
Frank Van Saelen

DNA ► identificatie  slachtoffers 

DNA ►MATERIELE BEWIJSVOERING 
wattenstaafje = geen toverstokje  

sedert 1985 neemt  het DNA - onderzoek  een steeds prominentere plaats in



SALDUZ   =  belemmering van de opsporing

• elementen Angelsaksisch recht

• amalgaam van twee systemen

• sfeerschepping van wantrouwen t.o.v politie en Justitie

• eenzijdig gericht 

• zonder de voordelen van USA /UK

► evenwicht slachtoffers - verdachten ???
► terug in balans brengen ? 

vergelijking met USA en UK gaat niet op (relatie OM-politie)



er zijn belangrijke pluspunten aan wet 7/11/11

• ambtshalve vergelijking van bekomen profielen met de 
databank

• zelfs zonder DNA-spoor in het lopend dossier verdachte 
vergelijken m.b.t. gelijkaardige feiten

• jonge daders : vroege detectie mogelijk

• mogelijkheden tot internationale vergelijking 

• uitbreiding misdrijven (veroordeling ook de poging en  
alternatieve straffen)

nadelen



• geen databank “vermiste personen”
► snelle ID = mogelijk cruciaal 

• de kostprijs in België

• geen echte databank “verdachten”

WE HAVE A DREAM

Engeland en Wales : verdacht van “every recordable offence.”
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UK : ook onschuldigen in de databank. ► ideologische discussie
maar : enkel niet-coderende sequenties.



iedereen in de DNA-databank ?

haalbaar ?  wenselijk ?

maar…

• quid :  buitenlanders die hier verblijven, illegalen, 
vreemde studenten 

• quid : te veel matches mogelijk 

• quid : grootste deel van de bevolking pleegt geen 
criminaliteit 

• quid : haalbaarheid : hoeveel profielen/jaar kan men 
verwerken ? 

• quid : kostprijs afgezet tegen rendement ? 

naar het Brits systeem ?



drie lichamen bruikbaar DNA

► gekend voor diefstal klein bedrag.
► hit DNA  ► veroordeeld  tot levenslang
► geen nieuwe slachtoffers meer !!!

STEVE WRIGHT

balans   terug in horizontale richting ?



belang forensische opsporing ► België klaar daarvoor ?

• NFI : 557 mensen

• NICC 140 mensen

• Labo Antwerpen : 22 mensen

• Amsterdam : 110 mensen

• afstappingscultuur

CONCLUSIES ?



• belangrijk middel in de opsporing 

• inhaalbeweging nodig t.o.v. Salduz

• wet in goede richting , nog niet optimaal

• nood aan databank verdachten en vermisten

• richting Brits model 

• geen ideologische discussies 

• ook samenleving heeft rechten (veiligheid), dus 
effectiviteit / efficiëntie in de opsporing

DNA


