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Bewijskracht van onderzoek naar biologische sporen
en DNA
Deel 1. Theoretisch kader en aandachtspunten bij conclusies in het
deskundigenrapport
Dit is het eerste deel van een drieluik waarin de theorie voor criminalistische interpretatie en evaluatie van forensisch onderzoek en de toepassing daarvan door DNA-deskundigen voor het voetlicht worden gebracht. Met
deze bijdrage willen wij duidelijk maken hoe ‘de waarde van DNA-bewijs’ wordt bepaald, en hoe de bewijskracht
geïnterpreteerd dient te worden volgens de huidige, internationaal geaccepteerde, forensisch-wetenschappelijke
inzichten.
Voor het evalueren van bevindingen van forensisch-technisch onderzoek bestaat een wetenschappelijk kader
dat het mogelijk maakt om op een robuuste en transparante wijze gerichte antwoorden te kunnen geven op
speciieke, zaaksgebonden vragen met betrekking tot ‘herkomst’ en ‘ontstaanswijze’ van sporen. Dit eerste deel
van een drieluik over de ‘waarde van DNA-bewijs’ behandelt het algemene wetenschappelijke kader waarbinnen
forensisch deskundigen de onderzoeksresultaten beoordelen en waarderen. Ook worden in dit deel de vraagstelling
voor een forensisch onderzoek en de rol van de DNA-deskundige bij verschillende typen vraagstellingen in het
strafrechtelijk onderzoek behandeld.

1.

Verschillende niveaus van vragen en
conclusies
Een juwelier in een drukke winkelstraat wordt overvallen.
De juwelier verzet zich en raakt hierbij gewond. De daders
slaan een vitrine in, maar vluchten uiteindelijk zonder
buit. Op de vluchtroute wordt kort na het delict een bivakmuts op straat aangetroffen.
Deze casus zal voor een onderzoeksteam van politie en
Openbaar Ministerie aanleiding kunnen geven om forensisch deskundigenonderzoek in te zetten. Bij het opsporen van de dader(s) kan het bijvoorbeeld zinvol zijn om
de bivakmuts te laten onderzoeken op de aanwezigheid
van DNA-sporen van de mogelijke drager. In deze eerste
fase van het onderzoek zal daarom een vraag aan de forensisch deskundige kunnen zijn: ‘Is er DNA aanwezig
op de bivakmuts en zo ja, van wie?’
Van celmateriaal op de bivakmuts wordt een DNA-proiel
verkregen van een man. Dit DNA-proiel wordt via de
Nederlandse DNA-databank voor strafzaken (DNA-databank) gekoppeld aan een persoon.
Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op deze persoon,
die vervolgens als verdachte wordt aangemerkt. Over de
bivakmuts verklaart de verdachte: ‘Die bivakmuts is niet
van mij, ik heb dat ding nooit eerder gezien!’ Op de vraag
van de politie hoe hij kan verklaren dat zijn DNA op de
bivakmuts is aangetroffen verklaart de verdachte: ‘Ik kom
vaak in die winkelstraat. Ik heb de gewoonte om regelmatig op straat te spugen. Misschien heeft er speeksel van
mij op de plek gelegen waar de dader de bivakmuts heeft
neergegooid.’

