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In her vorige nummer van her AdwKarenblad 
waarschuwen Van Koppen en Elffers (hierna: 
K&E) in 'Oe mythe Vl.n het DNA-bewijs' 
(A.dv()(arellbfad 2006- 13, p. 607-618)1 voor de 
ernsrige gevlren die een onjuist begri p van 
de waarde Vlrl dit type bewijs mee bn bren
gen. Zij wijzen cr terecht op d3rondanks llle 
euforie die de toepassing Vl.n DNA-bewijs 
hier en d3.3.r teweegbrengt een kritische hou
ding blijft geboden. Zij zijn niet de enigen 
die deu boodschap brengen - en zeker niet 
de eersten - maar dal doet al.n het belang 
van de strekking vall het verhaal niet af.: 
Deze strekking komt neer op het volgende. 
Als gevolg van de toepassing van steeds 
verfijnder technieken zijn de mogelijkheden 
om met het oog niet of nauwelijks wal.r
neembare sporen te analyseren de laatSte 
jaren wel iswaar aanzien lij k toegenomen 
maar daar st:ut tegenover dat de bewijswaar
de van het gevonden DNA-materiaal eerder 
een onlwikkeling in omgekeerde richting 
laat zien. Gevoeliger analysemethoden 
maken nCI inderdaad mogelijk uit steeds 
'sle\:hrcre' sporen DNA-profielen te verkrij
gen. Het gaar daarbij wel in toenemende 
matc om complexe (onvol ledige) mengpro
fielen, die vJ.ak moeilijk te duiden zijn. Niet 
J. lIccn de vraag na..1 r de herkomst ('Om wiens 
DNA gaat het?') en d ie naar de del ictgere
lateerdheid ('Hoc is het celmateriaal hier 
terechtgekomen?') maar ook die na..1r de 
aard van het DNA-materiaal (' IS het speek
sel ofzijn hel huidcelJcn?') wordt onder 

Van Koppen I'< Elrrers(zoo6~ 
z Zie bijvoorbttld"Thompson, T;IfI:mi &Ai tkcn 

(1003) en in Nederland Brocdcn(loo3. lOOS), 
Sjerps & Klooslerm~n (1005~ 

J Een behlndcling van alle pUllIcn die yoordi$CU$' 
sic valooMzijn, zou hier tevervocrcn.lIicrzij 
slechts in ~Igemene zin gesteld dl! K&E's opvat-

die omstandigheden moeilijker te beant
woorden.Het DNA-bewijs in de Deventer 
moordzaak en de Schiedl mmer parkmoord 
illustreert deze ontwikkeling. Bovend ien 
neemt bij de analyse van minllscule sporen 
het risico van COIHl.minarie in het laborato
rium of in het voortraject russen de plaats 
delict en het laboratorium srerk toc. Ten 
slotte is het gevaar groot dar cr onjuiste 
conclusies worden verbondelt aalt een hit in 
de DNA-daubank, zo houden K&E ons voor. 
Kort gezegd. de waarde van DNA-bewijs 
varieert van keihlrd tot boterzacht. zo zou 
men hun boodschap kunnen samenvatten. 
Op een aanulvan hun kritiekpunten wordr 
hier gereageerd.3 De nadruk ligt daarbij 
op de kans op een menselijke foutcn de 
consequenties die het optreden daarvan zou 
moeten hcbben voorde rapportage. 

M ENSENWERK 

DNA-onderzoek is mensenwerk. Hoewel de 
anJ.lyse steeds verder wordt geautomatiseerd 
en gerobotisccrd, blijven bij hel fo rensische 
DNA-onderzoek (manuele) interventies 
door de onderzoeksmedewerkers noodza
kelijk. En hoewel alle handelingen bij het 
DNA-onderzoek met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid worden uitgevoerd, zijn fou
ren in het forensisch DNA-onderzoek nooit 
volled ig uit te sluiten. Dc wctenscha p dat 
er bij het fore nsisch DNA-onderzoek alrijd 
een mogelij kheid bestaat dat cr ergens in de 
onderzoeksketen een fout kan optreden. is 
niet nieuw en vanaf de introductie van her 
DNA-onderzoek bekend . Dat besef heefr er 
mede roe geleid dat bij de wettelijke regel ing 
van het DNA-onderzoek in Nederland4 de 
eis is neergelegd dat her forensisch DNA
onderzoek dient te worden uitgevoerd in 
een gcaccrediteerd onderzoeksh boratorium. 
In een geaccrediteerde omgevi ng wordt 
volgens strikre protocollen en kwalitcitSnor-

nIJg val] de ilJtcrpretdl ie voln DNA-bewijs tegen de 
ach tergrond v.w de rdevOinle lireratuur als weinig 
onhodox moct worden omschreven. 

4 Wet DNA-onderzoek in sttlfukcn van 1 septem
ber 1994. 

S Ook ten roumeg.:uid rcsulcutlwl uerernstige 
gevolgen hebben: de verdachte wordl niel ~1s 

men gewerkt. om de kans op fouten tijdens 
de analyse zo klein mogelijk te maken. De 
contro1cmcchanismen in een geaccredi
teerde omgeving dienen erop gericht te zijn 
eventuele fouten in een zo vroeg mogelijk 
stadium op tI.' sporen. Daarbij gaat het dan 
om foute n die de instel ling, i.c. het NFI, zelf 
constateert. 

