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 Algemene DNA-databank is geen mirakeloplossing 
 Ongeveer een jaar geleden stelde procureur-generaal van Antwerpen Yves 
Liégeois in de pers voorstander te zijn van een centrale DNA-databank voor 
alle pasgeborenen en nieuwkomers. In november 2013 herhaalde hij dat 
voorstel. Minister van Justitie Turtelboom reageerde in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers door de onmogelijkheid van Liégeois’ voorstel 
aan te kaarten. We zouden immers meteen en zonder pardon worden 
veroordeeld door het Europees Hof in Straatsburg. Paul De Hert en Ines 
Gallala van de VUB zijn het daarmee eens, en hebben nog andere bezwaren 
tegen een algemene DNA-databank. 

 COLUMN   |   GERT VAN DER BIESEN 

 Erop of eronder voor de opstalwet 
 Het jaar 1824 gaf de mensheid twee 
wonderlijke creaties in erfpacht: de 
negende symfonie van Beethoven en de 
wet over het recht van opstal. Twee 
scheppingen van de menselijke geest die 
het onbereikbare bereiken: de perfectie. 
Nu, voor de oude Ludwig was iets anders 
dan de perfectie nooit een optie, maar de 

wetgever houdt het graag gezellig. Niet zo met de 
opstalwet. De opstalwet staat als een huis. De wet oogt 
bovendien nog precies zoals op die ochtend van 13 
januari 1824, in het   Staatsblad van het Koningrijk der 
Nederlanden  . Geen haar veranderd. Geen komma 
verschoven. ’s Lands oudste ongewijzigde wet. 189 jaar 
lang geen krimp geven en toch maatschappelijk relevant 
blijven, wie doet beter? 
 Akkoord, de rechtsleer gaf al eens een duwtje in de rug. 
Het recht van opstal, zo stelt de opstalwet zelf, is het recht 
om gebouwen, werken of beplantingen op andermans 
grond te hebben. Op de grond. Erop. Niet eronder dus. 
Toch wel, ondergraven de rechtsgeleerden deze stelling 
enthousiast. Ook eronder. Opstal kan ook ondergronds. 
Dit land is onderhand volgebouwd, maar onder de grond 
is ruimte zat. Allen daarheen dus, de opstal incluis. Het 
opstalrecht is óók het recht om gebouwen, werken of 

beplantingen onder andermans grond te hebben. 
 Kijk, dit is de reden waarom wij het recht zo’n heerlijke 
wetenschap vinden. Alleen in het recht kan ‘op’ ook 
‘onder’ zijn. Met dat soort fratsen hoef je elders niet aan 
te kloppen. Een dak staat op een huis en niet eronder. 
Een landingsgestel staat onder een vliegtuig en niet erop. 
Op is op en onder is onder, behalve in de opstalwet. Al 
betekent dat nu ook weer niet dat het grondbeginsel van 
het opstalrecht onderuit gaat: de rechten van de 
opstalhouder kunnen de grenzen van het onderliggende 
recht nooit overstijgen. Zelfs niet als dat in werkelijkheid 
bovenliggend is. 
 Mocht u nu stilaan de grond onder uw voeten voelen 
wegzinken, hier volgt ons punt: er zit zand tussen de 
radertjes van de opstalwet, het knarst en het schuurt er 
van jewelste, hoog tijd om de wet grondig uit te baggeren. 
Precies dat doet de regering. Met een wetsontwerp. ’s 
Lands oudste ongewijzigde wet wordt gewijzigd. Dat is 
geen oneer. Symfonieën zijn voor de eeuwigheid, wetten 
kunnen door de tijd worden ingehaald. Opstal, zo 
proclameert de opstalwet weldra, kan op, onder of boven 
andermans grond. Jawel, meteen ook boven. Immers, als 
straks ook de ondergrond volgebouwd is en het 
onderaardse dichtslibt, wil dit volk de lucht in. Het zal de 
opstalwet geen tweede keer overkomen dat hij voor joker 

