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3 Aanleiding 

3.1 Aanleiding en probleemstelling 

DNA-onderzoek is één van de belangrijkste vormen van forensisch onderzoek ten behoeve 

van opsporing, bewijsvoering en vervolging van strafbare feiten. De juiste herkenning, selectie 

en bemonstering van sporen(dragers) voor DNA-onderzoek vanaf een plaats delict, slachtoffer 

of verdachte is cruciaal bij het reconstrueren en oplossen van strafbare feiten.  

 

In de door de 'Expertgroep Forensisch onderzoek en innovatie' opgestelde driejaarlijkse 

signalering van november 2016 wordt aangegeven dat de verhouding vraag/aanbod op DNA-

analyse gebied door alle betrokkenen in de strafrechtketen consequent genoemd wordt als 

één van de grote knelpunten. Met een schaarse capaciteit is het wenselijk om zoveel mogelijk 

de meest relevante en kansrijke DNA-sporen die een bijdrage leveren in de opsporingsfase, 

of aan de reconstructie van de strafrechtelijke gebeurtenis, in te sturen zodat de 

strafrechtsketen optimaal gebruikt maakt van de mogelijkheden besloten in DNA-bewijs. 

Anderzijds, indien de enige voor handen zijnde delict gerelateerde sporen een lage 

kansrijkheid kennen is het ook van belang om dit voldoende te onderkennen en hiervoor een 

passende (vaak duurdere) DNA-techniek te selecteren.  

 

Gelet op het belang van DNA-sporen in de opsporing en vervolging, zou men dan ook 

verwachten dat beslissingen rondom de herkenning, selectie en het veiligstellen van deze 

sporen objectief onderbouwd en expliciet worden genomen. Echter tot op heden wordt deze 

selectie binnen de strafrechtsketen gemaakt op basis van persoonlijke, subjectieve, en 

mogelijke achterhaalde, kennis en ervaring. Op dit moment is er voor geen enkel van de 

partijen in de uitvoering van forensisch onderzoek collectief inzicht beschikbaar in de 

resultaten van DNA-onderzoek binnen strafrechtelijke onderzoeken in Nederland.  

Kijkend naar de uitvoeringspraktijk zijn er diverse vraagstukken die spelen bij forensisch 

onderzoekers.  Bijvoorbeeld welke sporendragers of bemonsteringen zijn het meest geschikt 

en relevant voor een DNA-analyse? Waar kunnen dadersporen worden verwacht? Welke 

sporendragers worden het meest veiliggesteld? Hoe en waar kan men het beste bemonsteren? 

Welk type DNA-onderzoek kan het beste worden aangevraagd? Dergelijke vragen staan aan 

de basis van belangrijke beslismomenten bij de start van een opsporingsonderzoek, bij de 

interpretatie van de geanalyseerde sporen en bij een gedegen bewijsvoering. De gebruikte 

registratiesystemen binnen de politie en het NFI, bieden niet tot nauwelijks informatie aan de 

gebruiker die kunnen bijdragen aan het beantwoorden van bovenstaande vragen. 

 

Eerdere onderzoeken hebben ook aangetoond dat er niet optimaal gebruik gemaakt wordt 

van de mogelijkheden van DNA-onderzoek1 dit terwijl, de DNA-onderzoekscapaciteit schaars 

is. 

 

                                           

 
- 1 Mapes et al. DNA in the CJS: the DNA success story in perspective, 2015. 
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Figuur 3-1 Ontbrekende informatie bij beslismomenten forensisch onderzoek 

 

In het door Bureau Beke opgestelde rapport ‘Toekomst forensisch onderzoek (2013)’ wordt 

aangegeven dat in het gehele proces van forensische opsporing er diverse beslismomenten 

zijn, te beginnen op de plaats delict waar om diverse redenen niet altijd alle sporen worden 

veiliggesteld. Ook worden niet alle veiliggestelde sporen geselecteerd voor onderzoek bij het 

NFI, bijvoorbeeld omdat het quotum van die maand voor DNA-onderzoek is verbruikt of omdat 

forensisch onderzoekers de sporen niet als kansrijk aanmerkt. Dit kan onder andere resulteren 

in het hebben van onvoldoende mogelijkheden voor: 

 de identificatie of uitsluiting van een potentiële dader,  

 het onderzoek ten aanzien van de toedracht van een delict,  

 de bewijsvoering ten behoeve van een vervolging en veroordeling door het Openbaar 

Ministerie (OM). 

 

Vanzelfsprekend is er onderzoek gedaan naar de herkenning en selectie van DNA-sporen2,3,4,. 

Deze relevante, vaak technische, informatie vindt echter maar moeilijk zijn weg naar de 

forensische onderzoekers die werkzaam zijn op de plaats delict en in onderzoekslaboratoria 

                                           

 
2  Mapes et al. Objective data on DNA success rates can aid the selection process of crime samples for analysis by rapid mobile DNA 

technologies, 2016. 

3  Mapes et al. Knowledge on DNA Success Rates to Optimize the DNA Analysis Process: From Crime Scene to Laboratory, 2016. 

4 Raymond et al. Trace DNA success rates relating to volume crime offences, 2009 
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en zijn naast het feit dat ze arbeidsintensief zijn vaak alleen gericht op een beperkt onderwerp. 

Bovendien zijn met de voortschrijdende technologische ontwikkelingen in het forensische 

DNA-vakgebied deze onderzoeken ook snel weer achterhaald.  

 

Uit bovenstaande probleemomschrijving kan een duidelijke behoefte worden geïdentificeerd 

om de herkenning, selectie en bemonstering van DNA-sporen te verbeteren, meer inzicht te 

verkrijgen in de vraag naar en het aanbod van DNA-onderzoek en deze schaarse 

onderzoekscapaciteit beter te besteden.  

3.2 Oplossing 

De strafrechtelijke onderzoeken die we verrichten bieden een schat aan informatie als het 

gaat om het verrichten van onderzoek naar de prestaties van DNA-onderzoek in onze 

strafrechtketen. Een oplossing voor bovenstaand probleem zou dan ook gevonden kunnen 

worden in een systeem die het mogelijk maakt om kennis te genereren op basis van de 

resultaten van DNA-sporen afkomstig van stukken van overtuiging in strafrechtelijke 

onderzoeken die iedere dag worden verkregen. Een dergelijk systeem zou bijvoorbeeld een 

forensisch onderzoeker op een plaats delict of bij het onderzoek aan een stuk van overtuiging 

kunnen voorzien van de meest recente en betrouwbare informatie omtrent de herkenning en 

selectie van mogelijke DNA-sporen en het rendement van DNA-onderzoek aan deze sporen.  

 

Deze oplossing is gebaseerd op de kennis en ervaring die is opgedaan in twee eerder 

uitgevoerde projecten:  

 Het Raak project: “Beter opsporen met het lab op zak” (RAAK-PRO No. PRO-12-3 

Stichting Innovatie Alliantie), 

 Het P&W project: “CSI-assistent”, call 2013. 

 

In deze projecten is aangetoond dat het conceptueel mogelijk is om een database te maken 

die de forensisch onderzoekers aangeeft hoe vaak bepaalde DNA-sporen onderzocht zijn en 

wat de DNA-resultaten van de desbetreffende sporen zijn. Ook bleek uit deze onderzoeken de 

noodzaak tot het ontwikkelen van een dergelijk systeem, zeker met in het achterhoofd de 

toekomstige inzet van mobiele DNA-technieken op een plaats delict.  Dit alles leidde ons tot 

de volgende onderzoeksvraag: 

 

Is het mogelijk om de gegevens met betrekking tot DNA-onderzoek in de huidige 

systemen van de strafrechtketen in te zetten voor het ontwikkelen van een 

beslissingsondersteunend systeem gericht op de kansrijkheid en relevantie van 

DNA-sporen? 

3.3 Doelstelling 

In dit project is onderzocht of het mogelijk is om een prototype te bouwen van 

beslissingsondersteunende software bij het nemen van beslissingen zowel op de plaats delict 

als tijdens het onderzoek aan sporendragers. Dit met als doel het uiteindelijke rendement van 

DNA-onderzoek te vergroten. Dit beoogde systeem heeft de naam de ‘DNA-succesmeter’ 

gekregen.  Het prototype van de DNA-succesmeter diende op een toegankelijke wijze 

informatie over DNA-resultaten te verschaffen die in het verleden zijn behaald. Belangrijke 

randvoorwaarden van het prototype waren: 

 De software is te gebruiken op de plaats delict, tijdens het vooronderzoek en tijdens 

de prioritering van sporen; 

 De software is gebruiksvriendelijk; 

 En de informatie ten aanzien van de kansrijkheid en relevantie van DNA-sporen is 

gebaseerd op objectieve, accurate en actuele gegevens. 
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In juli 2017 is het project met behulp van de verkregen subsidie van start gegaan. 

Achtereenvolgens zijn de ontwerp- en voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase en de evaluatie 

en demonstratiefase doorlopen, waarna in december 2018 het prototype is opgeleverd (zie 

Figuur 3-2). 

 

 

Figuur 3-2 Fasering DNA-succesmeter 

3.4 Betrokken partners 

Aan dit project hebben de volgende partners een bijdrage geleverd: 

1. De Forensische Opsporing (FO) als probleemeigenaar en gebruiker: De FO draagt 

bij aan  de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en aan veiligheid 

in de samenleving door de uitvoering van forensisch onderzoek op de plaats delict en 

vervolgonderzoek aan sporen ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek. Hiermee 

is de FO-behoeftesteller, testgebruiker en eindgebruiker van de DNA-succesmeter.  

 

2. Het Openbaar Ministerie (OM) als mede-probleemeigenaar en mede-gebruiker: Het 

OM is verantwoordelijk voor de opsporing zoals die door de politie wordt uitgevoerd. 

De officier van justitie is de vertegenwoordiger van het OM en daarmee ook de 

gezagvoerder van het opsporingsonderzoek en derhalve belanghebbende van de 

opsporingsresultaten. In zwaardere delicten treedt een officier van justitie ook direct 

op als leider van het strafrechtelijk onderzoek.  

 

3. Het Lectoraat Forensisch Onderzoek (HvA en politieacademie), als leveranciers 

van onderzoekscapaciteit en kennis. Via het Lectoraat kunnen de resultaten en de 

bevindingen van de DNA-succesmeter worden onderwezen aan de HvA, de 

politieacademie en worden vertaald naar de praktijk. 

 

4. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) als leverancier van kennis en expertise 

op het gebied van Forensische Big Data-Analyse en DNA-onderzoek en als 

medegebruiker van de DNA-succesmeter. Het dataonderzoek is verricht door de 

afdeling forensic big data analyse. De ontwikkeling van de software is verricht door het 

team Software Engineering. Daarnaast is het NFI tevens beoogd gebruiker van het 

systeem. Het is immers relevant te weten wat het DNA-onderzoek voor de keten heeft 

opgeleverd en om processen hierop verder te optimaliseren. Daarnaast hebben ook de 

onderzoekers van het NFI behoefte aan meer kennis. 

 

In onderstaand diagram is zichtbaar op welke wijze de partners een bijdrage hebben geleverd 

aan dit project. Voor een totaal overzicht van betrokken personen zie bijlage 1. 
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Figuur 3-3 – schematische weergave projectorganogram DNA-succesmeter 
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4 Voorbereiding 

De voorbereidende fase van de DNA-succesmeter heeft plaats gevonden in een periode van 

circa zes maanden en bestond uit vier grote thema’s ten behoeve van de ontwikkeling van 

het prototype in de uitvoeringsfase: 

 

 Het opstellen van het programma van eisen (4.1); 

 Het opleveren van een onderzoek ontwerp van de DNA-succesmeter (4.2); 

 De verrichting van een privacy impact assessment (4.3); 

 Het verkrijgen van de benodigde gegevens uit de registratiesystemen van politie en NFI (4.4). 