In het kader van dezelfde Nededandse 
DNA-wet is in 1994 een nog veel verder
gaande en potentieel effecrievere maatregel 
genomen om fouten op te sporen die de 
verdachte kunnen belasten en die het NFI 
nier zelf ontdekt: het recht van de verdachte 
om een contra-expertise te laten uitvoeren 
door een tweede en onafhankelijk labora
torium. Het forens isch laboratorium voor 
DNA-onderzoek (FLDO) in Leiden heeft deze 
taak toegewezen verkrcgen. De resultaten 
van de contraonderzoekelI door het FLOO 
geven inzicht in de meest ernstige fout die 
in de keten kan optreden: het DNA-spoor 
wordt ten onrechte met de verdachte geas
socieerd, zonder dat de fout door het NFI 
word t ontdekt.S Uitcraard werkt dir vangnet 
alleen wanneer verdachten die door het 
DNA·onderzoek op het NPI ten onrcchre als 
donor van sporenmateriaal zijn aangemcrkt 
daadwerkelij k een contraonderzoek aanvra
gen. 

Hct aantal officiële DNA-collfr:londer
zoeken is bag en bedraagt tussen de tien en 
de twinrig per jaar. Dit laag aantal doet ver
moeden dat er kennel ijk vertrouwen is in de 
resultaten van her NFI. De feiten bieden nog 
meer vertrouwen: sedert seprember 1994 

zijn tor op heden (eind september Zoo6) geen 

dolder gcrdelllific~rd, hel misdrijfblijft onopge
lost en de ddd~r mmt mogelijk oieuwe slachtof
fer$. 



zaken aan her licht gekomen waarbij uit 
het conlr3onderzoek bleek dar de verkeerde 
persoon aan her spoor was gekoppeld door 
een fou t bij het eerste DNA-onderzoek op 
het NFI. 

VERWISSELING VAN MONSTERS 

Een persoon aan de hand van een DNA
onderzoek ten onrechte aan een delictgere-
lateerd spoor verbinden, is een fatale fo ut. 
Zo'n fout kan ontstaan door verwisseling 
van referenliemonstcrs of van sporen, of 
door contlmin3.lÏe van het sporenmaleriaal. 

VrnVlssding viln rtftrtlltitmomrtrs van twee 
verdachten tijdens de DNA-analyse kan in 
theorie zelfs lOt twee ernstige fouten leiden: 
de ene verdachte wordr ten onrechte uitge
sloten (ccn foutllegatief resultaat) terwijl 
de tweede verdachte ten onrechte wordt 
geïncrimineerd (een foutpositief rcsulrnar). 
Om verwissel ing van refe rcntiemonsters tot 
het vereiste absolute minimum te beperken 
worden referentiemonsters door het NFI in 
duplo getypeerd. Bij beide DNA-analyses 
wordt teruggegaan naa r de oorspronkelijke 
verpakking met de unieke DNA-identiteits
zegels die de watlenstokjes met wangslijm 
van de te typeren personen beval. Enkele 
malen per jaar wordt er ccn discrepantie 
geconstateerd russen de resulrnren van de 
eerste en de tweede analyse. [n het geval van 
een discrepantie wordt de correcte type· 
ring verkregen van een derde en evenrueel 
een vierde analyse. Dit type fouten ziet de 
aanvrager niet: voordat cr in de zaak rap
pOrt wordt uitgebracht is de fout immers 
hersteld. wel neemt het NFI ditsoorr fouten 
hoog op en houdt er een administratie van 
bij door middel van ecn zogenaamde inci
dentmeldi ng. Vaak zal een gcconstat«:rde 
fout leiden tOt een :tanpassing van de proee
dure om de kans op herhaling van dezelfde 
fou t in de toekomst te verkleinen. 

Ons zijn geen gevallen bekend waarbij 
verwisseling van referemiemonsters van 
verdachten h«:ft geleid tot onterechte ver
oordel ing of inbewaringstelling. Verwacht 
mag worden dat vCf(Jaehten die worden 
geconfronteerd met een voor hen onver
wl.eht ongu nstig resultaat, aln de bel zullen 
trekken en om een contraonderzock vragen. 
Gevallen die mogelij k hebben geleid Wt eC'h 

onreTeehte uitsluiting van een verdachte zul
len veel moeilijker aan het licht te brengen 
zijn. Van verdachten en hun rl.adslieden kan 
in het geval van een onverwacht gunstig 
resultaat kwalijk verwacht worden dat zij dit 
zullen melden. 

CONTAMINATIE 

Collfaminatit \'on lportnmourlaol heert 
daarentegen in enkele gevallen wel geleid 
tot laboratoriumfouten met grote con.se
quemies. K&E bespreken in hun artikel één 

geva l.lJoor laboralOriumcontaminatie werd 
hel DNA van ccn bloedspoor met een lage 
concenrratie Vl.n DNA gecontamineerd door 
DNA van een spermaspoor uit een andere 
zaak met een extreem hoge concentratie aan 
DNA. Dit fenomeen wordt ook wel rarry-o;.'rr 
('overdracht') van DNAgenocmd. 

