
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Ervaringen en toekomstperspectieven vanuit 
het oogpunt van de gerechtelijk deskundige

Tom Heylen – Gerechtelijk DNA-deskundige NICC

NIEUWE DNA-WET: 
7 november 2011

2

Opstellen van het DNA-profiel

De DNA-deskundige krijgt opdracht :
 Van de Procureur des Konings of Onderzoeksrechter
 DNA-profiel opstellen van aangetroffen sporen
 Deze onderling te vergelijken
 Indien mogelijk voldoende groot deel van het spoor bewaren

voor tegenonderzoek
 DNA-profielen overmaken aan Nationale DNA-Databanken
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Antwoordtermijn
Wet 22 maart 1999            Wet 7 november 2011:

3 maanden 1maand

Het deskundigenrapport zal maximum één maand na ontvangst 
van opdracht EN overtuigingsstukken moeten worden
verzonden.

- Tenzij bijkomende onderzoekstermijn toegestaan door 
magistraat na een met redenen omkleed verzoek van de 
deskundige.
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Mogelijke oplossingen

Aanwerven van nieuw personeel

Automatisatie van het laboratorium

Introductie automatisatie
Evolutie antwoordtijd
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Genemapper ID-X

Maxwell 16

6

Mogelijke oplossingen

Evaluatie van de dossiers 
Selectie van overtuigingsstukken i.f.v. kans op succes + 
context van de zaak is samenspraak met magistraat
 contact opnemen met labo, kopie PV

Tijdsbesparend
Kostenbesparend 
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Kosten van een DNA-analyse

 Volgens wettelijke (maximale) barema’s:
 Spoor, afhankelijk van het type :± 575 €
 Individu: 406 €
DNA-analyse is DUUR 

 Belang van selectie OS 
en communicatie
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Voorbeeld
 Identiteitscontrole wagen
 3 inzittenden
 Vluchtmisdrijf

 1 persoon onderschept
Wagen teruggevonden

 22 overtuigingsstukken verzameld in de wagen
 Vordering ter analyse voor alle 22 OS
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 Contactopname Magistraat
 Selectie OS op basis van volgende criteria

 Slaagkans verkrijgen volledig profiel
 Slaagkans verkrijgen zuiver profiel

 Met als doel een profiel van de 3 inzittenden te bekomen

 Handschoenen
 Schroevendraaier, puntbeitel
 Puffer
 Slijpschijven
 Flacon handgel
 Swabs wagen (stuur, pook, handrem)
 Muts, Pet
 Zaklamp
 …

Voorbeeld
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 Contactopname Magistraat
 Selectie OS op basis van volgende criteria

 Slaagkans verkrijgen volledig profiel
 Slaagkans verkrijgen zuiver profiel

 Met als doel een profiel van de 3 inzittenden te bekomen

 Handschoenen
 Schroevendraaier, puntbeitel
 Puffer
 Slijpschijven
 Flacon handgel
 Swabs wagen (stuur, pook, handrem)
 Muts, Pet
 Zaklamp
 …

Voorbeeld
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Voorbeeld

 22 OS ► 10 OS (daling met 54%)
 32 stalen ► 14 stalen (daling met 56%)
 16 659 € ► 5 645 € (daling met 66%)

 RESULTAAT
 3 zuivere, volledige mannelijke genetische profielen
 Overgemaakt aan de DNA-databank
 Verslag: 35 dagen na ontvangst vordering en OS
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Overmaken van de DNA-profielen
naar de Nat. DNA-Databanken

Wet 22 maart 1999
Indien niet gevraagd in de vordering profielen konden niet
overgemaakt worden.

Wet 7 november 2011
Binnen de 15 dagen na verzending van verslag : deskundige 
maakt de verkregen DNA-profielen AMBTSHALVE over aan de 
beheerder van de nationale DNA-gegevensbanken. DUS GEEN 
EXPLICIETE VERMELDING IN VORDERING MEER NODIG !



Welke gegevens overmaken?

1. DNA-profielen
2. Notitienummer
3. Naam + gegevens magistraat belast met het dossier
4. Naam + gegevens DNA laboratorium + referenties 

deskundigendossier en DNA-profielen
5. Biologische aard v/d onderzochte stalen
6. Geslacht v/d persoon 
7. In voorkomend geval, het positieve verband tussen de verkregen 

DNA-profielen
8. In voorkomend geval het DNA-codenummer
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Alle profielen overmaken?

Indien de vordering geen andere melding maakt :
Overmaken

 DNA-profielen van aangetroffen sporen (acceptatiecriteria)
 Verdachte (aanwijzing van schuld)
 Veroordeelde of geïnterneerde

NIET Overmaken
 Betrokkene met directe band met het onderzoek (kan vb

slachtoffer zijn)

 Deskundige moet deze info krijgen !
.
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Vergelijken van DNA-profielen?

De DNA-deskundige kan:
1. Vergelijken van sporen onderling in dezelfde zaak.
2. Vergelijkingen waarvoor er een specifieke opdracht van 

de magistraat verkregen werd (verdachte, veroordeelde 
slachtoffer vergelijken met de DNA-profielen van de 
aangetroffen sporen).

3. Een elektronisch archief van labo-gegevens is toegestaan 
om de traceerbaarheid te waarborgen. 

De DNA-deskundige kan op eigen initiatief geen:
Vergelijkingen tussen dossiers  Enkel Nationale DNA-
Databanken
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Vernietigen van de DNA-stalen

WAT ?
 Spoor / Referentiestaal + daaruit afgeleide stalen die DNA 

bevatten

WANNEER ?
 Sporenstalen : na 30 jaar (of volgens bevel magistraat)
 Verdachte : 6 maanden na verzenden van verslag
 Betrokkene met directe band met onderzoek : 6 maanden na

verzenden van verslag
 Veroordeelde of geïnterneerde: Onmiddellijk na opstellen

Nationale DNA Cel

 1 Nationaal orgaan verantwoordelijk voor het toekennen van 
DNA-codenummers. Niet meer per arrondissement.

 Code voor verdachte en veroordeelde/geïnterneerde (niet 
voor betrokkene met directe band met het onderzoek vb. 
slachtoffers)
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Overgangsbepalingen

 Labo’s moeten de referentiestalen EN de daaruit afgeleide 
stalen die DNA bevatten, vernietigen ten laatste 6 maanden 
na de inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011

 Ook retroactief deze die ze bewaard hebben sinds de 
inwerkingtreding van de wet van 22 maart 1999 (= 
30/03/2002)

 En waarvoor hun opdracht beëindigd is.
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Contactgegevens:

NICC – Laboratorium Genetische Identificatie
 02/243 46 14
 02/240 05 01
tom.heylen@just.fgov.be
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