4.1 Programma van eisen  

Een belangrijk terugkerend aspect tijdens de uitvoering van het project is het actief betrekken 

van de toekomstige gebruikers. Het programma van eisen waaraan het toekomstige 

beslissingsondersteunende systeem moet voldoen is daarom gebaseerd op een 

behoeftestelling van Plaats Delict onderzoekers, vooronderzoekers, forensisch coördinatoren, 

DNA-deskundigen en Intake coördinatoren. Omdat al snel bleek dat niet aan alle wensen van 

deze gebruikers kon worden voldaan, is besloten het programma van eisen te richten op twee 

primaire gebruikersgroepen, de PD onderzoekers en de vooronderzoekers.  

 

De behoefte van deze gebruikersgroepen is volledig geïnventariseerd aan de hand van vragen 

die men door het systeem beantwoord wil hebben. Hieruit bleek intrigerend genoeg dat zelfs 

de specifieke vakdeskundigen hun behoefte kenbaar maakten om beslissingen beter 

onderbouwd te kunnen nemen. Vragen die hierbij centraal staan zijn: Wat is de meest 

kansrijke sporendrager en/of bemonsteringslocatie? En wat is de beste bemonsteringswijze 

van een specifiek voorwerp?  

 

Naar aanleiding van deze behoeftestelling zijn de parameters die van invloed zijn op het 

succes van DNA-sporen ook in kaart gebracht. Dit betreffen: Type delict, type SVO, 

bemonsteringstechniek, bemonsteringslocatie, DNA-concentratie, bemonsteringswijze, 

locatie PD, vindplaats SVO, type spoor, productcode in de Producten en Dienstencatalogus 

(PDC) van het NFI. De schriftelijke rapportage hiervan is afgerond op 22 september 2017 en 

is opvraagbaar. 

 

Naast de parameters die door de gebruikers van belang werden geacht, is er tevens een 

totaaloverzicht van alle mogelijk relevante parameters opgeleverd. Dit heeft een geresulteerd 

in een schriftelijke rapportage genaamd ‘Onderzoeksopzet DNA-succesmeter, d.d. 30 oktober 

2017’ welke tevens opvraagbaar is. De geïnventariseerde behoefte en benodigde parameters 

zijn gebruikt om te komen tot een functioneel en realistisch onderzoeksontwerp.  

4.2 Onderzoeksontwerp DNA-succesmeter 

Het totaalontwerp van de DNA-succesmeter is schematisch weergegeven in Figuur 3-4. Uit 

deze figuur is af te leiden wat de gebruiker idealiter zou moeten invullen om output te 

verkrijgen.  
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Figuur 3-4 Totaalontwerp DNA-succesmeter 

De DNA-succesmeter wordt gevuld met uit Forensische Big Data Analyse (FBDA) verkregen 

informatie op basis van de uitgekristalliseerde variabelen. Input wordt geleverd door de 

rechercheur in een zaak om de meter te bevragen en op basis daarvan wordt output 

gegenereerd om de rechercheur van informatie/advies te voorzien. 

 

Tijdens dit project is er voor gekozen te werken volgens de Agile Scrum methode om wederom 

de gebruikers in staat te stellen gedurende de volledige uitvoering bij te kunnen sturen. Het 

totaalontwerp is daarom opgedeeld in een minimaal op te leveren ontwerp (het basisontwerp) 

en uitbreidingen hiervan. Deze versies zijn verder uitgewerkt in een schriftelijke rapportage 

genaamd ‘Ontwerpversies DNA-succesmeter, d.d. april 2018’ welke opvraagbaar is.  

 

De basisversie (versie 1) betreft een algehele inschatting van de kansrijkheid van DNA sporen 

op een sporendrager en op bemonsteringen van vaste locaties in een omgeving (bv een 

voertuig). De PD-onderzoeker of vooronderzoeker kan hiermee een afweging maken welke 

sporendrager(s) het beste kunnen worden veiliggesteld en/of geprioriteerd ten behoeve van 

DNA-onderzoek. De basisversie bevat essentiële onderdelen die voor de uitbreidingen ook 

benodigd zijn. De oplevering van de basisversie is daarom ook gekoppeld aan een GO-NO/GO 

moment. 

 

Als uitbreiding op de basisvariant zijn er drie aanvullende ontwerpversies gedefinieerd: 

 Versie 2A: Bemonsteringslocaties op een sporendrager: Per type sporendrager kan een 

overzicht van alle bemonsteringslocaties worden gegeven met bijbehorende resultaten 

op het gebied van de kansrijkheid van DNA-sporen. 

 

 Versie 2B: Bemonsteringslocaties op een sporendrager in combinatie met het type 

delict: Per type sporendrager, en per type delict, kan een overzicht van alle 

bemonsteringslocaties worden gegeven met bijbehorende resultaten op het gebied van 
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de kansrijkheid van DNA-sporen. Dus uitgaande van een specifiek delict wat zijn de 

meeste kansrijke en relevante locaties om deze sporendrager te bemonsteren. 

 Versie 3: Bemonsteringen op een object of persoon: Voor onderzoek aan een bijzonder 

object (bijvoorbeeld een voertuig), een plaats delict of een persoon (stoffelijk 

overschot, slachtoffer of verdachte) kan een overzicht van de meest voorkomende 

bemonsteringslocaties en de DNA-resultaten worden gegeven. 

 

 Versie 4: DNA Delict dashboard: Per type delict en/of modus operandi kan een 

overzicht van meest voorkomende SVO’s (en bemonsteringslocaties) worden gegeven. 

Bijvoorbeeld een overzicht van de 30 meest voorkomende en kansrijke stukken van 

overtuiging die worden veiliggesteld bij een woninginbraak. 

 
In overleg met de klankbordgroep, de stuurgroep en de primaire gebruikers is besloten om 

naast het ontwikkelen van de basisversie (kansrijkheid van sporendragers of bemonsteringen) 

met name in te zetten op de oplevering van versie 2A (kansrijkheid van 

bemonsteringslocaties) en versie 3 (kansrijkheid van bemonstering op een object). Hierbij is 

de nadruk gelegd op DNA-onderzoek aan voertuigen, steekwapens en vuurwapens. 

4.3 Privacy impact assessment 

Voor de ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem op basis van kennis over de 

resultaten van DNA-onderzoek uit het verleden is een grote hoeveelheid data uit 

strafrechtelijke onderzoeken verkregen. Voor gebruik van deze politiegegevens is 

toestemming gevraagd aan het College van procureurs-generaal. De toestemming is 

persoonsgebonden en verleend voor een bepaalde tijd en voor het specifieke doel dat wordt 

beoogd met de realisatie van de DNA-succesmeter. De schriftelijke toestemming van het 

college is opvraagbaar.  

 

Vanwege de persoonsgegevens in deze politiegegevens, is met het projectteam een Checklist 

‘Gebruik persoonsgegevens voor Wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische 

doeleinden’ doorlopen en gespiegeld aan het onderzoek binnen de DNA-succesmeter. Op  

verzoek kan deze checklist verstrekt worden. Hieruit kon worden afgeleid dat een PIA niet 

noodzakelijk was. Desondanks is in samenwerking met de privacy officer van het Nederlands 

Forensisch Instituut aanvullend een beknopte PIA uitgevoerd (Gegevensbeschermings-

effectbeoordeling (PIA), d.d. 7 mei 2018).  

 

De vier aanbevelingen die hieruit volgden (werken in een afgeschermde omgeving; daar waar 

mogelijk de analyse uitvoeren zonder persoonsgegevens; de gegevensbestanden na afronding 

vernietigen en geen persoonsgegevens in de eindresultaten terug laten komen) zijn 

overgenomen. Dit heeft geresulteerd in de volgende maatregelen:  

 De gegevens zijn middels een USB-stick op het lokale netwerk van het team 

Forensische Big Data Analyse (FBDA) gezet. De USB stick is daarna vernietigd.  

 Tijdens de analyses zijn de persoonsgegevens daar waar mogelijk vervangen door 

<NAAM>.   

 De gegevens worden 6 maanden na afronding van het project vernietigd. Deze 

overbruggingsperiode is gangbaar om eventuele vragen over de dataverwerking op 

een transparante wijze te kunnen beantwoorden.  

 De persoonsgegevens zijn voor de eindresultaten niet relevant en worden dus ook niet 

gepresenteerd. 

 

Bovenstaande aanpak heeft ervoor gezorgd dat de privacy gedurende, en bij oplevering van, 

het project afdoende kon worden gewaarborgd. 
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4.4 Verkrijgen data uit systemen politie en NFI 

4.4.1 Vaststelling benodigde databronnen 

De Politie en het NFI maken gebruik van drie primaire registratiesystemen. Dit betreffen 

Basisvoorziening Handhaving (BVH), het Landelijk Sporen Volgsysteem voor de politie en 

Promis, het procesmanagementinformatiesysteem van het NFI. Deze systemen zijn binnen dit 

project aangewezen als de primaire bronnen die bevraagd dienden te worden (zie Figuur 3-5). 

Tevens is hierbij bepaald dat het een unieke Spoor Identificatie Nummer het verbindend 

element is wat de diverse databestanden aan elkaar kan relateren. Secundair kan gebruik 

worden gemaakt van het unieke BVH registratienummer. 

 

 

Figuur 3-5 Bevraagde systemen van politie en NFI 

Vanaf eind 2007 worden alle stukken van overtuiging bij de forensische opsporing, bestaande 

uit goederen en sporen gekenmerkt door een uniek Spoor Identificatie Nummer (SIN). Dit 

gebeurt zo mogelijk al bij het veiligstellen op de plaats delict of bij ontvangst van een SVO 

afkomstig van andere partijen. Wanneer van een goed of een spoor een additionele 

bemonstering wordt veiliggesteld, wordt ook deze weer voorzien van een eigen SIN, met een 

verwijzing naar het spoor (of SVO) waar het vandaan komt. 

 

De politie kent ook het Technische Recherche Informatiesysteem (TRIS). De verwachting was 

echter dat binnen de scope van het project dit systeem weinig aanvullende informatie zou 

bevatten ten opzichte van bovenstaande systemen als het gaat om DNA-onderzoek.  

Basis Voorziening Handhaving (BVH) 

De politie maakt gebruik van de Basisvoorziening Handhaving (BVH) voor de administratieve 

afhandeling van meldingen en incidenten. BVH is eenzijdig gekoppeld aan het Geïntegreerd 

Meldkamer Systeem wat betekend dat alle meldingen van de politie uit GMS in het BVH-

systeem worden opgeslagen voor verdere afhandeling. BVH is hoofdzakelijke de applicatie die 

de politie gebruikt voor de basispolitiezorg echter zijn er ook diverse specialistische 

onderdelen die incidenten dienen af te handelen in BVH waaronder de forensische opsporing. 

In BVH kunnen diverse documenten (formulieren) gegenereerd worden onder andere voor de 

strafrechtelijke vervolging bij het Openbaar Ministerie en andere ketenpartners. 

 

Van ieder incident waar de politie op acteert wordt in BVH een registratie opgemaakt met een 

uniek nummer. Een registratie kan vergeleken worden met een map gevuld met documenten 

over een voorval zijnde een incident of een actie. Een Incident is een gebeurtenis die zich 

afspeelt in de maatschappij, een Actie betreft een specifieke activiteit vanuit de politie. 

Voorbeelden van acties zijn aangiftes, buurtonderzoeken, verhoren maar bijvoorbeeld ook 
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onderzoek op een plaats delict. Binnen acties worden gegevens ingevoerd die betrekking 

hebben op die specifieke actie. Bij een PD onderzoek kan dit bijvoorbeeld gaan over de in 

beslag name van goederen ten behoeve van forensisch onderzoek. De gegevens die in een 

incident in BVH worden ingevoerd worden opgeslagen in een zogenaamde relationele 

database. Verder maakt BVH gebruik van Maatschappelijke Klasses (MK’s). Een MK is het 

onderwerp van een voorval. Een voorbeeld van een MK is ‘B72 OVERVAL IN WONING5’. Een 

laatste punt wat toelichting verdiend is het gebruik van acteurs. Acteurs zijn alle personen en 

goederen die een rol spelen binnen een voorval (Incident of Actie). Acteurs kunnen bestaand 

uit: Persoon, Bedrijf, Goed, Kentekenplichtig voertuig, Vaartuig en Luchtvaartuig. Naast het 

gebruik van goederen kent BVH specifiek voor de forensische opsporing de mogelijkheid om 

sporen in te voeren.  