Bij twee monsters meteen min of meer 
gelijke hoeveelheid DNA (bijvoorbccld twee 
referenriemonsters of rwec sporen met min 
or meer dezel fde concentratie Vln DNA) zal 
een geringe mate van (orty-Ovrr in de meeste 
gevall en niet worden gedetecteerd en niet 
van invloed zijn op de betrouwbaarheid van 
de DNA·analyse. Om redenen Vln efficiency 
worden op het NFI de DNA·monsters batch
gewijs onden.ocht. Dit wil zeggen dat sporen 
van verschillende zaken in één analyscgang 
worden gean:l lyseerd. Deze manier van 
werken is niet ongebruikelijk. De meeste 
buitenlandse forensische DNA·laboratoria 
werken volgens dil concept. Voon.ichlÎg
heid is evenwel geboden en DNA' profielen 
van monsters die op hetzelfde moment zijn 
onden.ocht moeten worden gecontroleerd 
op de even tuele mogelijkheid van contami
narie. Het NFI doet dit door de DNA-profie
len van verschillende z.aken die in dezelfde 
analyscgang zijn onden.oeht te controleren 
op de mogelijkheid van comami natic. Ook 
de rapporterend deskundige. die doorgaans 
niet zelf de analyse uitvoert, moct hierop 
bij de evaluatie van de DNA-profielen en bij 
het opmaken V:ln het deskundigenrapport 
voortdurend alen zijn. Contami natie tijdens 
de analyse word t met enige regelmaat gecon
stateerd. Contaminaties vormen de meerder
heid van de incidentmcldingen. 

In de zaak die door K&E wordt aange-
haald is de contaminatie helaas niet tijdig 

opgespoord. Dat betreurt het NFI zeer.6 K&E 

constateren terecht dat de mogelijkheden 
dieer waren om de fou l in een vroegtijdig 
stJdium te ontdekken niel werden benur. 
Hierdoor werd het sporen materiaal van rwce 
zaken ten on rech te aa n elkaar gekoppeld. 
walrdoor een ernstige verdenking ontstond 
legen een onschuldige verdachte die voor 
cen eerder soortgelijk delict was veroordeeld. 

Hoewel de zojuist geschetste gang van 
zaken uitzonderl ijk is, St:l.:lt de z:lak niet 
alleen. Ook in de zaak van de 'Wreker van 
Zuuk' werd een spoor gecontamineerd, 
ditmaal door celmateriaal van een vrouwe
lijke NFI-Iaboraroriummcdewerker. Om 
deze vorm van contaminatie op het spoor 
te komen beschikt het NFI. net als andere 
forensische DNA-laboratoria, over een 
zogenaamde diminltiedambank, waarin 
de profielen zijn opgenomen van de eigen 
medewerkers. Hoewel dir geval van conta
minatie door vergelijking van her verkregen 
profiel met de e1imin:lIicdataba[lk e[lige 
jaren eerder was vastgesteld, werd aanvan
kelijk verzui md deze inrormatie a<ln de 
opdrachtgever te rapporteren. Daardoor ging 
justitie een tijdlang ten onrechte op zoek 
naar een vrouw. Dit leidde onder meer mt 
ecn bevol kingsonderzoek onder 55 vrouwen 
uit Zuuk. een onderzoek dat b.ter nutteloos 
bleek.7 

UN MATCH 15 NIET ALTlID UN MATCH 

Als bij het DNA-onderzoek in een strafzaak 
wordt gerapporteerd dat het DNA-profiel 
VJn «:n biologisch spoor gelijk is aan het 
DNA·profiel van ecn verdachte zijn voor 
de gevonden overeenkomst ten minste de 
volgende verklaringen re geven: 
I . het spoor is afKomstig van de verdachte; 
2. het spoor is niet afkomstig van de 

verdachte maar van een persoon met 
hetzelfde DNA-profiel; de verdachte heeh 
tocvallig hetzelfde profiel als de ware 
dOllor van het celmateriaal in het spoor; 

). cr is sprake van een fourpositief resultaat: 

IdvUllonblld .~ .0 olllO~ot .0.' 



het spoor is verwisseld of gecontamineerd 
en is niet afkomstig van de verdachte of 
van een persoon met hetzelfde profiel.8 

K&E merken op dat deze laatste verklaring 
i n de rapporten die DNA-deskundigen 

schrijven doorgaans onvermeld blijft. Daar
door geven die rapporren volgens K&E vaak 

een onjuist. sterk geflatteerd beeld van de 
waarde van het DNA-bewijs. In navolging 

van Thornpson Ct al. (Z003) wijzen beide 
auteurs er op dat juist bij volledige DNA
profielen, waarbij de kms op een toevals
treffer9 door de deskundigen van het NFI 

wordt gerapporteerd als kleiner dan 1 op een 

miljard, de kracht van het DNA-bewijs aan
zienlijk minder sterk wordt wanneer de kans 

op een foutpositief resultaat als gevolg van 

een (laboratorium)four niet hnger buiten 
beschouwing wordt gelaten maar in de bere

kening van de 'match kans' wordt verdiscon
teerd.Inderdaad geldt dat ook als we de kans 

op een foutpositief resultaat (onrealistisch?) 
l:tag inschatten, bijvoorbeeld 1 op 10.000. de 

