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Rolf Hoving*

Van je familie moet je het hebben
Recensie van L. Meulenbroek & D. Aben, Een hooiberg vol spelden. Het gebruik
van genealogische DNA-databanken bij opsporing en identificatie, Zutphen:
Uitgeverij Paris 2019

1. Genealogisch DNA-onderzoek zorgt voor
doorbraak in tientallen onderzoeken

Een seriemoordenaar die na tientallen jaren wordt opge-
pakt. Cold cases waar jarenlang aan is gewerkt, die ein-
delijk worden opgelost. Ongeïdentificeerde doden die
na decennia hun naam en identiteit terugkrijgen. Het
zijn krachtige argumenten voor het gebruik van genealo-
gische databanken voor de opsporing van strafbare feiten
en de identificatie van onbekende doden. De ontwikke-
ling van deze nieuwe opsporingsmethode kan ook het
grote publiek niet ontgaan. Zo is er volop aandacht voor
de opsporing van de Golden State Killer in de Verenigde
Staten, mede door de HBO-serie ‘I’ll Be Gone in the Dark’.1

Deze seriemoordenaar is uiteindelijk gevonden na ge-
bruik van de Amerikaanse genealogische databank
GEDmatch. Politieagenten hadden onder een fictieve
naam het genealogische DNA-profiel van een daderspoor
gedeeld met de genealogische DNA-databank waardoor
verre familieleden van de dader werden gevonden. Aan
de hand van de vermoedelijke familierelaties kon een
stamboom worden opgesteld die – na gebruik van aan-
vullende opsporingsinformatie – leidde tot de aanhou-
ding van Joseph James DeAngelo. DeAngelo bekende in
juni 2020 schuld aan dertien moorden, tientallen ver-
krachtingen en meerdere pogingen tot ontvoering.2 Deze

zaak is slechts één voorbeeld van de inmiddels meer dan
honderd oude zaken in de Verenigde Staten waar door
het gebruik van een genealogische DNA-databank ver-
dachten in beeld zijn gekomen.3 Ook zijn er in de Ver-

enigde Staten al minstens 25 onbekende doden geïdenti-
ficeerd met behulp van genealogische DNA-databanken.4

Het succesvolle gebruik van genealogische DNA-databan-
ken in de Verenigde Staten roept de vraag op of het mo-
gelijk en wenselijk is om in Nederland genealogische
DNA-databanken te gebruiken om onbekende doden te
identificeren en (oude) ernstige strafbare feiten op te
sporen. Deze vraag was voor Lex Meulenbroek en Diede-
rik Aben aanleiding om een boek te schrijven: Een hooi-
berg vol spelden. Het gebruik van genealogische DNA-
databanken bij opsporing en identificatie.5 Met dit boek

willen Meulenbroek en Aben een gedachtewisseling
starten over de nieuwe opsporingsmethode en de kansen
die zij in Nederland biedt.6 Voordat Meulenbroek en Aben

ingaan op de ethische en juridische discussie zetten zij
eerst uitgebreid uiteen wat forensisch genealogisch DNA-

onderzoek inhoudt en hoe dit onderzoek zich verhoudt
tot andere vormen van DNA-onderzoek. Dit is geen
overbodige luxe, want zelfs een geïnformeerde lezer
moet goed opletten om het verschil te vatten tussen
bijvoorbeeld STR-DNA-profielen en SNP-DNA-profielen.
Dat geldt ook voor de lezer van deze recensie. Daarom
wordt in het navolgende begonnen met een korte samen-
vatting van de beschrijving van het genealogische DNA-
onderzoek door Meulenbroek en Aben.