 

Landelijke sporen volgsysteem (LSV) 

Het Landelijk Sporen Volgen (LSV) systeem is één van de applicaties die de forensische 

opsporing ondersteunt met specifieke functionaliteiten die niet beschikbaar zijn in BVH. Zo is 

LSV onder andere ingericht om inzichtelijk te maken welke onderzoeken er op een stuk van 

overtuiging (SVO) c.q. spoor of goed worden verricht (chain of evidence) maar ook om vast 

te leggen waar een SVO opgeslagen is geweest en wie er de beschikking heeft gehad over het 

SVO. De Chain of Custody en Chain of Evidence tonen gezamenlijk aan op welke wijze het 

materiaal of middel heeft geleid tot de uiteindelijke onderzoeksresultaten. Een tweede doel 

van LSV is om de inzetplanning van de medewerkers van forensische opsporing via 

werkopdrachten te realiseren en inzicht te krijgen in de werkdruk, sturing op zaken en 

workflow. LSV is dan ook primair bedoeld voor medewerkers van de forensische opsporing die 

zich bezighouden met onderzoek, coördinatie, sturing en sporenbeheer. Uit bovenstaande kan 

geconcludeerd worden dat LSV aanvullende informatie bevat als het gaat om gegevens over 

SVO’s en gerelateerde activiteiten. 

 

LSV is gebaseerd op het Promis-systeem van het Nederlands Forensisch Instituut. Dit met het 

doel om uiteindelijk als een ketenapplicatie te worden gebruikt. Tot op heden is dit echter nog 

niet gerealiseerd en wordt LSV alleen gebruikt door de forensische opsporing. LSV heeft onder 

andere éénweg koppeling met BVH wat inhoudt dat gegevens van BVH overgenomen kunnen 

worden in LSV maar niet andersom. 

PROMIS 

PROMIS staat voor Proces Management Informatie Systeem en betreft het systeem waarin 

het NFI de diverse specialistische onderzoeken registreert die verricht worden binnen 

strafrechtelijke onderzoeken op verzoek van politie en OM. PROMIS maakt gebruik van unieke 

zaakregistratienummers die gekoppeld worden aan het unieke BVH-nummer van het 

betreffende onderzoek.  

4.4.2 Dataselectie 

De dataselectie is tot stand gekomen naar aanleiding van input van betrokken onderzoekers, 

domeindeskundigen en overleg met datadeskundigen van het NFI en de Dienst Regionale 

Informatie Organisatie (DRIO) van Politie Zeeland-West-Brabant, team Business Intelligence 

& Kwaliteit (BI&K). De DRIO en in het bijzonder BI&K ontwikkelt en beheert standaards ten 

behoeve van informatieproducten en analyseoplossingen en levert maatwerkoplossingen voor 

bijvoorbeeld complexe informatievragen zoals de DNA-succesmeter.  

 

                                           

 
5 Het met geweld of onder bedreiging van geweld (voorafgegaan, vergezeld of gevolgd), wegnemen of 

afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen die zich in een woning bevinden 
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Ten behoeve van de verkrijging is een data intake gehouden met BI&K. De schriftelijke 

rapportage van deze intake kan opgevraagd worden. Aan zowel BI&K als IV NFI zijn diverse 

data-verzoeken gedaan in de periode van november 2017 t/m april 2018.  

 

Zoals eerder aangegeven in deze rapportage is voor de verstrekking en verwerking van deze 

gegevens toestemming verleend door het College van Procureurs Generaal. Voorafgaand aan 

het dataverzoek aan BI&K is tevens toestemming verleend door het Bureau Coördinatie 

Externe Vragen (CEV) van de politie voor het delen van deze politiegegevens met het NFI. 

4.4.3 Selectie gegevens BVH 

Van BVH zijn de volgende gegevens verzocht: 

 Gegevens van registraties tussen 2014 t/m 2017 waarin een activiteit is vastgelegd 

onder maatschappelijk klasse G30 e.v.’ 

 De gegevens die benodigd zijn bevinden zich in de G30 acties, H10 acties en de 

incidenten zelf. Daarbij zijn de gegevens gerelateerd aan het strafbaar feit, de locaties, 

de modus operandi, de rollen en relaties van betrokken personen, de veiliggestelde 

goederen/sporendragers en sporen, en IBN voertuigen essentieel.  

 Gewenste formulieren betreffen aanvraag extern onderzoek, de aangifte, diverse PV’s 

binnen de G30 acties (of bevindingen veld) en de mutaties (Fomutra) of 

toelichtingsvelden binnen de acties.  

 
Klasse G30 betreffen de acties voor gebruik door of in dienst van de forensische opsporing 

zoals weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Actie Omschrijving 

G30 ONDERZOEK TECHNISCHE RECHERCHE 

G301 PD-ONDERZOEK 

G302 COMPLEMENTEREND PD-ONDERZOEK 

G303 DACTYLOSCOPISCH ONDERZOEK 

G304 CHEMISCH ONDERZOEK 

G305 VERGELIJKEND ONDERZOEK 

G306 VERDACHTEN FOTO / DACTY 

G307 FOTOGRAFISCH WERK 

G308 GERECHTELIJKE SECTIE 

G309 INZET SPEURHOND 

G310 ETSEN 

G311 AFNAME CELMATERIAAL 

G315 VOORONDERZOEK LABORATORIUM 

G320 VEILIGSTELLEN TBV FORENSISCHE OPSPORING 

Tabel 3-1 G30 acties forensisch opsporing in BVH 

Tevens is meegegeven als wens om, indien mogelijk, ook te kijken naar de betekenis van een 

DNA-match in relatie tot het identificeren, vervolgen en evt. veroordelen van een verdachte 

zoals ook aangegeven in het totaalontwerp van de DNA-succesmeter. In dat geval diende er 

ook toegang verkregen te worden tot informatie omtrent de afhandeling van verdachten, en 

uit acties binnen de maatschappelijke klasses ‘tactisch onderzoek (G4), verhoren (G1), 

aanhoudingen (G2) en dwangmiddelen (I1)’. Deze ontwikkelrichting gaat echter verder dan 

de benoemde haalbare basisversies zoals geselecteerd door de klankbordgroep en 

gebruikersgroep. 

 

De bevraging van de benodigde data van BVH is verricht middels diverse queries in de 

landelijke politie applicatie Basisvoorziening Informatie (BVI) via het Bluespot framework. 

Deze data aanlevering is gegeneerd op 22-12-2017. BVI kan gezien worden als een centrale 
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gegevensopslagplaats waar gegevens uit verschillende bronnen worden geaggregeerd en 

geschikt gemaakt voor bevragingen en analyses.  

 

De totale verzameling van de verzochte brongegevens van BVH uit de jaren 2014, 2015, 2016 

en 2017 is aangeleverd middels een totaal van 65 databestanden (CSV’s). In onderstaand 

figuur is weergegeven welke gegevens de databestanden van BVH bevatten. 

 

 

Figuur 3-6 Gegevensitems BVH databestanden 

Van deze data aanlevering is een rapportage opgesteld die op verzoek aangeleverd kan 

worden. 

4.4.4 Selectie gegevens LSV 

Met betrekking tot LSV is het verzoek gedaan om alle gegevens te ontvangen van registraties 

van 2013 t/m 2015 die betrekking hebben op de volgende onderwerpen: 

• Zaaksgegevens; 

• Spoor data; 

• Sporendrager data;  

• werkopdracht gegevens. 

 

Voorbeelden van gegevens in deze onderwerpen zijn: het registratienummer (koppeling BVH), 

de SIN (voor de koppeling met andere bestanden) en algemene gegevens, zoals type spoor 

en plaats van aantreffen (tekst-veld). In onderstaand figuur is weergegeven welke gegevens 

de databestanden van LSV bevatten. 
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Figuur 3-7 Gegevensitems LSV databestanden 

Van deze data aanlevering is een rapportage opgesteld die op verzoek aangeleverd kan 

worden. Na validatie van de LSV datadumps bleek dat het middels het BVI framework niet 

mogelijk was om alle benodigde velden in LSV te bevragen. Hierna is contact gezocht met het 

ontwikkelteam van LSV van IV Politie om middels een directe bevraging op LSV de aanvullende 

gegevens te verkrijgen.  

4.4.5 Selectie gegevens PROMIS 

Aan IV NFI en de afdeling Biologische sporen (BIS) van het NFI is verzocht om uit Promis een 

selectie van gegevens aan te leveren die betrekking hebben op SVO’s die ingestuurd zijn bij 

het NFI voor een DNA-analyse. De selectie betreft zaaksregistraties van 2013 t/m 2017 zoals 

ook toegepast bij de politiesystemen.  

 

In april 2018 werden diverse bestanden aangeleverd met gegevens afkomstig van Promis. 

Naar aanleiding van datavalidatie door de FBDA bleek dat er sprake was van data 

inconsistenties in de bestanden van PROMIS waarna in augustus 2018 een vervolgverzoek is 

verricht aan IV NFI voor een nieuwe datalevering van PROMIS.  

Bij het NFI en dus ook in PROMIS wordt bij het bemonsteren van een SVO of spoor niet een 

nieuwe unieke SIN toegekend maar een zegelnummer. Een zegelnummer bestaat uit de 

originele SIN van het onderzochte SVO met daarbij een nummering in de vorm #01. Zo krijgt 

de eerste bemonstering van een SVO met SIN AABN1289NL het zegelnummer 

AABN1289NL#01. 

 

Van deze data aanlevering is geen rapportage beschikbaar. Indien gewenst kan een verzoek 

worden gericht tot de afdeling IV NFI tot het opmaken van een rapportage. 
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5 Uitvoering: Big Data Analyse 

Big Data is een begrip voor het in (zeer) korte tijd verzamelen, opslaan, ordenen, veredelen 

en analyseren van grote hoeveelheden gegevens in verschillende verschijningsvormen. Bij 

Forensic big data wordt dit principe toegepast in een forensisch domein of ten behoeve van 

forensische toepassingen. Het team Forensic Big Data Analyse (FBDA) van het NFI beschikt 

over complexe algoritmes en intelligente data-analysemethodes die kunnen worden ingezet 

om sneller door de verkregen data uit BVH, LSV en Promis te zoeken, te analyseren en te 

veredelen. Dit team maakt gebruik van de Scrum methodiek (5.1). Voorafgaand aan de 

uitvoeringsfase wordt er binnen de sprints eerst gekeken naar de aard en samenstelling van 

de verkregen gegevens (5.2). Met behulp van een techniek genaamd ‘word embeddings’ is 

het mogelijk geweest om de diverse SVO omschrijvingen die zijn aangetroffen in de systemen 

samen te voegen tot herleidbare SVO categorieën (5.2). Uit de verkenning van de data bleek 

ook dat de systemen onvoldoende informatie bevatten over DNA-resultaten om voor alle 

categorieën van kansrijkheid informatie te voorzien. Hiervoor is een oplossing gevonden door 

het bouwen van een nieuwe database met data afkomstig uit DNA-deskundigenrapportages 

(5.4). 

5.1 Toegepaste project methodiek FBDA: Scrum 

In de uitvoeringsfase van het project is bij de ontwikkeling van het prototype van de DNA-

succesmeter gebruik gemaakt van de Scrum methodiek die standaard gehanteerd wordt door 

FBDA van het NFI.  

Scrum is een Agile aanpak voor het stapsgewijs ontwikkelen van innovatieve producten. Het 

is een waarde gedreven aanpak die ervoor zorg dient te dragen dat de voor de opdrachtgever 

en eindgebruikers het meest waardevolle product wordt opgeleverd binnen de beperkingen 

van tijd en budget. Deze methodiek is bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen van software. 

Binnen deze methodiek (zie figuur wordt er gewerkt in korte ‘Sprints’ van 2 tot 4 weken. Na 

iedere Sprint wordt een werkend stuk/product opgeleverd. Binnen dit project is gebruik 

gemaakt van sprints van circa 3 weken. De gewenste functionaliteiten van het basisontwerp 

van de DNA-succesmeter is vertaald in een zogenaamde ‘product backlog’. Hierna zijn voor 

iedere sprint zogenaamde sprint backlogs vastgelegd waarin gedefinieerd is wat in iedere 

sprint dient te gebeuren. 