(gerapporteerde) kans op een toevalstreffer 
van minder dan 1 op een milj;ud volstrekt 
in het niet vair. De kans op een foutposi -

tief rcsult:tat is in dit geval weliswaar ook 
relatief klein maar zoveel maal groter dan 

de kans op een toevalstreffer d:n die laatste 
kans eigenlijk irrelevant is. IO Toch is dat de 

kans die wordt gerapporteerd en niet de nog 
steeds relaticfkleine kans waarin de kans op 
een fout is verdisconteerd. 

vaak komt~aar nog een denkfout bij. Dat 
is het misverstand dat als bijvoorbeeld t op 

de 10.000 analyses een foutpositief resultaat 

6 Allders d~1I K&E siellen is dc fout op 19 augustus 
2005 overigellS niet door het NFI Olltkend. wel 
leiddecclI voorlopig ell informccl ollderzoek 
n.\.>r ól.ln1cidillg ""lIl1ur later blcck onvolledige 
informatie ViUI de hccrvan KoppelI tOCII tot een 
onjuiste voorlopige conclusie. Ik hecr Vall KoppelI 
is durbij uitdrukkelijk verzocht %0 mogelijk mccr 
informuie te verschlffell oyerde uak om het 
verhaal verder!e che<:~n. Dic informatic kw~m 
in december 1005. Toen is de:tUk onderzocht CII 
bleek d~l er inderdaad foulen WUCII gemnkt. 

7 'Geknoei met DNA uwreker V;l.1I Zuuk", NRC 
H;l.fldc\sbbd, J4 april tOO4. 

8 Zo,lIs K&E opmerkelI hcefrvcrwisscling VllI de 
re(erelltieprofielell van yerd~chte CII slachtoffcr 
hcnclfdc fou tpositieve Taulta;lI. 

9 OOk wel aallgeduid als de ralldom match proba
bilil:)'. d.w.z. de kans dal een wilkkcuriggckoU'1I 
lIiet-bloedverW;l.fll yall de verdlchte hctzelfde prCl
fid heeft. Omdl t de interprcutie v~n k111scn vaak 

20 oktober 2006 

zou opleveren, de kans dat een gerapporteer

de mltch correct is 99.99%, of 9.999 op de 
10.000, bedraagt. De bns datereen match 
wordt gerapporteerd [erwijl er in feite gecn 

match is (in ons voorbeeld 1 op 10.000) is 
echter niet gelijk aan de kans waar het in een 

concrete zaak werkelijk om gaat: de kaus dat 
[wee profielen niet matchen terwijl dat wel 
wordt gerapporteerd. I I 

Paradoxaal genoeg doet de kans op een 

laboraroriumfout minder afbreuk aan de 
bewijswaarde van een geconstateerde match 
wanneer het gaat om een onvolledig profiel 

dat sowieso al een geringere bewijskracht 
heeft. Naarmate de random Imuchkal/s grorer 

is d:l.ll de kans op een laboratoriumfollt heeft 
die laatste kans weer minder effect op de 
totale match kans en wordt verdiscontering 
ervan in de bewijskracht van de match min

der belangrijk. 
De samenhang russen de zeldzaamheid 

van het profiel - of die nu wordt uitgedrukt 
als de random matrhkallS. de kans op een 
toevalstreffer of de berekende frequentie 

van het profiel - enerzijds en de kans op een 
laboratoriumfout anderzijds is uitermate 

complex. Bovendien is iedere schatting van 
de kans op een lIirr-ol/rdekre laboratoriumfout 

- anders dan de schatting van de ral/dom 
marchkolls, die op empirische gegevens is 

gebaseerd - in feite een slag in de lucht. In 
de Verenigde Staten is het niet ongebruike

lijk forensisch deskundigen te vragen naJ.r 
hun foutscore of naar die van de door hen 

gebruikte methode. 12 Een probleem daar
met: is dat deskundigen in het beste geval 

moeilijk blijkt, heeft het NFI beslotelI het gewicht 
V~II DNA-bewijs tO vccl mogelijk te formulercn 
als dc berekende frequentie V.1lI het profiel illdc 
populatiewurtocde donor vall het mueriul 
verolldersteld wordt te bchorrll. Dit cijfer. dueen 
m~at gccft voor de uldu~mhcld Yln hct profiel. 
wordt door de dakundigcn uileraard lIict uitde 
du im gezogeIl. zolb K&E steIICII. IIl,llr i$ geb~· 
sccrd op de empirisch YaJtg~telde (rcquellticull 
de desbcrrdfellde DNA-kenmerkcn In een refcrc:lI -
debcstand. 

