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1 Inleiding  
 
Voorwoord 
 
Het Openbaar Ministerie en de politie werken samen met ketenpartners aan de verbetering van het werkproces 
Wet DNA-V. De inspanningen zijn gericht op het realiseren van een kortere doorlooptijd van het proces en een 
hoger opkomstpercentage van veroordeelden van DNA-waardige feiten voor het afnemen van DNA-
celmateriaal.  
 
In het werkproces DNA-V zoeken medewerkers van beide organisaties elkaar op, hebben oog voor elkaars 
belangen, erkennen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goed lopend DNA-V proces en nemen die 
verantwoordelijkheid ook. 
 
Ten einde deze doelstellingen te realiseren hebben vertegenwoordigers van de politie en het Openbaar 
Ministerie op grond van een driedaagse sessie in september 2016 intensief samengewerkt om te komen tot een 
betrouwbaar, effectief en efficiënt werkproces voor uitvoering van de Wet DNA-V. 
 
Politie en Openbaar Ministerie verklaren volgens bovengenoemde processen te gaan werken, alsmede om 
gezamenlijk te blijven werken aan het optimaliseren van de uitvoering van het DNA-V proces.  
 
Voor niet alle processen is de status definitief, voor deze processen gelden de huidige werkafspraken. Zodra 
deze processen een definitieve status hebben vindt hier op landelijk niveau afstemming over en is daarna de 
nieuwe werkwijze van kracht. 
 
Op dit moment vindt met name ook afstemming plaats over de werkprocessen met ketenpartners CJIB, DJI, 
JustID, NFI en KMAR. 
 
Toelichting Procesbeschrijving 
 
Als uitgangspunt bij het uitvoeren van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (hierna: Wet DNA-v) geldt, dat 
van iedereen die voldoet aan de daarin gestelde eisen DNA moet worden opgenomen in de DNA-databank, 
tenzij er sprake is van een van de in de wet genoemde uitzonderingsgronden. In het kader van het uitvoeren van 
deze wet zijn drie essentiële stappen te onderscheiden: 
 
Stap 1. De start van het DNA-V proces is de vaststelling op de zitting (of bij het beslissen tot het opleggen van 
een taakstraf OM-strafbeschikking) door de officier of AG of er persoonlijke omstandigheden zijn die een 
uitzondering opleveren voor het geven van een bevel DNA-afname in de zin van de Wet DNA-v. In hoofdstuk 6 
van deze procesbeschrijving wordt nader ingegaan op deze beoordeling. 
 
Stap 2. Na het vrijgeven van het vonnis (of evt. het arrest) door de executie-afdeling, dan wel na het 
onherroepelijk worden van een OM-strafbeschikking, start een administratief juridisch proces waarin als eerste 
bepaald wordt of sprake is van een DNA-waardig feit én van een DNA waardige veroordeling. Immers alleen als 
sprake is van beide kan het bevel tot afname van DNA worden gegeven. Hoofdstuk 2 van deze 
procesbeschrijving gaat in detail in op de vraag wanneer sprake is van een DNA-waardig feit dan wel een DNA 
waardige veroordeling. Hoofdstuk 8 beschrijft in detail het administratief juridische proces dat daarvoor 
doorlopen moet worden. 
 
Stap 3. Als sprake is van een DNA-waardig feit én een DNA waardige veroordeling én er door de officier van 
justitie/de AG niet is afgezien van DNA-afname in verband met persoonlijke omstandigheden dan komt op grond 
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van de Wet DNA-v het DNA-profiel van deze veroordeelde in aanmerking voor opname in de DNA-databank, 
voor zover dit niet al verwerkt is. 
 
Er is een aantal mogelijkheden: 
1. De veroordeelde is reeds opgenomen in de DNA-databank van het NFI. In dat geval voorziet het OM het NFI 
van de informatie die zij nodig heeft om te beoordelen of verlenging van de bewaartermijn nodig is. Deze 
informatie gaat nu nog rechtstreeks naar het NFI, op termijn loopt dit alleen via JustID. Als JustID haar proces 
heeft ingericht, draagt deze zorg voor een koppeling van de zaak met DNA-profiel. Het informeert het NFI ook 
als het DNA-profiel moet worden vernietigd na verstrijken van de bewaartermijn. 
2. De veroordeelde is niet reeds opgenomen in de DNA-databank, krijgt een bevel van het OM tot afname van 
celmateriaal, de veroordeelde verschijnt (uiteindelijk) bij de afname en de veroordeelde dient geen bezwaar in 
tegen de opname van het DNA-profiel in de DNA-databank. In dit geval is sprake van een geslaagde afname en 
wordt het DNA na opmaken van het profiel door het NFI in de databank opgenomen. Mocht de opname leiden 
tot een match met een ander DNA-profiel dat is vastgelegd in de DNA-databank, dan wordt het OM hierover 
geïnformeerd door het NFI (zie deelproces: hitmeldingen). 
3. De veroordeelde is niet reeds opgenomen in de DNA-databank. De veroordeelde is bij de afname verschenen 
en er is afgenomen. Echter, de veroordeelde heeft binnen twee weken na afname van het celmateriaal bezwaar 
gemaakt tegen het opnemen van zijn DNA-profiel in de DNA-databank en het bezwaar is toegewezen door de 
raadkamer van de rechtbank. In dat geval moet het celmateriaal worden vernietigd en volgt dus geen opname in 
de DNA-databank. Het OM bericht het NFI hiervan (zie deelproces: bezwaarschriftprocedure) 
4. De veroordeelde is niet reeds opgenomen in de DNA-databank. De veroordeelde heeft geen bekende vaste 
woon- of verblijfplaats in Nederland of in het buitenland, dan wel verschijnt niet op het (evt. tweede) 
afnamemoment. In dat geval wordt de veroordeelde na controle van de juistheid van de betekening 
gesignaleerd om aangehouden te worden ter afname van het celmateriaal (zie deelproces: signaleren) 
Stap 3 wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 8 en 9. 
 