 

 

Figuur 5-1 Weergave proces SCRUM 

De kern van Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team waarbij de benodigde kennis 

in het team zelf aanwezig is. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van specifieke rollen; zo is 

er de Product Owner, de Scrum Master en het ontwikkelteam.  
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 De Product Owner maakt samen met de klant en andere stakeholders een lijst van de 

eisen en taken in de vorm van zogenaamde ‘User Stories’. Daarbij is het uitgangspunt 

dat de belangrijkste functionaliteiten als eerste geïmplementeerd worden. Het team 

geeft gezamenlijk, van elke User Story, een inschatting van de hoeveelheid 

ontwikkelcapaciteit en tijd die nodig is. De Product Owner is geleverd door de 

forensische opsporing van de Nationale Politie. 

 Het team zelf is geleid door een Scrum Master. De Scrum Master is verantwoordelijk 

voor het op een correcte en effectieve wijze uitvoeren van de Scrum methodiek. Dit 

wordt gedaan door ervoor te zorgen dat het hele team de Scrum theorie, werkwijzen 

en regels naleeft. De Scrum Master verleent service aan de Product Owner, het Scrum 

team en de organisatie.  

 Het development team bestaat uit minimaal drie tot maximaal negen deskundigen die 

aan het einde van elke sprint een werkend product opleveren. Het development team 

bepaalt daarbij zelf hoe het werk georganiseerd wordt. Het development team bestond 

uit een mix van experts in big data analyse en software engineering. Daarnaast werd 

het team incidenteel aangevuld door deskundigen met specifieke domeinkennis zoals 

bijvoorbeeld DNA-deskundigen.  

 

Een bijkomend voordeel is dat deze methodiek ontwikkelt met directe betrokkenheid van de 

eindgebruikers van de software. Dit wordt onder andere gedaan door het houden van Sprint 

review meetings. Op diverse momenten na afloop van sprints zijn door het Scrum team 

tussentijds behaalde resultaten gedemonstreerd aan de gebruikersgroep van de DNA-

succesmeter. Deze gebruikersgroep bestond uit vertegenwoordigers van PD-onderzoekers, 

forensisch coördinatoren, DNA-vooronderzoekers en DNA-deskundigen van Politie en het NFI.  

5.2 Verkenning van de verkregen gegevens 

Uit verkenning van de gegevens (Figuur 5-2) bleek snel dat initieel twee van de vier gewenste 

informatie categorieën, namelijk SVO omschrijving en DNA-concentratie verkregen konden 

worden. Voor het verkrijgen van DNA-resultaten waren aanvullend maatregelen nodig in 

relatie tot de DNA-deskundigenrapportages. Na verkenning van deze rapportages bleek dat 

het wel mogelijk was om DNA-resultaten te verkrijgen, maar dat het met de huidige data en 

rapportages niet mogelijk was het type DNA-match te verkrijgen. 

 

 

Figuur 5-2 Verkenning gegevens DNA-succesmeter 
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SVO omschrijving 

Uit een initiële verkenning van de aangeleverde data bleek al snel dat zowel BVH, LSV en 

Promis SVO omschrijvingen bevatte gekoppeld aan een unieke SIN. Ook bleek dat de 

diversiteit van de omschrijvingen groot was en omschrijvingen van één uniek SVO konden 

verschillen van systeem naar systeem en tussen de politie en het NFI. Aanvullend bleek ook 

dat de DNA-deskundigen rapportages aanvullende SVO omschrijvingen bevatten die soms 

afweken ten opzichte van de omschrijvingen in de registratiesystemen. Soms betroffen dit 

ogenschijnlijk triviale verschillen in detailniveau, maar er waren ook voorbeelden van SVO’s 

die qua omschrijving wisselde van soort item.  

 

DNA-concentraties 

Na enkele aanvullende dumps had het team ook de beschikking over alle DNA-concentraties 

van het onderzochte spoor die in Promis in relatie tot een SIN vermeld worden. 

 

DNA-resultaten 

Zoals bekend van het project CSI-assistant bevat Promis DNA-resultaten van High Volume 

Crime DNA-onderzoeken. Deze waren initieel niet meegeleverd maar zijn uiteindelijk ook 

beschikbaar gesteld. DNA-resultaten van zwaardere delicten c.q. maatwerkonderzoeken en/of 

complexere DNA-onderzoeken waren niet beschikbaar in de gegevens. Hieruit bleek al snel 

dat om dit gat te dichten de enige bron de DNA-deskundige rapportages betrof. Hierover 

wordt in paragraaf 5.4 meer toegelicht.  

5.3 Categoriseren omschrijving stukken van overtuiging: word embeddings 

Om DNA-resultaten van DNA-sporen te kunnen combineren, dienen de stukken van 

overtuiging die worden ingestuurd voor DNA-onderzoek op een effectieve wijze 

gecategoriseerd te kunnen worden. Uit verkenning van de gegevens bleek dat forensisch 

onderzoekers in de diverse systemen en ook binnen de diverse organisaties uiteenlopende 

wijzen hebben voor het omschrijven van sporen en goederen. Daarnaast was zichtbaar dat 

zowel het detail als het abstractieniveau wisselt. Voorbeelden van aangetroffen 

omschrijvingen zijn: 

 Bemonstering vuurwapen 

 Cilinder uit voordeurslot 

 Zwart met goud logo 

 Een zakje wit poeder 

 Peuk 

 Breekijzer 

 4808012 XTC pillen 

 Op een doosje van de Rabobank, op de vloer in het kantoor 

 Bemonstering bloed binnenzijde Kliko 

 Dop fles Evian bijrijdersstoel blauwe Volvo 

 Stuur Audi 

 Bemonstering AK-47 

 

Om deze diverse omschrijvingen te kunnen categoriseren tot bruikbare SVO categorieën is 

gezocht naar een big data oplossing die gevonden is in de techniek genaamd ‘word 

embeddings’ (5.3.1). met behulp van ‘word embeddings’ is een model ontwikkeld waarmee 

uiteindelijk de SVO categorieën voor de DNA-succesmeter zijn verkregen (5.3.2). 

 

5.3.1 Introductie word embeddings 

Word embeddings zijn een manier om woorden te representeren voor computers, waarbij de 

context van een woord wordt meegenomen. Woorden met gelijkende betekenissen krijgen 
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dan gelijkende representaties. Hiervoor worden vectoren gebruikt; opeenvolgingen van 

getallen die de betekenis van een woord weergeven. Zulke vectoren kun je weergeven in een 

grafiek, waarbij woorden die dicht bij elkaar liggen qua betekenis, ook dicht bij elkaar 

weergegeven worden in de grafiek (Figuur 5-3). 

 

Figuur 5-3 Weergave word embeddings 

Om deze word embeddings te kunnen maken, gebruik je zogenaamde ‘word2vec’ modellen. 

Deze modellen worden gevoed met grote hoeveelheden documenten (ook wel een corpus 

genoemd), en met behulp van bepaalde algoritmes wordt dan de context van zo’n woord 

geleerd. Dit wordt omgezet in een vector-representatie, waarbij woorden die qua betekenis 

op elkaar lijken dicht bij elkaar liggen.  

Waar haal je een dergelijk corpus vandaan? Bij de DNA-succesmeter is gebruik gemaakt van 

twee verschillende corpora: Wikipedia (dus alle Nederlandse Wikipedia-pagina’s), en Coosto6: 

een verzameling berichten bestaande uit social media berichten en posts op Nederlandse 

nieuwssites, blogs en fora. 

Wikipedia is een zeer geschikt corpus om teksten vandaan te halen; het is in veel talen 

beschikbaar (o.a. Nederlands), bevat een heleboel teksten, heeft pagina’s met woorden die 

niet zo frequent gebruikt worden (zoals dorpel) en heeft ook veel merknamen (bv. vrijwel alle 

merken auto’s die er bestaan), en is tenslotte openbaar beschikbaar. Nadeel is dat Wikipedia 

natuurlijk een encyclopedie is en vooral beschrijvende teksten bevat, en niet zozeer weergeeft 

hoe woorden in het dagelijks gebruik van taal gebruikt worden. Een corpus dat bestaat uit 

‘spontane’ uitingen heeft dit wel, en daarom is ook het Coosto-model gebruikt. 

Voor het ‘inladen’ van deze modellen is gebruik gemaakt van een Python package, genaamd 

Gensim. Tevens zijn hiermee de verdere analyses rondom word embeddings uitgevoerd.  

5.3.2 Toepassing word embeddings  

Uitvoering 

Met behulp van vector-representaties is het mogelijk om twee woorden vergelijken en een 

score geven in hoeverre ze op elkaar lijken; de gelijkheidsscore. Om word embeddings te 

kunnen gebruiken voor het categoriseren van goederen, zijn eerst per categorie een aantal 

representatieve voorbeelden verzameld die in zo’n categorie passen. Voor de categorie 

‘drukwerk’ zijn dit ‘briefpost, envelop, postzegel, postkaart, ansichtkaart, boek, tijdschrift en 

papier’, en voor ‘servies’ zijn dit ‘vork, beker, mok, bord, lepel, theelepel, drinkglas, theeglas’.  

                                           

 
6 https://github.com/coosto/dutch-word-embeddings 
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Om dit te illustreren is hieronder een voorbeeld toegelicht. Stel, we hebben de omschrijving 

‘Briefkaart’ van een goed, en willen weten of deze beter in de categorie ‘servies’ of in de 

categorie ‘drukwerk’ valt. Voor de beide categorieën berekenen we voor ieder voorbeeld van 

de categorie de gelijkheidsscore, en nemen vervolgens het gemiddelde van al deze scores, 

zie Tabel 5-1. We zien dan dat de categorie ‘Drukwerk’ een veel hogere score heeft dan de 

categorie ‘servies’, en ‘Briefkaart’ krijgt dus de categorie ‘Drukwerk’. 

 

Drukwerk Servies 

Drukwerk 0,30 Vork 0,18 

Briefpost 0,31 Beker 0,04 

Envelop 0,41 Mok 0,10 

Postzegel 0,46 Bord 0,34 

Postkaart 0,43 Lepel 0,20 

Ansichtkaart 0,47 Theelepel 0,13 

Boek 0,10 Drinkglas 0,18 

Tijdschrift 0,05 Theeglas 0,07 

Papier 0,28   

Gemiddeld: 0,31 Gemiddeld: 0,15 

Tabel 5-1: Voorbeeld van categoriseren van 'briefkaart' 

Goederen in BVH, LSV en Promis worden over het algemeen niet met maar één woord 

omschreven, maar met meerdere woorden zoals bijvoorbeeld ‘Voorbumper gestolen blauwe 

Peugeot’, ‘Rood vest met witte stippen’ of ‘Theedoeken vastgeplakt met tape om tafelpoot’. 

Om deze toch te categoriseren worden voor ieder woord in de omschrijving dezelfde 

berekeningen uitgevoerd als hierboven. Vervolgens nemen we dan ook weer het gemiddelde 

van de scores van al die woorden, en het goed krijgt dan de categorie die de hoogste score 

heeft. In aanvulling op bovenstaande methodiek is een exclusielijst samengesteld. Met 

woorden in omschrijvingen die uitgesloten worden zoals bijvoorbeeld: 

 Kleuren. Over het algemeen slaan die vrij hoog aan op de categorie kleding, wat vrij 

logisch is, maar niet wenselijk voor onze categorisering.  

 Stopwoorden: de, het, in, voor, etc.  

 Woorden als slachtoffer, verdachte, gestolen, etc. Deze slaan hoog aan op bepaalde 

categorieën, bijvoorbeeld ‘gestolen’ op de categorie ‘sieraad’ en slachtoffer op de 

categorie ‘wapen’, maar dat is in deze (forensische) context niet wenselijk.  

 

Woorden die op deze lijst staan worden genegeerd bij de berekeningen. Dus voor ‘Voorbumper 

gestolen blauwe Peugeot’ worden alleen berekeningen losgelaten op ‘Voorbumper’ en 

‘Peugeot’. 

Probleemgevallen 

Bij het categoriseren van de omschrijvingen was er sprake van een aantal complicaties waarbij 

het lastig was om te categoriseren: 

 De omschrijving is heel summier tot afwezig:  

o Een bemonstering; 

     Een bemonstering waarvan? 