*

In deze zaak is een man in beeld gekomen als mogelijke
dader van het delict na een match in de DNA-databank.
Hoe waarschijnlijk het is dat deze man daadwerkelijk de
donor is van dit spoor hangt nauw samen met de bewijskracht van de gevonden match. Hoe sterker de bewijskracht, hoe groter de kans dat het DNA daadwerkelijk
van deze verdachte afkomstig is (zie deel 2 van het
drieluik). Hoewel op basis van een DNA-match geen absolute herkomstuitspraak kan worden gedaan, zal de
herkomst van het spoor doorgaans niet worden betwist
wanneer de bewijskracht extreem sterk is. De verdachte
in deze casus geeft evenwel een mogelijke verklaring
voor de wijze waarop zijn DNA op de bivakmuts terecht
is gekomen. De initiële onderzoeksvraag: ‘Is er DNA op
de bivakmuts aanwezig en zo ja, van wie?’, is verschoven
naar de vraag: ‘Hoe is het DNA van de verdachte op de
bivakmuts terechtgekomen?’
Binnen de forensische wetenschappen worden drie niveaus onderscheiden waarop vragen worden gesteld en
conclusies worden getrokken. Dit zijn het bronniveau,
het activiteitniveau en het delictniveau. Deze drie niveaus kennen een hiërarchische verdeling, waarbij het
bronniveau zich helemaal onderaan bevindt, daarboven
bevindt zich het activiteitniveau en helemaal bovenaan
het delictniveau. Hoe hoger we in deze hiërarchie komen,
hoe waardevoller een evaluatie is voor het beantwoorden
van de uiteindelijke schuldvraag in een zaak (Jackson
e.a. 2006).
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Bronniveau
1
Het bronniveau heeft betrekking op de vraag wat de
aard is van het celmateriaal in een bemonstering en van
wie dit celmateriaal afkomstig is. Om vast te stellen van
wie het celmateriaal afkomstig is, kan gebruik worden
gemaakt van autosomaal, Y-chromosomaal en/of mitochondriaal DNA-onderzoek (zie ook deel 2 van dit drieluik). De bij dit DNA-onderzoek verkregen DNA-proielen
kunnen worden vergeleken met de DNA-proielen van
personen om vast te stellen van wie het DNA in het
sporenmateriaal (mede) afkomstig kan zijn. Bij een gevonden overeenkomst kan de bewijskracht hiervan statistisch worden onderbouwd. Vaak is de koppeling van
het in een spoor aangetroffen DNA aan een persoon al
voldoende informatief. In voorkomende gevallen is echter
nadere duiding nodig met betrekking tot de aard van het
celmateriaal waarvan het DNA afkomstig is. Er wordt dan
getracht een koppeling te maken tussen het DNA en het
soort celmateriaal (bloed, speeksel, sperma, enz.) waar
het DNA uit afkomstig is. Het interpreteren van resultaten
op het bronniveau vereist in deze gevallen, naast kennis
van DNA, DNA-technieken en DNA-statistiek ook kennis
van het onderzoek naar biologische sporen. Celtypen
als sperma, bloed of vaginaal epitheel hebben vaak een
nauwe relatie met een delictgerelateerde activiteit. Dit
is bijvoorbeeld duidelijk in een zedendelict waarin een
slachtoffer aangeeft dat een man haar met zijn vingers
heeft gepenetreerd. Wanneer (1) het aangetroffen DNA
in een bemonstering van de vingers van een verdachte
kan worden gekoppeld aan vaginale epitheelcellen van
het slachtoffer, en (2) de verdachte ontkent het slachtoffer ooit te hebben gepenetreerd, dan kan de rechter de
bewijskracht van de resultaten op het bronniveau vrijwel
direct doorvertalen naar de bewijskracht met betrekking
tot de betwiste handelingen of het delict.
Activiteitniveau
Anders dan voor het hierboven beschreven zedendelict,
kan de bewijskracht van het uitgevoerde onderzoek op
bronniveau aan de bivakmuts niet een op een worden
doorvertaald naar de bewijskracht op het delictniveau.
Het is namelijk niet evident dat het aangetroffen DNA
op de bivakmuts afkomstig is van de dader van het delict;
er zijn andere verklaringen mogelijk voor het aantreffen
van DNA van de verdachte op de bivakmuts. De rechter
moet uiteindelijk een afweging maken omtrent de waarschijnlijkheid van de verklaringen van de verdachte ten
opzichte van de verklaring in de tenlastelegging. Hierbij
wil hij mogelijk weten hoe goed de resultaten van het
DNA-onderzoek passen bij twee of meer voorliggende
scenario’s op activiteitniveau. Daarbij kan de specialistische kennis van een deskundige van meerwaarde zijn
wanneer kansen moeten worden ingeschat die betrekking
hebben op overdracht, persistentie, detectie en achtergrondniveaus van celmateriaal op onderzoeksitems. Als
een dergelijke vraag op het activiteitniveau wordt voorgelegd aan een deskundige, is het voor een evenwichtige
uitspraak wel noodzakelijk dat de deskundige wordt
voorzien van nadere contextinformatie vanuit zowel het

1.