In hoofdstuk 3 wordt in algemene zin ingegaan op de rollen van belangrijke spelers in dit proces. Naast de 
coördinator DNA-v en de administratief medewerker DNA wordt ingegaan op de rol van een aantal 
eindverantwoordelijken: 

 Landelijk Overleg van Forensisch Officieren (LOFO) 

 Zittingsofficier van justitie/advocaat-Generaal en de officier die een OM-strafbeschikking oplegt 

 FO-officier 

 Afdelingshoofd administratie 

 Politie 

 DJI/KMAR 
 
In hoofdstuk 4 worden de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) beschreven waaraan het proces dient te 
voldoen. Deze KPI’s hebben als doel ervoor te zorgen dat sprake is van een integer proces dat binnen een vooraf 
gedefinieerde termijn leidt tot opname in de DNA-databank dan wel signalering van de veroordeelde. 
 
 
Uitleg procesplaat 
De in het DNA-v proces te verrichten handelingen zijn beschreven aan de hand van procesplaten. Daarin is per 
rol aangegeven welke handelingen verricht moeten worden. Zo nodig wordt onder de procesplaat een nadere 
toelichting op de handelingen gegeven. Daarbij staat ook vermeld wie op het proces stuurt en hoe het proces 
gemonitord wordt. Een meer gedetailleerde omschrijving van de handelingen is te vinden in de werkinstructie.  
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= handeling

= bericht

= note
 

 
 
Hoofdprocesplaat 
 
[# hier komt een volledige procesplaat, met daarin de rollen benoemd] ACTIE MARJON LIPS  
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2 Het bepalen van de DNA-waardigheid 
 

2.1 DNA-waardigheid i.h.k.v. de Wet DNA-v 

Het uitgangspunt van de wet DNA-v is dat er bij een veroordeling voor een voorlopige hechtenis feit (VH-feit) 
met een DNA-waardig karakter een DNA-profiel in de databank opgenomen wordt en zo nodig een bevel tot 
afname celmateriaal gegeven wordt. In het kader van deze wet is een DNA-waardige veroordeling: een 
veroordeling voor een VH-feit, waarbij in het algemeen een DNA-onderzoek een rol van betekenis zou kunnen 
zijn en waar in het specifieke geval een DNA waardige sanctie is opgelegd.  
Onherroepelijkheid van de veroordeling is niet vereist als sprake is van een rechterlijke uitspraak. Voor de 
taakstraf die bij strafbeschikking opgelegd is, is onherroepelijkheid wel vereist.  
 
DNA-waardige sanctie 
Een DNA-waardige sanctie in het kader van de Wet DNA-v is een (on)voorwaardelijke:  

 gevangenisstraf 

 taakstraf 

 jeugddetentie 

 militaire detentie 

 TBS-maatregel  

 ISD-maatregel 

 PIJ-maatregel  

 plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis.  
De betreffende maatregelen kunnen ook bij een ontslag van alle rechtsvervolging zijn opgelegd.  
De taakstraf die bij onherroepelijke strafbeschikking is opgelegd, levert ook een DNA-waardige sanctie op. 
 
VH-feiten  
In artikel 67 van het Wetboek van Strafvordering staat vermeld voor welke feiten VH mogelijk is. In een groot 
aantal gevallen kan de VH-waardigheid niet rechtstreeks worden afgeleid uit het geregistreerde wetsartikel, 
maar moet gekeken worden naar de combinatie van de verbodsbepaling en de strafmaatbepaling die 
bewezenverklaard is. Denk hierbij aan de feiten die vallen onder de Wet op de Economische Delicten, 
Opiumwet, Wet Wapens en Munitie en de Wegenverkeerswet 1994.  
De officier van justitie beslist of er inderdaad een VH-feit bewezenverklaard is en stelt vast wat de maximum 
straf is. 
 
DNA-relevant – DNA-irrelevant 
Als eenmaal vaststaat dat er sprake is van een VH-feit, dan dient vervolgens gekeken te worden of DNA-
onderzoek relevant is voor het betreffende misdrijf. De wet maakt namelijk bij een misdrijf waarbij DNA-
onderzoek voor de opsporing daarvan niet van betekenis kan zijn (DNA-irrelevant), een uitzondering op de regel 
dat een DNA bevel gegeven wordt. Bij deze DNA-irrelevante feiten wordt er alleen een DNA-bevel gegeven als:  

 er omstandigheden zijn die aannemelijk maken dat de veroordeelde zal recidiveren ter zake van een 
ander misdrijf waarvoor DNA-onderzoek wel van belang kan zijn (Kamerstukken I 2003/04, 28658, C, 
p.9), of 

 de veroordeelde in het verleden ook andere misdrijven heeft begaan waarbij doorgaans wel 
celmateriaal achterblijft (uittreksel JD) (Kamerstukken II 2002/03, 28685, 5, p.14). 