staat. Vandaar: ook boven. België, op weg naar een 
gelaagde samenleving. 
 En toch lopen wij maar matig warm voor dat 
wetsontwerp. Het is immers geen wetsontwerp tot 
wijziging van de opstalwet. Het is een wetsontwerp 
houdende diverse bepalingen inzake justitie.   O Freunde, 
nicht diese Töne!   Geen grotere beproeving dan een wet 
diverse bepalingen. De legistieke bulldozer. De 
potpourriwet. Het wetsontwerp haalt zowat de hele 
justitiële wereld ondersteboven. De commandverklaring, 
Salduz, de alleenzetelende rechter, het zittingsblad, 
Eurojust, de gerechtelijke stage, de bezitsvorderingen, 
alles buitelt op, onder, boven, langs en door elkaar en 
ergens, in een afgelegen, anoniem artikel, wordt in de 
gauwte ook de opstalwet bijgetimmerd. 
Majesteitsschennis is het. De opstalwet verdient beter. 
Een hoogsteigen wetsontwerp met alles erop en eraan en 
eronder en erboven. Een oude, statige dame als de 
opstalwet ontvang je niet in een lawaaierige fabriekshal, 
maar in een stemmige orangerie met een discreet 
strijkorkest. Alles minder dan de perfectie is te weinig. 

 (De auteur is juridisch adviseur in de Senaat en praktijkassistent 
aan de Universiteit Hasselt) 

 Ines Gallala
Paul De Hert 

 H  et lijkt dat minister Turtelboom 
het bij het rechte eind heeft. Het 
Hof stelt in het arrest S. en Mar-

per t. Verenigd Koninkrijk dat de onbeperkte 
bewaring van DNA-stalen, andere biologische 
stalen of vingerafdrukken een inbreuk vormt 
op het recht op bescherming van het privéle-
ven dat wordt gegarandeerd door artikel 8 
EVRM. 
 In het Marper-arrest wordt de systematische 
en blijvende opslag van persoonsgegevens, 
gekoppeld aan een ander persoonsge-
geven zoals bijvoorbeeld een naam, 
bestempeld als een inbreuk op 
het recht op privacy. Dat 
recht kan enkel door 
  overheidsinstanties wor-
den   geschonden als er 
aan drie cumulatieve 
voorwaarden wordt vol-
daan: het nagestreefde 
doel moet legitiem zijn, de 
regeling moet noodzakelijk 
zijn en bovendien proportio-
neel. 

Net in die laatste voorwaarde wringt het 
schoentje. Het Hof stelt immers dat het onbe-
perkt bewaren van de stalen een disproporti-
onele inbreuk vormt op artikel 8 EVRM. 
 Bovendien mag men niet uit het oog verliezen 
dat het hier gaat om de DNA-verzameling van 
onder andere pasgeborenen en dus minder-
jarigen. Opnieuw in Marper heeft het Hof uit-
drukkelijk opgemerkt dat de bewaring van 
zulke gegevens nefaste gevolgen kan hebben 
voor minderjarigen. Het zal een grotere im-
pact hebben op hun privéleven, terwijl zij zich 
nog moet ontplooien en integreren in de 

maatschappij. 

 PRAKTISCHE BEZWAREN 
 Er zijn ook praktische bezwaren te-
gen een DNA-databank voor pasge-
borenen en nieuwkomers. In de 

eerste plaats zullen deze procedures 
enorm arbeids- en tijdsintensief zijn. 
Een DNA-onderzoek neemt gemid-
deld vier weken in beslag, om alle 
noodzakelijke fases te doorlopen. 

Hier kruipt niet alleen veel tijd en 
werk in, maar ook enorm veel 

geld. 