2. Beschrijving genealogisch DNA-onderzoek
In korte hoofdstukken schetsen Meulenbroek en Aben
in grote lijnen de ontstaansgeschiedenis van DNA-onder-
zoek en beschrijven zij kort enkele vormen van DNA-
onderzoek die tegenwoordig worden uitgevoerd. Daarbij
wordt zowel aandacht besteed aan de toepassing van
DNA-onderzoek in een forensische context als aan gene-
tische genealogie en genetische archeologie. Aanvullende
informatie over de achtergronden van verschillende DNA-
technieken is te vinden in een aantal kaders en bijlagen
die achterin het boek zijn opgenomen. Voor de lezer is
het soms wat geblader om alle informatie op een rij te
krijgen, maar het ‘brokkelige’ karakter van het boek
maakt het wel makkelijker om het boek als naslagwerk
te gebruiken.
Meulenbroek en Aben proberen vooral het onderscheid
tussen forensisch DNA-verwantschapsonderzoek en de
forensische toepassing van genealogisch DNA-onderzoek
duidelijk te maken. Bij beide soorten onderzoek wordt
geprobeerd om via verwanten de daders van strafbare
feiten te vinden en onbekende doden te identificeren.
Dit is mogelijk, omdat het DNA van verwanten meer
overeenkomsten vertoont dan het DNA van ongerelateer-
de vreemden. De wijze waarop naar verwanten wordt
gezocht verschilt echter en de gebruikte werkwijze
beïnvloedt de ethische en juridische beoordeling ervan.
In de volgende alinea’s worden de gebruikte technieken
kort samengevat. Deze samenvatting doet geen recht
aan de uitgebreide beschrijving van het forensische DNA-
verwantschapsonderzoek en met name het genealogische
DNA-onderzoek door Meulenbroek en Aben en moet dus
vooral worden gezien als een aansporing het boek te
raadplegen.
Bij forensisch DNA-verwantschapsonderzoek wordt ge-
bruikgemaakt van technieken die ook worden gebruikt
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bij regulier forensisch DNA-onderzoek. Van een dader-
spoor of van een onbekende dode wordt een DNA-profiel
opgesteld waarin wordt vermeld hoe vaak sequenties
van DNA-bouwstenen (short tandem repeats, afgekort
STR’s) voorkomen op 23 plekken (loci’s) op de autosoma-
le (niet-geslachts)chromosomen. Dit wordt een autoso-
maal STR-DNA-profiel genoemd.7 Op vergelijkbare wijze

kan een Y-chromosomaal STR-DNA-profiel worden opge-
steld van de kenmerken op een aantal loci op het manne-
lijke geslachtschromosoom. Het opgestelde DNA-profiel
kan worden vergeleken met andere DNA-profielen. Er is
een aanwijzing voor verwantschap als bij autosomale
STR-DNA-profielen bovengemiddeld veel overeenkomsten
tussen de DNA-profielen worden gevonden, en als (voor
mannelijke verwanten) bij Y-STR-DNA-profielen een vol-
ledige overeenkomst tussen profielen wordt gevonden.
De DNA-profielen die als vergelijksmateriaal worden
gebruikt, kunnen worden gehaald uit de door het NFI
beheerde DNA-databank met DNA-profielen van Neder-
landse verdachten en veroordeelden. Dit is DNA-verwant-
schapsonderzoek via de DNA-databank. In uitzonderlijke
situaties kan er ook een grootschalig DNA-verwantschaps-
onderzoek worden uitgevoerd, waarbij aan een (grote)
groep personen wordt gevraagd om op vrijwillige basis
celmateriaal af te staan, zoals in de zaak Marianne
Vaatstra en de zaak Nikki Verstappen is gedaan.8

Bij genealogisch DNA-onderzoek wordt gebruikgemaakt
van technieken die buiten de forensische context zijn
ontwikkeld. In de Verenigde Staten bestaan sinds een
jaar of tien enkele commerciële bedrijven zoals 23andMe,
FamilyTreeDNA, AncestryDNA en MyHeritage die aanbie-
den om genealogische DNA-profielen op te stellen om
daarmee verwanten op te sporen.9 Deze bedrijven stellen

op andere wijze een DNA-profiel op dan bij een foren-
sisch DNA-onderzoek. Voor het genealogische DNA-pro-
fiel worden van tussen de 600 000 en 700 000 plekken
waar op het DNA relatief veel variatie voorkomt, bepaald
welke bouwsteen op die plek is te vinden. Dit wordt een
SNP-DNA-profiel genoemd.10 Het SNP-DNA-profiel kan