 
 
 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-20032004-28658-C.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-20032004-28658-C.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28685-5.html
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2.2 Procesbeschrijving toekenning DNA-categorie als referentiegegeven 

Voor elk artikel (juncto en sub) staan in referentiegegevenstabellen de daarbij behorende referentiegegevens 
die door diverse systemen zoals GPS, Compas, NIAS en GPS-DNA worden gebruikt. Deze zgn. SYSDA-tabellen 
worden beheerd door Referentiegegevensbeheer van Spir-it.  
De DNA-categorie is een van de referentiegegevens die aan een wetsartikel gekoppeld is en bepaalt hoe in het 
DNA-v proces omgegaan wordt met een bepaalde zaak. Waar voorheen per artikel een DNA-waarde van ja of 
nee stond, is dat per 1 juni 2016 verfijnd. In de SYSDA-tabellen is nu per artikel met een DNA-categorie 
aangegeven of een beoordeling van de VH-waardigheid en/of DNA-waardigheid voor afname i.h.k.v. de Wet 
DNA-v noodzakelijk is. Misdrijven waarvan niet op voorhand vaststaat of het VH-feiten opleveren, dan wel of  
– gelet op de aard van het misdrijf – DNA-onderzoek een rol van betekenis kan spelen, worden middels de 
nieuwe categorieën ‘gevlagd’ om hierop door een FO-ovj beoordeeld te worden.  
 
De toetsingscommissie van het landelijk overleg van forensisch officieren (LOFO) bepaalt op voorhand welke 
DNA-categorie bij een wetsartikel hoort: zijn het feiten waarin de DNA-waardigheid i.h.k.v. DNA-v niet vaststaat 
en waarin nog een beoordeling voor de afname van celmateriaal door de FO-ovj nodig is of zijn het misdrijven 
die i.h.k.v. DNA-v altijd voor DNA-afname in aanmerking komen? 
 
In het beheerkader DNA-v staan de afspraken tussen Spir-it, die de SYSDA-tabellen beheert, en het Openbaar 
Ministerie over hoe deze DNA-categorieën worden toegewezen. Hieronder eerst een uitleg over de DNA-
categorieën. 
 
 
DNA-categorieën 
NEE (Nee) - Artikelen die niet een VH-feit opleveren.  
Als er binnen een veroordeling alleen artikelen met NEE voorkomen, dan hoeft de veroordeling niet beoordeeld 
te worden: het is niet VH-waardig en er wordt geen DNA afgenomen.  
Is er echter ook sprake van een strafverhogend artikel (zie hierna: VHL), dan moet beoordeeld worden of het feit 
daarmee toch VH-waardig/ DNA-waardig is. De FO-officier beslist hierover. 
 
IRR (Irrelevant) - VH-feiten waarbij nooit DNA afgenomen wordt i.h.k.v. DNA-v. 
DNA-onderzoek is voor deze feiten irrelevant. Het standpunt van (de toetsingscommissie van) het LOFO is dat 
voor deze feiten nooit een DNA-bevel in het kader van de Wet DNA-v gegeven wordt. 
Let op, bij afname van celmateriaal van een verdachte speelt deze categorie geen rol. Immers, voor afname van 
celmateriaal in het kader van een strafrechtelijk onderzoek gelden andere vereisten dan voor afname van 
celmateriaal in het kader van DNA-v, te weten belang van het onderzoek en evt. ook ernstige bezwaren. 
 
IRB (Irrelevant Beoordelen) – Artikelen waarbij evt. eerst de VH-waardigheid vastgesteld moet worden en die op 
DNA-relevantie moeten worden beoordeeld. 
Voor deze feiten staat niet op voorhand vast dat het misdrijven zijn waarbij DNA-onderzoek relevant kan zijn 
voor de opsporing. De FO-officier beoordeelt of de aard van het misdrijf wel of niet DNA-relevant is. Indien het 
feit niet DNA-relevant is, dan beoordeelt de FO-officier of er omstandigheden zijn die aannemelijk maken dat de 
veroordeelde zal recidiveren ter zake van een ander misdrijf waarvoor DNA-onderzoek wel van belang kan zijn, 
dan wel of de veroordeelde in het verleden een ander misdrijf heeft begaan waarbij doorgaans wel celmateriaal 
achterblijft. 
In bepaalde gevallen stelt de FO-officier eerst vast wat de bijbehorende maximumstraf is en beslist of er sprake 
is van een VH-feit, alvorens de DNA-relevantie te beoordelen. Bijvoorbeeld bij IRB-feiten die vallen onder de 
WED. Dan is namelijk eerst een beoordeling van de uitspraak nodig om vast te stellen welke verbodsbepaling en 
strafmaatbepalingen bewezenverklaard zijn.  
 
BEO (Beoordelen) - Artikelen te beoordelen op DNA-waardigheid. 
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Voor deze feiten is een beoordeling van de uitspraak nodig om vast te stellen welke verbodsbepaling en 
strafmaatbepalingen bewezenverklaard zijn. De FO-officier stelt de maximumstraf vast en beslist of er sprake is 
van een VH-feit. 
 
VHL (Verhogend of Verlagend) - Artikelen die de maximum straf verhogen of verlagen.  
Deze artikelen beschrijven geen strafbaar feit, maar worden als juncto toegevoegd in de kwalificatie. Ze 
verhogen of verlagen de maximum straf van het andere artikel met een bepaalde factor (bv 1/3, 1/2 ,of met 1 
jaar). Ze zijn daarmee van invloed op de maximum straf en eventueel op de VH-waardigheid van dat andere 
artikel. 
Aan elk VHL-artikel is de invloed op de strafmaat (strafmaatinvloed) gekoppeld: 

o H (Verhogend). Het VHL-artikel verhoogt de maximumstraf 

o L (Verlagend). Het VHL-artikel verlaagt de maximumstraf  

Is sprake van een combinatie met een NEE-artikel dan moet er altijd een beoordeling plaats vinden. De 
combinatie kan een VH-feit opleveren. De FO-ovj beslist hierover. 
In alle gevallen dient de bijbehorende maximum straf vastgesteld te worden. De FO-ovj is hiervoor 
verantwoordelijk.  
 