perspectief van het OM als vanuit het perspectief van de
verdediging (zie deel 3 van het drieluik).
Delictniveau
Het hoogste niveau waarop uitspraken kunnen worden
gedaan is het delictniveau. Hier wordt beoordeeld of een
delict is gepleegd, en zo ja, wie de dader(s) is (zijn).
Hiervoor is kennis vereist van het volledige strafdossier
en toepassing van deze kennis in het juridische kader.
De deskundige zal zich daarom in het algemeen niet
uitlaten over vraagstellingen op dit niveau. Het delictniveau is doorgaans het exclusieve domein van de rechter.
In de praktijk blijkt dat bepaalde sporen of handelingen
sterk delictgerelateerd zijn. De rechter kan de bewijskracht van een evaluatie van bevindingen op bron- of
activiteitniveau in voorkomende gevallen vrijwel direct
doorvertalen naar de bewijskracht met betrekking tot
het delict.
Een voorbeeld van een evaluatie op bronniveau die raakt
aan het delictniveau is een onderzoek naar sperma in
een inwendige bemonstering van het lichaam van een
minderjarige. De verdachte ontkent ten stelligste dat er
seksueel contact is geweest. Een conclusie op bronniveau,
waarbij sperma in de inwendige bemonstering wordt
aangetroffen en waarvan het DNA-proiel matcht met de
verdachte, heeft direct betrekking op de kernvraag: heeft
de verdachte het slachtoffer verkracht?
Een voorbeeld van een evaluatie op activiteitniveau die
raakt aan het delictniveau is de volgende casus. Een
persoon is na een verkeersruzie aangereden door een
automobilist. De schok van de aanrijding was dermate
hevig dat de airbags in het voertuig zijn geactiveerd. Het
slachtoffer is overleden aan de bij de aanrijding opgelopen verwondingen. De automobilist is gevlucht waarbij
het voertuig is achtergebleven op de plaats delict. Via
de kentekenregistratie is de eigenaar van het voertuig
als verdachte in beeld gekomen. Hij verklaart echter dat
zijn auto kort geleden is gestolen. De rechtbank verzoekt
de DNA-deskundige de resultaten van het DNA-onderzoek
aan de airbags in het voertuig te beschouwen onder de
volgende hypothesen:
I.
de verdachte heeft het voertuig ten tijde van de
aanrijding bestuurd;
II. iemand anders heeft het voertuig ten tijde van het
de aanrijding bestuurd en de verdachte bevond zich
niet in het voertuig.
Wanneer op basis van overig bewijs vaststaat dat het
voertuig betrokken was bij de dodelijke aanrijding, heeft
een uitspraak op activiteitniveau over de resultaten van
het DNA-onderzoek aan de airbags (bijvoorbeeld: de resultaten zijn veel waarschijnlijker wanneer hypothese I
waar is dan wanneer hypothese II waar is) ook direct
betrekking op de vraag op delictniveau: heeft de verdachte het delict gepleegd?

In de wetenschappelijke literatuur worden onderzoeksvragen en resultaten die uitsluitend betrekking hebben op de herkomst van DNA in een spoor ook wel
aangeduid met de term ‘bronsubniveau’. Meer hierover in deel 2 van dit drieluik.
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2.

Vraagstelling gericht op het vinden van
verklaringen of het toetsen daarvan
Forensisch DNA-onderzoek vindt doorgaans plaats in
het kader van een strafrechtelijk onderzoek. De forensisch DNA-deskundige is dan een schakel in de strafrechtelijke keten en levert op basis van de resultaten van het
onderzoek informatie aan een opdrachtgever. Hierbij
doen zich twee situaties voor, te weten (1) vragen gericht
op het vinden van personen, verbanden of verklaringen
voor een sporenbeeld (hypothesevormend onderzoek),
en (2) vragen gericht op het toetsen van verklaringen
voor een sporenbeeld (hypothesetoetsend onderzoek).
Het eerste type vragen is veelal gericht op opsporing en
daarom breed en open geformuleerd. Bijvoorbeeld ‘is er
DNA aanwezig in de bemonstering, en zo ja, van wie is
het?’ (bronniveau), of: ‘hoe is het bloed op de kleding
terechtgekomen?’ of ‘wanneer kan het sperma zijn achtergelaten?’ (activiteitniveau). Het tweede type vragen
wordt daarentegen veel explicieter geformuleerd. Op
bronniveau hebben deze vragen vaak betrekking op een
bij de zaak betrokken persoon: ‘is sperma van de verdachte aanwezig?’ of ‘is het bloed van het slachtoffer?’. Op
activiteitniveau gaan de vragen veelal over een handeling
die betrekking heeft op een bekende persoon of het
moment waarop een activiteit is uitgevoerd: ‘is het
slachtoffer door de verdachte gestoken met het mes?’ of
‘heeft de verdachte de bivakmuts gedragen ten tijde van
de overval?’.

daarmee de kaders waarbinnen de DNA-deskundige bij
zijn onderzoek opereert. Het is van belang zich te realiseren dat bij een veranderende vraag (van bron naar activiteit of van ‘hypothesevormend’ naar ‘hypothesetoetsend’) mogelijk aanvullend of andersoortig onderzoek
noodzakelijk is om de speciieke vraag te beantwoorden.
De hierboven beschreven rol van de deskundige bij het
beantwoorden van vragen op bron- of activiteitniveau is
bij voorkeur in persoon gescheiden. Bij het onderzoek
op bronniveau kan een deskundige domein-irrelevante
informatie tot zich nemen die (bewust of onbewust)
sturend kan zijn bij een daaropvolgende evaluatie van
de bevindingen op activiteitniveau. Door het onderzoek
in deze verschillende fasen door verschillende deskundigen uit te laten voeren, wordt getracht de kans op
contextuele en/of conirmatiebias zo veel als mogelijk
te beperken (Stoel e.a. 2014).

