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1 Projectdefinitie 

1.1 Samenvatting 

Vingersporen vormen nog steeds een belangrijk onderdeel voor de opsporing van en 

de bewijsvoering in gerechtelijk onderzoek. Het is met de huidige technologie nog 

niet mogelijk om een uitspraak te doen over de ouderdom van een vingerspoor. In 

dit project worden methoden ontwikkeld waarmee het mogelijk is analyses uit te 

voeren, zodat een vingerspoor in een tijdlijn rondom een delict geplaatst kan 

worden. 

1.2 Aanleiding en probleemstelling 

Vingersporen vormen nog steeds een belangrijk bewijsmiddel in gerechtelijk 

onderzoek, zowel in de opsporingsfase als in de bewijsvoering. Het is echter nog 

niet of nauwelijks mogelijk om het tijdstip van het plaatsen van het spoor te 

bepalen. Met huidige methodes kan slechts een zeer ruwe schatting gegeven 

worden van de leeftijd van een vingersporen.  

 

Op een plaats delict, of op een stuk van overtuiging, aangetroffen vingersporen 

worden allemaal op herkomst onderzocht. Dit betekent dat er niet alleen veel 

sporen worden onderzocht die van slachtoffer en/of getuige zijn, maar ook van een 

mogelijke verdachte die niet ten tijde van het delict zijn geplaatst. Momenteel vormt 

dat nog een belangrijk argument van daders; die sporen kunnen wel van mij zijn, ik 

ben een geruime tijd voor het delict daar ook geweest. 

 

Zowel aanklager als verdediging hebben baat bij ontwikkelingen op dit gebied, daar 

met de mogelijkheid vingersporen te dateren deze forensische entiteit beter in 

context is te plaatsen. Wanneer aangetoond kan worden dat een spoor in een 

relevante tijdspanne rondom een delict is geplaatst, dan wordt de waarde van dat 

spoor duidelijk. Een spoor dat geruime tijd voor het delict is geplaatst, zal van 

minder of zelfs van geen belang zijn in de bewijsvoering of de opsporing.  

 

Aangezien slechts recentelijk een goed beeld van de chemische samenstelling van 

vingersporen is gerapporteerd, is de hierboven beschreven problematiek niet 

onderzocht op basis van de chemie van een vingerspoor. Optische technieken van 

fysische veranderingen zijn onderzocht maar hebben niet tot bevredigende 

oplossingen geleid. 

 

De vakgroep van dr. Louis de Smet aan TU Delft is gespecialiseerd in het 

ontwikkelen van chemische sensoren voor verschillende doeleinden. Recente 

voorbeelden zijn de detectie van waterverontreinigingen en eiwitten. TU Delft werkt 

tevens aan de detectie van gassen en momenteel wordt de detectie van explosieve 

materialen onderzocht. Deze kennis willen wij gebruiken in dit voorstel om in een 

forensische context te experimenten met de chemische omzettingen die van nature 

plaatsvinden in vingersporen. Deze omzettingen kunnen een maat zijn voor hoe 

lang het is geleden dat een vingerspoor is achtergelaten. 

 

Door de combinatie van de bij het NFI ontwikkelde kennis op het gebied van de 

samenstelling van vingersporen en bij de TU Delft ontwikkelde kennis op het gebied 

van chemische sensoren wordt een grote stap gezet in de ontwikkeling van 

methoden voor het dateren van vingersporen. 
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1.3 Doelstelling 

 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een methode voor het dateren van 

een vingerspoor. In plaats van het kunnen bepalen of een spoor ouder of jonger is 

dan 15 dagen, zoals in een van de huidige methodes mogelijk is, zullen wij tot 

enkele maanden gaan dateren, met een nauwkeurigheid van enkele dagen. Hiervoor 

worden experimenten uitgevoerd waarmee onderzocht kan worden hoe de 

chemische samenstelling van een vingersporen verandert als functie van de tijd. Het 

principe achter deze veranderingen is uitvoerig beschreven voor bijvoorbeeld 

etenswaar. Binnen dit project stellen we voor om deze principes te gebruiken voor 

het opstellen van modellen om het concept van het dateren voor vingersporen te 

beschrijven. Dit zal ook leiden tot de eerste laboratorium validatie studies. 

 

Zoals besproken in §1.2 laat de dagelijkse praktijk zien dat het plaatsen van een 

(vinger)spoor in een tijdlijn rondom een delict vaak niet mogelijk is of leidt tot 

uitspraken met heel veel onzekerheden. Dit betekent dat zeer relevante vragen in 

een juridisch forensische context niet beantwoord kunnen worden.  

