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Versmolten  
vezels

‘We tasten onze 
democratie aan’

Letsel begrijpelijk 
beschrijven

Crimineel betaalt 
altijd

Opspor ing



■ Vezelonderzoek

Gesmolten vezels  
geven doorslag

Kleding die met grote snelheid en druk in aanraking 
komt met kunststof, kan daarmee versmelten. De 
kunststof smelt door de hoge impact, direct daarna 

stolt deze weer. Best kans dat daarin vezels uit de kleding ach-
terblijven, vastgesmolten dus. Het Nederlands Forensisch 
Instituut (NFI) kan deze versmelting gebruiken voor nader 
onderzoek na een verkeersongeval. Als de stukjes vezel die 
eruit steken overeenkomen met de kleding van een verkeers-
slachtoffer, een verdachte bestuurder of een passagier, kan dat 
een belangrijk spoor opleveren. “Dat zijn sporen die je speci-
fiek aan zo’n ongeval kunt koppelen”, zegt Jaap van der 
Weerd, wetenschappelijk onderzoeker Vezels en textiel van het 
NFI.

Betwist bestuurderschap
Beweert de dronken eigenaar van een auto dat een ander ach-
ter het stuur zat tijdens een ongeval? Als hij of zijn reisgenoot 
tegen een stuk kunststof in het interieur is aangeklapt, dan 
kan zich op die plek door versmelting een doorslaggevend 
spoor bevinden. Wellicht zijn er ook losse vezels, maar die 
geven weinig houvast. “Het is in zo’n auto eigenlijk net als 
met huiselijk geweld”, zegt Van der Weerd. “De mensen die 
erin zaten, hebben waarschijnlijk allemaal op een eerder 
moment legaal contact gehad met de auto. Dus als je van 
twee betrokkenen vezels vindt op de bestuurdersplaats, maar 
zij beweren dat zij daar een dag eerder hebben gezeten, dan 

kun je dat moeilijk ontkennen. Bovendien kunnen die vezels 
of andere sporen, zoals speeksel of bloed, ook door een andere 
oorzaak daar terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld doordat de 
bijrijder via de bestuurderszitplaats naar buiten is geklommen, 
omdat zijn eigen deur niet meer openging. Daardoor heb je 
dan nog steeds niet de bestuurder van het moment van het 
ongeval.”

Veel kunststof
In dergelijke gevallen kunnen vastgesmolten vezels belangrijke 
aanwijzingen zijn. De kans dat die aanwezig zijn na een ver-
keersongeval, bestaat wel degelijk. Van der Weerd: “Het eigene 
van een auto is dat er veel kunststof in zit, zoals het dashboard, 
middenconsole, stuur, deur- en dakbekleding, zelfs een deel van 
de radio. Bij een ongeval, waarbij de auto met grote snelheid 
ergens bovenop botst, vlieg je daar al snel tegenaan. Er bestaat 
een kans dat dat versmeltingen met vezels oplevert, die wij 
kunnen koppelen aan dat ongeval.”
Van der Weerd klinkt daarin overtuigd: versmeltingen in een 
auto kunnen niet of nauwelijks op een andere manier zijn ont-
staan. “De kracht van een crash zou je kunnen nabootsen door 
bijvoorbeeld kleding op een kunststof ondergrond met een 
hamer te bewerken. Maar die situatie komen we niet tegen in 
de zaken die we bij het NFI onderzoeken.”
Bij betwist bestuurderschap zijn uiteraard vezelversmeltingen 
op de bestuurdersplaats van groot belang. Versmeltingen op de 

Bewijs het maar eens, dat juist deze auto is doorgereden na 
een aanrijding met een voetganger. Of dat juist deze 
verdachte de bestuurder was tijdens een verkeersongeval. 
Zulke zaken, meer dan duizend per jaar, zijn niet makkelijk op 
te lossen. Maar kledingvezels die door de ‘klap’ zijn 
versmolten met kunststof auto-onderdelen kunnen helpen.
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Zijn opmerking wijst meteen naar een belangrijke voorwaarde 
voor dit onderzoek: de onderzoeker moet beschikken over de 
kleding van - afhankelijk van de zaak - de mogelijke bestuur-
ders of het slachtoffer. “Doel van het onderzoek is om aan te 
tonen dat de vezels afkomstig zijn van de kleding van een van 
de betrokkenen. Die moéten wij erbij hebben. Wij gaan niet af 
op beschrijvingen als: die had een rood vestje aan en die een 
blauwe broek. We willen echt de referentiematerialen.”
De forensische opsporing (FO) moet dus de kledingstukken 
kort na het ongeval in beslag nemen. Uiteraard van het ver-
keersslachtoffer, maar ook van de betrokkenen bij een betwist 
bestuurderschap. In dat laatste geval is het ook raadzaam sok-
ken en schoenen te laten inleveren. “Vanwege versmeltingen 
in het voetencompartiment”, aldus Van der Weerd. “Het 
gebeurt bij ongevallen regelmatig dat een sok of schoen langs 
de pedalen schuift. Als je daarvan restjes vindt op het pedaal, 
is dat bijna zeker afkomstig van de bestuurder omdat dat zo 
diep zit in het compartiment. Dan ben je klaar met het 
onderzoek.”

middenconsole of op de radio geven minder duidelijkheid, 
omdat zij ook door de bijrijder of andere inzittenden kunnen 
zijn veroorzaakt. Vooral het voetencompartiment van de 
bestuurder kan betrouwbare vezels opleveren: impact van 
een ledenmaat van een passagier is in dit gedeelte vrijwel 
 uitgesloten.

