
DNA DATABANKEN ALS BRON VOOR 
CRIMINOLOGISCH ONDERZOEK  

 

Sabine De Moor  



Data bronnen 

 Surveys 

 Interviews 

 Observaties 

 Gerechtelijke dossiers 

 Politie data 

 





DNA databanken 

 Voordelen DNA databanken: 

• 'Onbekende' sporenprofielen 

• Veelplegers 

• Mededaders 

 



Veelplegers & mededaders 

 

Gekende dader - politie databank 
Ongekende dader  - DNA databank 



DNA databanken 

 Voordelen DNA databanken: 

• 'Onbekende' sporenprofielen 

• Veelplegers 

• Mededaders 

 

 Nadeel DNA databanken: 

• Selectiviteit  

 



 

  

 

       selectiviteit       versus       niet opgehelderde misdrijven  
           onbekende daders 
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2 studies 

 Ruimtelijke gelijkenis van criminaliteitspatronen van 
onbekende daders in DNA data en politie data 

    nadeel 

 

 Gedrag van veelplegers in groep 

   voordeel 

 

 Daders? 



Ruimtelijke gelijkenis van 
criminaliteitspatronen van onbekende 

daders in DNA data en politie data 



Onderzoeksvraag 

 Kan DNA databank gebruikt worden om het 
ruimtelijke gedrag van onbekende daders te 
bestuderen? 

 

 Vergelijking ruimtelijke spreiding van onopgeloste 
misdrijven in politie databank en DNA databank 



Data 

 ANG 
• Feiten gepleegd door één of meerdere onbekende dader(s) 
• N = 181.483 

 DNA databank 
• Feiten zonder geïdentificeerde dader(s) 
• N = 1.913 

 
 4 delict types 

• Diefstal met geweld (pv code 11) 
• Zware diefstal (pv code 17) 
• Moord, doodslag & onopzettelijke doding (pv code 30)  
• Seksueel misdrijf (pv code 37) 

 
 2014 
 27 gerechtelijke arrondissementen  



Methode 

 Lorenz curve en Gini coefficient 

• Concentratie van criminaliteit 

 

 Spatial Point Pattern Test (Andresen, 2009) 

• Ruimtelijke spreiding van criminaliteit vergelijken 





Lorenz curve 



SPPT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(1) Diefstal met geweld, (2) Zware diefstal, (3) Levensdelicten, (4) Seksuele delicten 



Conclusie 

 Ruimtelijk patroon gelijk? 

 Afhankelijk van delict type en DNA beleid? 

 

 Onbekende daders 

 

 Laag aantal feiten in DNA databank! 



Integreren van  
politie data en DNA data om  

gedrag van veelplegers in groep 
te bestuderen 



Onderzoeksvraag 

 Krijgen we een kwalitatief ander beeld van crimineel gedrag 
wanneer we politie data verrijken met DNA data? 

 

 Vergelijken spatio-temporele spreiding van misdrijven 
gepleegd door gekende veelplegers in groep (politie data) 
met misdrijven gepleegd door zowel bekende als onbekende 
veelplegers in groep (politie data + DNA data). 



Data 

 4 delict types 
• Diefstal met geweld (pv code 11) 

• Zware diefstal (pv code 17) 

• Moord, doodslag & onopzettelijke doding (pv code 30)  

• Seksuele misdrijf (pv code 37) 

 

 ANG: feiten gepleegd door gekende daders 

       DNA: feiten gepleegd door ongekende daders 

 

 6 kalenderjaren 
• 2010-2015 



Methode 

 Social network analysis 

 Jaccard similarity index 

 Normalized diversity index 







Conclusie 

 Grotere netwerken 

 Grotere spatio-temporele spreiding 



Belang voor praktijk?  



 

  

 

       selectiviteit       versus       niet opgehelderde misdrijven  
           onbekende daders 
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 Verschil tussen criminologisch en politioneel 
onderzoek 

 Onbekende daders zijn gelinkt met gekende en 
ongekende daders 

 Onrechtstreekse contacten 

 Belang van netwerkanalyse 



Veelplegers & mededaders 

 

Gekende dader - politie databank 
Ongekende dader  - DNA databank 



 Verschil tussen criminologisch en politioneel 
onderzoek 

 Onbekende daders zijn gelinkt met gekende en 
ongekende daders 

 Onrechtstreekse contacten 

 Belang van netwerkanalyse 

 DNA databank intervenanten 
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