Voordat een onderzoek wordt uitgevoerd, is van belang
dat duidelijk is vanuit welk oogpunt de vraag wordt gesteld en welke rol de deskundige op dat moment heeft.
Dit kan namelijk van invloed zijn op de gehanteerde
onderzoeksstrategie en op de eisen die worden gesteld
aan de uiteindelijke interpretatie en conclusie. Neem de
casus waarin de bivakmuts wordt aangeboden voor onderzoek. Er is nog geen verdachte in beeld en het onderzoek aan de bivakmuts richt zich daarom op het verkrijgen van een DNA-proiel dat kan worden vergeleken met
DNA-proielen in de DNA-databank. Een duidelijke vraag
ten behoeve van opsporing. Wanneer van een bemonstering van de bivakmuts een DNA-mengproiel wordt verkregen dat vooralsnog niet geschikt is voor vergelijkend
DNA-onderzoek, kan met aanvullend DNA-onderzoek
worden getracht een DNA-mengproiel te verkrijgen dat
wel kan worden vergeleken met DNA-proielen van personen. Maar als dit aanvullende DNA-onderzoek naar
verwachting geen DNA-mengproiel oplevert dat geschikt
zal zijn voor vergelijking met DNA-proielen in de DNAdatabank, dan zal het in dit geval (dus wanneer nog geen
verdachte in beeld is) niet zinvol zijn om het aanvullende
DNA-onderzoek uit te voeren. Pas wanneer een verdachte
bij het onderzoek betrokken wordt zal dit aanvullende
onderzoek relevant zijn. Immers, door een handmatig
vergelijkend DNA-onderzoek zal worden vastgesteld of
de verdachte een van de celdonoren kan zijn en kan, in
het geval van een ‘match’, de bewijskracht worden vastgesteld.

Een wetenschappelijke aanpak voor de
evaluatie van forensisch bewijs
De uitkomst van een forensisch onderzoek omvat observaties van testresultaten, zoals een DNA-proiel of de
uitkomst van een test naar de aanwezigheid van een lichaamsvloeistof. Soms geven deze resultaten meteen
antwoord op een gestelde vraag en kunnen ze direct aan
de opdrachtgever worden doorgegeven. Bijvoorbeeld het
microscopisch waarnemen van spermacellen in een
monster of het meten van het alcoholgehalte in bloed.
Vaker sluiten de uitkomsten van het onderzoek niet direct aan op de vraag, of is het resultaat niet eenduidig.
In deze situaties zal de deskundige de uitkomsten interpreteren en vertalen naar een conclusie met een bewijskracht waarin de resultaten worden gewogen onder twee
of meer elkaar uitsluitende hypothesen. Hiervoor wordt
in de forensische wetenschappen gebruikgemaakt van
de Bayesiaanse methode.
De Bayesiaanse methode beschouwt de verhouding tussen de waarschijnlijkheid van twee hypothesen. Is deze
verhouding vijf tegen één dan betekent dit dat de ene
hypothese vijf keer waarschijnlijker is dan de andere
hypothese. Als deze verhouding wordt beschouwd
voordat een bepaalde waarneming wordt gedaan, is
sprake van de a-priori-kansverhouding. Als deze verhouding wordt beschouwd nadat een bepaalde waarneming
is gedaan, is sprake van de a-posteriori-kansverhouding.
De mate waarin de verhouding van waarschijnlijkheden
wijzigt door de waarneming wordt bepaald door de
likelihood-ratio (de ‘bewijskracht’) (Berger & Aben 2010a,
b en c).
De Bayesiaanse methode voorkomt dat de deskundige
op de stoel van de rechter gaat zitten. De deskundige
beperkt zich tot een uitspraak van de waarschijnlijkheid
van de bevindingen gegeven de hypothesen (de bewijskracht) en doet nadrukkelijk geen uitspraak over de
waarschijnlijkheid van de hypothesen. Dit laatste is
voorbehouden aan de rechter die de bewijskracht meeweegt met alle andere bewijsmiddelen in de zaak.

Het onderscheid tussen hypothesevormende vragen en
hypothesetoetsende vragen is met name voor de deskundige van belang bij het opstellen van het onderzoeksplan.
De vraagstelling dicteert de onderzoeksstrategie en