JA (Ja)- Artikelen die altijd in aanmerking komen voor DNA-afname. 
Is tevens sprake van een strafverhogend artikel (VHL+H), moet de maximumstraf vastgesteld worden. De FO-ovj 
is hiervoor verantwoordelijk. 
Bij een combinatie met een strafverlagend artikel (VHL+L), moet de maximumstraf vastgesteld worden en over 
de DNA-waardigheid worden beslist. De FO-ovj beslist hierover. 
 
De algemene regel die geldt, is derhalve: Is er (eventueel naast een JA-artikel) sprake van een artikel met 
categorie BEO, VHL en IRB, dan moet de zaak aan de FO-ovj worden voorgelegd. De FO-ovj beslist of er 
wel/geen DNA afgenomen moet worden en is verantwoordelijk voor de vaststelling van de maximum straf. 
 
 
Beheerkader DNA-v en de toekenning van een DNA-categorie 
Het beheerkader DNA-v met daarin afspraken over het beheer van DNA-v referentiegegevens staat in de bijlage, 
hoofdstuk 12. In het beheerkader is geregeld hoe een artikel op de reguliere wijze de bijbehorende DNA-
categorie toegekend krijgt. Voor elke aanpassing in de SYSDA-tabellen van de DNA-categorie als 
referentiegegeven is een beoordeling van de toetsingscommissie van het LOFO noodzakelijk. Is de 
toetsingscommissie hierin niet tijdig, dan krijgen de artikelen een defaultwaarde die ervoor zorgt dat de zaak 
altijd individueel getoetst wordt door een FO-ovj. 
 
Het kan zijn dat er tussentijds en op ad-hocbasis aanpassingen van de DNA-categorie als referentiegegeven bij 
een bepaald wetsartikel nodig zijn. De secretaris van het LOFO behandelt deze verzoeken. Dit proces ziet er als 
volgt uit: 
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DNA-V administratie 
controleert 

dashboard/ query

Veld ‘categorie’ 
staat op NEE of is 

leeg

Bij controle DNA-
waardigheid is FO-
OvJ het niet eens 
met de categorie

FO-OvJ legt dit voor 
aan de DNA-

toetsingscommissie 
(LOFO)

FO-OvJ beslist over 
categorie indien 

mogelijk
Bij benodigde aanpassing 
of onduidelijkheid legt de 

FO-OvJ dit voor aan de 
toetsingscommissie 

(LOFO)

DNA-V medewerker maakt 
melding bij OM-

servicedesk

De service-desk 
wijzigt voor die zaak 

tijdelijk de juiste 
categorie

Beslissing toetsingscommissie 
over al dan niet permanente 

categoriewijziging

Opdracht aan SPIRIT 
om categorie 

definitief aan te 
passen

Beslissing toetsingscommissie 
over al dan niet permanente 

categoriewijziging

Opdracht aan SPIRIT 
om categorie 

definitief aan te 
passen

Terugkoppeling 
over tijdelijke 

aanpassing aan FO-
OvJ

DNA-V

Veld in GPS/Compas

FO-OvJ

LOFO

Service-desk OM

SPIRIT

 
 

2.3 Voorwaarden voor een goede verwerking van zaken i.h.k.v. DNA-v 

 
Voor het DNA-v proces is noodzakelijk dat de gegevens die hiervoor nodig zijn correct en compleet in Compas, 
GPS en NIAS ingevoerd zijn. De voorwaarden voor een goede verwerking van zaken i.h.k.v. DNA-v zijn:  
 

1. Correct & compleet noteren en verwerken van de uitspraak in de systemen, d.w.z.: 
- Artikel  
- Sub/lid 
- Juncto (straf verhogend, strafmaat) 
- Kwalificatie 
- Sancties 

 
2. Pas na volledigheid en correctheid binnen 14 dagen na RM-akkoord het vonnis of arrest vrijgeven.  

 
3. Indien het vonnis of arrest niet correct is, dan onverwijld retourneren aan rechtbank resp. hof. Executie 

bewaakt zelf of het vonnis of arrest opnieuw binnen de gestelde termijn retour komt. Het stellen van 
een termijn is dus een vereiste. Executie rappelleert vervolgens zelf bij de rechtbank resp. het hof.  
Indien overduidelijk is dat de oorspronkelijke registratie niet correct is of er is hierover onderling contact 
geweest met de griffier, dan past de executiemedewerker zelf in GPS, vóórdat intake akkoord wordt 
gegeven, het oorspronkelijk geregistreerde artikel aan. 
  

4.  Inzicht in het aantal geretourneerde vonnissen. Dit om te kunnen bepalen of er stuwmeren voor 
afname zijn die het behalen van de KPI’s beïnvloeden. 
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5. Uitgewerkte gemotiveerde vonnissen van Compas zaken opslaan op H-schijf. Het DNA-blok kan deze dan 
verstrekken aan de FO-OvJ voor de te beoordelen zaken. NB de arresten worden naar het DNA-blok 
gemaild. 
 

6. Correcte registratie van OH-datum. 
 

7. Correcte en tijdige registratie van zaken die in hoger beroep zijn. Dit voor het eventueel verlengen van 
de bewaartermijn in de DNA-databank.  
 

 
Randvoorwaarden 

1. Executie houdt zich aan de landelijke procesbeschrijving executie. 
 

2. Kijken in elkaars keuken, bewustwording en kennisuitwisseling, ook over het opvolgend DNA proces. 
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3 Verantwoordelijken 
 
Grotendeels ligt de uitvoering van het proces DNA-v bij de administratief medewerkers DNA. De coördinator 
DNA-v heeft een cruciale rol bij de monitoring van het proces, de doorlooptijden en het behalen van de KPI’s. De 
controle op de kwaliteit van de registratie van de delictskwalificatie door de ZM hoort nadrukkelijk niet bij de 
coördinator en DNA-administratie. Dat is een taak van de afdeling executie bij het vrijgeven van de uitspraak.  
Ook de eindverantwoordelijkheid voor de juiste en tijdige uitvoering van de wet DNA-v ligt bij diverse andere 
functionarissen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste verantwoordelijken benoemd. 
 