 Wat zou de effi ciëntie zijn van Liégeois’ data-
bank? DNA-materiaal laat unieke identifi ca-
tie toe, en het ligt dan ook voor de hand dat 
meer DNA-stalen meer identifi caties geeft. 
Toch rijst de vraag of DNA-namaak de te ver-
wachten resultaten niet zal tegenhouden. Is-
raëlisch onderzoek heeft al in 2009 aange-
toond dat het perfect mogelijk is om DNA te 
fabriceren. Het nut van een databank kan dan 
ook op lange termijn helemaal verdwijnen. 
 Er moet ook rekening worden gehouden met 
een verhoogd risico op fouten, vervuilingen 
en ongecontroleerde toegang. Een gevaar dat 
niet ondenkbaar is wanneer men ook privé-
bedrijven zal inschakelen om al deze DNA-
samples te verzamelen en talrijke burgers 
deel uitmaken van het justitiële en politiële 
apparaat. 
 Een laatste praktisch aandachtspunt vormt 
de bewijswaarde van DNA. Het is geen deus ex 
machina dat een antwoord zal bieden op ie-
mands schuldvraag. Het risico bestaat dat 
door te veel te vertrouwen op het DNA als be-
wijselement, er net meer gerechtelijke dwa-
ling zal ontstaan dan dat het die zal verhel-
pen. 

 ETHISCHE DISCUSSIE 
 In de ethische discussie over massale opslag 
van DNA zijn er minstens drie grote aan-
dachtspunten: stigmatisatie (Marper), de ver-
eiste toestemming (informed consent) en het 
omdraaien van het onschuldvermoeden. 
 Het eerste aandachtspunt werd al behandeld. 
De tegenkanting van het EHRM tegen het be-
waren van persoonlijke gegevens van minder-
jarigen was al duidelijk in het Marper-arrest. 
Jongeren invoeren in een politiedatabank 
verhoogt de kans op stigmatisatie. 
 Daarbij komt nog eens dat men bij elk me-
disch handelen, ook niet-experimenteel, de 
geïnformeerde toestemming van de patiënt 
of diens verantwoordelijke (ouder of voogd) 
moet verkrijgen: de informed consent. Vol-
gens de internationale richtlijnen van biome-
disch onderzoek zijn de essentiële criteria 

van de geïnformeerde toestemming de ken-
nis en het begrip van de procedure, een onbe-
invloede toestemming en de mededeling van 
het recht op intrekken van deze toestemming 
op elk gegeven moment. Hoewel er discussie 
bestaat over hoe geïnformeerd en hoe vrijwil-
lig deze toestemming moet zijn, kan het niet 
worden ontkend dat zij voor onschuldige bur-
gers op een zo ruim mogelijke manier moet 
worden geïnterpreteerd. 
 Daarenboven is één van de grotere risico’s de 
schending van het vermoeden van onschuld. 
Door het aanbouwen van een centrale DNA-
databank van burgers die niets hebben mis-
daan, kan men deze databank gebruiken om 
de onschuld eerder dan de schuld te bewij-
zen. Er wordt uitgegaan van de premisse dat 
iedereen schuldig is, en vervolgens zijn on-
schuld moet bewijzen. Dat is een ernstige 
aanfl uiting van de praesumptio innocentiae. 
 Liégeois is ongetwijfeld op de hoogte van de-
ze ethische bezwaren, maar heeft ongetwij-
feld zijn antwoorden klaar. Opvallend is even-
wel dat hij hierin niet alleen staat. In het 
bijzonder D.H. Kaye komt in zijn geschriften 
op deze en andere argumenten terug en ver-
dedigt de ethische noodzaak van een algeme-
ne DNA-databank in de naam van ondermeer 
het gelijkheidsbeginsel (D.H. Kaye & Michael 
E. Smith, ‘DNA Identifi cation Databases: Le-
gality, Legitimacy, and the Case for Populati-
on-wide Coverage’, 2003, Wisconsin Law Re-
view, 413–459). Van een schending van het 
onschuldvermoeden is volgens Kaye bij col-
lectieve DNA-opslag geen sprake. Volgens 
hem maakt het instellen van een systeem dat 
de mogelijkheid biedt om individuen in ver-
regaande mate te linken aan misdrijven, niet 
van iedereen op betekenisvolle of problemati-
sche wijze een verdachte. De vraag is of ze er 
in Straatsburg ook zo over denken. 

 (Ines Gallala is medewerker aan de VUB bij de re-
search group Fundamental Rights & Constitutiona-
lism.  Paul De Hert is professor aan de VUB)
           Het risico bestaat dat door te veel te vertrouwen op het DNA als bewijselement, 

er net meer gerechtelijke dwaling zal ontstaan dan dat het die zal verhelpen. 
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