Doorrijden na ongeval
Op een auto die na een aanrijding met een persoon is door-
gereden, kunnen aan de buitenkant versmolten vezels zitten. 
Op de bumper, een kunststof siervelg of bijvoorbeeld tegen 
de zijspiegel. Zo werd vorig jaar dankzij een langs de weg 
gevonden siervelg een verband gelegd tussen een aanrijding 
met een dodelijk slachtoffer en een auto die was doorgereden. 
Jaap van der Weerd: “Op de velg zagen wij een soort versmel-
ting: bij de aanrijding was daar kleding overheen geveegd en 
samengesmolten met de kunststof. Dit materiaal kwam over-
een met dat van beschadigde delen van de jas van het slacht-
offer.” (zie kader)
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Voor het Openbaar Ministerie Zwolle wist het NFI vorig jaar ver-
band te leggen tussen een gevonden siervelg en de jas van een 
dodelijk verkeersslachtoffer. Het slachtoffer was hard tegen zijn 
hoofd geraakt door een voertuig dat daarna was doorgereden. De 
velg, die vlakbij de plaats van het ongeval lag, bevatte versmeerd 
vezelmateriaal dat overeenkwam met materiaal van beschadigde 
delen van de jas.
“Wij hebben het NFI gevraagd of er inderdaad een verband kon zijn 
tussen de sporen op de siervelg en die op de jas van het slachtof-
fer”, zegt Gretha Brouwer, senior forensisch officier van Justitie. 
“We begonnen dat onderzoek toen wij een auto hadden gevonden 
die vermoedelijk de velg had verloren. Dat leverde ons technisch 
bewijs op, waarmee wij inderdaad die auto met de aanrijding in 
verband konden brengen.” Een goede reconstructie leek vanwege 
de specifieke omstandigheden niet haalbaar.
Het ongeval vond eind 2006 ’s nachts plaats op een buitenweg. 
Via een anonieme telefonische melding kwam het OM een maand 
later op het spoor van de verdachte bestuurder. Deze gaf toe dat 
hij was doorgereden. Hij verklaarde dat hij met de toegestane snel-
heid van tachtig kilometer per uur had gereden, maar pas op zo’n 
tien meter afstand eerst de fiets had zien liggen en daarna het 
slachtoffer. Op dat moment was het te laat om uit te wijken.
Om zijn verhaal te verifiëren moest ook de auto onderzocht wor-
den. Dat bleek een huurauto, de verdachte had deze inmiddels 
teruggebracht naar het verhuurbedrijf. Met vier dezelfde siervel-
gen. Onderzoek wees uit dat één daarvan duidelijk meer slijtage en 
krassporen aan de rand vertoonde. Nader onderzoek wees uit, dat 
die velg een afwijkend bouwjaar had: een getuige verklaarde dat de 
verdachte deze had gestolen. De gevonden siervelg kwam wél 
overeen met de andere drie op de auto.

■ Siervelg bewijsstuk bij doorrijden

Daarmee was een verband gelegd tussen de aanrijding en deze auto, 
mede dankzij het onderzoek naar de versmelting op de velg. “Dat was 
één van onze bewijsmiddelen”, zegt Brouwer, “naast de andere die wij 
inmiddels hadden gevonden, plús de getuigenverklaring.” Net als Jaap 
van der Weerd van het NFI vermoedt ook zij dat onderzoek naar vezel-
versmelting erg onbekend is in de Nederlandse forensische wereld. 
“Terwijl wij er in bepaalde zaken wel ons voordeel mee kunnen doen. In 
deze zaak was het niet doorslaggevend, maar wel heel waardevol.”
De aanklacht tegen de bestuurder bleef bij doorrijden na een aanrij-
ding. Het slachtoffer lag vermoedelijk al op het wegdek, hetgeen op 
een weg met duidelijk gescheiden fietspaden uiteraard een zeer 
onverwachte situatie oplevert. De verdachte is uiteindelijk veroor-
deeld tot een werkstraf van 120 uur subsidiair zestig dagen en ont-
zegging van de rijbevoegdheid voor de duur van achttien maanden.

Velg met versmolten vezels

Versmolten vezels op een bumper.

■ Vezelonderzoek

Zo nodig worden de NFI-collega’s van Verkeersongevallen-
onderzoek erbij betrokken. “Wij kunnen hen vragen voorleg-
gen als: als er een deuk op die plaats zit, waar verwacht je dan 
dat het slachtoffer de auto het eerst heeft geraakt?’ Of: hoe 
denken jullie dat bij dit ongeval de inzittenden door de auto 
zijn gevlogen? Dat kan nieuwe inzichten opleveren over 
mogelijke vindplaatsen van sporen, óf over sporen die door 
verschillende inzittenden veroorzaakt kunnen zijn.”