 
Landelijk Overleg van Forensisch Officieren (LOFO) 
Vaststelling (door de toetsingscommissie) van de DNA-waardigheid van een bepaald wetsartikel. 
 
 
Zittingsofficier van justitie/advocaat-Generaal en de officier die een OM-strafbeschikking oplegt 
Indien er sprake is van een VH-feit met een DNA-waardige strafeis/ strafoplegging stelt hij vast of er sprake is 
van persoonlijke omstandigheden die een uitzondering opleveren voor afname DNA. Dit ook in geval van een 
OMSB taakstraf. 
 
 
FO-officier 

 Beslissing over de DNA-waardigheid van een veroordeling 

 Beslissing na vaststelling dat sprake is van een DNA-waardige veroordeling, dat vanwege persoonlijke 
omstandigheden toch geen bevel afname aan een DNA-waardige veroordeelde wordt gegeven. De FO-
officier doet dit op aangeven van de zittingsovj/AG en de officier die de taakstraf OMSB oplegt. 

 Controle n.a.v. 2%-norm op zaken waarin geen DNA-afname plaatsvindt vanwege persoonlijke 
omstandigheden. 

 Vaststelling van de maximumstraf van het DNA-waardige feit. 

 Correcte berichtgeving over hitmeldingen n.a.v. DNA-v. 

 Voldoende capaciteit afname contactdagen. 
 
 
Afdelingshoofd administratie 
De randvoorwaarden die nodig zijn om het proces goed uit te voeren. Deze randvoorwaarden zijn:  

 Een correct en tijdig vrijgeven van vonnissen/arresten door de afdeling executie binnen 14 dagen na 
RM-akkoord en volgens de criteria zoals weergegeven in paragraaf 2.3.  
Omdat in het DNA-V proces er een cruciale afhankelijkheid bestaat met de executie-afdeling binnen de 
parketten is dit een noodzakelijke voorwaarde om de doorlooptijden, overeenkomstig de aanbevelingen 
van de commissie Hoekstra en de toezeggingen van het OM aan de minister van V&J, te minimaliseren. 
Deze termijnen voor vrijgave vonnis/arrest met de bijbehorende kwaliteitseisen voor een juiste 
registratie van de delictskwalificaties bij de beoordeling OM-strafbeschikking en de uitspraak op zitting 
zijn voor het DNA-V proces essentieel. 
Als Justid haar proces heeft ingericht, geldt dat als een zaak vrijgegeven wordt voor executie en daarmee 
het afloopbericht aan Justid wordt gezonden, de gegevens die het OM over de delictskwalificaties, 
inclusief die van strafverhogende of -verlagende artikelen verzendt, correct dienen te zijn. 

 Opleiding, achtervang, voldoende bezetting van het DNA-blok. 

 Op uniforme wijze, conform landelijke afspraken, uitvoeren van het proces. 
 
 



 
  

 
           Procesbeschrijving DNA veroordeelden | 14 
 

Politie 

 Voldoende afname dagen en locaties voor een afname DNA conform KPI in paragraaf 4.3 en 4.4. 

 Afname conform de wettelijke regelingen. 

 Proces signaleringen, aanhoudingen na signalering 
 
IKPD 

 Betekenen bevelen 
 
DJI 

 Afname conform de wettelijke regelingen. 
 
 
KMAR 

 Afname conform de wettelijke regelingen. 

 Proces signaleringen, aanhoudingen na signalering 
 
NFI 

 Opname en/of vernietigen DNA-profielen naar aanleiding van afloopberichten. 

 Kennisgeving verwerking profielen verstrekken aan ketenpartners 
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4 KPI’s DNA-v 
 
Ten behoeve van het DNA-V proces zijn KPI’s bepaald die inzicht geven in het functioneren van het proces. Deze 
KPI’s vormen tevens onderdeel van de ruitgesprekken die periodiek gevoerd worden tussen het College van 
procureurs-generaal en de leiding van de parketten. Met de vaststelling van de onderhavige procesbeschrijving 
door Rinus Otte namens het College op 4 april 2017 zijn deze KPI’s bindend geworden voor het gehele Openbaar 
Ministerie en daarmee leidend voor de parketleiding, de hoofden administratie, de zaaksofficieren, de FO-
officieren, de DNA-V coördinatoren en de medewerkers van de DNA blokken.  

4.1 KPI 100% in = 100% uit 

 

Elke mogelijke DNA-waardige veroordeling of strafbeschikking (deze laatste moet OH zijn) leidt tot een beslissing 

door het OM en deze beslissing wordt vastgelegd in GPS-DNA.  

 

Verantwoordelijke:  

De DNA-V coördinator monitort de 100% registratie. 

 

Toelichting 

Deze KPI ziet primair op de integriteit van het DNA-V proces en de mogelijkheid van elke DNA waardige 

veroordeling of strafbeschikking aan te kunnen tonen dát een beslissing is genomen en wélke beslissing is 

genomen. Dus aantoonbaar 100% in = 100% uit. 

