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Forensisch onderzoek 
 

 

 

Proces Verbaal 
 
Dit proces-verbaal, nummer 1378, hoort bij het proces-verbaal nummer 5387 van het 
bureau Bussum van eenheid Noord-Holland. Het bijbehorend zaaknummer is 20193343089. 
 
Ik, Nienke van Straaten, dienstnummer 593474, werkzaam als forensisch onderzoeker bij 
de Forensische Opsporing van eenheid Noord-Holland, verklaar: Op 27 januari omstreeks 
10:30 uur heb ik, verbalisant, een forensisch sporenonderzoek ingesteld in een woning 
gelegen aan de Nieuwe ‘Gravelandseweg 21 in de gemeente Bussum. 
 
Aanleiding onderzoek: 
Vanaf de vaste telefoonlijn van het pand werd de ochtend van 27 januari 2019 om 10:13 
uur een telefonische melding gemaakt door de bewoonster van het pand, waarin zij aangaf 
een slachtoffer te hebben gevonden in de badkamer. De man, bewoner van het pand, 
bleek te zijn overleden. 
 
Mededelingen ter plaatse: 
Ter plaatse vertelde verbalisant Patrick de Rooij van Bureau Bussum dat hij na de melding 
als eerste ter plaatse was om 10:25 uur. De bewoonster van het pand, Katja Schutters, trof 
hij aan in de woonkamer in het gezelschap van Anne van Gelder die woonachtig is in het 
tegenover gelegen pand 
Mevrouw vertelde rond 09:45 thuis gekomen te zijn. Ze gaf aan dat ze niet wist waar haar 
man, Lucas Vermeer, zich bevond op dat moment. Ze keek eerst beneden en nam toen de 
trap naar boven. Nadat ze haar man niet aantrof in de slaapkamer, vond ze hem rond 
09:50 in de badkamer. Hij lag levenloos in het bad. Na dit voorval is mevrouw naar 
beneden gerend om hulp te halen bij de buren en heeft zij 1-1-2 gebeld. 
Om 10:20 uur arriveerde de ambulance. De ambulancemedewerkers konden vrijwel 
onmiddellijk vaststellen dat de dood al langere tijd was ingetreden.  
Na overleg met de politie meldkamer en de dienstdoende Officier van Dienst Janine van 
der Putten, is contact opgenomen met de Forensische Opsporing voor het instellen van een 
forensisch sporenonderzoek. Verbalisant Patrick de Rooij gaf aan de woning niet verder te 
hebben betreden en heeft het perceel, waarop de vrijstaande woning zich bevindt, afgezet 
met politielint in afwachting van mijn komst. 
 
Omschrijving van het pand: 
Het adres betreft een vrijstaand pand met een tuin rondom, het perceel is bereikbaar via 
een oprijlaan. De voorzijde van het pand is bereikbaar via een grindpad, dat begint bij het 
trottoir aan de zijde van de openbare weg. Het pand bestaat uit drie etages en aan de 
achterzijde ligt een tuin die deels bestaat uit grasveld, deels uit bloemen en struiken en 
deels uit ingezaaide aarde. 
Wanneer men de voordeur betreedt komt men in een voorportaal. Via een volgende deur 
komt men in de ruimte hal met daarin een toilet, een toegangsdeur naar de woonkamer 
serre en een trap naar de eerste verdieping. Tevens is er een deur naar de gang die leidt 
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naar de achterdeur die zich feitelijk aan de zijkant van de woning bevindt. In deze gang 
bevindt zich de deur naar de eetkeuken. Op de eerste verdieping treft men een overloop 
met vier deuren en een trap naar de zolder: de eerste deur leidt naar een grote 
slaapkamer met daaraan vast een badkamer met een ligbad, wastafel en bidet, de tweede, 
derde en vierde deur openen kleinere slaapkamers.  
 
Waarnemingen: 
De woning vertoonde geen sporen van braak. Op de oprijlaan waren in de wegsmeltende 
sneeuw nog sporen te zien van meerdere auto’s. Zowel richting de voordeur als van het 
pad af. Van deze sporen was er één (in de richting van het vanaf de woning naar de 
toegangspoort) nog duidelijk te traceren als van een Audi A6.  
Zowel bij de voordeur als bij de achterdeur werden restanten van voetsporen 
aangetroffen, maar te onduidelijk om er duidelijke afdruk van te kunnen nemen. Verder 
heb ik buiten de woning geen bijzonderheden waargenomen. 
Ik heb mijn onderzoek vervolgd vanaf de voordeur, nadat ik mijzelf voorzien had van alle 
nodige beschermende kledij, om contaminatie te voorkomen. In de hal en keuken werden 
geen voetafdrukken gevonden. In de keuken werden geen andere DNA sporen gevonden 
dan die van de bewoners van het pand. Het aanrecht leek recent schoongemaakt en 
vertoonde enkel vingerafdrukken van Lucas Vermeer. 
Ik vervolgde mijn weg naar de eerste verdieping. Voordat ik het onderzoek in de echtelijke 
slaapkamer en aangrenzende badkamer startte, heb ik de andere slaapkamers bekeken. 
Hier trof ik geen bijzonderheden aan, de ruimtes leken opgeruimd en onaangetast. 
In de echtelijke slaapkamer was het bed onbeslapen. Op het tweepersoonsbed vonden wij 
een bord en bestek met enige sporen van voedsel en naast het bed stond een flesje water. 
Op beide werd DNA gevonden van de overledene. Verder trof ik in de slaapkamer geen ter 
zake doende sporen aan. 
In de badkamer waartoe de slaapkamer toegang gaf, zag ik rondom de badkuip veel water 
op de grond liggen. Na onderzoek bleek dit badwater met resten van zeepsop. Het bad 
stond nog vol water met eveneens resten van zeepsop. De temperatuur van het water was 
koud. In de badkamer werden na onderzoek DNA sporen en vingerafdrukken gevonden. 
Deze konden allemaal toegewezen worden aan de overledene, zijn echtgenote en mevrouw 
Anne van Gelder die deze ochtend in de badkamer was geweest nadat zij werd 
gealarmeerd door de bewoonster. 
 
Ik heb dit proces-verbaal op ambtseed opgemaakt te Bussum en gesloten op 29 januari 
2019. 
 
 
 
 
De verbalisant, Nienke van Straaten 