 Er staan verschillende goederen omschreven bij één SVO: 

o Bemonsteringen van zaklantaarn, lans, snoer en tape; 

     Is er daadwerkelijk één bemonstering geweest van zowel de zaklantaarn, de            

     lans, het snoer, en het tape? Hoe meet je dan succes van een goed? 

 De omschrijving bevat ‘ruis’: 

o Bemonstering van uiteinden van stukken tape uit fleecedeken vloer keuken; 
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Het gaat hierbij uiteraard om de ‘tape’, maar ons model weet niet dat dat het 

belangrijkste woord is in deze omschrijving. Uiteindelijk ‘wint’ hier namelijk niet 

de categorie overig-verbinding (waar tape onder valt). 

 

Het model maakt fouten door bijvoorbeeld de volgende oorzaken: 

 Minder relevante woorden zorgen voor ruis 

Voor het model is ieder woord in de omschrijving van het goed even belangrijk (tenzij 

het op de lijst met uitgesloten woorden staat). In een goed met omschrijving ‘Witte 

laken zijkant’ wordt witte (is een kleur) genegeerd, dan houd je nog de woorden ‘laken’ 

en ‘zijkant’ over, waarbij ‘laken’ overduidelijk het beste het goed omschrijft.  

Het woord ‘laken’ krijgt ook de categorie ‘textiel-beddengoed’, maar het woord ‘zijkant’ 

scoort vrij hoog op ‘ramendeuren’ – wat op zich niet onlogisch is – en daardoor krijgt 

de totale omschrijving de categorie ramen en deuren. 

 Geen overduidelijke categorie 

De lijst met categorieën zoals opgesteld is niet uitputtend; voor sommige goederen is 

er geen overduidelijke categorie waaronder dat goed valt. Neem als voorbeeld 

‘tandenborstel’, dat nu de categorie ‘textiel-wasgoed’ krijgt. Niet heel logisch, maar 

met de voorbeeldwoorden washandje en handdoek wel te verklaren. Maar welke 

categorie zou wel goed zijn? 

 Voorbeeldwoorden per categorie zorgen voor fouten 

De voorbeeldwoorden zijn zorgvuldig gekozen, maar zijn natuurlijk niet perfect. Neem 

het goed ‘aanmaakblokjes’, dat de categorie ‘genotswaar’ krijgt. Dit komt doordat het 

qua context veel overeen komt met de voorbeeldwoorden ‘rookwaar’ en ‘asbak’ uit 

deze categorie.  

 Het model heeft een ‘verkeerde’ context geleerd bij een woord 

Woorden die weinig voorkomen in het corpus kunnen een andere representatie krijgen 

dan verwacht, omdat die woorden toevallig een paar keer in een niet voor de hand 

liggende context voorkomen. Zo heeft het woord ‘jerrycan’ een hoge gelijkheid met 

het woord ‘sporttas’, en dit goed krijgt dan ook de categorie ‘overig-tas’. 

 

Aan de hand van de aangetroffen goederen in de aangeleverde data en diverse 

brainstormsessies zijn lijsten met categorieën opgesteld, waarin met behulp van het 

ontwikkelde model de SVO’s zijn ondergebracht (Tabel 5-2). Deze categorieën vormen de 

basis voor het model van de DNA-succesmeter.  
 

  

 bloed  auto 

 haar  tweewielers 

 huid  explosieven 

 speeksel  vuurwapen 

 sperma  munitie 

 drukwerk  wapen 

 geld  overig 

 genotswaar  drinkwaren 

 gereedschap  elektronica 

 servies  hoofddeksel 

 slagwapen  ramendeuren 

 textiel  schoen 

 beddengoed  sieraden 

 bovenkleding  sleutels 

 ondergoed  tas 

 onderkleding  verbinding 

 wasgoed  zedenkit 

 voertuigen  bemonsteringlocaties 

Tabel 5-2: Lijst met categorieën stukken van overtuiging 
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5.4 Verkrijgen en categoriseren DNA-gegevens uit deskundigen 

rapportages NFI 

Om de kansrijkheid percentages te kunnen berekenen van SVO’s is voor iedere SIN en 

zegelnummer het resultaat uit het DNA-onderzoek nodig. Voor ieder zegelnummer diende 

verkregen te worden of er een DNA-profiel uit opgemaakt kon worden, en, zo ja, wat voor 

soort profiel (enkelvoudig profiel, mengprofiel, etc.), en zo nee, waarom niet (niet geschikt, 

onderzoek gestopt).  

De resultaten van onderzoeken binnen het HVC-traject zijn terug te vinden in de PROMIS-

database, maar die van de andere trajecten niet. Deze resultaten staan alleen vermeld in de 

DNA-rapportages. Aangezien de resultaten een essentieel onderdeel zijn van de DNA-

succesmeter is besloten om de resultaten uit de rapportages van BIS te extraheren (5.4.1). 

Nadat de benodigde rapportages beschikbaar waren is een script geschreven waarmee de 

rapportages geautomatiseerd werden doorzocht en de benodigde DNA-resultaten werden 

verkregen (5.4.2), en konden worden gecategoriseerd (5.4.3). 

 

Figuur 5-4 Procesweergave verkrijging DNA-resultaten 

5.4.1 Verkrijgen en selecteren relevante rapportages 

Het verkrijgen en selecteren van relevante rapportages was geen triviale onderneming. Om 

de beschikking te krijgen tot deze rapportages is een python script geschreven die 

geautomatiseerd alle bestanden op de zaakomgeving van BIS heeft doorzocht en relevante 

rapporten heeft geïmporteerd om te dienen als invoergegevens voor de verdere analyse. Dit 

omdat de wijze van opslag, het type bestand alsmede de benaming van DNA-rapportages 

verschilde per DNA-deskundige en van jaar tot jaar.  

 

De selectiecriteria luidden als volgt: 

 Het bestand is een RTF, DOC, DOCX of PDF. Ten tijde van het verzamelen van 

rapporten was nog niet bekend dat alleen de DOCX bestanden zouden worden 

bekeken.  

 De bestandsnaam begint met het jaartal of met ‘HVC’. Hiermee werden veel niet-

relevante bestanden uitgesloten. 

 De bestandsnaam bevat niet de volgende woorden: ‘foto’, ‘verwijdering’, ‘CODIS’, 

‘afspraken’, ‘concept’, ‘aanvraag’, ‘brief’ of ‘bijlage’. Door deze filtering worden 

bestanden met bv SVO of PD foto’s, verwijderingsopdrachten, conceptversies en 

overige niet-relevante communicatie binnen een zaak grotendeels uitgesloten. 

 

 

•Type .docx

•Filenaam voldoet

Selectie 
documenten

•Laatste 
document

•Zaak en aanvraag

Relevante 
documenten •Omschrijving

•Type tabel

•Cellen

Tabel extractie

•Resultaat 
benoemen

Classificatie
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Het aantal bestanden dat hiermee uiteindelijk werd verkregen is in Tabel 5-3 weergegeven. 

 

Jaar DOC DOCX PDF RTF Totaal  

2014 5638 6015 8769 1386 21808 

2015 1667 7771 7558 145 17141 

2016 189 13624 13246 161 27220 

2017 296 13452 12970 317 27035 

Tabel 5-3 Verkregen bestanden BIS 

5.4.2 Extractie DNA-resultaten uit rapportages 

Om de DNA-resultanten te verkrijgen uit de rapportages is gebruik gemaakt van een python 

script. Omdat voor .docx bestanden reeds bestaande script packages  beschikbaar waren om 

tabellen binnen een document te herkennen en te verwerken is gekozen om de .doc- of .pdf-

bestanden te laten vervallen. Een dergelijk package was niet beschikbaar voor .doc- of .pdf-

bestanden. Tevens is naar de volgnummers van de zaakregistratie gekeken om te achterhalen 

welke rapportages de laatste resultaten bevatten. Van deze aanpak is een uitgebreide 

rapportage opgesteld die bij de FBDA ter beschikking is. Uiteindelijk bleven na deze selectie 

28.703 documenten over. 

 

De resultaten van het DNA-onderzoek zijn in veel van de rapportages opgenomen in tabellen. 

In de DNA-rapportages werden grofweg vier vormen van tabellen herkend.  
 

 

Figuur 5-5 Overzicht verhouding type tabellen in rapportages 

De meeste rapportages bevatten de typen tabellen RType_1 en RType_2. Deze zijn hieronder 

zijn weergegeven. 

 

Kolomnaam Omschrijving 

SIN en omschrijving Zegelnummer en omschrijving 

Code HVC-code (Ja, Nee<,…). Alleen aanwezig voor type 

1A. 

Beschrijving DNA-profiel Informatie over het resultaat van het DNA-

onderzoek, zoals:  

 DNA-profiel van man en 

 DNA-onderzoek gestopt 

Celmateriaal kan afkomstig zijn van Persoonsgegevens 

Matchkans Kans op match, zoals; 

 kleiner dan één op één miljoen 

Tabel 5-4 resultaattabel type 1A en 1B 

Files

DNA_OPNAME

RTYPE_1

RTYPE_2

RTYPE_3

RTYPE_4

UNKNOWN
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Kolomnaam Omschrijving 

SIN Zegelnummer (eventueel met omschrijving) 

Beschrijving DNA-profiel / 

celmateriaal kan afkomstig zijn 

van 

Informatie over het resultaat van het DNA-onderzoek, 

zoals; 

 DNA-mengprofiel van minimaal twee personen 

Jan Janssen en minimaal een onbekende 

persoon 

Matchkans DNA-profiel Kans op match, zoals; 

 kleiner dan één op één miljoen 

Toelichting (niet altijd aanwezig) Toelichting  (vaak een voetnoot) 

Tabel 5-5 resultaattabel Type 2 

Alleen tabellen die aan een van deze twee vormen voldeden, zijn meegenomen voor verdere 

analyse. Na verkrijging van de rapportages is een onderzocht op welke wijze we de 

beschikking konden krijgen over de juiste en ook de laatste DNA-resultaten van een SVO. Een 

SVO kan meerdere aanvullende DNA-onderzoeken ondergaan waarbij gekozen is om het 

laatste resultaat te selecteren. Uiteindelijk resulteerde bovenstaande maatregelen in 17.230 

documenten (van de 28.703).  

 

Ook is tijdens deze extractie gebleken dat 11.565 documenten een SVO-omschrijving-tabel 

bevatten. Deze omschrijvingen zijn uit de rapportages onttrokken en toegevoegd aan de SVO 

categorisatiegegevens. Dit omdat de omschrijvingen uit de rapporten over het algemeen beter 

of completer waren dan die uit BVH en/of LSV. Losse SVO-omschrijvingen in rapportages zijn 

hierbij niet meegenomen.  

 

5.4.3 Categoriseren DNA-resultaten 

Bovenstaande aanpak resulteerde uiteindelijk in 48.908 DNA-resultaatomschrijvingen 

behorend bij unieke SIN/zegelnummers.  Voorbeelden van verkregen resultaatomschrijvingen 

waren: 

 "DNA-(meng)profiel niet geschikt voor opname in de DNA-databank of een handmatige 

vergelijking binnen het HVC-traject.",1,geen opname;  

 "DNA-profiel van een vrouw (zie toelichting ‘SVO retour’ en 'match 

eliminatiedatabank')",1,dna-profiel,v; 

 Geen voor vergelijking geschikt DNA-profiel verkregen (zie toelichting ‘mogelijke 

contaminatie’),1,geen dna-profiel; 

 "afgeleid DNA-hoofdprofiel van een man (zie toelichting 'Afgeleid DNA-

hoofdprofiel')",1,hoofdprofiel,m; 

 "DNA-onderzoek gestopt (zie toelichting 'Spoor verloren gegaan’)",1,gestopt. 

 

Vervolgens diende een keus gemaakt te worden op welke wijze deze DNA-resultaten zich het 

best lieten categoriseren. Ook dit bleek een complexe opgave. Een DNA-deskundige is in 

principe vrij om met eigen woordkeus een omschrijving van een DNA-resultaat te noteren, 

wat zich vertaalde in de resultaten. Binnen de 48.908 verkregen resultaten zijn 8.401 

verschillende type resultaat omschrijvingen geïdentificeerd.  