 

Van iedere veroordeelde in de zin van de Wet DNA-v, die op grond van die wet in aanmerking komt voor afname 
van celmateriaal en bepaling van het DNA-profiel en verwerking in de DNA-databank wordt 100% geregistreerd: 

 dat de veroordeling na beoordeling toch niet voldoet aan de vereisten van de Wet (VH-feit, DNA-
relevant); 

 dat er vanwege persoonlijke omstandigheden afgeweken wordt van de regel om een bevel DNA-afname 
te geven; 

 dat er een bevel afname en/of bevel signalering is gegeven, dan wel een afloopbericht aan het NFI in het 
geval het DNA-profiel reeds is verwerkt;  

 dat het bevel afname is uitgevoerd en of wel de opdracht tot verwerking aan het NFI is gegeven en er 
opname in de databank heeft plaatsgevonden, of wel na een gegrond verklaard bezwaar hiervan bericht 
aan het NFI gestuurd is, waardoor geen opname in de DNA-databank heeft plaats gevonden. 

 

4.2 KPI Persoonlijke omstandigheden  

 

Het percentage zaken waarin op grond van persoonlijke omstandigheden van de verdachte wordt besloten tot 

het niet afnemen van DNA in geval van een DNA-V waardige veroordeling dient in beginsel kleiner te zijn dan 2% 

van de DNA-V waardige veroordelingen.  

 

Verantwoordelijke:  

De FO-Officier van het desbetreffende parket is verantwoordelijk voor het monitoren van de juiste toepassing 

van deze bevoegdheden door de zittingsofficier.  
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Toelichting 

Het in de KPI genoemde percentage van 2% waarin geen DNA wordt afgenomen in verband met persoonlijke 

omstandigheden ziet op het correct toepassen van de officiersbeoordeling door de zittingsofficier. De wet laat 

de officier namelijk de bevoegdheid om in bijzondere gevallen af te zien van DNA-afname ook al is sprake van 

een DNA-V waardige veroordeling. Het toetsingskader voor officier van justitie is echter zeer beperkt. Het bevel 

tot DNA-afname kan alleen achterwege blijven als sprake is van een veroordeling wegens een DNA-relevant 

misdrijf, maar opname in de DNA-databank voor dat feit niet kan worden gerechtvaardigd. Hierbij valt, gezien de 

wetsgeschiedenis en de jurisprudentie, te denken aan een veroordeelde van wie onaannemelijk is dat hij ooit 

eerder een strafbaar feit heeft gepleegd voor de opsporing waarvan DNA-onderzoek van belang kan zijn, en die 

dat in de toekomst, bijvoorbeeld vanwege ernstig lichamelijk letsel, ook nooit meer zal kunnen doen. De 

uitzonderingsmogelijkheid is evenwel niet beperkt tot gevallen waarin het feitelijk onmogelijk is dat de 

veroordeelde recidiveert. Deze uitzondering is ruimer dan de feitelijke onmogelijkheid dat wordt gerecidiveerd, 

maar vereist altijd een objectief waardeerbare omstandigheid; louter berouw of een belofte van de 

veroordeelde is onvoldoende. Ook minderjarigheid of empathie voor de veroordeelde zijn onvoldoende grond 

om een beroep te kunnen doen op deze uitzonderingsmogelijkheid. Ook al zijn er overigens wel rechters die dit 

als uitzonderingen behandelen. 

 

De hierboven geformuleerde 2% norm moet dan ook worden gezien als een “trigger” voor nader onderzoek 

door de FO-officier. Als een parket boven deze norm uitkomt betekent dit wellicht dat de zittingsofficieren niet 

goed bekend zijn met de beperkte uitleg door de wetgever en in de rechtspraak van het begrip persoonlijke 

omstandigheden. Anderzijds is denkbaar dat het betreffende parket (die maand of maanden) geconfronteerd 

wordt met een hoog aantal personen die binnen dit begrip vallen. Het is dus niet zozeer een “goed of fout” norm 

maar één die uitnodigt tot nader onderzoek als de norm wordt overschreden. De verantwoordelijkheid voor de 

uiteindelijke beslissing om vanwege persoonlijke omstandigheden niet af te nemen ligt bij de FO-OvJ. Het 

monitoren van deze norm en het voorlichten van de zittingsofficieren ligt bij de FO-officier van het 

desbetreffende parket.  

 

4.3 KPI doorlooptijd in GPS-zaken 

 

Bij in Nederland wonende veroordeelden met een bekend BRP-adres en die niet gedetineerd zijn dient in geval 

van GPS zaken bij 99% van deze veroordeelden het bevel tot afname DNA te worden aangemaakt binnen 14 

dagen na vrijgave van het vonnis door de executieafdeling/OH-datum taakstraf strafbeschikking. Bij tenminste 

95% van deze veroordeelden dient vervolgens het afnamemoment van het DNA te liggen maximaal 60 dagen na 

vrijgave door de executieafdeling. Voor de resterende 5% geldt dat de termijn voor eerste afname niet langer is 

dan 85 dagen na vrijgave door de executieafdeling.  

 

Verantwoordelijke: 

 DNA-V coördinator voor de handhaving van de termijnen 

 FO-officier voor de tijdigheid van de juridische beoordeling  

 Hoofd administratie voor de benodigde capaciteit  
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4.4 KPI doorlooptijd in Compas zaken 

 

Bij in Nederland wonende veroordeelden met een bekend BRP adres en die niet gedetineerd zijn dient in geval 

van Compas zaken bij 99% van deze veroordeelden het bevel tot afname DNA te worden aangemaakt binnen 24 

dagen na vrijgave van het vonnis door de executieafdeling. Bij tenminste 95% van deze veroordeelden dient 

vervolgens het afnamemoment van het DNA te liggen maximaal 70 dagen na vrijgave door de executieafdeling. 

Voor de resterende 5% geldt dat de termijn voor eerste afname niet langer is dan 95 dagen na vrijgave door de 

executieafdeling.  