vervolgens worden vergeleken met andere SNP-DNA-
profielen om verwanten te vinden en een indicatie te
geven van de herkomst van de donor. De meeste DNA-
databanken met SNP-DNA-profielen worden beheerd door
de commerciële bedrijven die ook de profielen opstellen.
De door deze bedrijven gemaakte DNA-profielen kunnen
in ieder geval worden vergeleken met andere profielen
in de databank van het betreffende bedrijf. Maar verge-
lijking tussen de databanken van de verschillende bedrij-
ven is niet altijd mogelijk. Dit kan wel via de genealogi-
sche DNA-databank van het eveneens Amerikaanse
GEDmatch. Een bepaalde mate van overeenkomst tussen
de DNA-profielen wijst op een bepaalde graad van ver-
wantschap. Door Meulenbroek en Aben wordt nauwkeurig
uitgelegd hoe deze verwantschap wordt vastgesteld en
tot in welke familiegraad de verwantschap kan worden
vastgesteld.
Bij vergelijking van beide soorten DNA-profielen vallen
enkele dingen op. Bij zowel een forensisch STR-DNA-

profiel als een genealogisch SNP-DNA-profiel wordt het
DNA-profiel gebaseerd op een selectie van DNA-bouwste-
nen en niet op de gehele volgorde van het DNA (dat is
whole genome sequencing). Wel is de selectie van bouw-
stenen bij SNP-DNA-profielen omvangrijker, waardoor
degene die over een SNP-DNA-profiel beschikt ook infor-
matie kan destilleren over de uiterlijk waarneembare
kenmerken, de geografische herkomst en de gezondheid
van de donor. Deze informatie bevat een autosomaal
STR-DNA-profiel niet.11 Forensische en genealogische

DNA-profielen zijn verder gebaseerd op verschillende
selecties van het DNA. Daardoor zijn de DNA-profielen
niet uitwisselbaar. Ook het doel waartoe het profiel is
opgesteld verschilt. Forensische DNA-profielen worden
opgesteld om opsporingsinstanties te ondersteunen bij
hun werkzaamheden, terwijl genealogische DNA-profielen
worden opgesteld om aan de donor informatie over fa-
milierelaties en herkomst te verstrekken. Daarom worden
de forensische DNA-databanken beheerd door (semi-)-
overheidsorganisaties, terwijl de genealogische DNA-
databanken worden beheerd door (buitenlandse) com-
merciële organisaties. Door de wijze waarop de DNA-
profielen worden opgesteld verschilt de mate van ver-
wantschap die kan worden vastgesteld. In overzichtelijke
grafieken laten Meulenbroek en Aben zien dat het bereik
van genealogische DNA-databanken veel groter is dan
het bereik van forensische DNA-databanken. Juist daarom
zijn genealogische DNA-databanken interessant voor
opsporingsinstanties, want de vaststelling van een fami-
lierelatie met verre familieleden kan van aanvullende
betekenis zijn voor de opsporing van strafbare feiten en
de identificatie van onbekende doden.

3. Juridische aandachtspunten

3.1. De discussie over de juridische grondslagen
Na de grondige beschrijving van de wijze waarop gebruik
kan worden gemaakt van genealogische DNA-databanken
– en daarvan gebruik is gemaakt in de Verenigde Staten –
besluiten Meulenbroek en Aben hun boek met een
hoofdstuk met aandachtspunten van juridische en ethi-
sche aard. Meulenbroek en Aben constateren dat de
meerwaarde van het gebruik van genealogische DNA-
databanken op zichzelf niet ter discussie staat gezien
de opgeloste zaken en geïdentificeerde personen. Daar-
mee is nog niet gezegd dat het mogelijk en wenselijk is
om deze methode in Nederland toe te passen. Meulen-
broek en Aben benoemen enkele aandachtspunten om
de discussie op gang te helpen over de vraag of het ge-
bruik van het middel van genealogische DNA-databanken
gerechtvaardigd is gezien de doelen van het strafproces.
Twee van deze aandachtspunten worden hieronder nader
besproken. Overigens lijken Meulenbroek en Aben in het
boek niet al te diepgaand op ethische en juridische dis-
cussie te willen ingaan. Zo is het artikel van Aben in Ex-
pertise en Recht dat als voorloper van het boek kan
worden gezien, op veel punten uitgebreider en genuan-

