, een schatting van de diagnostische waardes worden gegeven. Dat
doen wij op grond van de volgende cijfers (terminologie, en de achterliggende
proeven, zijn zoals beschreven in tabel 1).61
–
–
–
–

Correcte identificatie: 50 - 96,5%
Vals-negatief (missers): 3,5 - 50%
Vals-positief: 0,5 - 5%
Correct geen geurovereenkomst: 80 - 95%

Uit deze cijfers volgt dat de diagnostische waarde van de uitslag ‘geurherkenning’ bij een geursorteerproef nog nauwelijks vaststaat. Een ruwe schatting levert
een getal tussen 193 en 10 op, waarbij een gemiddelde van 40 een redelijk lijkt.
Ter vergelijking: Crombag en collega’s berekenden dat bij niet meer dan twee
bewijsmiddelen in een strafzaak elk bewijsmiddel minimaal een diagnostische
waarde van 15 moet hebben om een veroordeling te kunnen dragen.62 De diagnostische waarde van een ‘geen geurherkenning’ voor de onschuld van de verdachte is veel lager en varieert tussen 28 tot 1,6, met een geschat gemiddelde van
2,5. Vergelijking van deze cijfers met diagnostische waarden van andere onderzoeksmethoden laat zien dat een ‘geurherkenning’ in een goed uitgevoerde
geursorteerproef een aanzienlijk hogere waarde heeft dan identificatie door een
ooggetuige in een Oslo-confrontatie63 en een vergelijkbare waarde met traditionele technische vormen van bewijs als vingerafdrukken, vergelijking van zoolafdrukken en ballistisch onderzoek.64
Wat er mis kan gaan
Uit bovenstaande zal duidelijk zijn dat een goed uitgevoerde geursorteerproef
bruikbaar is als bewijsmiddel. Dat betekent niet dat er niet nogal wat punten zijn
waarop het zo mis kan gaan dat afbreuk gedaan wordt aan de waarde van het
resultaat. Hieronder volgt een lijst met punten waar men vooral op moet letten
bij het beoordelen van een geursorteerproef. In grote lijnen staan de punten in
volgorde van de tijd waarop ze plaatsvinden.