 

Door het gebruik van innovatieve methodes kunnen specifieke materialen in een 

vingerspoor worden geanalyseerd. Hiermee worden de geheimen van de chemische 

samenstelling van vingersporen steeds verder ontrafeld. En daarmee de 

mogelijkheden tot het gebruiken van vingersporen voor andere doelen zeer 

verbreed dan alleen maar vergelijkend onderzoek. Denk hierbij aan een chemisch 

profiel uit het vingerspoor om te achterhalen of de donor drugs gebruikt heeft of in 

contact is geweest met explosieven. De chemische veranderingen in een 

vingerspoor zijn goed te beschrijven aan de hand van experimenten en de daaruit 

volgende modellen. Dit betekent dat het mogelijk is om aan de hand van de 

veranderde chemische samenstelling een uitspraak te doen over wanneer het spoor 

geplaatst zou zijn. 

 

Binnen dit project onderzoeken wij de mogelijkheden van het gebruik van bestaande 

technologie voor het herkennen van omzettingsproducten van chemische 

bestanddelen in vingersporen. Deze technologie is ontwikkeld bij de TU Delft en 

wordt gebruikt voor moleculaire herkenning en analyses in verschillende 

wetenschappelijke disciplines. Tot dusver echter nog niet in de forensische 

discipline. 

 

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een breed georiënteerd 

onderzoeksinstituut op het gebied van forensisch onderzoek in de opsporing en 

bewijsvoering. Het NFI draagt bij aan de versterking van de rechtsorde. Hierbij 

staan inhoudelijke objectiviteit en wetenschappelijke integriteit voorop. 

De vakgroep Organic Materials & Interfaces van dr. De Smet aan de TU Delft werkt 

aan methoden voor opsporen van chemische en biologische componenten, veelal 

moleculen. Afhankelijk van de toepassing gaat het hierbij om de al dan niet 

aanwezigheid van dergelijke bestanddelen of de hoeveelheid ervan. Bij het opsporen 

van een molecuul is het gebruik van een geschikte receptor erg belangrijk, omdat 

hieraan een specifiek molecuul kan binden. Een receptor kan hierbij gezien worden 

als een ‘chemisch handje’ dat unieke moleculen afvangt uit zijn omgeving. In het 

geval van een chemische omzetting kunnen we ons bij het opsporen richten op het 

verdwijnen van een uitgangsstof (de stof die wordt omgezet) en/of het opkomen 

van een product (de stof die ontstaat door de omzetting). Veelal zullen daarvoor 

verschillende receptoren nodig zijn. Dit maakt de voorgestelde methode erg sterk, 

omdat op deze manier in feite een interne controle van de meting plaatsvindt. 



De vakgroep richt zich vooral op componenten die aanwezig zijn in complexe media, 

waaronder grond- en afvalwater, bloedserum, speeksel en ook gasmengsels. In 

lichaamsstoffen die aanwezig zijn in een vingerspoor zit ook een complexe matrix 

van moleculen. Kortom, behalve het aspect van moleculaire herkenning past het 

voorgestelde project ook qua chemische diversiteit goed in de strategie van de 

vakgroep. Tevens geeft dit het innovatieve karakter van het voorstel aan: er zijn 

nog geen rapportages waarbij gekeken is naar chemische omzettingen in een 

vingerspoor waarbij het resultaat van deze analyse gekoppeld wordt aan de 

ouderdom van het betreffende vingerspoor. 

1.4 Resultaten en tussenresultaten 

Het project doorloopt 3 fasen. 

1 In de eerste fase wordt een review van de literatuur gegenereerd van de 

mogelijkheden met betrekking tot het volgen van afbraak en omzettingsreacties 

voor dateringsdoeleinden. In deze eerste fase worden ook de al bestaande 

resultaten uit experimenten (uit eerder voorbereidend onderzoek) op dit gebied 

(leidend tot een proof of principle) meegenomen. Resultaten wordt gebruikt voor 

het vervolg van het project, namelijk het beschrijven van het model. 

2 In de tweede fase wordt het concept verder ontwikkeld aan de hand van uit te 

voeren experimenten voor een verdere uitwerking van het proof of principle naar 

een concept. Aan de hand van deze vindingen en wordt een theoretisch model 

beschreven. Dit model zal laten zien hoe in de praktijk sporen kunnen worden 

geanalyseerd om de leeftijd van het spoor te bepalen. 

3 In fase drie van het project wordt een model uitgewerkt waarin wordt 

aangegeven wat de (on)mogelijkheden zijn van de voorgestelde benadering. Dit 

zal een prototype opleveren waarin methode en model zijn verwerkt. Hierin 

worden ook afhankelijkheidsstudies opgenomen. Invloeden zoals licht en 

temperatuur zullen worden meegenomen in de studie. 