 

Verantwoordelijke: 

 DNA-V coördinator voor de handhaving van de termijnen 

 FO-officier voor de tijdigheid van de juridische beoordeling  

 Hoofd administratie voor de benodigde capaciteit  

 

Toelichting 4.3 en 4.4 

Voor alle veroordeelden geldt dat de termijn van het aanmaken van het bevel binnen 14 dagen voor GPS zaken 

respectievelijk 24 dagen voor Compas zaken na vrijgave van het vonnis ligt.  

In deze twee KPI’s wordt ook het beoogde afnamemoment van max 60 resp. 70 dagen na aanmaken bevel 

bepaald. Daarom beperken deze KPI's zich tot in Nederland wonende en niet gedetineerde veroordeelden met 

een bekend BRP-adres. Immers, voor veroordeelden die geen BRP-adres maar wel een bekend adres in het 

buitenland hebben, is in veel gevallen een afnamemoment binnen 60 resp. 70 dagen niet te realiseren. Ditzelfde 

geldt voor veroordeelden die zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn en die voor afname gesignaleerd zullen 

moeten worden. Anderzijds geldt voor in Nederland gedetineerde veroordeelden, dat over het algemeen binnen 

1 dag na het aanmaken van het bevel de afname van celmateriaal gerealiseerd kan worden.  
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De termijn van het aanmaken van het bevel binnen 14 dagen voor GPS zaken respectievelijk 24 dagen voor 

Compas zaken na vrijgave van het vonnis door de executieafdeling is een scherpe eis maar nadrukkelijk zo 

geformuleerd omdat voor deze termijn er geen sprake is van directe afhankelijkheid van derden. Het ligt dus aan 

het OM of deze termijn gehaald wordt. De IKPD is verantwoordelijk voor het binnen 28 dagen beteken van het 

bevel.  

 

Bij de termijn van maximaal 45 dagen na het aanmaken van het bevel tot de eerste afname mogelijkheid voor 

DNA is er een nadrukkelijke afhankelijkheid van de politie die afnamecapaciteit beschikbaar moet stellen binnen 

deze termijn. De KPI is niet afhankelijk van het daadwerkelijk verschijnen van de veroordeelde op het 

afnamemoment. De KPI wordt ook gehaald als de veroordeelde een oproeping heeft voor een afnamedag 

binnen de termijn van 45 dagen maar hij/zij niet komt opdagen of, na oproeping, zelf contact heeft opgenomen 

en een afspraak heeft gemaakt voor een afnamedag die gelegen is op een langere termijn dan de 45 dagen. Ook 

het niet kunnen leveren van de dienst door de politie op het beoogde moment van afname (bijvoorbeeld door 

het niet werken van de Progiszuilen) beïnvloedt deze KPI dus niet. Het überhaupt niet kunnen leveren van 

afnamecapaciteit door de politie of op een termijn langer dan 45 dagen na het vrijgeven van het vonnis door de 

executieafdeling beïnvloedt dus wel het halen van de KPI door het desbetreffende parket.  

4.5 KPI opdracht profielbepaling aan NFI  

In geval van een geslaagde afname van DNA door de politie moet een termijn van vier weken in acht worden 

genomen alvorens opdracht gegeven kan worden aan het NFI tot het opmaken van het profiel. Deze opdracht 

aan het NFI dient binnen vijf werkdagen na het verstrijken van de vier weken termijn aan het NFI te worden 

gegeven.  

 

Verantwoordelijke: 

 DNA-V coördinator monitort de handhaving van de termijnen 

 

Toelichting 

De veroordeelde kan niet voorafgaand aan de afname bezwaar maken tegen het bevel. Wel kan hij naar de 

afname van het celmateriaal bezwaar maken tegen opname daarvan in de DNA-databank. Daartoe moet hij 

binnen twee weken bezwaarschrift indienen bij de rechtbank. De hierboven genoemde vier weken wachttijd 

tussen bevel en opdracht aan NFI bestaat behalve uit de twee weken termijn die de veroordeelde heeft om een 

bezwaarschrift in te dienen en een termijn van twee weken waarbinnen de rechtbank het OM informeert over 

het ingediende bezwaarschrift. Mocht binnen vier weken niets zijn ontvangen van de rechtbank dan kan er 

vanuit worden gegaan dat geen bezwaar is ingediend en derhalve de opdracht tot het opmaken van een profiel 

kan worden gegeven aan het NFI. Deze KPI heeft tot doel ervoor te zorgen dat de opdracht tot het maken van 

een profiel spoedig volgt op de afname van DNA. Immers pas na het opmaken van het profiel kan het DNA-

profiel van de veroordeelde worden opgenomen in de DNA-databank. 

 

4.6 KPI Vernietigen DNA a.g.v. bezwaarschrift of onherroepelijke niet DNA-v waardige afdoening  

 

Te allen tijde inzicht in de zaken waarbij als gevolg van toegekende bezwaarschriften dan wel een onherroepelijk 

niet DNA-v waardige afdoening het DNA-profiel moet worden vernietigd. In tenminste 95% van deze zaken 

moeten de afloopberichten naar het NFI zijn verstuurd binnen een maand na RM-akkoord dan wel binnen een 
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maand na de beslissing op het bezwaarschrift. Voor de resterende 5% geldt dat de maximale termijn voor het 

afloopbericht twee maanden is. 

 

Verantwoordelijke: 

 DNA-V coördinator Ressortsparket voor de handhaving van de termijnen en afloopbericht. 

 DNA-V coördinator parket voor de handhaving van de termijnen en afloopbericht. 
 