Toepassing van de Bayesiaanse methode
De politie vermoedt dat de aangetroffen bivakmuts door
een van de daders is gedragen tijdens de overval op de
juwelier. Bij het tactisch onderzoek is een verdachte in
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Figuur 1. De hiërarchie van hypothesen en het wegen van bewijs. Een DNA-deskundige zal de onderzoeksresultaten
op zowel bronniveau als op activiteitniveau kunnen evalueren (het gewicht ‘DNA’ in de weegschaal). Op het delictniveau
is kennis van het volledige strafdossier en speciieke juridische kennis noodzakelijk. De DNA-deskundige zal op dit niveau
geen bijdrage (kunnen) leveren. De beginstand van de weegschaal (‘a priori’; voorafgaand aan het DNA-onderzoek)
wordt door de rechter bepaald. Deze initiële inschatting van de relatieve waarschijnlijkheid van de hypothesen wordt
bijgesteld door de ‘bewijskracht’ die de deskundige inbrengt. Samen vormen de a-priori-kansverhouding en de bewijskracht de a-posteriori-kansverhouding (de eindstand van de weegschaal). In dit voorbeeld slaat de weegschaal a priori
door ten gunste van de verdachte. Verdachte is slechts een van vele potentiële personen die DNA hebben kunnen achterlaten op de bivakmuts. Na een DNA-match (bronniveau) zal de weegschaal echter sterk doorslaan ten nadele van
de verdachte. Op activiteitniveau levert de bewijskracht van het DNA-onderzoek (in dit speciieke voorbeeld) wat gewicht
in de schaal ten nadele van de verdachte. Omdat de weegschaal a priori doorsloeg ten gunste van de verdachte betekent
dit dat de a-posteriori-kansverhouding tussen de twee hypothesen 1:1 is. Met andere woorden, beide hypothesen zijn
even waarschijnlijk.
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beeld gekomen die door getuigen korte tijd voorafgaand
aan het delict zou zijn gezien met een zwart stuk textiel
in zijn hand. De politie wil van de DNA-deskundige weten
of er DNA van de verdachte op de bivakmuts aanwezig
is.
Op welke manier kan de bij de zaak betrokken forensisch
DNA-deskundige deze vraag nu het beste beantwoorden?
De deskundige zal de conclusies op een zodanige wijze
moeten rapporteren dat deze door de rechter kunnen
worden gecombineerd met de overige informatie in de
zaak. De regel van Bayes biedt de mogelijkheid dit op
een logisch correcte manier te doen. De toepassing ervan
in de forensische wetenschappen kan worden geïllustreerd door gebruik te maken van een weegschaal
(Jackson 2000; zie ook iguur 1).
Stel je een weegschaal voor met twee schaaltjes. In de
ene schaal wordt alle informatie gelegd die de stelling
(1) ‘op de bivakmuts is DNA aanwezig van de verdachte’
ondersteunt. In de andere schaal wordt de informatie
gelegd die de alternatieve stelling (2) ‘op de bivakmuts
is geen DNA aanwezig van de verdachte’ ondersteunt.
Voorafgaand aan het DNA-onderzoek kan er al een
a-priori-kans worden bepaald voor deze stellingen. In
deze a-priori-kans ligt bijvoorbeeld de informatie besloten dat de verdachte in de desbetreffende stad woont
en dat de verdachte op de dag van de overval is gezien
op camerabeelden in de winkelstraat waar de juwelier
is gevestigd. Op basis van een inschatting van de betrouwbaarheid van deze informatie en van de relatieve zeldzaamheid van de desbetreffende waarnemingen kan
worden gesteld dat de ene stelling in een bepaalde mate
waarschijnlijker is dan de andere stelling (voor meer informatie over het inschatten van de a-priori-kans verwijzen wij naar Berger & Aben 2010c, ‘Het beredeneerd
schatten van de prior odds’). Oftewel, op basis van deze
informatie ligt er meer gewicht in de ene schaal van de
weegschaal dan in de andere, en slaat de weegschaal
door naar een van beide kanten. Deze a-priori-afweging
is nadrukkelijk een taak voor de rechter. De forensisch
deskundige heeft immers geen – of slechts onvolledige –
kennis van het strafdossier en is niet de aangewezen
persoon om informatie buiten zijn eigen deskundigheid
te beoordelen.
Stel dat het DNA-onderzoek van een bemonstering van
de bivakmuts een DNA-mengproiel oplevert van minimaal twee personen. Het DNA-proiel van de verdachte
matcht met het DNA-mengproiel. Statistisch is berekend
dat de bevindingen van het DNA-onderzoek 100 000
maal waarschijnlijker zijn wanneer de bemonstering
celmateriaal bevat van de verdachte dan wanneer dit
niet het geval is (de bewijskracht). Hieruit volgt dat het
resultaat van het uitgevoerde DNA-onderzoek meer gewicht legt in de schaal van stelling (1) dan in de schaal
van stelling (2).
Wanneer op basis van de a-priori-kansinschatting bijvoorbeeld is vastgesteld dat de weegschaal doorslaat ten faveure van stelling (2) (de kans is klein dat de verdachte
op basis van de nu beschikbare informatie – woonplaats
en camerabeelden – degene is geweest die DNA heeft
achtergelaten op de bivakmuts), dan zal het grote gewicht
van het DNA-onderzoek in de schaal van stelling (1)
zorgen dat de weegschaal doorslaat ten faveure van
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stelling (1). Dit betekent dat stelling (1) in een bepaalde
mate waarschijnlijker is geworden dan stelling (2) (de
‘eindstand van de weegschaal’).
Stel dat uit het DNA-onderzoek blijkt dat het DNA-proiel
van de verdachte niet matcht met het DNA-mengproiel
van de bivakmuts, dan legt dit juist veel gewicht in de
schaal van stelling (2). De weegschaal zal met deze
nieuwe informatie verder doorslaan ten faveure van
stelling (2). Op basis van alle beschikbare informatie is
stelling (2) dan waarschijnlijker (in een bepaalde mate),
dan stelling (1).
In beide hierboven beschreven situaties levert de DNAdeskundige een bepaalde mate van gewicht voor elk van
de stellingen. Dit gewicht bepaalt in combinatie met de
eerdere gewichten de uiteindelijke stand van de weegschaal en hiermee de relatieve waarschijnlijkheid van
de stellingen. Het is aan de rechter om het totaal aan
bewijs te beschouwen en te beoordelen of alle gewichten
bij elkaar doorslaggevend zijn.
4.