 

De verwachting is dat aan het einde van de 2 jaar een methode en model worden 

opgeleverd voor de datering van vingersporen aan de hand van een aantal 

chemische veranderingen (zowel afbraak als omzetting) die plaatsvinden in de 

sporen. De methode en model zullen worden gepresenteerd in de vorm van een 

prototype voor verdere uitwerking. 

Tussenresultaten van dit project zijn het opleveren van een aantal publicaties over 

de methode en het model voor het dateren van vingersporen. Het eindresultaat is 

een op te leveren prototype voor het dateren van vingersporen. Dit prototype komt 

in de vorm van een software applicatie die door het NFI gebruikt kan worden in de 

forensische dienstverlening naar de klanten van het NFI. 

 

Uiteindelijk zal een verdere ontwikkeling, door NFI in samenwerking met de 

Nationale Politie en het Openbaar Ministerie, van de methode in TRL 5 (Technology 

Readiness Level), buiten dit project, verder leiden tot een gevalideerde methode 

voor het dateren van vingersporen in de strafrechtketen. Hiermee kunnen 

vingersporen beter in de context van een gerechtelijk onderzoek worden geplaatst. 

1.5 Afbakening 

De volgende onderwerpen behoren wel tot de opdracht: 

 Beschrijving van het concept van het dateren aan de hand van chemische 

veranderingen in een vingerspoor, 

 Ontwikkeling van detectie van de chemische veranderingen via een 

sensor/analyse systeem, uit te voeren bij de TU Delft, 

 Een eerste test op vingersporen, uit te voeren bij het NFI, 

 Eerste verkennende laboratorium validatietesten. 
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De volgende onderwerpen behoren niet tot de opdracht: 

 Het testen van een methode voor het dateren latente sporen in het veld (door  

Forensische Opsporing van de verschillende regio’s van de Nationale Politie, 

field validatie), 

 Uitgebreide validatie studie. 

1.6 Gebruikers 

De Nationale Politie en het NFI zijn nationaal gezien de voornaamste gebruikers van 

de te ontwikkelen methoden. De Nationale Politie zal om die reden 

vertegenwoordigd zijn in de klankbordgroep en op die manier op de hoogte worden 

gehouden van de voortgang. Het project krijgt op die wijze ook de nodige informatie 

ten behoeve van operationele inzet vanuit de politie praktijk. Het projectvoorstel is 

al besproken in het themaoverleg innovatie van de Forensische Opsporing van de 

Nationale Politie. Zie hiervoor de bijgevoegde steunbrief, ondertekend door 

politiechef Hans Vissers. 

 

In de eindfase van het project zullen de resultaten worden gepubliceerd in 

toonaangevende chemische/forensische vakliteratuur. Hiermee wordt de 

wetenschappelijke aanpak en de uitwerking van het concept blootgesteld aan peer-

review en ter beschikking gesteld voor verdere ontwikkelingen wereldwijd. 

1.7 Borging resultaten 

In het huidige innovatieprogramma van het NFI is een programmaonderdeel 

benoemd voor het ontwikkelen van methoden voor het dateren van forensische 

sporen. Dit project zal vallen binnen dit programmaonderdeel. Periodieke 

beoordeling van de projectvoortgang door programmamanager en NFI directie 

behoort tot de borging van het project. Ontwikkelde methodes zullen uiteindelijk 

worden ingezet in het zaakonderzoek ten behoeve van opsporing en bewijsvoering 

in de strafketen. Hiertoe zal een accreditatie bij de Raad voor Accreditatie, onder 

17025, worden nagestreefd. 

 

Om de borging van de resultaten te garanderen worden de eindgebruikers vanaf het 

begin betrokken bij het project: het NFI zeer actief als medeonderzoeker, de 

Nationale Politie via de klankbordgroep. Vanuit het Landelijk Expertise Centrum 

Forensische Opsporing is adviseur Sanne Grolleman de primaire contactpersoon 

richting de Nationale Politie voor dit project. 

 

De eisen en wensen vanuit het NFI zijn sterk vergelijkbaar met (wellicht strenger 

zelfs dan) de eisen en wensen vanuit de Nationale Politie. Wat bij het NFI direct 

toegepast kan worden, kan daarmee zeer waarschijnlijk ook direct bij de forensische 

opsporing van de Nationale Politie toegepast worden. De stuurgroep speelt in dit 

kader een zeer belangrijke rol. 

1.8 Randvoorwaarden 

 De beschikbaarheid van de opgegeven uren moeten ook daadwerkelijk 

beschikbaar worden gesteld door de organisaties van de betrokken personen 

binnen het project. 

 Ook de benodigde apparatuur voor de analyse bij de organisaties binnen het 

project moeten beschikbaar zijn. 