Na overleg met DNA-deskundigen en de gebruikers omtrent de interpretatie en betekenis van 

de DNA-resultaten is een geautomatiseerd model ontwikkeld wat deze DNA-resultaten 

categoriseert in zes (6) vooraf benoemde categorieën.  
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Succes Geen succes 

Enkelvoudig DNA-profiel Niet geschikt 

Mengprofiel Vooralsnog niet geschikt 

Mengprofiel + afleiding DNA-onderzoek gestopt 

Tabel 5-6 De resultaat-categorieën 

Het categoriseren gebeurde door te kijken welke woorden of woordcombinaties in de 

resultaat-beschrijving voorkomen. Dit is gedaan met behulp van zogenaamde ‘reguliere 

expressies’; een manier om patronen te beschrijven waarmee een computer tekst kan 

herkennen. De reguliere expressie ‘[0-9]’ vindt bijvoorbeeld alle getallen, en ‘Onbekende man 

[A-Z]’ vindt alle (teken)reeksen, ookwel strings genoemd, van de vorm ‘Onbekende man A’, 

‘Onbekende man B’, ‘Onbekende man C’, etc. Als bijvoorbeeld de string ‘dna-hoofdprofiel’ in 

een beschrijving voorkomt, krijgt die beschrijving de categorie ‘Mengprofiel + afleiding’. Als 

deze string er niet in voorkomt volgt de volgende zoekactie totdat alle DNA-resultaten 

gecategoriseerd zijn. Voor de toelichting van dit model is een beslisboom gemaakt 

beschikbaar in bijlage 2. 

Voor de resultaten vanuit het HVC-traject wordt in Promis een bepaalde codering gebruikt. In 

overleg met deskundigen is daarbij de volgende categorisering toegekend: 

 

Code Categorie 

Ja, Ja1, Ja2, … Enkelvoudig DNA-profiel 

Nee Niet geschikt 

Nee< Niet geschikt 

Nee*, Nee1, Nee2,… Enkelvoudig DNA-profiel 

Ja##1, Ja##2,… Mengprofiel + afleiding 

Nee##1, Nee##2,… Mengprofiel + afleiding 

Nee+ Mengprofiel 

Tabel 5-7 Indeling HVC-coderingen  

Deze aanpak heeft uiteindelijk geresulteerd in de aantallen in onderstaande tabel. 

 

Resultaat categorie Aantal 

zegels 

Vanuit welke stap Aantal 

zegels 

DNA-onderzoek gestopt 12989 DNA-onderzoek gestopt 12989 

Enkelvoudig DNA-profiel 20303 Enkelvoudig DNA-profiel_1 18530 

Enkelvoudig DNA-profiel_2 1707 

Enkelvoudig DNA-profiel_3 66 

Mengprofiel 3254 Mengprofiel_1 2970 

Mengprofiel_2 5 

Mengprofiel_3 279 

Mengprofiel + afleiding 3334 Mengprofiel + afleiding_1 3203 

Mengprofiel + afleiding_2 131 

Niet geschikt 7607 Niet geschikt_1 7606 

Niet geschikt_2 1 

Vooralsnog niet geschikt 955 Vooralsnog niet geschikt 955 

5-8 Categorieën DNA-resultaten DNA-succesmeter 
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6 Uitvoering: Software ontwikkeling 

Om de verkregen data over de kansrijkheid van DNA-sporen op een overzichtelijke en 

gebruiksvriendelijke wijze te kunnen aanbieden is besloten om een user interface aan te 

bieden die de functionaliteiten van een interactieve tabel benaderd. Een belangrijk 

uitgangspunt hierbij was dat de gebruiker geen wijzigingen moeten kunnen aanbrengen in de 

brongegevens maar wel kan selecteren welke gegevens hij daadwerkelijk aangeboden krijgt.  

Op basis van dit uitgangspunt en enkele technische functionele eisen is gekozen om het 

prototype aan te bieden aan de gebruikers in de vorm van een web applicatie gebaseerd op 

HTML7 en javascript8. Deze keuze is onder andere gebaseerd op onderstaande punten: 

 De hoofdgebruikers maken onderdeel uit van het de Nationale Politie en het NFI waarin 

gewerkt wordt in een streng beveiligde omgeving waarin de gebruikers geen 

zelfstandige rechten hebben om applicaties te installeren. Door gebruik te maken van 

een web applicatie is op het systeem waarop de software moet draaien alleen een 

browser nodig. Op nagenoeg alle besturingssystemen (bv Microsoft Windows) is een 

browser beschikbaar, waardoor het prototype (zo goed als) in iedere omgeving 

gebruikt kan worden.  

 De voorkeur ging uit naar een vorm waarin het prototype, naast de 

standaardwerkomgeving, ook lokaal op bijvoorbeeld een plaats delict beschikbaar kan 

zijn zonder afhankelijk te zijn van een netwerk verbinding of toegang tot de standaard 

werkomgeving. De gekozen oplossing bestaande uit HTML en javascript kan zowel 

standalone als over een netwerkverbinding worden aangeboden, en biedt de meeste 

flexibiliteit. 

 

Om de ontwikkeltijd van het prototype te verkorten is gebruik gemaakt van het Sencha 

framework. Dit framework was binnen het NFI reeds bekend van andere projecten, waardoor 

er gebruik gemaakt kon worden van bestaande kennis. Daarnaast biedt Sencha een set aan 

tools die de ontwikkeling van een web applicatie vergemakkelijken, en bevat het framework 

een aantal componenten waarmee de gewenste functionaliteiten goed te implementeren 

waren. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende versies Sencha ExtJS 6.5.3, Sencha 

Architect 4.2.4.389 en Sencha Commander 6.6.0.13. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een 

prototype van de DNA-succesmeter zoals zichtbaar in onderstaande afbeelding.  

 

                                           

 
7 HyperText Markup Language (afgekort HTML) is een op SGML gebaseerde opmaaktaal voor de specificatie van documenten 
8 JavaScript is een veelgebruikte scripttaal om webpagina's interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen.  



 

 

Figuur 6-1 Schermafbeelding prototype DNA-succesmeter 



 

7 Uitvoering: Validatie kansrijkheid percentages 

7.1 Aanpak 

De DNA-succesmeter bevat informatie over de kansrijkheid van veelvoorkomende en 

relevante DNA-sporen. De informatie die de DNA-succesmeter geeft, is gebaseerd op 

gegevens uit strafrechtelijke dossiers uit de periode 2014-2017. Het belangrijk de informatie 

uit de DNA-succesmeter op waarde te kunnen schatten. Daartoe zijn alle gegevens in de DNA-

succesmeter getoetst aan de hand van de meest actuele en relevante wetenschappelijk 

literatuur.  

 

In Figuur 7-1 is de kansrijkheid van alle algemene SVO categorieën in de DNA-succesmeter 

schematisch weergegeven.  

 

Figuur 7-1 DNA-succesmeter algemene kansrijkheid van DNA-sporen 

Naast de algemene categorieën weergegeven in Figuur 7-1 zijn zoals eerder in dit rapport 

benoemd voor drie specifieke SVO categorieën ook de resultaten onderzochte van specifieke 

bemonsterlocaties op deze SVO’s. Dit betroffen de categorieën vuurwapen, mes en voertuig. 

De resultaten van de bemonsterlocaties staan weergegeven in Figuur 7-2 op de volgende 

pagina. 
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Figuur 7-2 DNA-succesmeter kansrijkheid gespecificeerde bemonsteringslocaties van de 

DNA-sporen: vuurwapens, voertuigen en steekwapens 
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In Tabel 7-1 staan de gemiddelde kansrijkheid percentages van de DNA-succesmeter uitgezet 

tegenover de verschillende wetenschappelijke onderzoeken (Baechler (2016), Bitzer (2016) 

en Mapes et al. (2016 ).   
 

Baechler  

(2016) 

 

Bitzer  

(2016) 

 

Mapes  

(2016) 

DNA-

succesmeter  

(2018) 

Vuurwapens (Handvat) 
 

37 26 29 

Steekobjecten (Handvat)   11* 64 30 45 

Voertuigen 
 

61 29 26 

Kleding/textiel 41 70     81** 72 

Gereedschap   11*   43*      18*** 14 
* gereedschap en steekobjecten samengevoegd 

   

** manchet en kraag samengevoegd 
   

*** handgereedschap, schroevendraaier, breekijzer samengevoegd 
  

Tabel 7-1 – Vergelijking kansrijkheid percentages 

Alleen voor de categorieën vuurwapens, steekobjecten, voertuigen, kleding/textiel en 

gereedschap is bekend dat deze zijn onderzocht op kansrijkheid in relatie tot DNA. Voor de 

overige categorieën zijn onvoldoende gegevens beschikbaar en kon de validatie niet worden 

uitgevoerd.  

 

Tabel 7-1 laat zien dat de DNA-kansrijkheid in de verschillende studies voor een aantal 

spoorcategorieën vergelijkbaar is en voor een aantal categorieën afwijkingen vertoond. 

Hieronder zijn voor elke categorie de waarden in de tabel en bijbehorende vergelijking nader 

uitgelegd. 

7.2 Bespreking resultaten 

DNA-kansrijkheid van vuurwapens 

De DNA-kansrijkheid van vuurwapens is vergelijkbaar tussen de studie van Mapes et al. 

(2016) en de DNA-succesmeter met een kansrijkheid van respectievelijk 26% en 29%. De 

kansrijkheid is hier gebaseerd op bemonsteringen van het handvat. In de studie van Bitzer 

(2016) wordt een DNA-kansrijkheid gerapporteerd van 37% voor vuurwapens. In deze studie 

is het echter onduidelijk welke bemonsteringslocaties zijn meegenomen.  

 

DNA-kansrijkheid van steekwapens 

Voor de steekobjecten is er een grotere afwijking te zien tussen de verschillende studies en 

de DNA-succesmeter. De bemonsteringen van steekobjecten in de studie van Mapes et al. 

(2016) laten een DNA-kansrijkheid van 30% zien, terwijl in de DNA-succesmeter een 

kansrijkheid van 45% wordt gerapporteerd. Zowel de DNA-succesmeter als de studie van 

Mapes et al. (2016) is gebaseerd op data uit Nederlandse strafrechtelijke onderzoeken. Dit 

betekent dus een verbetering van 15% in de kansrijkheid van bemonsteringen van 

steekwapens. Mogelijk zou dit kunnen worden verklaard door het gebruik van nieuwe DNA-

kit of een verbeterde bemonsteringstechniek. Dit verdient extra onderzoek. De studie van 

Bitzer et al. rapporteert tevens een hogere DNA-kansrijkheid van bemonsteringen van 

steekobjecten, namelijk 64%. In deze studie wordt echter geen onderscheid gemaakt in 

bemonsteringslocaties. Sporen van het lemmet van het mes worden ook meegenomen in deze 

categorie. Dit zijn vaak sporen met een ander bronmateriaal, bijvoorbeeld bloed. Dit maakt 

de vergelijking tussen deze studies niet zuiver. 
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DNA-kansrijkheid van bemonsteringen uit voertuigen 

De DNA-kansrijkheid van bemonsteringen uit voertuigen is vergelijkbaar tussen de studie van 

Mapes et al. (2016) en de DNA-succesmeter met een kansrijkheid van respectievelijk 29% en 

26%. De studie van Bitzer (2016) rapporteert wederom een hogere DNA-kansrijkheid van 

61% van bemonsteringen uit voertuigen. In deze studie wordt wederom geen onderscheid 

gemaakt in bemonsteringslocaties waardoor er ook hier bijvoorbeeld bloedsporen uit 

voertuigen tussen kunnen zitten.  

 

DNA-kansrijkheid van kleding/textiel 

De kansrijkheid van kleding/textiel laat in de studies van Bitzer (2016), Mapes et al. (2016) 

en de DNA-succesmeter een hoge gemiddelde kansrijkheid zien. In de studie van Mapes et al. 

zijn in deze categorie alleen sporen van kleding van de bemonsteringslocaties manchet en 

kraag meegenomen. Dit zijn over het algemeen de kansrijkere locaties voor dragermateriaal 

en kan verklaren waarom de studie van Mapes et al. (2016) een hogere DNA-kansrijkheid 

rapporteert. De studie van Baechler (2016) rapporteert een lagere DNA-kansrijkheid van 

41%. In deze studie is het echter onduidelijk welke sporen exact zijn bemonsterd. 