10 Thompsoll et al. (zOOJ)sprekcn ill dltverb;l.l[d 
van de fabc positivc fll1uy. Zcdoclen dunnccop 
h~t vcrschijnsel dltlls dc hlUop CCII (rorTCtt-) 
posidefraulraal in absolUTe zlll klein is. ook eell 
goede tat veel meer fout-posldeve dali rolTC'(:l' 
positieve rcsulUlcn 131 opleveren. Dil effect ueedt 
bijvoorbeeld op bij teil HIV-t~t bij CCII persoon 
die niCllOl Uil risicogroep behoort, bij CCII bevol
killgsonderzock nur borstkallkcrolldcr jOlige 

slechts inzicht kunnen geven in de fouten 

die ze zelf ontdekken en daarnaast mogelijk 
in de fouten die extern worden ontdekt, 

waaronder de resultaten van contra-exper
tise. De tot:lle omvang van deze tweede CJte

gorie is echter niet goed bekend. Daarvoor is 
het NFl afhankelijk van de meldingsbereid

heid van politie. OM en advocamur. Indien 
geconstateerde fouten niet worden rerug
gemeld, kan het NFI daaruit uiteraard ook 
geen lering trekken. Het aantal fouten - in 
beide categorieën - dat niet wordt ontdekt 
is per definitie onbekend ell niet zonder 

meer te relateren aan het aantal wel ontdekte 
fouren. 

D:l.t cr ondanks alle kwaliteitseisen af en 
roe fouren worden gemaakt. is onvermij

delijk. D,n ook een zeer geringe foutkans 
een sterk negatief effecr kan hebben op de 
waarde van het DNA-bewijs, is eveneens dui

delijk. Die wetenschap moct ons behoeden 
voor een onbegrensd vertrouwen in de DNA

analyse. Ook voor DNA-bewijs geldt dat de 
waarde ervan wordt bepaald door de omstan

digheden van de zaak. Een hit van een spoor 
mer een niet-verdachte persoon in de DNA

databank kan aanleiding zijn deze pcrsoon 
aan een nader onderzoek re onderwerpen. 

De hit markeert het begin. niet het einde van 
het tactisch en technisch onderzoek. 

wrouwen ofbij CCII pmodiekc gezondheidskcu. 
ring bij jOlige meMCn zOllder klachtelI. 

., In de literatuur wordt dnc omkcrillg wel 
omschrevclI alsdc tTansposcd rollditionaL In for
mulevorm: P(R -M)#- P(-M Il~ wur P slutvoorde 
bil$, R voor CCII gerapporteerde match en - M voor 
'dc profielen djn 11'1 werkelijkheid verschillend'. 
VoorCCt1 ge!lCQiJlccrder beh'lIIdcling 2ie Broedcll 
(1003: 168'170~ 

11 Oae pn.ktijk vloeit VOOrt uit de Dlubcrt bc$]js
s11l8: DIUbert v. Merrcll Dow Ph3nnK~\I{iQls Ine. 
(t t) S.Ct. a786 t1'9J~ Zie hiervoor bijvoorbeeld 
Broedell (1003~ 

IJ Dit i5 ook de opvuting YOlIl de auteull Uil sun
daardwcrkcn op het gebied van de interprtt<ltie 
fan DNA-bewijs als Buddcton {looS)CII Butler 
(lOOS)· 

14 www.(orcl\5iKl!ill5tituut.nl. 
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VERDISCONTERING VAN fOUTSCORES 

Verdiscontering van een noodzakel ijkerwijs 
arbitrair gekozen fou tkans bij de rapportage 
van afzonderl ijke DNA-analyses, lijkt om 
bovenstaande fl-denen onversrandig.13 wel 
dient het de lezer van het rappon du ide-
lij k te z ij n dat het DNA-bewijs op zichzelf, 

ondanks de extreem hoge zeldzaamheid 
van volled ige DNA-profielen, altijd steun 
behoen in ander bewijs. Dat geldt niet allccn 
voor de vraag naar de dcl ictgcrcbrccrdheid 
van het m:ueriaal illaar ook voor die naar de 
herkomst. Daarin voorzien hopelijk mede 
de Essenries Vlm forrnsisch DNA-ol1dtTZiX'k, 
die sinds kon op de NFI-wcbsirc 14 zij n te 
vinden. 

D<: Ics die uit de door K&Eopgcvocrdc 
zaak voor de jurist is te le ren is niet dal 

DNA-ondcrzockcrs getallen uit hun du im 

zuigen of dat getuigenbewijs eigenl ijk stef
ker is. IS DNA-onderzoek is niet onfeil baar, 

her is geen pan.acee en voor de aanbidd ing 
van forensisch-technisch bewijs is in de 
fo rensische wetenschap geen plaats, 

Dat dit besef geleidel ij k aan doorbreekt 
blij kt misschien nog het beste uit de woor

den vall NOS-misd:udverslaggever Lex Run
derkamp in het NOS-journaal van vrijdag 6 

oktober z006, Gevr:ugd naar het belang van 
de vondst van nieuw DNA in de Devenrer 

moordzaak verzuchtte deze: 'Tja, het is een 
gevaarl ijke rak van sport, de interprerat ie 

van DNA:bewijs.' Dal is wel het minste dal 
de dOOf K&E aangehaalde zaak bewijst. 
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O[ WAARDE VAN EEN DATAIIASE MATCH U, 