 De kennis wordt gedeeld (licentievrij) via peer-review wetenschappelijke 

literatuur. 

 

Deze randvoorwaarden worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst 

tussen de partijen. Deze overeenkomst wordt opgesteld bij toekenning van de 



subsidie, en zal bovenstaande punten expliciet benoemen. Ook zal eventueel 

Intellectueel Eigendom meegenomen worden in deze samenwerkingsovereenkomst. 

 

De projectleiding zal gebruik maken van de door de subsidieverstrekker 

aangeleverde sjablonen voor de rapportage. 

1.9 Relatie met andere projecten 

Er bestaat een relatie naar, maar geen overlap met, een door RAAK-PRO 

gefinancierd project waarin de plaatsing van sporen in een gerechtelijk onderzoek 

wordt onderzocht en een uitgebreide studie naar de intra- en intervariabiliteit wordt 

uitgevoerd. Binnen dit laatste onderdeel wordt voornamelijk gekeken naar de 

samenstelling van sporen voor het beschrijven van het donormateriaal zonder dat er 

vergelijkingsmateriaal beschikbaar is. Resultaten uit dat onderzoek kunnen worden 

gebruikt in dit project om specifieke targets in een vingerspoor te signaleren. 

Aan de TUD werkt dr. De Smet aan verschillende sensortoepassingen en er is dus 

een relatie met diverse lopende projecten wat betreft sensor/detectie systemen. 

Echter, sensormetingen aan monsters uit vingersporen is volledig nieuw (zie ook 

§1.3) 
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2 Projectaanpak 

2.1 Aanpak 

In eerdere proof of principle studies is aangetoond dat bepaalde omzettingen in een 

vingerspoor plaatsvinden. Experimenten in een proof of concept context zullen 

worden uitgevoerd om de principes van de omzetting te toetsen. Er zullen 

afhankelijkheidstudies volgen die in kaart brengen wat voor invloeden interne en 

externe invloeden op de omzetting hebben, bijvoorbeeld het gehalte aan water, 

licht, de zuurgraad en de temperatuur. 

 

Binnen het project worden enkele stappen ondernomen om tot de beoogde 

resultaten te komen. Als aangegeven wordt binnen dit project onderzocht welke 

methodes kunnen worden gebruikt voor het bepalen van de afbraak en omzetting 

van chemische bestanddelen van vingersporen. Methoden die gebruikt zullen 

worden zijn chromatografie-massa spectrometrische technieken (LCMS en GCMS), 

microfluidics en sensortechnologie. Voornamelijk de onderlinge relatie tussen de 

methoden zal worden onderzocht en beschreven. Met name de volgordelijkheid van 

de toepassingen voor het vaststellen van de oudheid van een spoor is van belang. 

In eerste instantie zal er een theoretisch onderzoek (literatuurstudie) worden 

uitgevoerd naar de mogelijkheden die al beschreven zijn. Aan de hand daarvan 

zullen experimenten worden uitgevoerd die de theorieën zullen moeten bevestigen. 

Als er voldoende overtuiging uit de uitgevoerde experimenten gehaald wordt dan zal 

dit worden gepubliceerd in relevante literatuur, dit is een eerste stap van een 

validatieproces. 

 

De resultaten zullen leiden tot het opzetten van modellen die gebruikt kunnen 

worden om de afbraak van de componenten van een vingerspoor te beschrijven. 

Eén van de modellen maakt gebruik van artificiële vingerafdrukken. Deze modellen 

zorgen ervoor dat er met een goed gecontroleerde samenstelling van de afdrukken 

kan worden gewerkt. Dit is van belang omdat vingerafdrukken, per definitie, een 

onbekende samenstelling hebben. 

2.2 Mijlpalen 
Een overzicht van de verschillende fasen is weergegeven in hoofdstuk 3 van dit 
projectplan. Er zijn 3 mijlpalen te benoemen in dit projectplan: 

1 Review van literatuur en publicatie van proof of principle, 

2 Beschrijven van eerste concept en modellen, 

3 Beschrijven van bruikbaar concept en eerste laboratorium validatie. 

 

Een tussenproduct is de oplevering van de publicaties van het proof of principle. Een 

tweede tussenproduct is de publicatie van het proof of concept. Het eindproduct is 

een totale beschrijving van het model en methode voor de datering van 

vingersporen in de vorm van een derde peer-review artikel. 

 

In het projectplan zijn 2 go/no-go momenten opgenomen, deze zijn: 

 na 7 maanden, in de aanloop van de afronding van de eerste proof of concept 

experimenten, 

 na 17 maanden, na afronding van de eerste proof of concept experimenten en 

de start van de eerste labvalidatie experimenten. 