Een mitochondriaal DNA-profiel wordt op andere wijze opgesteld.7.
Bij dergelijke grootschalige DNA-verwantschapsonderzoeken worden de opgestelde DNA-profielen na vergelijking vernietigd.8.
Meulenbroek & Aben 2019, p. 33 noemen dit DTC-bedrijven, omdat zij hun diensten direct-to-consumer aanbieden.9.
SNP staat voor single nucleotide polymorphisms.10.
Via een Y-STR-DNA-profiel is wel informatie over geografische herkomst beschikbaar.11.
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ceerder.12 De opzet om de discussie aan te zwengelen is

niettemin geslaagd. Zo onderzoekt Van Toor in Ars Aequi
de strafvorderlijke grondslag voor het gebruik van genea-
logische DNA-databanken,13 en zijn M’charek en De Knijff

in een ingezonden commentaar in het NRC Handelsblad
erg kritisch op het gebruik van genealogische DNA-data-
banken.14 De Minister van Justitie en Veiligheid heeft

meegedeeld dat de politie, het NFI, het Openbaar Minis-
terie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid verken-
nen ‘wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor
het gebruik van deze particuliere genealogische DNA-
databanken voor de identificatie van onbekende doden’.15

Concrete plannen voor de toepassing van deze techniek
voor de opsporing van strafbare feiten zijn er in de zo-
mer van 2020 nog niet.

3.2. Een wettelijke grondslag
Een eerste aandachtspunt dat ik wil uitlichten is of er op
dit moment een grondslag voor het gebruik van genealo-
gische DNA-databanken bestaat. Voor de identificatie
van doden die geen slachtoffers zijn van strafbare feiten
is dit weinig relevant, maar een wettelijke grondslag is
wel vereist als de genealogische DNA-databanken worden
gebruikt voor de opsporing van strafbare feiten, zo volgt
uit strafvorderlijk legaliteitsbeginsel (art. 1 Sv). Gezien
de inbreuk die met het gebruik van DNA-profielen wordt
gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen
kan niet worden volstaan met een beroep op de algemene
taakstellende bevoegdheid van de politie (art. 141 Sv en
art. 3 Politiewet).16 In hun boek stellen Meulenbroek en

Aben dat de bepalingen van het Wetboek van Strafvorde-
ring, waaronder art. 138a Sv, en het daarop gebaseerde
Besluit DNA-onderzoek in strafzaken ‘geen wettelijke
grondslag voor een forensische toepassing van (…) gene-
tisch-genealogisch onderzoek’ verschaffen.17 Ook Van

Toor is van mening dat een expliciete wettelijke bevoegd-
heid ontbreekt.18

Bij de stelling dat er geen wettelijke grondslag voor het
gebruik van genealogische DNA-databanken bestaat,
kunnen wel enkele kanttekeningen worden gemaakt.19

Volgens art. 138a Sv wordt onder DNA-onderzoek onder
meer verstaan ‘het onderzoek van celmateriaal dat
slechts gericht is op (…) het vaststellen van verwant-
schap’. Deze definitie staat niet in de weg aan het gebruik
van genealogische DNA-databanken. De wetgever be-
schrijft niet op welke manier het celmateriaal moet
worden onderzocht of hoe DNA-profielen moeten worden
opgesteld.20 Bovendien dient ook het gebruik van genea-

logische DNA-databanken het doel wat de wetgever voor
ogen stond: het vaststellen van de identiteit van de be-
trokkene.21 Ook de tekst van art. 151da en art. 195g Sv