 

DNA-kansrijkheid van gereedschap 

De laatste categorie ‘gereedschap’ laat een vergelijkbare DNA-kansrijkheid zien in de studies 

Baechler (2016), Mapes et al. (2016) en de DNA-succesmeter. De studie van Bitzer (2016) 

laat een afwijkende hoge kansrijkheid van 43% zien. In deze categorie zijn door Bitzer (2016) 

de steekobjecten en gereedschap gecombineerd. Gezien de hoge gerapporteerde kansrijkheid 

van 64% voor de steekobjecten zou dat mogelijk de hoge gemiddelde kansrijkheid in de 

categorie ‘gereedschap’ verklaren.  

 

Dit vergelijkingsonderzoek maakt het mogelijk de informatie die door de DNA-succesmeter is 

gepresenteerd op waarde te kunnen schatten. Daarnaast maakt deze vergelijking inzichtelijk 

dat het essentieel is om op dezelfde manier spoor- en SVO-categorieën te definiëren om 

tussen laboratoria data te kunnen delen. De DNA-succesmeter zou een goede basis zijn voor 

het specificeren van bemonsteringslocaties en het verzamelen van gegevens die uitwisselbaar 

zijn tussen landen en laboratoria. 
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8 Conclusie  

De uitvoeringsfase heeft uiteindelijke voldoende bruikbare data opgeleverd om met behulp 

van software engineering een prototype te kunnen opleveren (8.1). Het prototype is door de 

betrokken gebruikers positief ervaren maar kent nog niet alle gewenste functionaliteiten. Door 

diverse aspecten zijn er aan het huidige prototype enkele beperkingen die bij implementatie 

van een dergelijk systeem in de toekomst verbeterd zouden moeten worden (8.2). In 

paragraaf 8.3 en 8.4 vindt de financiële verantwoording plaats en is een overzicht 

weergegeven van de projectdeliverables zoals vermeld in het projectplan. 

8.1 Oplevering prototype 

In het project ‘de DNA-succesmeter’ is een objectief, softwarematig hulpmiddel ontwikkeld 

dat ondersteuning biedt bij het nemen van beslissingen op de plaats delict en tijdens het 

onderzoek aan sporendragers. Dit prototype, de DNA-succesmeter, is een interactieve tabel 

die op een toegankelijke en structurele wijze accurate en actuele informatie geeft over 

resultaten die in het verleden (hier: strafrechtelijke onderzoeken uit 2014 tot 2017) zijn 

behaald. 

Voor de meest voorkomende en relevante sporendragers of bemonsteringen is de kansrijkheid 

van mogelijk aanwezige DNA sporen beschikbaar. De PD-onderzoeker of vooronderzoeker kan 

hiermee een afweging maken welke sporendrager(s) het beste kunnen worden veiliggesteld 

en/of geprioriteerd ten behoeve van DNA-onderzoek. Daarnaast is voor de sporendragers 

vuurwapens en steekwapens en het object voertuigen een overzicht van alle 

bemonsteringslocaties met bijbehorende resultaten op het gebied van de kansrijkheid van 

DNA-sporen beschikbaar. 

De gegevens waarop de informatie van de DNA-succesmeter is gebaseerd, zijn getoetst aan 

de hand van soortgelijke gegevens uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.  

De interactieve tabel kan worden geraadpleegd op elke willekeurige browser. Het installeren 

van software niet is nodig. Hierdoor kan de DNA-succesmeter tijdens het onderzoek worden 

geraadpleegd, waardoor beslissingen tijdens het plaats delict onderzoek of biologisch 

vooronderzoek objectief kunnen worden onderbouwd. 

 

 

Figuur 8-1 Grafische weergave tot stand koming DNA-succesmeter 
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8.2 Beperkingen van het huidige prototype 

De informatie die het huidige prototype kan verschaffen, beperkt zich tot de kansrijkheid. De 

sporendrager of bemonstering is wel of niet geschikt voor DNA-onderzoek. Indien geschikt 

wordt een verdere inschatting gemaakt van de te verwachten DNA-resultaten. De kansrijkheid 

van dergelijke sporen zegt niets over de relevantie van het spoor in een zaak. Is het DNA-

spoor van de verdachte of slachtoffer? En van wie is de sporendrager die is bemonsterd? 

Hoewel deze informatie tijdens het strafrechtelijk onderzoek beschikbaar is, wordt dit niet op 

een eenduidige manier geregistreerd. Middels diverse big data analyse technieken zijn 

verscheidende pogingen gedaan om deze niet-gestructureerde gegevens in relatie tot de 

relevantie te kunnen ontsluiten. Dit is echter niet gelukt. 

 

Een andere beperking betreft het eenmalig vullen van de DNA-succesmeter. Hoewel tijdens 

het project door alle ketenpartners steeds is uitgesproken dat het niet bij een eenmalig 

exercitie moest blijven, is geconstateerd dat de totstandkoming van de interactieve tabel met 

informatie over de kansrijkheid van diverse sporendragers en bemonsteringen zeer 

arbeidsintensief en kostbaar is. Hoewel diverse databasesystemen in gebruik zijn, is gebleken 

dat de meest betrouwbare informatie kan worden verkregen uit vrije tekst bronnen, namelijk 

de DNA-deskundige rapporten, waarnemingsbladen en processen verbaal. 

 

De informatie in de DNA-succesmeter heeft door het eenmalig vullen een bepaalde 

houdbaarheid. De inschatting is dat deze informatie echter voldoende lang relevant is om het 

gebruik van een dergelijk systeem te kunnen evalueren en de meerwaarde aan te kunnen 

tonen. Daarnaast kan tastbaar worden gemaakt dat de noodzakelijke informatie binnen de 

strafrechtelijk onderzoeken besloten ligt, maar dat de strafrechtsketen op een andere manier 

met het registeren en verwerken van de gegevens om moet gaan. 

8.3 Financiële rapportage  

Hieronder zijn in tabelvorm de totale kosten van het project ‘de DNA-succesmeter’ 

weergegeven.  

 

Budget  Subsidie Realisatie 

    Realisatie Realisatie Realisatie 

Omschrijven kostenpost Subsidie JenV t/m 2017 2018 Totaal 

Personeel NFI € 101.300 € 4.101 € 90.958 € 95.059 

Personeel LFO € 34.800 € 0 € 34.800 € 34.800 

Materieel € 17.500 € 0 € 4477 € 4477 

Totaal € 153.600 € 4.101 € 130.235 € 134.336 

          

Tabel 8-1 financiële rapportage DNA-succesmeter 

De materiele kosten zijn lager uitgevallen dan ingeschat. Dit komt met name door het slimme 

gebruik van reeds beschikbare software binnen de keten en het gebruik van open source 

software. Verder zijn de uren die voor het NFI waren gereserveerd niet volledig uitgeput. Wij 

verwachten dat dit geen problemen geeft en dat dit wordt verrekend in de eindafrekening. 
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8.4 Projectdeliverables 

In onderstaande tabel zijn de projectdeliverables weergegeven zoals benoemd in het 

projectplan van de DNA-succesmeter. 

 

Deliverables Resultaatvorm 

Voorbereidingsfase 

R1.1a Programma van eisen van de 

gebruikers en belanghebbenden 

binnen de strafrechtsketen voor 

de DNA-succesmeter 

rapport 

R1.1b Onderzoeksontwerp om de 

benodigde relevante gegevens te 

ontsluiten uit de diverse systemen 

binnen de strafrechtsketen 

rapport 

R1.1c Privacy impact assessment ten 

aanzien van het doorzoeken van 

de systemen en het gebruik van 

de DNA-succesmeter  

rapport 

Uitvoeringsfase 

R1.2a Onderzoeksrapport ten aanzien 

van de informatie in de 

strafrechtssystemen en de 

bruikbaarheid voor de DNA-

succesmeter  

rapport 

R1.2b Database met alle relevante 

variabelen in relatie tot DNA-

bewijs  

Excel document 

R1.2c Software demonstratiemodel 

voor de gebruikerstesten 

Software 

R1.2d Rapportage van de 

gebruikersstudie 

Presentatie 

(sprint demonstraties) 

Demonstratie en evaluatiefase 

R1.3a Prototype van de DNA-

succesmeter  

Software 

R1.3b Een infographic over het gebruik 

van de DNA-succesmeter 

Infographic 

R1.3c Presentatie van de visie op het 

toekomstig gebruik, het beheer en 

de uitbouw van de DNA-

succesmeter 

Presentatie 

Tabel 8-2 Projectdeliverables DNA-succesmeter 
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9  Aanbevelingen en toekomstvisie 

In het project de DNA-succesmeter is een bruikbaar prototype opgeleverd dat kan dienen ter 

ondersteuning bij het nemen van beslissingen in relatie tot DNA-onderzoek. 

De implementatie van dit prototype (9.1) valt buiten de projectkaders. Desondanks zijn er 

vanuit het project diverse aanbevelingen die kunnen bijdragen aan een zorgvuldige en 

succesvolle implementatie. 

 

Naast aanbevelingen in relatie tot implementatie worden tevens aanbevelingen gedaan met 

betrekking tot: 

 Mogelijkheden voor vervolgonderzoek (9.2); 

 Verbeteren van de huidige systemen (9.3); 

 Ontwikkelen van een nieuwe systematiek op het gebied van informatiesystemen 

Politie, OM en NFI (9.4). 

9.1 Implementatie en evaluatie prototype 

Het prototype van de DNA-succesmeter en de uitkomsten van de gebruikersstudie kunnen na 

het project worden gebruikt als vliegwiel voor succesvolle implementatie. Het NFI heeft, 

middels het CSI Innovations R&D-programma, nu enkele jaren ervaring om prototypes te 

implementeren in het forensische domein. De ontwikkelde implementatiestructuur binnen dit 

programma zal voor de DNA-succesmeter tevens worden gebruikt. Daarnaast is het thema-

overleg ‘Kennis en Innovatie’ van het expertisecentrum forensisch onderzoek (ECFO) en de 

IV-organisatie van de Nationale Politie gedurende de uitvoer van het project betrokken 

geweest. De implementatierichting is hiermee voldoende afgestemd. Het startpunt van de 

implementatie betreft een groot aantal workshops binnen de Nationale Politie en betrokken 

ketenpartners in 2019.  

 

Inmiddels is ook uitgewerkt hoe de evaluatie van een dergelijk beslissingsondersteunend 

systeem kan worden uitgevoerd (Bitzer, ASSESSMENT OF THE USEFULNESS OF THE “DNA 

SUCCESS METER” AS SUPPORT SYSTEM FOR TRIAGING DECISIONS 

REGARDING DNA TRACE PROCESSING, 2017). De evaluatie moet inzicht geven in de 

meerwaarde van de beslissingsondersteunende software (de DNA-succesmeter), de 

verbeterpunten en de visie op het toekomstig gebruik. Tevens kan worden geïnventariseerd 

of er in 2019/2020 met dezelfde capaciteit een verhoogd rendement van DNA-bewijs in de 

strafrechtsketen is behaald. De bevindingen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd in een 

forensisch wetenschappelijk tijdschrift. 

Tijdens de implementatie en evaluatie wordt het beheer van de DNA-succesmeter verzorgd 

door het NFI (als informatiedienst), meer specifiek: de afdeling Digitale en Biometrische 

Sporen (DBS). Hoewel de gegevens waarop het beslissingsondersteunende systeem 

gebaseerd is, niet meer periodiek worden geactualiseerd, is het wenselijk dat eventueel 

ontstane fouten verholpen kunnen worden. 