61. De cijfers zijn gebaseerd op delen van gegevens van Schoon (1998), ongepubliceerde gegevens
betreffende het effect van verouderen van uitgangspunten (Schoon), en kwalificatiecijfers uit
praktijkgegevens opgenomen in het Geuridentificatieproeven Registratie Systeem, Unit
Speurhonden, KLPD.
62. Crombag, Van Koppen & Wagenaar (1994, met name Hoofdstuk 5).
63. Crombag, Van Koppen & Wagenaar (1994). Zie ook hoofdstuk 14.
64. J.L. Peterson & Markham (1995).
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1. Selectie en veiligstellen van voorwerpen en geurmonsters. Is er een eenduidige relatie tussen het voorwerp/geurmonster en de zaak? Is duidelijk uit een procesverbaal of het voorwerp is veiliggesteld ten behoeve van een geursorteerproef en werden de FT-normen nageleefd? Is het, op basis van de informatie
in het dossier, aannemelijk dat de geur van de dader op het geurmonster
aanwezig is?
2. Bewaren van voorwerpen en geurmonsters. Is er de mogelijkheid van verwisseling
of contaminatie? Is het materiaal goed – dat wil zeggen bij constante temperatuur en uit het zonlicht – bewaard zodat de geur van de dader er nog op
aanwezig is? Is duidelijk of er andere onderzoeken zijn uitgevoerd aan het
voorwerp voordat het geurmonster werd genomen? Is de chain of custody duidelijk?65
3. Voorbereiden van het materiaal voor de proef. Is duidelijk of de verdachte vrijwillig
heeft meegewerkt (desnoods na correcte vordering door de juiste instantie)?
Zijn alle geurdragers op dezelfde wijze en omstreeks dezelfde tijd verzameld?
Is de persoon die dit alles heeft uitgevoerd een speurhondgeleider of een
gecertificeerde helper?
4. Complexe zaken. In complexe zaken, waarbij een enkele hond meer keren
wordt ingezet in proeven met dezelfde verdachte moet het duidelijk zijn of
de geur van de verdachte voor die hond steeds is aangeboden temidden van
dezelfde reeks bijleggers, zodat alle geuren voor de hond even ‘nieuw’
waren. Uit het verslag van de voorbereiding van het materiaal voor de proeven moet blijken of er voldoende materiaal is verzameld.
5. Voorbereiden van de proef. De geuren moeten worden aangeboden op de wijze
waarop de hond gewoon is te werken. Is dat gebeurd? Is de helper gecertificeerd of is het een speurhondgeleider?
6. Uitvoeren van de proef. Was de hond gecertificeerd op het moment van uitvoeren? Zijn in het proces-verbaal de resultaten van alle 5 stappen, zoals hierboven beschreven, opgenomen? Komt de beschrijving van het uitgangspunt
overeen met die van het proces-verbaal van veiligstellen?
7. Meermalen gebruik van hetzelfde geurmonster. Als een geurmonster meer keren
voor geursorteerproeven is gebruikt, is dit binnen de toegestane periode
geschiedt?
8. Meer proeven met dezelfde hond en verdachte. Als een hond meer keren in proeven
met dezelfde verdachte wordt ingezet, is dat dan conform de regels gegaan
(alleen na een ‘geen geurherkenning’ en dus ook steeds met dezelfde bijleggers?)
9. Hoe zit het met eerdere proeven? Als er eerder geursorteerproeven met de verdachte zijn uitgevoerd, kan het zinnig zijn na te gaan of die met dezelfde
hond zijn uitgevoerd of met een of meer andere. De regel is dat de hond na
een ‘geurherkenning’ gedurende 14 dagen niet mag worden ingezet in proeven met dezelfde verdachte.
10. Bij geurherkenning. Bij een proef met het resultaat ‘geurherkenning’ moet
men letten op zaken die een mogelijke foutieve geurherkenning (een vals-

65. Daarmee wordt bedoeld dat gevolgd kan worden onder wiens hoede het voorwerp of het
geurmonster vanaf het begin tot aan het moment van de geursorteerproef is geweest en wat er
precies in die tijd met het voorwerp of geurmonster is gebeurd.
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a.

b.

c.

11.

positieve uitslag) zouden hebben kunnen veroorzaken. Factoren die daarbij
een rol kunnen spelen zijn de volgende:
Genetische verwantschap. Honden kunnen tussen bloedverwanten discrimineren, maar maken daarbij meer fouten dan tussen niet-bloedverwanten. Het
aantal foutieve geurherkenningen is dan groter en de waarde van de proef
geringer. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is de zaak waarbij de zoon
de dader is, maar zijn vader de verdachte. De vader wordt in een proef aangewezen.
Onbedoelde geuroverdracht. Wanneer persoon A kleding draagt van persoon B,
wordt de geur van zowel A als B aangebracht op de stoelzitting waarop persoon A is gaan zitten. Uit Pools onderzoek blijkt evenwel dat andere vormen
van geuroverdracht met andere materialen niet eenvoudig zijn.66 Zo kan persoon A die eerst een object vasthoudt dat door persoon B is vastgehouden,
niet de geur van persoon B overbrengen op een ander voorwerp.
In het verleden zijn ook andere factoren genoemd die relevant zouden kunnen zijn. Geslacht en rookgewoontes lijken voor Nederlandse en Poolse honden geen extra foutieve herkenningen op te leveren.67 De rol van het ras of
de etnische groep waartoe de verdachte behoort, is voor zover bekend nooit
goed onderzocht. Nu echter andere evidente factoren zoals geslacht en rookgewoontes geen rol blijken te spelen, ligt het echter niet voor de hand dat ras
of etnische groep dat wel zou doen. Gelet op de moeilijkheden die er zijn bij
het definiëren van ‘ras’ is verder onderzoek in deze richting praktisch onmogelijk.
Geen geurherkenning. Bij het resultaat ‘geen geurherkenning’ moet men letten
op factoren die een mogelijke misser in de hand hebben gewerkt. Ten eerste
zijn dat factoren die de kans verhogen dat de hoeveelheid geur op het voorwerp te gering is voor de hond om tot een herkenning te komen. Daartoe
behoren een verkeerde selectie op de plaats van het misdrijf, het dragen van
nieuwe handschoenen door de dader waardoor het voorwerp niet goed van
geur is voorzien, een lange tijd tussen het misdrijf en het veiligstellen van het
materiaal, ongunstige omstandigheden (zoals hoge temperatuur en veel
zonlicht) gedurende die tijd en het niet goed bewaren van het materiaal.