biedt ruimte om genealogische DNA-databanken te ge-
bruiken. Op grond van deze bepalingen mogen bij ern-
stige misdrijven (meer dan acht jaar gevangenisstraf)
genetische gegevens in het belang van het onderzoek
worden gebruikt voor het verrichten van een DNA-onder-
zoek dat is gericht op het vaststellen van verwantschap
(lid 1). Aangezien in deze bepaling niets staat over de
bron van deze genetische gegevens valt niet in te zien
waarom dit geen genetische gegevens uit een genealogi-
sche DNA-databank kunnen zijn.
Voor het vaststellen van verwantschap mag volgens de
wettelijke regeling celmateriaal van een derde worden
afgenomen en gebruikt (art. 151da en art. 195g lid 2 Sv).
Afname en gebruik worden hier in één adem genoemd.
De achterliggende gedachte van de wetgever is dat zowel
de afname als het gebruik van het celmateriaal van een
derde plaatsvinden in de context van een opsporingson-
derzoek. De wetgever heeft geen aandacht besteed aan
de mogelijkheid dat afname en gebruik afzonderlijk van
elkaar plaatsvinden. Betoogd kan worden dat als de
wetgever afname en gebruik van celmateriaal van een
derde mogelijk acht, dit ook geldt voor alleen het gebruik
van celmateriaal van een derde. Wordt dit aangenomen,
dan is er ruimte om DNA-profielen te gebruiken van het
celmateriaal dat deze derden van zichzelf hebben afge-
nomen en dat buiten de context van het strafproces is
verwerkt tot een DNA-profiel. Een derde moet dan wel
schriftelijk toestemming geven voor het gebruik van
celmateriaal voor het vaststellen van verwantschap. Het
lijkt erop dat hier bij GEDmatch aan wordt voldaan.
Meulenbroek en Aben beschrijven in hun boek dat sinds
mei 2019 de deelnemers aan GEDmatch expliciet moeten
aangeven dat hun DNA-profielen mogen worden gebruikt
door justitie voor het achterhalen van de identiteit van
onbekende doden en voor onderzoek naar ernstige ge-
welds- en zedenmisdrijven.22 De DNA-profielen van

personen die niet hebben aangegeven dat hun profielen
voor justitieel onderzoek kunnen worden gebruikt, zijn
niet toegankelijk voor opsporingsinstanties. In dit ‘opt-
in’-systeem wordt dus expliciet toestemming gegeven
voor het gebruik van genealogische DNA-profielen voor
opsporingsdoeleinden.
Gecompliceerder is de vraag hoe het laten opstellen van
een genealogisch DNA-profiel van een daderspoor zich
verhoudt tot de voorschriften van het Besluit DNA-onder-
zoek in strafzaken. Op grond van art. 7 Besluit DNA-on-
derzoek in strafzaken wordt DNA-onderzoek uitgevoerd
door een deskundige werkzaam bij een door de Raad
voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium. Dat een
Amerikaanse medewerker van een commerciële aanbieder
van genealogische DNA-diensten als deskundige kan

D. Aben, ‘Juridische aspecten van (grootschalig) DNA-verwantschapsonderzoek’, E&R 2019, afl. 1, p. 20-33.12.
D.A.G. van Toor, ‘Het raadplegen van genealogische DNA-profielen in niet door de overheid beheerde databanken’, AA 2020, afl. 4, p. 359-368.13.
A. M’charek & P. de Knijff, ‘Opsporing via pret-DNA-test schendt de privacy van burgers’, NRC Handelsblad 3 juli 2020.14.
Kamerstukken II 2019/20, 29628, nr. 947, p. 22; Kamerstukken II 2019/20, 29628, nr. 939, p. 4. Zie ook B. Endedijk & E. van den Berg, ‘Nederlandse politie
wil gebruikmaken van particuliere DNA-databank in VS’, NRC Handelsblad 5 februari 2019.

15.

Zie uitgebreider Van Toor 2020, p. 365-366.16.
Meulenbroek & Aben 2019, p. 64. Een verdere onderbouwing van deze stelling is te vinden in Aben 2019, p. 22-25 en 29-32.17.
Van Toor 2020, p. 368.18.
In zijn artikel is Aben genuanceerd over de grondslag voor het gebruik van genealogische DNA-databanken, zie Aben 2019, p. 29-32.19.
Ook de nadere omschrijving van de wetgever dat het vaststellen van verwantschap kan worden omschreven als ‘DNA-onderzoek dat gericht is op een gedeel-
telijke overeenkomst tussen twee DNA-profielen’ (Kamerstukken II 2009/10, 32168, nr. 3, p. 23) staat niet aan het gebruik van genealogische DNA-databanken

20.