 

Zoals al eerder aangegeven heeft de informatie in de DNA-succesmeter door het eenmalig 

vullen een tijdelijk karakter. De inschatting is echter dat deze informatie voldoende lang 

relevant is om het gebruik van een dergelijk systeem te kunnen implementeren, te evalueren 

en de meerwaarde aan te kunnen tonen. Dit biedt een helder startpunt om nieuw te 

ontwikkelen systemen op het gebied van informatievoorziening voor de strafrechtsketen 

positief te kunnen beïnvloeden.  
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9.2  Mogelijkheden voor vervolgonderzoek 

9.2.1  Op huidige databestand 

Na een arbeidsintensief proces is met behulp van big data analyse veel informatie uit de 

dossiers van strafrechtelijk onderzoeken ontsloten. Aan de hand van het huidige databestand 

is een groot aantal aanvullende onderzoeken mogelijk. Denk hierbij aan de volgende 

onderzoeksvragen: 

1. Welke activiteiten hebben plaatsgevonden op een Spoor Identificatie Nummer (SIN)? 

2. Hoeveel activiteiten vinden er plaats per regio? 

3. Hoeveel SIN’s zijn er per (type) zaak? 

4. Hoeveel SIN’s zijn er per activiteit? 

5. Hoeveel bemonsteringen zijn er per SIN? 

6. Bij hoeveel Zaken / Activiteiten / SIN’s is het NFI betrokken? 

7. Welke invloed heeft de verpakking op het DNA-resultaat? 

8. Welke invloed heeft de tijd tussen veiligstellen en analyse op het DNA-resultaat? 

9. Welke sporen kunnen worden verwacht gegeven een bepaald MO? 

10. Etc.. 

 

Meerdere ketenpartners hebben inmiddels aangegeven graag toegang tot het databestand te 

willen hebben. De ketenpartners kunnen op deze manier zonder veel inspanning en kosten 

zeer waardevol vervolgonderzoek uitvoeren. Op grond van artikel 4:7 van het Besluit 

politiegegevens is echter een doel- en persoonsgebonden, tijdelijke (t/m 21 juni 2019) 

toestemming afgegeven door het College van procureurs-generaal. 

Vanuit dit project is daarom aan de stuurgroep en het ECFO van de Nationale Politie de 

aanbeveling geuit deze toestemming opnieuw, voor een ander doel en voor andere personen 

aan te vragen. 

9.2.2  Aan de hand van de gehanteerde onderzoeksystematiek  

Nu de basis is gelegd voor het realiseren van een beslissingsondersteunend systeem bij DNA-

onderzoek, ontstaat de mogelijkheid om hetzelfde onderzoek uit te voeren voor andere typen 

sporen en forensisch onderzoek. Ten behoeve van het uitbreiden van het systeem naar andere 

forensische onderzoeksgebieden kan gebruik worden gemaakt van de bestaande systematiek 

en softwarevoorziening waarbij slechts de gewenste parameters en variabelen van het 

betreffende onderzoeksgebied dienen te worden aangepast. Op basis van de bevindingen uit 

dit project is de inschatting dat de processen verbaal, de waarnemingsbladen en de 

deskundigheidsrapporten de meest betrouwbare informatie bevatten. 

Naast kennis over het verkrijgen van de gegevens en het ontwikkelen van de software vanuit 

het project de ‘DNA-succesmeter’ kan mogelijk ook gebruik worden gemaakt van de 

verrichtingen die het Q-team van de Nationale Politie in relatie tot cold case onderzoek 

onderneemt. Hierbij worden alle dossiers in cold case onderzoeken met Watson (de 

supercomputer van IBM) geanalyseerd om op die manier voor een zaak tot nieuwe inzichten 

te komen en te leren van het verleden. 

 

Ook andere landen kennen dezelfde problemen als het gaat om beslissingen rondom de 

selectie van DNA-sporen en de aanvraag van DNA-onderzoek. Het proces om gegevens  uit 

de registratiesystemen te ontsluiten en te gebruiken bij het forensisch onderzoek kan worden 

herhaald voor een specifiek land. De European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) 

kan een voortrekkersrol spelen bij het kopiëren van de hanteerde projectaanpak binnen het 

project de ‘DNA-succesmeter’. 
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9.3  Verbeteren van de huidige systemen 

Tijdens het ontsluiten van de gegevens en het ontwikkelen van de software zijn er diverse 

waarnemingen gedaan die de betrouwbaarheid van de gegevens en herleidbaar van de 

gegevens tussen de verschillende systemen kan verhogen. Dit betreffen: 

 

- Ontbreken van sporendrager categorieën: 

De omschrijving van de sporendrager (ook wel ‘goed’ genoemd) is nu middels een vrij 

tekstveld in te vullen. Hierdoor is de variatie tussen de omschrijvingen (en tussen de 

systemen) zeer groot en is het complex de sporendragers te categoriseren. Voor een 

betrouwbare analyse zijn categorieën echter noodzakelijk. Het huidige systeem kan 

worden verbeterd door het goed meteen in een categorie te (moeten) plaatsen.  

Het is niet triviaal om dit te introduceren; ga je een (uitputtende) lijst categorieën 

opstellen waaruit onderzoekers dan een categorie kunnen selecteren? Hoe zorg je voor 

een complete lijst, en wat doe je met eventuele toekomstige veranderingen hierin? 

Hoe zorg je ervoor dit snel kunnen doen zonder iedere keer een hele lijst door te 

nemen? Wat doe je als goederen in meerdere categorieën in te delen zijn? Of als een 

goed bij geen enkele categorie past? Verder onderzoek is benodigd om de meest 

effectieve manier van categoriseren te achterhalen. 

 

- Ontbreken van DNA-resultaten in een database: 

De resultaten van het maatwerk DNA-onderzoek worden alleen in de DNA-deskundige 

rapporten vastgelegd. De beschrijvingen van de resultaten in rapporten zijn een vrij 

tekstveld. Het classificeren van zo’n vrij tekstveld is ingewikkeld, waardoor de 

resultaten niet op een (semi-)automatische manier geanalyseerd kunnen worden. Het 

huidige systeem kan worden verbeterd door net zoals bij de High Volume Crime (HVC) 

onderzoeken standaard codes te gebruiken en deze in een database te registreren. 

 

- Ontbreken van de gegevens van wie de DNA-match is: 

De resultaten van het DNA-onderzoek kunnen op basis van de database(s) niet worden 

gekoppeld aan het type donor. Om naast de kansrijkheid ook de relevante van een 

DNA-spoor in te kunnen schatten is het waardevol te weten of er een match is 

verkregen met de verdachte of juist het slachtoffer en van wie de onderzochte 

sporendrager is. Het huidige systeem kan worden verbeterd door naast de DNA-

resultaatcodes ook aan te geven met wie een match kan worden verkregen en van wie 

de onderzochte sporendrager is. 

  

Ten behoeve van de kwaliteit van de geregistreerde gegevens is het raadzaam deze 

regelmatig te laten controleren op volledigheid en juistheid. 

9.4  Ontwikkelen van een nieuwe IV-systematiek 

De behoefte aan een beslissingsondersteunend systeem op basis van eerder behaalde 

resultaten en afgerond onderzoek ten aanzien van onderzoek aan DNA-sporen (de DNA-

succesmeter) wordt breed gedragen in de strafrechtsketen. Zonder inzicht in het rendement 

van DNA-sporen ten aanzien van de opsporing en vervolging, kan immers geen beleid worden 

gemaakt ten aanzien van investeringen in de Forensische Opsporing van de NP en de 

onderzoekscapaciteit van het NFI.  

 

Het onderzoek naar, en de ontwikkeling van, het prototype ‘de DNA-succesmeter’ heeft echter 

laten zien dat de benodigde informatie voor een dergelijke systeem onvolledig, onbetrouwbaar 

en gefragmenteerd aanwezig is in de systemen binnen de strafrechtsketen. Hoewel big data 

analyse binnen het project de ‘DNA-succesmeter’ heeft geleid tot bruikbare overzichten in 

relatie tot de kansrijkheid van DNA-sporen, is de relevantie van de DNA-sporen voor de 

opsporing en vervolging niet te achterhalen. Daarnaast is een zaaksoverstijgende analyse, en 
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daarmee het zelflerende vermogen van de keten, met de huidige registraties en systemen 

niet mogelijk.  

 

De aanbeveling is dat de ketenpartners binnen het 

forensisch onderzoek op een radicaal andere wijze 

dienen om te gaan met het registeren van gegevens 

die tijdens het sporenonderzoek en het forensisch 

onderzoek worden verkregen. Daarnaast is het 

noodzakelijk dat de ketenpartners op het gebied van 

informatievoorziening zeer intensief gaan 

samenwerken. Het forensisch onderzoek start immers 

op de plaats delict en eindigt in de rechtszaal. Deze 

volgordelijkheid moet ook in de nieuwe 

informatievoorziening(en) aanwezig zijn.  

Aan de hand van de bevindingen uit dit project is een 

onderzoeksvoorstel (zie bijlage 4) geschreven om de 

ontwikkeling van een nieuwe IV-systematiek voor de 

strafrechtsketen te bespoedigen (INFOFO - 

Informatiegestuurd forensisch onderzoek in de keten). 
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Bijlage 1: Betrokken projectleden 

Overzicht van de projectbetrokkenen, hun rol en organisatie 

Naam  

(in alfabetische 

volgorde) 

Rol Organisatie 

Wilma Baas Informatievoorziening Nationale Politie 

Sandra van Baasbank Eindgebruiker Nationale Politie 

Sonja Bitzer Wetenschappelijk 

onderzoeker 

Lectoraat Forensisch Onderzoek 

Dennis Boon Eindgebruiker Nederlands Forensisch Instituut 

Wouter Bosma Onderzoeker FBDA* Nederlands Forensisch Instituut 

Helen Burger Informatievoorziening Nationale Politie 

Joost Clarijs Informatievoorziening Nationale Politie 

Sabine van Doremalen Student onderzoeker Universiteit van Amsterdam 

Daan Maas Geesteranus Financieel controller Nederlands Forensisch Instituut 

Nienke Heijnen Informatievoorziening Nationale Politie 

Nils Hemelaar Eindgebruiker Nationale Politie 

Huub Hoofs Onderzoeker FBDA* Nederlands Forensisch Instituut 

Gino Iraggi Financieel controller Nederlands Forensisch Instituut 

Rosan Janssen Eindgebruiker Nationale Politie 

Jeroen de Jong Onderzoeker SE** Nederlands Forensisch Instituut 

Marion Kip Eindgebruiker Nationale Politie 

Rob Kloos Eindgebruiker Openbaar Ministerie 

Anneke Koster Wetenschappelijk 

onderzoeker 

Lectoraat Forensisch Onderzoek 

Roxane Limmen Eindgebruiker Nationale Politie 

Anna Mapes Wetenschappelijk 

onderzoeker 

Lectoraat Forensisch Onderzoek 

Simon Overes Informatievoorziening Nationale Politie 

Chris Pellemans Lid klankbordgroep Nationale Politie 

Christianne de Poot Wetenschappelijk 

onderzoeker 

Lectoraat Forensisch Onderzoek 

Niels Prins (DBS) Onderzoeker FBDA* Nederlands Forensisch Instituut 

Wouter van Schaijck Lid klankbordgroep Openbaar Ministerie 

Linda Schreuders Projectleider, product owner Nationale Politie 

Eva Siertsema Eindgebruiker Nationale Politie 

Pieterjan Sjoukema DNA-deskundige Nederlands Forensisch Instituut 

Gerard Stor Lid klankbordgroep Nederlands Forensisch Instituut 

Hannah Tereza Tops Onderzoeker FBDA* Nederlands Forensisch Instituut 

Ludo Verbeek Eindgebruiker Nationale Politie 

Martine Verhoeff Eindgebruiker Nederlands Forensisch Instituut 

Danielle Wiebosch Eindgebruiker Nationale Politie 

Ankie van der Zanden Onderzoeker FBDA* Nederlands Forensisch Instituut 

Matthijs Zuidberg Projectleider Nederlands Forensisch Instituut 

* Forensische Big Data Analyse 

** Software Engineering 

 

 



 

Bijlage 2: Decision tree  DNA-resultaat categorieën 



 

Bijlage 3: Infographic 



 

Bijlage 4: INFOFO subsidievoorstel 

x  



Eindrapportage DNA-Succesmeter        Pagina 44 van 46
      

 



Eindrapportage DNA-Succesmeter        Pagina 45 van 46
      

 



Eindrapportage DNA-Succesmeter        Pagina 46 van 46
      

 