Forensische opsporing
De forensische opsporing kan in eerste instantie uiteraard ook 
zelf naar sporen zoeken. Eventueel in overleg met het NFI, 
via de FSO’s. Die zijn op de hoogte van de onderzoeksmoge-
lijkheden. Met het blote oog zijn versmeltingen meestal nau-
welijks zichtbaar, maar een vage veeg of smeerplek kan al iets 
opleveren. “Als je weet waarop je moet letten, is vaak zonder 
microscoop wel te zien dat ergens een impact is geweest”, 
zegt Van der Weerd. “Aan een schuurvlak in het kunststof bij-
voorbeeld. Of aan een doffe plek in een glanzend oppervlak, 
of andersom. Er is dus iets veranderd in de oppervlaktestruc-
tuur, al kan dat ook gebeurd zijn door iets dat geen vezels 
afgeeft, zoals het lichaam zelf. Dan zit er niets in.”
Om te bepalen of er daadwerkelijk vezels aanwezig zijn in 
een beschadiging, wordt het kunststof onderdeel bij het NFI 
microscopisch bestudeerd. Van de waargenomen vezels wordt 

Het veiligstellen van de sporen heeft het NFI tot nu toe 
merendeels zelf gedaan. De auto’s gingen naar het gebouw in 
Den Haag, waar de relevante onderdelen eruit werden gehaald. 
Voorlopig zal dat zo blijven gaan, verwacht Jaap van der Weerd. 
“Omdat er zoveel plastic in zo’n auto zit, terwijl een - op het 
eerste gezicht - onbeduidend plekje al iets kan opleveren. Het 
is geen zwarte magie om te kunnen zien wat interessant is, 
maar wij zijn daarin ook nog expertise aan het opbouwen.”
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positief resultaat. Dat percentage zou hoger kunnen uitvallen 
als voor elk onderzoek ook sokken en schoenen beschikbaar 
zouden zijn.

Waarborgfonds
In Nederland is er wellicht vaker aanleiding tot FPF-
onderzoek dan tot nu toe het geval lijkt. Cijfers over betwist 
bestuurderschap zijn moeilijk te achterhalen, maar alleen al 
doorrijden na een aanrijding met een slachtoffer komt 
gemiddeld zo’n duizend keer per jaar voor. Dat zijn dus de 
gevallen waarbij persoonlijk letsel is veroorzaakt of één of 
meer dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Van de bijna 53.250 
claims die het Waarborgfonds Motorverkeer in 2007 te ver-
werken kreeg, vielen er 1.022 onder deze categorie.
Dat lag in de lijn van de voorgaande jaren: in 2005 waren het 
1.009 claims, in 2006 948. In de eerste helft van 2008 kwa-
men er al 527 claims binnen. “Maar er zijn ongetwijfeld nog 
slachtoffers of familieleden van hen, die ons niet weten te 
vinden voor een claim,” aldus Waarborgfonds-directeur Frits 
Blees. Met andere woorden: de echte cijfers liggen waar-
schijnlijk nog hoger. ■

Voor meer informatie: 

NFI, afdeling Communicatie,  

telefoon 070 - 8886155.

PKN > Forensische opsporing > Organisaties > NFI

bepaald of ze echt zijn versmolten. Als dat zo is, worden ze 
veiliggesteld. Daarna begint het vergelijkend onderzoek, waar-
in deze vezels worden vergeleken met de kleding van het 
slachtoffer of de verdachte. Als de FO in geval van betwist 
bestuurderschap zelf kunststof onderdelen aanlevert, is het 
dan ook belangrijk te vermelden waar die in de auto hebben 
gezeten. De onderzoeker moet weten of de bestuurder of de 
passagier daar tegenaan is gegaan.

Duitsland
Overigens wordt in Nederland tot nu toe nog weinig gebruik 
gemaakt van zogeheten Fibre Plastic Fusion (FPF)-sporen. 
Het NFI, dat al een jaar of vijf over deze kennis beschikt, 
krijgt per jaar gemiddeld een à twee aanvragen voor een der-
gelijk onderzoek. Dat geringe aantal ligt volgens Van der 
Weerd aan onbekendheid met het fenomeen. “In Duitsland is 
het veel gewoner. Ik ben daar geweest om expertise op te 
doen. Het Landes Kriminalamt in Beieren heeft een à twee 
gevallen per week, zo’n tachtig per jaar. Terwijl het gebied qua 
inwoneraantal te vergelijken is met Nederland. Ik geloof niet 
dat het verschil alleen maar te verklaren is doordat er meer 
dronken rijders achter het stuur zouden zitten.”
Bij genoemde zaken in Beieren gaat het meestal om ongeval-
len waarbij mensen ontkennen de bestuurder te zijn geweest. 
Vaak is daarbij sprake van overmatig alcoholgebruik. In onge-
veer de helft van die gevallen leidt FPF-onderzoek tot een 

Het veiligstellen van de sporen heeft het NFI tot nu toe merendeels zelf gedaan.
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