Een voorbeeld dat nog niet is genoemd is dat er mogelijk individuele verschillen
in hoeveelheid geur bestaan tussen mensen en dus niet iedereen evenveel geur
achterlaat. Bij de training van honden blijkt met enige regelmaat dat sorteerproeven met sommige personen voor de honden moeilijker zijn dan met andere
personen. Hier is misschien een parallel te trekken met het verschijnsel dat sommige mensen zogenaamde DNA-shedders zijn en overal hun sporen nalaten, terwijl dat niet voor anderen geldt.68
Een andere factor die missers kan veroorzaken is de voorkeur van de hond. Zo
goed als een bepaalde hond een voorkeur kan hebben voor specifieke mensen,
kan hij ook een afkeer hebben voor de geur van anderen. Als de verdachte een
dergelijke geur heeft, zal dit de kans dat de hond hem aanwijst verkleinen.

66. Wójcikiewicz (2000) en Biestiek & Malec (1999).
67. Schoon (1997a) en Schoon (1997b).
68. Persoonlijke mededeling Ate Kloosterman, NFI.
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Alternatieven
De beschreven procedure wordt inmiddels door de Nederlandse politie bijna 5
jaar gevolgd. Er zijn echter andere mogelijkheden, waarvan we er enkele zullen
bespreken om geursorteerproeven in een breder perspectief te plaatsen.
Ten eerste is er het onderzoek van Schoon naar het gebruik van een andere
methode, de zogenaamde ‘gelijk–ongelijk’ methode.69 Het principe van deze
methode is dat er steeds twee geuren worden aangeboden, die afkomstig kunnen
zijn van dezelfde persoon en dus ‘gelijk’ zijn, of afkomstig van verschillende personen en dus ‘ongelijk’ zijn. De eerste geur wordt door de geleider aangeboden.
Dit is de geur van een persoon op een voorwerp of geurmonster. De hond vergelijkt deze geur met de geur van een persoon op een roestvrij stalen buisje op een
platform. Als het voorwerp en de buis door dezelfde persoon zijn belucht, en de
geuren dus gelijk zijn, is de goede reactie van de hond om deze beluchte buis
(geur 2) te willen apporteren. Wanneer het voorwerp en de buis door verschillende mensen belucht zijn, en de geuren dus ongelijk zijn, moet de hond doorgaan naar de andere blanco buis op het platform en deze willen apporteren. De
experimentator bevindt zich onzichtbaar voor de hond achter een scherm en
observeert het gedrag van de hond met behulp van een camera. Een correcte
keuze van de hond wordt beloond door het betreffende buisje vrij te geven, waardoor het geapporteerd kan worden. In de uiteindelijke procedure werd de vergelijking tussen het voorwerp van een misdrijf en de geur van een verdachte
persoon opgenomen in een reeks van 12 keuzes waarvan men het goede antwoord kent. De prestatie van de hond in de 11 ‘bekende’ keuzes geeft zo een
directe indicatie van de betrouwbaarheid van de hond in die proef.
In een proefperiode zijn 4 honden getraind, waarvan 2 redelijk goede prestaties leverden. Tevens is er een vergelijking gemaakt met de meer klassieke werkwijze. Alhoewel de ‘gelijk - ongelijk’ methode op een aantal punten voordelen
had, was het belangrijkste nadeel dat er een compleet andere trainingsmethode
gevolgd moest worden en dat een complete proef erg lang duurde. Aangezien
het er niet op leek dat de diagnostische waarde van een dergelijke proef ver
boven die van de nu gebruikte procedure zou komen te liggen, is besloten af te
zien van verdere ontwikkeling.
Een tweede variant werd in Rotterdam onderzocht. Jan de Bruin ontwikkelde
een methode waarbij de geleider niet bij de eigenlijke proef aanwezig hoefde te
zijn. Dat combineerde hij met een apparaat dat hij ontwierp voor het uitvoeren
van de proef. Die bestond uit een wand met daarin een aantal grote gaten – een
beetje in de vorm van wasmachinetrommels. In elk gat werd een doek van de verdachte of een bijlegger in een houder geplaatst. Door een systeem van luchtbuizen werden de geurmonsters zodanig belucht dat de hond, als hij zijn kop in de
trommel stak, uitsluitend de geur van het geurmonster rook.
In het systeem van De Bruin kreeg de hond eerst in een vergelijkbare trommel
het uitgangspunt te ruiken (zie figuur 5). Vervolgens liep hij langs de rij trommels en bleef bij een identificatie voor de trommel zitten (zie figuur 6). Boven
elke trommel zat in een gat een bal die van een afstand kon worden losgelaten.