Aandachtspunten bij het stellen van vragen
en het doorgronden van conclusies

‘Niet uitgesloten’
Van een bemonstering is een complex DNA-mengproiel
verkregen waarin DNA-kenmerken zichtbaar zijn van
minimaal drie personen. De deskundige concludeert ten
aanzien van de vergelijking met het DNA-proiel van de
verdachte als volgt: ‘Op basis van het vergelijkend DNAonderzoek kan de verdachte niet worden uitgesloten als
mogelijke donor van een deel van het celmateriaal in
deze bemonstering.’
De lezer van deze conclusie zou kunnen veronderstellen
dat er steun is voor de aanwezigheid van celmateriaal
van de verdachte in de bemonstering. De bovenstaande
conclusie heeft echter geen betrekking op de waarde van
de gevonden overeenkomsten tussen het DNA-proiel
van de verdachte en het DNA-proiel van het spoor. Pas
na een statistische evaluatie zal duidelijk zijn of er steun
is voor de aanwezigheid van celmateriaal van de verdachte in de bemonstering, of juist steun voor de afwezigheid
van celmateriaal van de verdachte. Er zijn gevallen bekend waarbij op basis van de waargenomen overeenkomsten niet uitgesloten kan worden dat een verdachte donor
van celmateriaal in de bemonstering is, waarna bij de
statistische evaluatie blijkt dat de resultaten beter passen
bij een bijdrage van een willekeurige persoon dan bij
een bijdrage van de verdachte. Dit geldt ook voor een
term als ‘kan afkomstig zijn van’ of ‘kan donor zijn van’.
Aan uitsluitend de conclusie ‘niet uitgesloten’, ‘kan afkomstig zijn van’ of ‘kan donor zijn van’ kan daarom
geen (bewijs)waarde worden gehecht.
De ‘aanwijzing voor’
Naar aanleiding van een onderzoek naar biologische
sporen op een bivakmuts wordt als volgt geconcludeerd:
‘De bemonstering van de bivakmuts is onderzocht op de
aanwezigheid van speeksel. Hierbij is een aanwijzing
verkregen voor de aanwezigheid van speeksel in de bemonstering.’
De uitkomst van het onderzoek zoals dat hier is beschreven kan een lezer doen denken dat de bemonstering
speeksel bevat. Het rapport bevat echter slechts een
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eenzijdige beschrijving van de testuitslagen. De conclusie
geeft immers aan dat er een aanwijzing is voor de aanwezigheid van speeksel (een positieve testuitslag, geen
100% zekerheid). Er wordt in de conclusie echter geen
aandacht besteed aan de interpretatie van het testresultaat in de context van het spoor (zijn er speciieke omstandigheden waardoor er voor dit spoor een vergrote
kans is op een vals-positief resultaat?). Bovendien wordt
in de bovenstaande conclusie niet aangegeven hoe sterk
de aanwijzing op de aanwezigheid van speeksel in de
bemonstering is.
Wanneer het onderzoeksresultaat wordt geëvalueerd
onder de volgende hypothesen:
I.
de bemonstering bevat speeksel;
II. de bemonstering bevat geen speeksel;
dan zouden de bevindingen (bijvoorbeeld) even waarschijnlijk kunnen zijn onder beide hypothesen (afhankelijk van de context van het spoor en de zaaksspeciieke
omstandigheden). Met andere woorden, ondanks dat er
‘een aanwijzing’ is gerapporteerd op de aanwezigheid
van speeksel zijn de bevindingen in voorkomende gevallen niet of onvoldoende informatief ten aanzien van de
aanwezigheid van speeksel. Wanneer het vaststellen van
de aard van het celmateriaal relevant is voor de beoordeling van de zaak is het raadzaam de deskundige te verzoeken om zich nader uit te spreken over de waarde van
de testuitslagen. Ook wanneer deze negatief zijn.
Van wie is welk type celmateriaal: de
‘associatie fallacy’
In de wetenschappelijke literatuur worden onderzoeksvragen en resultaten van DNA-onderzoek die uitsluitend
betrekking hebben op de herkomst van een spoor – het
DNA-onderzoek – ook wel aangeduid met de term ‘bronsubniveau’. Wanneer van belang is te weten wat het
speciieke celtype is dat een donor heeft bijgedragen,
moet een koppeling worden gemaakt tussen het celtype
en het DNA-proiel. Dit betreft een interpretatiestap van
bronsubniveau naar bronniveau.
Een deskundige concludeert omtrent een onderzoek naar
biologische sporen en DNA-onderzoek als volgt:
‘De bemonstering is onderzocht op de aanwezigheid van
