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Samenvatting (Dutch summary) 

 
De invloed van crimineel gedrag op de kans op arrestatie onderzocht met behulp van 
DNA-sporen. 
 
De meeste kennis over daders en hun criminele gedrag is gebaseerd op een kleine 
minderheid van daders die gearresteerd zijn. Als geografische aspecten van crimineel 
gedrag en criminele carrières worden bestudeerd worden voornamelijk twee databronnen 
gebruikt: politie- en justitie data en zelfrapportages. Als politiedata worden gebruikt om 
daders te bestuderen, wordt maar een klein percentage van alle daders bestudeerd. Ook is 
het waarschijnlijk dat deze daders niet representatief zijn voor de gehele daderpopulatie. 
Zelf gerapporteerde data over crimineel gedrag lijdt aan zowel over- als onderrapportage: 
ernstige delicten worden vaak onder-gerapporteerd, terwijl lichtere delicten soms juist 
worden over-gerapporteerd. Dit zorgt ervoor dat zelfrapportage minder geschikt is om 
patronen in crimineel gedrag te bestuderen.  

In dit proefschrift wordt een alternatieve databron gebruikt om het criminele gedrag 
van daders te bestuderen: data uit de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken. Data uit 
de DNA-databank bieden de unieke mogelijkheid om het criminele gedrag van seriële 
daders te onderzoeken, ook als deze daders (nog) niet-gearresteerd zijn. Als een DNA-
spoor8 van dezelfde persoon wordt gevonden op verschillende plaatsen delict, is bekend 
welke delicten deze persoon heeft gepleegd en waar en wanneer hij of zij deze delicten 
gepleegd heeft, ook als deze dader niet gearresteerd is. DNA-sporen bieden daarmee de 
mogelijkheid om het criminele gedrag van niet-gearresteerde daders te onderzoeken en dit 
te vergelijken met het criminele gedrag van gearresteerde daders. Door kenmerken van het 
criminele gedrag van deze twee dadergroepen te vergelijken wordt inzicht verkregen in 
welke van deze kenmerken invloed hebben op de kans dat een dader gearresteerd wordt.  

De hoofdvraag van dit proefschrift luidt: welke kenmerken van het criminele gedrag 
hebben invloed op de kans dat de dader gearresteerd wordt? Twee type kenmerken 
worden onderzocht: criminele carrière kenmerken en geografische kenmerken. De twee 
deelvragen in dit proefschrift zijn dan ook: (1) Hebben kenmerken van de criminele 
carrière invloed op de kans dat de dader gearresteerd wordt?; (2) Hebben geografische 
kenmerken van het criminele gedrag op de kans dat de dader gearresteerd wordt? Drie 
criminele carrière kenmerken worden onderzocht: de lengte van de carrière, de ernst van 
de delicten, en specialisatie. Twee geografische kenmerken worden onderzocht: de 

                                                           
8 Een DNA-spoor is DNA dat wordt veilig gesteld op een plaats delict, een DNA(persoons)profiel is 
het referentie DNA dat wordt afgenomen bij een verdachte.  
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geografische spreiding van delicten over politiekorpsen (meso-level) en de gemiddelde 
afstand tussen delicten (micro-level).  
 
Met het beantwoorden van de vraag welke kenmerken van het criminele gedrag invloed 
hebben op de kans dat een dader gearresteerd wordt, wordt ook inzicht verkregen in de 
selectiviteit van politiedata. Zoals gezegd worden politiedata veelvuldig gebruikt voor 
criminologisch onderzoek, en door veel auteurs is al gewezen op de mogelijke selectiviteit 
van deze data omdat enkel gearresteerde daders bestudeerd worden. Onbekend is in welke 
mate het criminele gedrag van gearresteerde daders representatief is voor het criminele 
gedrag van de gehele daderpopulatie. De resultaten van dit proefschrift geven inzicht in 
welke mate gearresteerde daders representatief zijn voor niet-gearresteerde daders als het 
gaat om de beschreven criminele carrière kenmerken en geografische kenmerken van het 
criminele gedrag. 
 
In de inleiding van dit proefschrift wordt een theoretische beschrijving gegeven van de 
unieke mogelijkheden die DNA-sporen bieden voor niet-forensisch criminologisch 
onderzoek. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de nadelen en tekortkomingen van de 
veel gebruikte databronnen in de criminologie zijn, en wat de meerwaarde van DNA 
sporen kan zijn. Zoals gezegd is criminologische kennis over geografische aspecten van 
crimineel gedrag en over de criminele carrière van daders voornamelijk gebaseerd op twee 
databronnen, namelijk de politiedata en zelfrapportages. Als men politiestatistieken 
gebruikt voor criminologisch onderzoek, bestudeert men maar een klein percentage daders. 
Aannemelijk is bovendien dat de daders die terecht komen in de politiestatistieken niet 
representatief zijn voor de gehele daderpopulatie. Onderzoek naar criminele carrières laat 
zien dat zelfrapportage meer gedetailleerde informatie kan opleveren dan politie- of 
rechtbankdata. Zelfrapportages laten dan ook zonder uitzondering een groter aantal 
delicten en daders zien dan dat bij de politie bekend is. Zelfrapportage data zelf heeft last 
van zowel over- als onderrapportage.  