[n hun ~rlikel illustreren K&.E J~n 
de h"nd van gel ... ncnvoorbedden dlt 
hel unul sporen d~1 door puur loe
va l uI nl.3trncn mei een profiel uil 
de DNA-daubJSC" toenCC1Tl1 lIs deu 
daeb.tscgroeil. wij zijn met K&E 
Vln meningdJI een 'toeuI5mJlch' 
ook in Ncdcrbnd !l~n denkbeeldige 
sitU.ltie i517. Hun bewering dJt de 
w.urdc van hel DNA·OCwijs hierdoor 
afneemt willen wij echter nUJncrrcn, 
op grond V.ln de diseu$siedie enige 
lijd ~Icdcn in de vJkl iteralUur 
gevoerd is en die n.urons oordeel fUt 
een andcrecondusic leidt. 18 

Daediscussk kent twee kampen. 
Kamp' beweert. nel Jls K&E,dJt de 
waarde van een DN ... ·mJtch Jfnccmt 
naarmJre cr mccr persenen in de 
dJIJbuc zinen, Kamp 1 beweert het 
legenovergesleldc, de wl.ude nn de 
match neemt IOC. Dil komt doordat 
et meer pl'f$Onen kunnen _rden 
uirgcslOlcn Jlsdonor van hel spoor, 
nJmdijk .111e nicI·mJtchende 
pef$Onen in dedJLlbase. Hoe Dlccr 
personen worden uitgesloten. hoc 
sterk~r het DNA·bewijs. is de rede
nering.)e kunt ook :l:I.ntonen dalde 
!wns dardc m~tchcndc persoon de 
donor is Vln hel spoor 5tijgt ab het 
dlubt>snnd groeit, 
Kamp 1 schermt bm'cndien mn ttn 
zeer overtuigend gcdlchte-expc:ri· 
mem. Stel je voor dat de datJb<I$C de 
profielen %Ou bev~rtcn vln alle men· 
sen 011 urdc. en dlt een vergelijking 
met het spoor één mJtch oplevert. 
Volgens kamp t is de walrde Vln 
deze DNA·mJleh praktisch n .. !, 
v~nwcge hel enorm~ .tanr;1.! vergclij' 
king~n, M.l<\1 dkJIl nltuurlijk niel 
w~Jrzijn. Immcrs, als all~ mensen 
op .urde bch~lve~n per5Q<1l1 zijn 
uiigaloren Jls donor. dJn moet dcz~ 
per.;oon dc donor wel zijn. 
Kamp: heeft hel dus bij het rechle 

eind. is de <Xl nclusie van deze discus
sie. '9Toch voel! dll niCI goed a,lIl. 
Hoe hn hel dl' de be .. 'dj.w".ude ielf 
grolcrwordlterwijllegdijkcrtijd 
hel unul tocvalSIllJIChcs locnurnr? 
Om dit Ie begrijpen mocren we n.ur 
dc luk als gehccl kijken. Alsttn 
vNd. duc gcvemden wordt vi.l een 
match in de DNA·daIJhao;e. ,hn is 
het mogelijk d.l cr helemaal geen 
anderc bdJs!ende i nformJrie legen 
dc verdachte gevonden wordl,of 
allun onl l.lSlendc in{ormlricz03ls 
ccnalibi. HCI bewijs legen de ,·cr· 
dJchtc bcsl33t dan eigcul ijk alleen 
ui l de DNA· match. Ah een verd:u:h lC 
op een . ndcrc IIUniel gevondcn 
word, dan via CCII nuu:h iu,k DNA, 
dalJbasc. dan is cr kennelijk wel 
.ndcrc belastende informatie legen 
deu verdachte; hij is imm~r:s niel 
voor niclS als verdlChle ungemerkt. 
Hel bewijs legen de vcrd.lch le 
beswt dan uit de DNA·mJlch plllS 
d~'2e bellstende informatie. 
K&.E hebben dus gelijk als zij srellen 
dat een 1.1:Ik meI een DN ... ·d~ub.lS( 
malch met .ugusogcn moel worden 
bekeken. Ech lcr niel. zoab zij bo:we
ren. omdal de bewijsw;wrdc van de 
DNA'malm j:edevaluttrd zou zijn. 
mur omd.l1 hel mogelijk I$dJI tt 
geen overige bel;u;lcnde infonIUlic 
legen deverdJduc is, In dat gcval 
is hel heel wel dcnkb.urdal dever
d;u:ble nin de donor is van hel spoor. 
Ik rechtet moet de zaak dus als 
geheel beschouwen. I-Iocva:l belas· 
tende en ontlas!cndc informalic is 
cr naasl de DNA'm~lch? Hij hoefl 
de bcwijswaarde v~n de DNA·malch 
hierbij niel lager in tcsehauen 
omdJI de v.:rdaehre gevondcn is vil 
de DN ... -dJubuc. 
Van C\:n p.l rJdo>c, ~oll$lI:&E OCI noe
men. isdus hclem;u.l geen sllrake. Ik 
bcwijsW1:Irde van een DNA'llUtch 

