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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28685  Regeling van DNA-onderzoek bij veroordeelden (Wet DNA-onderzoek bij 

veroordeelden) 
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 14 april 2004 met algemene 
stemmen aangenomen. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 2 
8→11 (Van Haersma Buma) 
Met dit amendement wordt beoogd zo exact mogelijk te omschrijven in welke gevallen het 
DNA profiel niet afgenomen wordt. Dit is slechts in twee situaties het geval. In de eerste 
plaats wanneer het gaat om een misdrijf waarbij DNA onderzoek geen enkele rol speelt zoals 
meineed. Het tweede betreft de bijzondere omstandigheden waaronder het misdrijf is 
gepleegd. Het kan hier onder omstandigheden bijvoorbeeld gaan om de vrouw die nooit 
eerder met justitie in aanraking is geweest en die na jarenlange mishandeling door haar man er 
uiteindelijk toe komt hem ernstig letsel toe te brengen of te doden. 
Het aantal procedures tegen de afname van DNA kan met dit amendement worden beperkt. 
Het is immers voor de veroordeelde niet meer voldoende te stellen dat niet «redelijkerwijs 
aannemelijk is dat het bepalen en verwerken van het DNA-profiel niet van betekenis zal 
kunnen zijn voor de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten van 
de veroordeelde ». Hij zal tevens moeten aangeven dat sprake is van één van de bijzondere 
omstandigheden als omschreven in artikel 2, eerste lid onder b. 
Aangenomen. Tegen : SP 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 2 
9 (Wolfsen) 
Dit amendement heeft als doel het schrappen van artikel 2, eerste lid 
onder b. Dit artikelonderdeel geeft inperking op het aantal gevallen 
waarbij na een veroordeling DNA-materiaal moet worden afgenomen. Om 
afte kunnen zien van het afnemen van DNA-materiaal bij zware 
misdrijven moet worden getoetst ofredelijkerwijs niet aannemelijk is dat 
het DNA-profiel van betekenis zal kunnen zijn bij de opsporing, vervolging 
en berechting van strafbare feiten van de veroordeelde. Blijkens de 
toelichting van minister Donner bij de behandeling van dit wetsvoorstel 
door deze Kamer, moet worden gedacht aan delicten als valsheid in 
geschrift of meineed. 
Het laten vervallen van voornoemd onderdeel heeft tot gevolg dat van 
iedere veroordeelde voor een zwaar delict DNA-materiaal wordt 
afgenomen (voorzover dit niet reeds is gebeurd). Hiermee komt het 
complexe en deels subjectieve toetsingscriterium te vervallen en ontstaat 
een duidelijke regel voor een vast omschreven groep van daders. 
Deze wijziging voorkomt dat er juridische geschillen ontstaan – met 
bijbehorende langdurige en kostbare procedures – over de invulling van 
het subjectieve toetsingscriterium in een concrete zaak. Voorts wordt 
voorkomen dat er bij het afnemen van DNA-materiaal een tweedeling 
ontstaat tussen witte- en blauweboordencriminaliteit. Het gaat in alle 
gevallen om zware delicten. Ook van de veroordeelde voor meineed of 
voor een zogenaamd witteboordendelict als valsheid in geschrift, wordt 
DNA-materiaal in de daartoe bestemde bank opgenomen, opdat zij bij 
mogelijke recidive waarbij zij DNA-materiaal hebben achtergelaten, 
makkelijker kunnen worden opgespoord. Zo kunnen DNA-sporen op 
bijvoorbeeld op valse jaarstukken tot een veroordeling leiden. 
Verworpen.  Voor: SP, PvdA, Groep Lazrak en LPF 
 