in de weg. Zie uitgebreider over de afbakening van het DNA-onderzoek: R.A. Hoving, ‘Zo vader, zo zoon. DNA-profielen met Y-chromosomale kenmerken in
het strafproces’, E&R 2019, afl. 1, p. 38. Aben is terughoudender en pleit voor een restrictieve interpretatie van de wettelijke bepalingen, zie Aben 2019.
Kamerstukken II 2009/10, 32168, nr. 3, p. 6.21.
Meulenbroek & Aben 2019, p. 54. Zie ‘Terms of Service and Privacy Policy’, gedmatch.com (versie 9 december 2019).22.
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worden aangemerkt, valt nog wel te verdedigen.23 Lasti-

ger is het dat het laboratorium waar dit DNA-onderzoek
wordt uitgevoerd waarschijnlijk niet is geaccrediteerd
door de Raad voor Accreditatie voor het verrichten van
forensisch DNA-onderzoek, zoals is voorgeschreven in
art. 7 lid 3 onder b Besluit DNA-onderzoek in strafzaken.
Het huidige wettelijke kader biedt dus onvoldoende
grondslag voor het laten opstellen van een genealogisch
DNA-profiel door Amerikaanse commerciële bedrijven.
Wel kan eventueel een genealogisch DNA-profiel van
daderspoor door het NFI worden opgesteld.24 Al met al

kan – indien de wettelijke bepalingen ruim worden
geïnterpreteerd – nu al een wettelijke grondslag voor het
gebruik van genealogische DNA-profielen en -databanken
in de wet worden gevonden.

3.3. Bescherming van de privacy
De bescherming van de privacy van betrokkenen is een
tweede aandachtspunt. Bij de privacybescherming kan
onderscheid worden gemaakt tussen de privacy van de
persoon die een daderspoor heeft achtergelaten of van
de onbekende dode, de privacy van de persoon die een
genealogisch DNA-profiel heeft laten opstellen die te
vinden is in een genealogische DNA-databank en de pri-
vacy van de familieleden van de persoon wiens genealo-
gisch DNA-profiel in de databank is te vinden. In beginsel
is een DNA-profiel met genetische informatie een per-
soonsgegeven dat valt onder een verzwaard bescher-
mingsregime (art. 9 AVG). Maar Meulenbroek en Aben
wijzen erop dat de AVG geen overleden personen be-
schermt. Bovendien is de AVG alleen van toepassing als
een biologisch monster wordt afgenomen van een per-
soon en daarvan is bij een daderspoor dat wordt gevon-
den op een plaats-delict geen sprake.25 Privacybescher-

ming staat dus waarschijnlijk niet in de weg aan het
opstellen van een genealogisch DNA-profiel van een da-
derspoor of van een onbekende dode.
Het genealogisch DNA-profiel van degene die het profiel
heeft laten opstellen, is wel een persoonsgegeven dat
bescherming verdient. Om te kunnen inschatten welke
inbreuk wordt gemaakt op de privacy van deze personen,
beschrijven Meulenbroek en Aben welke informatie met
opsporingsdiensten wordt gedeeld bij een vergelijking
tussen het genealogisch DNA-profiel van het dader-
spoor/onbekende dode en de DNA-profielen van al de
andere deelnemers aan de genealogische DNA-databank.26

Bij gebruik van genealogische DNA-databanken krijgen
opsporingsdiensten geen toegang tot de DNA-profielen
zelf. De enige informatie die de politie ontvangt is welke
mogelijke verwanten zijn gevonden, dat wil zeggen
welke genealogische DNA-profielen in welke mate mat-
chen met het DNA-profiel van het daderspoor/onbekende
dode. Opsporingsdiensten ontvangen van deze potentiële
familieleden uitsluitend de contactgegevens. Indien de

personen die de genealogische DNA-profielen hebben
laten opstellen, toestemming geven aan de politie om
op deze manier gebruik te maken van hun DNA-profielen,
kan niet worden gezegd dat een ongerechtvaardigde in-
breuk op hun privacy wordt gemaakt.
De persoon die een genealogisch DNA-profiel deelt met
een genealogische DNA-databank deelt ook genetische
gegevens van zijn familieleden. De consequentie van het
vinden van mogelijke verwanten van de donor van het
daderspoor/de onbekende dode is dat er een familiestam-
boom moet worden opgesteld waarin de familierelaties
in kaart worden gebracht. Meulenbroek en Aben wijzen
erop dat de familieleden hiervoor geen toestemming
hebben gegeven.27 Dit is voor M’charek en De Knijff zelfs