.lIs zoo.mig neem I niCl3r als er mccr 
persenen in het bcsund wordtn 
upgcnomen. Om "",,veel mogel ijk 
boeven re ~angel1 mOCl~n wc dus ..... eI 
degel ijk lnv~l mogelijk personen 
opnemcn in het l)NA-d3ubcst:md. 
Ilovendicn. en dil wordt wel eens 
(wcr hel hoofd gezien. worden cr in 
één klap een groot l:Int:tl onsen .. l· 
dige personen uiIgesloten als 
polellli~lc donor. Dir is nicl all een 
hed effld~m _oor de politie. m"'\'1r 
bc-§pa.lTI ook de ~u~ua.I SllSpccIS", die 
vi.\ de d~tJb.tsc lis donor worden 
uilgeslolen een hoop ellcnde. 
Een nJdcl igclf<:<:1 Un ccn grorere 
dat~base w1:Ir K&E in dil artikel 
IC!cchtop w!jzc~ 15 de toename Vln 
hel Jalllll "tocV.1lsm.llchcs". wij zijn 
hel "olko01cn meI hen eenS dal dit 
efJ"e<:1 niel ondersch.ll moet worde n. 
Wordt dcuaubascec;hlcr echl 8'001. 
ddn wordlook de b lls groot dJ I hCI 
profiel VJn de ec;htc donor ""n het 
spoor in de dAlabasc zit (de bast ratr~ 
en dJ t dus naast de t<JeulslI\aleh nog 
een Iweede mMch gevonden wordt. 
wnrdoor dircrt duidelijk is d~t 
mil\§feru één persoon niet d~donor 
kJ n zijn. Bm'endien kan in geva ll en 
wlJ.rin dc mlKh _rd l belwisr ten 
;unYu l\cnd~ I)NA-analysewordcn 
vertichl die een dlJdel deel u n 
het DNAzichloo,lr hlJ..1kl (.tIs her 
sporcnmJteriJJI dit althans loelJ..1t), 
De nicr-donor kan h i~rmee wo rden 
uitgeslOIen. 
De m.utschappij zal dus crn 
afweging moeren m~ken russen de 
voordelige en d~ nadelige aspcCl.rn 
Un een groeiende databa$elO, meer 
[X"f$Onen in dedJub.tSc berckcnr 
Illttr boeven vangcn en meer 
onschuldigen uirsluircn alsdonor. 
mJ<1rook meer IOcyals mJ1Ches "".ur· 
door onschuldigen als verdJchle 
worden aangemerkt. 
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NASCHRIFT: HET GEHEIM VAN HET NFI 

prof dr. Po). VII/I Koppm en prof dr. H. Elffirs 

Het is verheugend om re lezen dar de NFI
coryfeeën Ton Broeders Ate Kloosterman en 
Marja n Sjerps her zo mer ons eens zijn over 
de beperki ngen van DNA-profielen. Het is 
ook goed dat zij ons nog eens vertel len wel ke 
methoden het N FI toepaSt om fouten te 
voorkomen. op te sporen en ervan re leren. 
Dat is belangrijk werk, zeker omdat zij het 
met ons eens zijn dat de kans op zu lke fou
ren aanzienlijk groter is dan de kans op een 
onjuiste DNA-mard l all sich en zodoende die 
foutenbns de imerpretatie van de sterkte 
van zo' n match als bewijsmiddel dom ineert. 

De kans op laboratoriumfouten in de 
breedste zin van het woord - van fouten van 
de t«hn ische recherche, via missers bij het 
transporr en contlminatie aan de laboratori
umtafe\ tot verschrijvingen in het deskundi
genrapport - is zo belangrijk voor de waarde 

IS ~tuigen~ij!i is vooral ander bewijs. Wan
ncerSdt«k et al (2000) spreken van DNA als 
opcnb~rillgsm;Khine bedoelen 2e daarmee niet 
du DNA-bcwijsctll wondermiddel is murdat 
het een rC'lo lutic h«ft ontkelend in het denken 
over forensÎSl;h-lcchni$Ch bewijs. Hel kan Ulwel 
gebruikt worden om personen als donor leelimine
ren als om ze als impliceren. hCI g«ft iozichl in de 
beperkingen van anderesoon co bewijs. wa3Tonder 
ho:rken ll ing door geruigen. d.Kt)'losropisch bewijs 
en forensÎsch h:w-onderzock (Wel ls Cl .tI. , 998; 
COnnorsCl.tl. 1991>. Saks&: KoehIer UlOS); het biNt 
cen logisch m~ell'OOrdc interpretatic van bewijs; 

van DNA-bewijs, dat wij daaruir in 'De 
mythc van DNA-bewijs' {wec consequenries 
n okken_ Die consequen ties willen Broeders, 
Kloosterman en Sjerps jammer genoeg nier 
nemen. 

