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Aan de Minister van Veiligheid en Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

VERZONDEN 26 JAN. 2017

Onderwerp

Reactie conceptwetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van
Strafvordering en
enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke maatregelen om terrorisme
te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme)”

Geachte heer Van der Steur,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 17 november 2016 en door ons ontvangen op 22 november 2016
met betrekking tot het concept wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het
Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en
de
strafvorderlijke maatregelen om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak
terrorisme), bericht ik u dat de politie zich kan vinden in de voorgestelde wetswijziging.
De aanpassingen hebben betrekking op het strafbaar stellen van het zonder toestemming
verblijven in een door terroristische organisatie gecontroleerd gebied, het verbeteren van
mogelijkheden om onderzoek te verrichten naar terroristische misdrijven, van het afnemen van
DNA zonder het vereiste van ernstige bezwaren en een aangifteplicht voor terroristische
misdrijven.
Wat betreft het DNA zullen de DNA profielen worden opgenomen in het reguliere DNA bestand bij
het NFI.
Ik geef u in overweging om te onderzoeken of het mogelijk is om de data ook in een afzonderlijk
bestand op te slaan. Het is namelijk voorstelbaar dat bij een groot incident een snelle opsporing
vereist is om te voorkomen dat er vervolgincidenten komen, verdachten vluchten of uitreizen.
De ontwikkeling van zogenaamd local DNA gaat snel en het is inmiddels mogelijk om ter plaatse
een indicatief DNA sporenonderzoek te verrichten door de mensen van Forensische Opsporing.
Het is een indicatief DNA sporenonderzoek en de profielen zijn niet compleet. Daarom zal een
vergelijking van die niet volledige profielen met de NFI database in de huidige vorm (terecht) niet
mogelijk zijn. Dat zou tot vervuiling leiden en voldoet overigens niet aan de wettelijke normen waar
het NFI wel aan kan voldoen en voldoet.
Het profiel van het DNA dat in het door de politie uitgevoerde indicatief local DNA onderzoek is
vastgesteld, zou echter wel vergeleken kunnen worden met het profiel van terugkeerders dat is
opgeslagen in een zogenaamde ‘CTLR database”. Dat is een databases die naast de grote NFI
database is ingericht. Dat DNA van de terugkeerder komt dan zowel terecht in de bak van het NFI
in de normale procedure als in een nieuwe CTER database.
Door het profiel dat middels een local DNA is vastgesteld en dat als indicatie kan dienen, te
vergelijken met de gegevens in de CTER database wordt vervuiling van de NFI database
voorkomen. Die vergelijking met de CTER database kan leiden tot snelle indicatie en latere
vaststelling van de identiteit van een verdachte en een mogelijk zeer gewenste spoedige
aanhouding of voorkoming van een vervolgincident. Bij het onderzoek naar de haalbaarheid
hiervan biedt ik u graag mijn hulp aan.
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Dit wetsvoorstel zal vooral extra capaciteit van de forensische opsporing vergen. Het is echter op
dit moment niet mogelijk een redelijke verwachting te formuleren hoe groot het beslag op de
capaciteit van de politie zal zijn. Het is redelijk om te veronderstellen dat het niet substantieel is.
De overige voorgestelde wijzigingen geven mij geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
Hoogachtend,

korpschef
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