bloed. Hierbij is bloed aangetroffen. Van het DNA in de
bemonstering is een DNA-mengproiel verkregen van
twee personen. Het DNA-proiel van de verdachte matcht
met dit DNA-mengproiel.’
Een veelvoorkomende impliciete maar onjuiste aanname
die in situaties als deze wordt gedaan, is dat de bemonstering bloed bevat van de verdachte. Dit kan echter niet
zonder meer worden geconcludeerd. Het bloed in de
bemonstering kan namelijk ook afkomstig zijn van de
andere (onbekende) persoon. Deze denkfout wordt de
‘associatie fallacy’ genoemd. Het is een impliciete stap
van bronsubniveau (DNA) naar bronniveau (type celmateriaal), waarbij geen gedegen evaluatie van de onderzoeksresultaten wordt uitgevoerd. Voor meer informatie
over de evaluatie van bevindingen op bronniveau, zie
par. 5 van deel 2 van dit drieluik (‘Van bronsubniveau
naar bronniveau’).
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Bewijskracht afgeleid uit de beschrijving van
een DNA-proiel
In een deskundigenrapport wordt in voorkomende gevallen een beschrijving gegeven van de verkregen onderzoeksresultaten. Hierbij wordt terminologie gebruikt als
‘onvolledig’ DNA-proiel, ‘DNA-mengproiel’, ‘zwak aanwezige, additionele DNA-kenmerken’, enz.
Het is van belang dat men zich realiseert dat deze termen
geen inherente waardering van het bewijs met zich
meedragen. De kracht van het ‘DNA-bewijs’ wordt bepaald
door de statistische onderbouwing daarvan. De onderbouwing van de bewijskracht, of die nu getalsmatig is,
of een verbaal oordeel van een deskundige, is het enige
houvast als het gaat om het vaststellen van de bewijskracht van een gevonden overeenkomst tussen het DNAproiel van een persoon en dat van een spoor (de conclusie op bronsubniveau). Alle overige terminologie in het
deskundigenrapport bevat informatie die veelal is gericht
op de beschrijving van het resultaat, en die mogelijk wel
relevant is op andere niveaus. Als voorbeeld hiervan de
volgende passage uit een deskundigenrapport:
‘De bemonstering is onderzocht op de aanwezigheid van
bloed. Hierbij is bloed aangetroffen. Van het DNA in de
bemonstering is een onvolledig DNA-mengproiel verkregen waarin DNA-kenmerken zichtbaar zijn van minimaal
drie personen. Het DNA-proiel van de verdachte matcht
met dit DNA-mengproiel. Dit betekent dat de verdachte
een van de donoren kan zijn van het celmateriaal in deze
bemonstering. Het verkregen DNA-mengproiel is een
miljoen maal waarschijnlijker wanneer de bemonstering
celmateriaal bevat van de verdachte dan wanneer dit
niet het geval is.’
Op bronsubniveau kan nu worden geconcludeerd dat de
resultaten van het DNA-onderzoek een miljoen maal
waarschijnlijker zijn als er wel celmateriaal van de verdachte aanwezig is dan wanneer dit niet het geval is. De
termen ‘onvolledig’ en ‘DNA-mengproiel’ hebben geen
invloed op de waardering van dit bewijs. De vermelding
dat het een DNA-mengproiel betreft heeft echter wel
invloed op de conclusie die men zou kunnen trekken op
bronniveau. De bemonstering bevat bloed. Wanneer er
uit de bemonstering een DNA-proiel was verkregen van
één persoon zouden het bloed en de persoon met een
grote mate van zekerheid kunnen worden gekoppeld.
Omdat het een DNA-mengproiel betreft is niet zonder
meer duidelijk van wie het bloed afkomstig is. De term
‘mengproiel’ zal de lezer van het rapport daarmee kunnen behoeden voor de ‘associatie fallacy’.
Overwaardering van bewijs van bron naar
activiteit
Wanneer een match is gevonden tussen het DNA-proiel
van een persoon en het DNA-proiel van een spoor zal
deze, indien relevant, worden voorzien van de bewijskracht. Bijvoorbeeld: ‘Het verkregen DNA-proiel (van
het spoor) is meer dan een miljard maal waarschijnlijker
wanneer de bemonstering celmateriaal bevat van de
verdachte dan wanneer de bemonstering celmateriaal
bevat van een willekeurige andere persoon.’
Deze conclusie op bronsubniveau levert zeer sterke steun
voor donorschap van de verdachte.
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Dit betekent echter niet dat deze zeer sterke bewijskracht
op dit niveau zonder meer vertaald kan worden naar
sterk incriminerend bewijs op hogere niveaus voor interpretatie.