 

De criteria voor de go/no-go momenten zijn afhankelijk van de publiceerbaarheid 

van de ontwikkelingen, de vooruitzichten op verdere ontwikkelingen en de 

levensvatbaarheid van de te ontwikkelen methode. 



2.3 Projectorganisatie 

2.3.1 Organisatieschema 

De projectorganisatie, hieronder schematisch weergegeven, wordt zo eenvoudig 

mogelijk gehouden om korte lijnen te houden gedurende het project. 
 

 
 

Het project wordt onderdeel van het innovatieprogramma ‘Beyond the Source’ van 

het NFI. De programma board (bestaande uit directie NFI, betrokken NFI 

afdelingshoofd(en) en de programma manager) vormen daarmee de stuurgroep van 

het project. Uiteraard zal het Innovatieteam van het Ministerie als 

subsidieverstrekker meegenomen worden in de sturing op dit project. 

Innovatieteam VenJ zal agenda-lid zijn bij de projectcommunicatie en actief worden 

betrokken bij de beslismomenten. 

 

Projectleiding ligt bij het NFI, waarbij een duidelijke werkverdeling is tussen NFI en 

TU Delft (zie §2.3.2). 

 

Zoals vermeld, maakt het project gebruik van een klankbordgroep voor de borging 

van de resultaten richting de uiteindelijke operationele praktijk. 

2.3.2 Rollen en verantwoordelijkheden 

Voor de omvang van dit project is het NFI de probleemeigenaar. De 

onderzoeksvraag met betrekking tot de moleculaire herkenning en analyse wordt 

bestudeerd aan de TU Delft. Daarmee levert de TU Delft kennis. 

 

De Organic Materials & Interfaces onderzoeksgroep van de afdeling Chemische 

Technologie van de faculteit Technische Natuurwetenschappen aan de TU Delft heeft 

een uitgebreide ervaring in de chemische en fysische wetenschap rondom het 

controleren van de eigenschappen van vast-vloeistof, vast-gas en vast-vast 

grensvlakken. De onderzoeksgroep werkt vooral aan detectie- en 

sensortoepassingen, waarbij zowel optische als elektrische sensor platforms 

gemodificeerd worden, met uiteenlopende doelen als het versnellen van de detectie 

of bijvoorbeeld het realiseren van een specifieke herkenning van (bio)moleculen of 

deeltjes. 

 

In de laatste fase van het project worden Nationale Politie en OM, als ketenpartners 

in de rechtspraak, als ondersteuning voor het project gevraagd met betrekking tot 

specifieke vragen voor de rechtsketen. Ondersteuning, omdat het project in de TLR 

Projectleiding 

(Marcel de Puit, NFI) 

 
TUDelft 

 
NFI 

Klankbordgroep 

(Nationale Politie) 

Stuurgroep 

(programma board) 
Innovatieteam VenJ 

(Agenda Lid) 
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3 – TLR 4 van de ontwikkelingsfase is en een direct product voor zaakonderzoek nog 

niet wordt opgeleverd. In een vervolgonderzoek kan een specifieke vraag worden 

neer gelegd bij het NFI om een product te ontwikkelen voor het dateren van 

vingersporen. 

2.3.3 Overlegvormen en frequentie 
 
Stuurgroep: 

 De stuurgroep bestaat uit de Programma Board van het NFI Innovatieprogramma 

‘Beyond the Source’ te weten: directie NFI, betrokken NFI afdelingshoofden en 

programma manager dr. Reinoud Stoel. 

 De stuurgroep ziet toe op de algemene voortgang van het project en is betrokken 

bij de beslismomenten go/no-go van het project en geeft het Innovatieteam van 

het Ministerie advies hierover. 

 Innovatieteam VenJ is agenda-lid en wordt onder andere betrokken bij go/no-go 

beslissingen. 

 De stuurgroep zorgt voor het toekennen van de benodigde middelen van het 

project. 
 
INNOVATIETEAM VENJ: 

 Verstrekker van de subsidie. 

 Agenda-lid van de project stuurgroep. 

 Actief betrokken bij beslismomenten binnen het project. 
 
NFI: 

 Projectleiding dr. Marcel de Puit. 

Verantwoordelijk voor projectbeheersing en budget, dagelijkse sturing van het 

project, contacten met klankbord en contactpersoon voor Innovatieteam VenJ. 

 Inhoudelijke werkzaamheden ten aanzien van de ontwikkeling van de methode 

vanuit een criminalistisch oogpunt en alles wat hiervoor nodig is. 

 Het NFI zal zorgdragen voor tijdige voortgangsdocumentatie richting de 

stuurgroep en het Innovatieteam VenJ programma [veilig] door innovatie. 
 