één van de belangrijkste bezwaren tegen het gebruik van
genealogische DNA-databanken.28 Ik begrijp dit bezwaar

niet goed. De inbreuk die op de privacy van familieleden
wordt gemaakt is gering. Die inbreuk is bijvoorbeeld
kleiner dan het gebruikelijke (vaak zonder toestemming)
delen van foto’s en filmpjes van familieleden op sociale
media of zelfs het online delen van hele familiestambo-
men.29 Bij het opmaken van een stamboom door opspo-

ringsdiensten wordt in beginsel gebruikgemaakt van
openbare informatie, zoals bevolkingsadministraties.
Deze stambomen worden verder niet gedeeld met het
publiek. In de meeste gevallen is de medewerking van
de familieleden niet vereist voor het opstellen van de
stamboom en zijn deze familieleden zich ook niet bewust
van het feit dat hun naam in een stamboom wordt ver-
werkt. In ieder geval ondervinden ze er geen nadeel
van.30 Daarbij kan worden opgemerkt dat het verscho-

ningsrecht er niet toe strekt dat familie zonder meer het
recht heeft te voorkomen dat belastende informatie over
familieleden bekend wordt. Meulenbroek en Aben wijzen
er bovendien op dat andere vergaande inbreuken op de
privacy door het gebruik van genealogische DNA-data-
banken kunnen worden voorkomen.31 Qua privacy-in-

breuk is het verwerken van familienamen in een stam-
boom zonder meer te prefereren boven te worden
afgeluisterd door een telefoontap, stelselmatig te worden
geobserveerd of mee te werken aan een grootschalig
DNA-verwantschapsonderzoek.

4. De toekomst van opsporingsonderzoek met
behulp van genealogische DNA-profielen

Het gebruik van genealogische DNA-profielen kan bijdra-
gen aan de opsporing van ernstige strafbare feiten die
op dit moment nog niet kunnen worden opgelost en bij
het identificeren van onbekende doden. Bij het opstellen
van het huidige wettelijke kader over DNA-onderzoek in
strafzaken is geen rekening gehouden met de mogelijk-
heid tot opsporingsonderzoek via genealogische DNA-
databanken. Een ruime uitleg van de huidige wettelijke

Door Van Toor 2020, p. 364 wordt de wettelijke regeling niet correct weergegeven. Zo is het niet nodig om in het NRGD te zijn geregistreerd om in Nederland
als (binnen- of buitenlandse) deskundige te worden benoemd.

23.

Aben 2019, p. 31.24.
Meulenbroek & Aben 2019, p. 63-64.25.
Meulenbroek & Aben 2019, p. 65.26.
Meulenbroek & Aben 2019, p. 39-40, p. 62.27.
M’charek & De Knijff 2020.28.
Zo vond ik op geneanet.org zonder problemen de familiestamboom van mijn opa.29.
Onwelgevallige informatie die bij het stamboomonderzoek bekend wordt, zoals dat kinderen zijn verwekt door iemand anders dan verwacht, hoeft niet te
worden gedeeld met de familie. Het bekend worden van dit soort informatie is ook bij forensische DNA-verwantschapsonderzoeken denkbaar, maar is tot nu
toe geen probleem geweest, zie H. Winter e.a., Evaluatie regeling DNA-verwantschapsonderzoek, Groningen: WODC/Pro Facto/RUG 2019, p. 52.

30.