69. Schoon (1997b).
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De bal vormde de beloning voor de hond (de achterzijde van het apparaat is
weergegeven in figuur 7).

Figuur 5: Jan de Bruin biedt zijn hond Max de geur van het uitgangspunt aan.

Figuur 6: Bij het apparaat van Jan de Bruin identificeert de hond Max een geur en wacht
op het vallen van de bal (slechts 2 van de 8 trommels zijn weergegeven).
Het systeem leek bij de uitvoering van de proef een aantal voordelen te hebben.
Ten eerste hoefde, zoals gezegd, de geleider niet bij de eigenlijke proef aanwezig
te zijn en kon de hond geobserveerd worden door een one-way screen. Ten
tweede werd de hond met dit apparaat gedwongen om zijn hele kop in elke trommel te stoppen, zodat hij elk monster goed rook. Ten derde was het mogelijk om
de hond ook te belonen als hij geen overeenkomst bij enig monster vond met het
uitgangspunt. Dat gebeurde door een identiek gat met bal te monteren aan de
zijde van het apparaat. Daarmee verdween de neiging van de honden om altijd
iets te apporteren.
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Na de pensionering van Jan de Bruin bij de Rotterdamse Hondenbrigade is
door allerlei problemen het systeem uiteindelijk buiten gebruik gesteld, omdat
bij uitvoering van de proef en de training van de honden allerlei problemen ontstonden. Jammer genoeg is naar deze problemen geen systematisch onderzoek
verricht, zodat niet helemaal duidelijk is waardoor die zijn ontstaan. Elementen
die een rol leken te spelen zijn:
– de honden staken hun neus onvoldoende in de trommels, omdat zij als beloning een bal verwachtten die van boven moest komen;
– de luchtstroom over de geurdoeken heen kon gerust uitgelaten worden zonder dat dit de resultaten beïnvloedde;
– de honden hadden moeilijkheden om geurovereenkomst vast te stellen tussen
voorwerpen en geurdoeken, daarom werden de geurdoeken in de trommels
vervangen door buizen;
– de honden zochten niet lang door in de rij geuren maar kozen erg snel voor
de optie ‘geen geurovereenkomst’, hetgeen de training erg bemoeilijkte.