De eerste is dat gegevens over geconsta
teerde fouten publiek behoren re zijn. Alle 
betrokkenen in het strafp roces moeten weten 
hoe vaak men fouren heeft gevonden, wat 
daarvan de vermoed el ijke oorzaak was en tOr 
welke veranderingen in de procedures dat 
heeft geleid. Dat geldt niet alleen voor geval
len die naar buiten zijn gekomen, zoals de 
Wreker van Zuuk ell de stadse~orpse zaak 
die wij rraeeerden, maar ook voor fouten die 
het NFI in zijn normale bedrijfsproces zel r 
opspoort en herstelt voordat er wordt gerap
porteerd. s lechts dan kan een ieder die een 
rol speelt in een strafproces waarin DNA-on
derzoek wordt ingebracht zich een oordeel 
vormen over de betekenis van dat bewijs. 

en. nicl in de lUISte pl.uts, het gunt ons een vuk 
onthullenlk blik op de kwali teit van het werk un 
poli!Îc.juslilie en forensisch deskundigen. 

16 Voorccn match die gC'lGnden ..... ordt vil«n DNA
bevolkingsondcrwck geldt deulfde rcdeneri ng. 

17 Zie Sjerps &. Kloosrcrman (lOOS~ Sjerps (l.OOS ~ 
Meulenbrock (loo6~ 

,8 Zie onder andere BucklelOn Cl .11. (1005). Meester & 
Sjerps (zOOot). 

19 ZieBl.lding (l00S). 
10 Bij deu ~(wegingcn 'tullen. naut overwegingen 

van dodm~!Îgheid , ook ethische en pnvU}'uptc"" 
ten «n rol ,pelen. 

' GEBLESSEERDE WERKNEMER N IET BUITENSPel' 

Collegl Asnid Helsrone stelt in haar lrtikel 
in Adl'Ocarenblad zOO6-n, p. 56z·564 dat 
werkgevers aan de bovenwettelijke J.anvul
ling VJ n "et loon tijdens arbeidsongeschi kt
heid nadere voorwlarden kunnen stellen bij 
indiv iduele arbeidsovereenkomst of bij CAO. 
Ik wil er op wijzen dat de kantonrechter te 
Tilburg(bij vonnis van 18 mei looS.lA R 
2006, nr. 77) lleeft beslisr dar ook zonder 
dar partijen nadere voorwaarden hebben 
gesteld, een vordering tot bovenwettel ijke 
aanvulling kan worden afgewezen, namel ijk 
op grond van strijd met de eisen van goed 
werknemerschap. 

• dvo<lun bt. d ' .. 

Er werd onder andere met de volgende feiten 
en omst;lndighcden rekening gehouden: 

het fe it dar de werkgever de werknemer al 
eerder had gewaarschuwd; 
de omstandigheid dat rijden onder 
invloed op een motor een sterk geva.1.tzCt
tend karakter draagr; 
de omst:1nd igheid dat de wetgever het 
rijden onder invloed tor een strafbaar feit 
heeft gemaakt; 
de aanzien lijke kans dar in geval van een 
ongeluk de motorrijder kwetsuren zal 

• oplopen die langdu rige arbeidsonge
schiktheid tor gevolg kun nen hebben . 

Ook de tweede conseq uentie van de kans op 
laboratoriumfouten wil her NFI kennelijk 
niet nemen. 'Verdisconteri ng van noodza· 
kdijkerwijs arbitrair gekozen fo urkans in 
de rapportage van DNA-analyses lijkt ( ... J 
onverstandig',stc1 len Broeders, KloostermaIl 
en Sjerps. Zij wi llen strak vasthouden aan 
de trad itionele kans van 1 op een miljard. 
Zij realiseren zich kennelijk n ier dat die 
kans sl«hts een theoretisch berekend e kans 
is., die weinig zegt ovcr de waarde van een 
DNA-match in d e prakl·ijk . O;;o;;o r ~pc l"n " ;,,, 

te onderschatten laboratoriumfo uren en sub
jectieve keuzes van de technische recherche 
en de DNA-deskundige een dom inante rol. 
De kansen daarop kunnen moeilijk worden 
gekwantifi ceerd. 

Sman wij dan met lege handen? Nu nog 
wel, maar dar hoeft niet. In 'De mythe van 
DNA-bewijs' moesten wij wel met relatief 
arbitraire b nsen op fo uten rekenen, omdat 
het NFI (maar ook de technische recherche) 
de geconstateerde fouten zorgvuldig gehei m 
houdt. Wij dringen erop aan dat het NFI 
voldoende gegevens publiceert zodat er 
geen sprake meer hoeft te zijn van arbit rair 
gekozen parameters. maar cr een empirisch 
gefundeerde schatting van foutkansen in het 
algemeen mogel ijk wordt. Dat is een plicht 
voor een instituut dat een onm isbare functie 
in het openbaar srrafproccs vervulr. Wij zien 
re ikhalzend uit naar het volgende jaarverslag 
van het NFJ. 

Het ged rag van de werknemer buiten 
werktijd heeft dus ook zonder dat partijen 
hier nadere afspraken ovcr hebben gemaakt. 
gevolgen voor de bovenwettelijke loonaan
spraken. 

Overigens is er op verzoek van cliënt geen 
hoger beroep tegen het vonnis ingesteld_ 

(Danilffe A.rrll$. 

AdvucattllGllltctitfTilburg) 
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