Meulenbroek & Aben 2019, p. 67-68.31.
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bepalingen biedt volgens mij wel mogelijkheden tot het
gebruik van genealogische DNA-profielen voor opspo-
ringsdoelen. Niettemin valt er vanuit het principe dat
privacy-inbreuken een sterke wettelijke basis behoeven
wat voor te zeggen dat deze nieuwe opsporingsmethode
een eigen wettelijke grondslag krijgt. In dat geval is het
aan de wetgever om met aanvullende wetgeving te ko-
men.
Meulenbroek en Aben roepen op tot een gedachtewisse-
ling over het gebruik van genealogische DNA-profielen
in het Nederlandse strafproces. In reactie daarop wil ik
nog kort ingaan op de organisatie van het genealogische
DNA-onderzoek in Nederland. Het is niet wenselijk dat
Nederlands onderzoek afhankelijk is van genealogische
DNA-databanken uit de Verenigde Staten. In plaats
daarvan zou een Nederlandse genealogische DNA-data-
bank kunnen worden opgericht. Dit voorkomt vraagstuk-
ken rondom internationale samenwerking. Gezien de
gewenste omvang van een databank en grensoverschrij-
dende Europese familierelaties kan ook worden gedacht
aan een Europese genealogische DNA-databank – of op
zijn minst een Europees doorzoekbare Nederlandse da-
tabank.
Om van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor het
identificeren van onbekende doden en het opsporings-
onderzoek naar ernstige strafbare feiten is het noodza-
kelijk dat de Nederlandse (of Europese) genealogische
DNA-databank toegankelijk is voor opsporingsinstanties.
De genealogische DNA-databank zal echter moeten wor-
den gevuld met derden die vrijwillig hun genealogische
DNA-profiel met de databank hebben gedeeld. Het recht
op privacy wordt immers ernstig en disproportioneel
geschonden als de overheid haar onderdanen zou dwin-
gen zonder dwingende reden DNA-gegevens af te staan.
Een burger zal overtuigd moeten worden van het voor-
deel om zijn genealogisch DNA-profiel vrijwillig af te
staan. Het ligt daarom eerder voor de hand dat de genea-
logische DNA-databank wordt opgezet en beheerd door
een private aanbieder. Te denken valt aan een commer-
ciële organisatie die familierelaties in kaart brengt.
Eventueel is het ook denkbaar dat de genealogische DNA-
databank wordt beheerd door een non-profitorganisatie
die (mede) als doel heeft ondersteuning te verlenen bij
het oplossen van (oude) ernstige strafbare feiten. Zolang
de opsporingsinstanties maar toegang hebben tot de
genealogische DNA-databank is het geen probleem dat
de databank niet wordt beheerd door een (semi)overheids-
organisatie of een forensisch laboratorium als het NFI.
Aanvullende regelgeving kan eraan bijdragen dat de
overheidstoegang tot de in de genealogische DNA-data-
bank opgenomen genealogische DNA-profielen beperkt
blijft tot de opsporing van de meest ernstige strafbare
feiten en de identificatie van onbekende doden.
Praktisch gezien zou aan burgers die een genealogisch
DNA-profiel hebben laten opstellen door een (Ameri-
kaans) commercieel bedrijf kunnen worden gevraagd of
zij vrijwillig hun DNA-profiel willen delen met de Neder-
landse genealogische DNA-databank. Bij het delen van
de genealogische DNA-profielen moet de donor expliciet
toestemming geven voor het gebruik van deze profielen
om ernstige strafbare feiten op te sporen en onbekende

doden te identificeren. Zeker als een oproep tot het delen
van genealogische DNA-profielen wordt gekoppeld aan
de belofte om beruchte, Nederlandse misdrijven op te
lossen, is het niet ondenkbaar dat mensen bereid zijn
vrijwillig hun genealogische DNA-profiel te delen (of
zelfs hiertoe speciaal één op te laten stellen). Dit blijkt
wel uit het feit dat in de Verenigde Staten in mei 2020
ongeveer 260 000 personen bij GEDmatch hadden aange-
geven dat hun genealogisch DNA-profiel gebruikt mocht
worden voor de opsporing van ernstige strafbare feiten.32

Verklaren zoveel Nederlanders zich bereid, dan heeft
deze genealogische DNA-databank al een forse dekking.
Want, zo eindigt de achterflaptekst van Een hooiberg vol
spelden, als slechts 2% van de Nederlandse bevolking
zegt dat zijn of haar DNA mag worden gebruikt, kan
bijna elk (geschikt) DNA-spoor worden geïdentificeerd.

‘GEDmatch’, wikipedia.org.32.
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