Figuur 7: De achterzijde van het apparaat van Jan de Bruin (onderin de trommels met
luchtslangen, bovenin de apparatuur om de ballen te laten vallen).
Een derde variant die de aandacht verdient is de methode die in Polen wordt
gehanteerd. Daar wordt de term ‘osmologie’ gebruikt, en werken osmologische
experts bij het Poolse forensisch laboratorium van de politie. Deze mensen hebben de leiding over een geurvergelijkingsonderzoek. Alhoewel de grote lijnen
vast staan, bijvoorbeeld dat er in een geurvergelijkingsonderzoek enkele controles moeten worden uitgevoerd, is het aan de expert om een precieze invulling te
geven. Zo kan de expert, als er zich zaken voordoen die buiten de gebaande
paden vallen, enige gecontroleerde experimenten uitvoeren met de honden die
hij beschikbaar heeft, en deze gegevens toevoegen aan zijn rapportage. In Polen
wordt van alle voorwerpen een geurmonster genomen. De benodigde geuren
van personen worden op hetzelfde materiaal verzameld. De honden worden op
twee manieren getraind: naast de ons bekende wijze waarbij de geur van het misdrijf als uitgangspunt dient, worden de honden ook getraind om van de geur van
de verdachte als uitgangspunt naar geurmonsters van verschillende plaatsen,
waaronder die van een misdrijf, toe te werken. Dit laatste is dus precies omgekeerd aan de Nederlandse situatie. Dit biedt de expert ook de mogelijkheid om
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geurmonsters van verschillende delicten qua geur ‘aan elkaar te koppelen’: hij
laat de hond als uitgangspunt aan een geurmonster van het ene delict ruiken, en
in de rij is een geurmonster van een ander delict aanwezig. Het voordeel van
deze methode is evident: een veel flexibelere toepassing van geuren in opsporingsonderzoek en in de bewijsvoering. Het nadeel is, ons inziens, dat er geen
duidelijke diagnostische waarde is toe te kennen aan dergelijk onderzoek, daarvoor zijn er eenvoudig te veel variabelen. De waarde van een dergelijk onderzoek
zal sterk expert-afhankelijk zijn.
Tot slot de variant die de Duitsers en de Denen hebben gekozen. Beide landen
werken op vergelijkbare wijze als Nederland: vastliggende buizen op geurplatforms, en een controle vooraf om de aantrekkelijkheid van de verdachte voor de
hond vast te stellen. In deze landen wordt iedere vergelijking door 3, en soms 4
honden, gemaakt. Hierbij neemt men aan dat de honden onafhankelijk van
elkaar werken en niet dezelfde fouten maken. De berekeningen die statistici in
beide landen hebben gemaakt (noodzakelijk voor gebruik in rechtszaken) zijn
gebaseerd op deze onafhankelijkheid. Door slechts uitkomsten te accepteren
waarin 3 honden een verdachte hebben aangewezen, daalt de kans op foutieve
aanwijzingen aanzienlijk. Maar ook de kans op een geurovereenkomst die door 3
honden wordt vastgesteld, is veel kleiner. De diagnostische waarde van een aanwijzing is echter heel erg veel hoger. Men dient wel te bedenken dat deze bevindingen afhankelijk zijn van de aanname dat de honden onafhankelijk van elkaar
werken. Als dit werkelijk zo is, verdient deze optie serieuze aandacht in Nederland.
Conclusie
De kritiek die de afgelopen decennia is geleverd op de praktijk van de geursorteerproeven in Nederland heeft geleid tot een herziening van de regelgeving in
1997. Daardoor is hernieuwd vertrouwen gekomen in dit bewijsmiddel. Het aantal proeven dat wordt uitgevoerd is in vijf jaar tijd sterk toegenomen. In het midden van de jaren negentig werden er per combinatie van geleider en hond
ongeveer 50 proeven per jaar uitgevoerd;70 in 2000 was dat aantal weer gestegen
tot ongeveer 80 en lijkt nu vrij stabiel te blijven. Het aantal combinaties nam overigens niet toe: 14 combinaties in 1995, 13 combinaties in 2000.
Zoals Van Koppen in 1997 op basis van de oude regelgeving al aangaf, is de
proef in potentie een sterk bewijsmiddel.71 De nieuwe proef is sterker geworden.
Toch weten we feitelijk nog zo weinig over het reukvermogen van de hond en wat
zijn keuzes bepaalt, dat een toename van de kennis op het gebied van de geursorteerproef zeer wenselijk blijft.

70. Van der Westen-Baptist (1999).
71. Van Koppen (1997).
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