TU Delft 

 Wetenschappelijk verantwoordelijk: dr. Louis de Smet 

 Verantwoordelijk voor wetenschappelijke inhoud en wetenschappelijk niveau en 

uitvoering door aan te stellen post-doctoraal onderzoeker. Daarnaast 

verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de faciliteiten binnen de TU Delft. 
 
Klankbordgroep 

 Project tijdig voorzien van de noodzakelijk inbreng voor de aansluiting bij de 

operationele praktijk. 

 Klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Nationale Politie zijnde: 

 dr. Christianne de Poot, Lector HvA / Politieacademie, 

 dr. Sanne Grolleman, Landelijk Expertise Centrum Forensische Onderzoek van 

de Nationale Politie. 
 

De stuurgroep komt vier keer per jaar bijeen. Hierbij worden alle zaken met 

betrekking tot het programma ‘Beyond the Source’ besproken en wordt ingegaan op 

de stand van zaken met betrekking tot het project. 

Rond de officiële beslismomenten van het project zal de relevante informatie tijdig 

via de email beschikbaar gesteld worden. Bij project issues zal (een 

vertegenwoordiging van) de stuurgroep, inclusief Innovatieteam VenJ zo spoedig 

mogelijk bijeengeroepen worden. Op maandelijkse basis hebben de projectleider en 

de programmamanager overleg over de voortgang. 

 



Tot slot, de klankbordgroep komt bijeen bij beslismomenten (aan het einde van 

iedere fase) van het project, zowel bij sturende als bij inhoudelijke beslissingen. 

Verdere inhoudelijke afstemming vindt bilateraal plaats om voortgang in het project 

te kunnen behouden. 
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2.4 Financiën 
In onderstaande tabel wordt weergegeven welke bijdrage gevraagd wordt door 
Innovatieteam VenJ en welke bijdrage het NFI zelf zal inbrengen in het project. De 
eigen inbreng van het NFI omvat de kosten voor gebruik van 
laboratoriumfaciliteiten, verbruikersartikelen en projectleiding benodigd voor een 
goede uitvoering van het project.  

 
Eigen bijdrage Bijdrage Subsidie 

 
NFI TU Delft 

Innovatieteam 
VenJ 

 
uren kosten uren kosten uren kosten 

fase 1 
      apparatuur/materiaal/chemicaliën 
      computer/software/labruimte 
     

3000 

personeelskosten 50 7700 50 5050 409 19223 

subtotaal fase 1 
 

7700 
 

5050 
 

22223 

fase 2 
      apparatuur/materiaal/chemicalien/

labruimte 
 

3000 
   

13000 

personeelskosten 183 28182 183 18483 1498 70406 

Subtotaal fase 2 
 

31182 
 

18483 
 

83406 

fase 3 
      apparatuur/materiaal/chemicaliën 
 

5000 
    computer/software/labruimte 

     
10000 

personeelskosten 167 25718 167 16867 1362 64014 

subtotaal fase 3 
 

30718 
 

16867 
 

74014 

       Totalen bijdragen 
 

69600 
 

40400 
 

179643 
 
Tabel 1: doorlooptijd, uren en kosten uurtarief PostDoc NFI=47€/uur, uurtarief UD TUDelft = 

101€/uur, uurtarief Sr. Sci. NFI = 154 €/uur. Uren totaal UD TUD=400, Sr. Sci. NFI= 400, postdoc=3269 

 

In de loonkosten voor NFI en TUDelft zijn de salarissen van de projectleiding van dr. 

Marcel de Puit (NFI), wetenschappelijke bijdrage van dr. Louis de Smet (TUDelft). 

De projectpartners zullen verder een bijdrage leveren in de vorm van materiaal en 

overhead. Het personeelskosten waar subsidie voor wordt aangevraagd is voor het 

aanstellen van een post-doc bij de TUDelft.  

 

De subsidie wordt aangevraagd voor: de personeelskosten voor de postdoc (153k), 

labfaciliteiten van de TUDelft (24k) en chemicalien (2k) 

Totaal: €179643 (incl BTW) 
 



3 Planning 

Het project kent 3 fases in de ontwikkeling van de methode voor het dateren van 

vingersporen, met een totale doorlooptijd van 2 jaar. 

 

Fase 1. Aanloop fase; in deze fase wordt door de projectbegeleiding de nodige 

voorbereiding getroffen en geworven voor de postdoc positie. 

 

Fase 2. Proof of concept (TRL 3); in deze fase worden experimenten gebruikt om in 

het verlengde van de proof of principle het concept verder uit te werken. Uit deze 

fase volgt een beschrijving van de mogelijke modellen methoden. 