Deze beperkingen in de empirische basis van criminologische kennis kunnen ten dele 
worden vermeden door gebruik te maken van DNA-sporen. Op grond van DNA-sporen die 
op plaatsen delict zijn gevonden kunnen misdrijven aan een dader worden toegeschreven 
en in samenhang bestudeerd worden, onafhankelijk van de vraag of de betreffende 
misdrijven zijn opgehelderd en onafhankelijk van de vraag of de dader deze misdrijven in 
een zelfrapportage-onderzoek desgevraagd zou vermelden. Hierdoor wordt het ook 
mogelijk om te onderzoeken of het criminele gedrag van niet-gearresteerde daders 
dezelfde patronen laat zien als het criminele gedrag van gearresteerde daders. 
 
Het tweede, derde en vierde hoofdstuk geven antwoord op de twee deelvragen. Hoofdstuk 
2 richt zich op de eerste deelvraag naar welke criminele carrière kenmerken de kans op 
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arrestatie beïnvloeden. Onderzocht zijn het aantal gepleegde delicten (lengte van de 
criminele carrière), de ernst van de gepleegde delicten en specialisatie (pleegt de dader 
voornamelijk één type delict, of is hij een generalist en pleegt hij steeds verschillende 
typen delicten). De resultaten laten zien dat het aantal delicten een positieve invloed heeft 
op de kans dat een dader gearresteerd wordt: hoe meer delicten een dader pleegt, hoe 
groter de pakkans. De ernst van de delicten heeft geen invloed op de kans dat een dader 
gearresteerd wordt. Specialisatie heeft wel invloed: een gespecialiseerde dader heeft een 
kleinere kans om gearresteerd te worden dan een generalistische dader. Dit geldt voor 
specialisatie in geweldsdelicten, inbraak, diefstal en diefstal van/uit auto. 

Hoofdstuk 3 en 4 richten zich op geografisch kenmerken van het criminele gedrag en 
daarmee op het beantwoorden van de tweede deelvraag. In hoofdstuk 3 wordt een meso-
level geografische maat onderzocht: de 25 Nederlandse politiekorpsen zoals deze 
bestonden ten tijde van het onderzoek. De resultaten laten zien dat als een dader in 
meerdere politiekorpsen delicten pleegt, hij een kleinere kans heeft om gearresteerd te 
worden dan als hij al zijn delicten in één politiekorps pleegt. De afstand tussen 
politiekorpsen maakt hierbij niet uit. In hoofdstuk 4 wordt micro-level geografisch gedrag 
van de daders onderzocht, gebruik makend van de exacte locaties waar de delicten zijn 
gepleegd. De maat die wordt gebruikt om dit geografisch gedrag te beschrijven is de 
gemiddelde afstand tussen alle paren van delicten in een serie. De resultaten laten zien dat 
deze gemiddelde afstand geen invloed heeft op de kans dat daders gearresteerd worden.  

Het antwoord op de hoofdvraag van dit proefschrift is dan ook dat het aantal delicten, 
specialisatie en het aantal politiekorpsen waarin delicten zijn gepleegd invloed hebben op 
de kans dat een dader gearresteerd wordt.  

Deze resultaten hebben zoals gezegd ook implicaties voor de selectiviteit van 
politiedata. De resultaten suggereren dat daders in politiedata niet helemaal representatief 
zijn voor de niet-gearresteerde daders, als het gaat om het criminele gedrag van deze 
daders. Veelplegers zijn oververtegenwoordigd in politiedata, terwijl specialisten 
ondervertegenwoordigd zijn. Als politiedata uit één korps wordt gebruikt voor onderzoek 
naar het geografisch gedrag van daders, moet men er rekening mee houden dat daders die 
minder lokaal actief zijn en korpsgrenzen overgaan, met minder delicten aanwezig zijn in 
de gebruikte data dan daders die in dat ene korps delicten plegen. Wanneer de gemiddelde 
afstand tussen delicten gepleegd door één dader worden onderzocht, zijn politiedata wel 
representatief. 

Een andere belangrijke conclusie van dit proefschrift is dat DNA-data een 
meerwaarde hebben voor criminologisch onderzoek, ze bieden immers de mogelijkheid 
om het criminele gedrag van niet-gearresteerde daders te onderzoeken.  
 

  