Een eenvoudig voorbeeld illustreert dit.
Bij forensisch-technisch onderzoek naar aanleiding van
een inbraak in een woning wordt in de voortuin van de
woning een peuk aangetroffen. Van de peuk wordt een
DNA-proiel vastgesteld dat matcht met het DNA-proiel
van een persoon in de DNA-databank. Het verkregen
DNA-proiel van de peuk is meer dan een miljard maal
waarschijnlijker wanneer de bemonstering celmateriaal
bevat van de verdachte dan wanneer de bemonstering
celmateriaal bevat van een willekeurige andere persoon.
De verdachte verklaart desgevraagd dat hij niets te maken heeft met de inbraak, maar dat hij de desbetreffende
peuk die dag bij het voorbijgaan in de tuin heeft gegooid.
Onder de hypothesen op activiteitniveau:
I.
de verdachte heeft de peuk achtergelaten bij het
inbreken;
II. de verdachte heeft de peuk achtergelaten in het
voorbijgaan en heeft niets te maken met de inbraak;
is het DNA-resultaat even waarschijnlijk. Met andere
woorden, hoewel er een hoge bewijskracht is gekoppeld
aan de DNA-match, is deze match niet onderscheidend
ten aanzien van deze hypothesen. In dit speciieke
voorbeeld is evident dat een evaluatie van de bevindingen door een DNA-deskundige niet relevant is. Wanneer
andere alternatieve verklaringen worden aangedragen
voor het ontstaan van het sporenbeeld, en dus factoren
als persistentie van celmateriaal een rol gaan spelen
(bijvoorbeeld, als de verdachte verklaart de peuk in
plaats van diezelfde dag, een maand eerder te hebben
achtergelaten), kan het wel relevant zijn om de forensisch
deskundige te verzoeken de bevindingen te evalueren
op een hoger niveau.
Wederzijds uitsluitend maar niet allesomvattend
Wanneer twee hypothesen worden beschouwd dienen
deze wederzijds uitsluitend te zijn. Met andere woorden,
wanneer hypothese I waar is dan kan hypothese II dit
niet zijn, en vice versa.
Dit betekent doorgaans echter niet dat hiermee andere
mogelijke verklaringen voor een sporenbeeld zijn uitgesloten. Er kan nog een derde (of vierde enz.) verklaring
zijn voor het aangetroffen sporenbeeld.
Het volgende hypothesepaar is wederzijds uitsluitend
en allesomvattend:
Hypothese I: de verdachte heeft de bivakmuts gedragen.
Hypothese II: de verdachte heeft de bivakmuts nooit
gedragen.
Er zijn immers maar twee toestanden denkbaar met betrekking tot het dragen van een bivakmuts. Een dergelijk
hypothesepaar is doorgaans echter niet geschikt om de
resultaten van een onderzoek naar biologische sporen
en DNA-onderzoek te evalueren. De hypothesen zijn
namelijk onvoldoende speciiek om de kansen op het
aantreffen van DNA van de verdachte te bepalen. Hierbij
spelen verscheidene factoren een rol. Met betrekking tot
hypothese I bijvoorbeeld: wanneer, hoe vaak en hoelang
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zou de verdachte de bivakmuts hebben gedragen? En
met betrekking tot hypothese II: hoe zou het DNA van
de verdachte op de bivakmuts terecht zijn gekomen
wanneer hij deze nooit heeft gedragen? Er zijn veel verklaringen denkbaar voor het aantreffen van DNA van een
persoon op een voorwerp. Dit kan gebeuren door direct
contact (vasthouden, aanraken, aangeven) of door indirect contact (overdracht via een andere persoon of
voorwerp). In een strafzaak zullen doorgaans echter
slechts een of enkele van deze mogelijke verklaringen
daadwerkelijk relevant zijn. Op voorhand wordt door de
rechter op basis van de a-priori-kans een selectie gemaakt
(impliciet of expliciet) uit alle denkbare mogelijkheden.
Deze geselecteerde verklaringen zullen in de vorm van
twee of meer hypothesen aan de deskundige worden
voorgelegd om de bevindingen van het onderzoek te
evalueren. Het is daarom van belang dat men zich realiseert dat, wanneer de bevindingen van een onderzoek
naar biologische sporen en/of DNA-onderzoek zijn
geëvalueerd onder deze hypothesen, daarmee niet alle
andere mogelijke verklaringen zijn meegewogen.
Dit geldt ook voor de evaluatie van bewijs op bronniveau,
waarbij de resultaten van het vergelijkend DNA-onderzoek doorgaans slechts onder twee hypothesen worden
geëvalueerd. Meer hierover in deel 2 van dit drieluik.
5.
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