 

Fase 3. Proof of concept (TRL 3) to laboratory validation (TRL 4); In deze fase 

worden de modellen en methoden verder uitgewerkt, aan de hand van 

gecontroleerde monsters, waaronder artificiële vingerafdrukken. Deze experimenten 

zullen resulteren in levensvatbare methoden en modellen voor het dateren van 

vingersporen. 

 

 

Na het project zullen aanvullende validatie onderzoeken worden verricht.  

 

Voor een maandplanning verwijzen wij graag naar de Gantt chart. 

 

Voor verder informatie met betrekking tot de projectaanpak wordt verwezen naar 

§2.1.  
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Looptijd/fasering 
In onderstaande grafiek is een ruwe planning voor het project weergegeven. Het project is opgedeeld in 3 fasen, lopend over 24 maanden. De 
financiering voor de inzet van de postdoc wordt aangevraagd voor deze 24 maanden. De roze ‘verticale’ vlakken in fasen 2 en 3 markeren de 
Go/No-Go momenten. 
 

Maanden 1-3 4-12 13-24 

Fase 1:literatuurstudie 

In de literatuur is beschreven hoe bepaalde omzettingen plaatsvinden en bekend is onder 
welke condities deze omzettingen mogelijk versnellen of vertragen. In deze fase van het 

project dient goed in kaart te worden gebracht wat bekend is in de literatuur, en hier 
worden de experimenten voor fase 2 en 3 op aangepast. 

PostDoc       
      

               LdS       
     

                MdP       
     

                
Fase 2: proof of 
principle 

In deze fase worden model experimenten uitgevoerd om het principe van de 
omzettingsreacties te bewijzen. Aan de hand van de uitgevoerde literatuurstudie worden 
experimenten uitgewerkt die de onderzoekshypotheses kunnen bewijzen of ontkrachten. 

PostDoc 
   

                  
            LdS 

   
                  

            MdP 
   

                  
            

Fase 3: proof of concept 
Naar aanleiding van de resultaten van de proof of principle experimenten wordt het 

concept verder uitgewerkt naar levensvatbare methoden en modellen voor het dateren 
van vingersporen. 

PostDoc 
        

    
                        

LdS 
        

    
                        

MdP 
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4 Communicatie 

Een aantal tussenproducten is gericht op wetenschappelijke publicatie van de 

onderzoeksresultaten. Als afgesproken tussen de projectpartners zal worden gepubliceerd over 

de ontwikkelde methode. 

 

Er zijn twee doelgroepen voor boven beschreven publicaties: 

 chemisch wetenschappers, 

 forensisch wetenschappers. 

 

De communicatie met betrekking tot de nieuwe methode in de toekomst, met name in het 

verlengde van het project, is vooral gericht op de forensische opsporing van de Nederlandse 

Politie en het Openbaar Ministerie. 

 

De TU Delft en het NFI beschikken beide over een zeer goede afdeling communicatie die ook de 

communicatie vanuit R&D projecten ondersteunt. Vanuit het project kan een beroep gedaan 

worden op deze faciliteiten. Bij externe communicatie zal het Innovatieteam van het Ministerie 

op de hoogte worden gebracht van de gebeurtenissen. 

 

De informatie in dit projectplan dient als vertrouwelijk te worden beschouwd. Globale informatie 

met betrekking tot het project kan in overleg worden gedaan. 

 

Tot slot: bij alle communicatie zal genoemd worden dat het project is gefinancierd door het 

Innovatieteam van het Ministerie, hiervan zal het Innovatieteam van het Ministerie ook op de 

hoogte worden gebracht. 
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5 Projectbeheersing 

5.1 Beheersing bestaansrecht 

Een van de principes van Managing Successful Programmes is “remaining aligned with corporate 

strategy”, waarmee gezorgd wordt dat alle projecten binnen het programma blijven voldoen aan 

de bedrijfsstrategie. Hiermee wordt ook het bestaansrecht van de projecten geborgd. 

Bij elke wijziging in de (NFI) strategie en ook elke beslispunt binnen een project geldt dat 

wanneer het beoogd projectresultaat geen bijdrage meer levert aan de strategische doelstelling 

een project direct gestopt kan worden. 

5.2 Organisatiebeheersing 

Omdat het project onderdeel wordt van een van de innovatieprogramma’s van het NFI, is er 

automatisch een escalatiemodel (via programma manager eventueel richting de directie van het 

NFI). Het project profiteert ook van de lopende contacten met de stakeholders van het 

programma, waarmee de betrokkenheid van de relevante partijen gedurende het project 

geborgd wordt. Aangezien het Innovatieteam van het Ministerie onderdeel wordt van de 

stuurgroep van het project, geldt dat escalatie van het project niet alleen richting de programma 

board van het NFI loopt, maar ook richting INNOVATIETEAM VENJ. 
 
Borging project binnen NFI 

Het project is onderdeel van het programma ‘Beyond the Source’ van het NFI. Dit is één van de 

7 strategische programma’s, waardoor het project automatisch wordt opgenomen in de reguliere 

verantwoordingscyclus binnen het NFI. Binnen het NFI wordt Managing Successful Programmes 

gehanteerd als basis voor de beheerding van de innovatieprogramma’s. 
 
Borging richting Nationale Politie 

De Nationale Politie is directe gesprekspartner binnen het programma ‘Beyond the Source’. De 

inhoud van het programma wordt besproken in het SPON, strategische overleg Nationale Politie, 

Openbaar Ministerie en het NFI. Daarnaast wordt de Nationale Politie middels de klankbordgroep 

betrokken bij het project, waardoor het landelijk expertise centrum Forensische Opsporing niet 

alleen kennis heeft over het project, maar ook actief inbreng en inhoudelijke sturing kan geven 

aan het project om de aansluiting bij de forensische praktijk te kunnen bieden. 

5.3 Informatiebeheersing 

Het project wordt onderdeel van het projectdossier van het innovatieprogramma van het NFI. 

Hierin wordt het projectplan en alle voortgangsrapportages opgenomen samen met formele 

documenten en beslissingen behorende bij het project. 

5.4 Kwaliteit-, Geld- en Tijdbeheersing 

Er zullen regelmatig (maandelijks) projectbijeenkomsten zijn om de voortgang te bespreken. 

Daarnaast loopt de verantwoording richting het innovatieprogramma. Hiermee wordt zowel de 

kwaliteit, geld en tijdsbeheersing gewaarborgd. Bij een dreigende budgetoverschrijding zal 

contact worden opgenomen met de stuurgroep waarbij besloten moet worden hoe hiermee 

omgegaan moet worden. Hierbij worden afwegingen gemaakt tussen het project stoppen, dan 

wel financiering uit andere (niet Innovatieteam VenJ) bronnen te organiseren. Wijzigingen in de 

scope van het project en/of vertragingen zullen tijdig worden gemeld bij de stuurgroep (inclusief 

Innovatieteam VenJ). 
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6 Risicoanalyse 

In hoofdlijnen bestaat het project uit twee innovatieve onderdelen: 

- opstellen van modellen naar aanleiding van de proof of principle experimenten en 

- gebruik van de modellen voor (sensor)analyse. 

 

Binnen deze onderdelen zijn er een aantal kritische momenten, als weergegeven in de mijlpalen. Het niet (tijdig) halen van een 

mijlpaal wordt gezien als een mogelijk einde van het project (go/no-go). 

 

In onderstaande tabel zijn de risico's binnen dit project weergegeven: 
 

 Risico Risico 
eigenaar 

Kans Impact 

1 Afbraak analyse is in verschillende matrices niet 
reproduceerbaar. 

NFI zeer laag hoog 

2 Extractie van materialen is in verschillende matrices 
niet reproduceerbaar. 

NFI zeer laag hoog 

3 Omgeving effecten op vingersporen maken analyse 
onmogelijk. 

NFI gemiddeld hoog 

4 Sensorsystemen zijn niet gevoelig genoeg voor 
analyse. 

TUD laag  hoog 

5 Extractie blijkt onvoldoende efficiënt voor sensor 
analyse. 

NFI/TUD laag  gemiddeld 
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In onderstaande tabel is weergegeven wat de preventieve en repressieve maatregelen kunnen zijn voor bovengenoemde risico's. 
 
Risico Preventie Repressie 

1 Eerdere studies door andere instituten hebben deze 
reproduceerbaarheid al bewezen. Zaak is dit in onze 
experimenten te herhalen. 

Aanpassen van analyse strategie lost dit eventuele probleem op. 

2 Door een juiste keuze te maken in de opzet van de 
eerste experimenten kan dit probleem voorkomen 
worden. 

Aanpassen van de extractie strategie (zowel chemisch als mechanisch) lost dit 
eventuele probleem op. 

3 Keuze van de analyt bepaalt welke effecten de 
analyse beïnvloeden. 

Herselectie van de analyten en verhogen van de gevoeligheid van de methode 
bieden een uitkomst voor dit probleem. 

4 De keuze van sensor is essentieel voor het succes 
van de derde fase van het onderzoek. 

Modificatie of herselectie van de oppervlakten van de sensor lost dit probleem 
op. 

5 De efficiëntie van de extractie kan van te voren in 
zekere mate bepaald worden. 

Experimenten om de juiste gevoeligheid te selecteren kunnen tot een 
herselectie van de sensor of extractie methode leiden. 
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