Toelichting 

Volgens de wettelijke regeling moet DNA worden afgenomen na een DNA-v waardige veroordeling, ook als deze 

nog niet onherroepelijk is. Een latere uitspraak waarin niet sprake is van een DNA-v waardige veroordeling (dat 

wil zeggen een VH-feit en/of een sanctie als bedoeld in de Wet DNA-v) leidt ertoe dat een reeds in de database 

van het NFI opgenomen profiel alsnog moet worden verwijderd. Deze uitspraak moet dan wel onherroepelijk 

zijn. Overigens is er een uitzondering op de regel dat dan het profiel vernietigd moet worden, namelijk als er 

sprake is van een "gewezen verdachte". 

Een tweede aspect dat deze KPI beoogt te borgen is de opvolging van een toegekend bezwaarschrift door de 

rechtbank. Bezwaar maken tegen afname van DNA kan immers pas nadat fysiek celmateriaal is afgenomen. Dit 

celmateriaal wordt weliswaar naar het NFI gestuurd maar wordt pas geanalyseerd als na verstrijken van de 

termijn blijkt dat er geen bezwaar is ingediend. Is wel bezwaar ingediend en is dit toegewezen dan moet het 

(niet geanalyseerde) celmateriaal worden vernietigd. Daartoe behoeft het NFI een afloopbericht van het 

bezwaarschrift. De bezwaarschriftprocedure is een apart proces, dat los staat van het proces in hoger beroep. 

 

4.7 KPI voor RP, FP en CVOM  

 

a. Het Ressortsparket informeert, door opname van de zaak in GPS-DNA, binnen zeven dagen na het vrijgeven 

van het arrest door de executie-afdeling het betreffende parket over de uitkomst van het arrest. Op de parketten 

wordt vervolgens beoordeeld of dit moet leiden tot afname van DNA dan wel leidt tot een afloopbericht voor de 

vernietiging van het DNA-profiel.  

 

b. Het Functioneel Parket informeert, door opname van de zaak in GPS-DNA, voor GPS-zaken binnen zeven dagen 

en voor COMPAS-zaken binnen 17 dagen na vrijgeven van het vonnis door de executie-afdeling het betreffende 

parket over de uitkomst van de betreffende strafzaak en of dit moet leiden tot afname van DNA. 

 

c. Zaken van de CVOM komen automatisch in GPS-DNA terecht en worden door de parketten afgehandeld. De 

CVOM is zelf verantwoordelijk voor een tijdige afhandeling van deze zaken door de parketten. 

 

Bij deze KPI wordt gerapporteerd over het percentage zaken dat binnen deze zeven dagen termijn is doorgeleid 

naar de parketten. Met het oog op de termijnen die voor de parketten voortvloeien uit de overige KPI’s is de eis 

voor het RP, FP en de CVOM in dit geval een score van 100%.  

 

Verantwoordelijke: 

 DNA-V coördinator Ressortsparket/FP voor de handhaving van de termijnen 

 Hoofd afdeling {…} van de CVOM  
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Toelichting 

Bij zowel het ressortparket als het FP en de CVOM geldt dat het opstellen en afgeven van het bevel en het 

inplannen van de daadwerkelijke afname niet door deze parketten geschiedt, maar door het desbetreffende 

regioparket. Dit is om redenen van capaciteit en gelet op de hoeveelheid DNA-waardige zaken zó geregeld. Met 

het oog op de termijnen die voor de regioparketten gelden ten aanzien van het afgeven van het bevel en het 

eerste moment voor afname is een tijdige aanlevering dus essentieel om de hierboven beschreven KPI’s te 

kunnen halen. Om die reden wordt aan deze KPI dan ook de eis van 100% gesteld. 
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5 Overzichtslijsten en controlelijsten 
 
Voor het correct laten lopen van het DNA-V proces moeten de beschikbare controlelijsten in GPS-DNA verwerkt 
worden. In onderstaand schema staan de belangrijkste lijsten met daarbij de frequentie van verwerking. De 
hieronder beschreven frequentie is een verplichting. Een deel van de lijsten is gebaseerd op de instroom van 
nieuwe zaken en zijn van belang voor het behalen van de KPI’s. Het overige deel geeft sturing aan monitoring 
van het proces. De coördinatoren DNA-V zijn verantwoordelijk voor de handhaving van deze controles. 
 

Nummer 
overzichtslijst 

Naam 
overzichtslijst 

Doel Frequentie 
controle 

overzichtslijst 
04 Zaken te beoordelen 

op DNA-waardigheid 
of bewaartermijn 

Beoordelen van zaken 2 x per week 
 

05 Nog geen bevel 
afname, 30 dagen na 
afdoening 

Controleren of er bevel 
aangemaakt kan worden 
of andere actie 

1 x per week 
 

06 Nieuwe veroordeling 
tweede aanleg 

Bevel aanmaken 2 x per week 

07 Spreekuren 
(Contactdagen) 

Lijstje per spreekuur 
voor politie 

 Per spreekuur 
(contactdag) 

08 Bevel verstuurd, nog 
geen resultaat 

Controle of 
afnameformulier na 
contactdag (spreekuur) 
is ontvangen of van PI 

1 x per maand 

10 Signaleringen Checken of iemand nog 
terecht als gesignaleerd 
staat 

2 x per jaar 

11  
(i.o.m. politie) 

Gesignaleerden met 
een nieuw adres 

Eventueel alsnog 
oproepen op nieuw 
adres 

1 x per maand 
(facultatief)  

13 Veroordeelden met 
definitieve afdoening 
zonder bericht aan 
NFI - i.v.m. eerder 
vonnis 

Afdoening aan NFI 
melden 

1 x per week 

14 Controleren 
ingediend bezwaar 

Is er al een RK-
beschikking die gemeld 
kan worden aan NFI 

2 x per maand 
 

15 Opdracht NFI 
verstuurd, geen 
resultaat ontvangen 

Datum opdracht NFI 
ouder dan 1 maand? Dan 
NFI berichten.  

1 x per maand 

23 Veroordeelden met 
definitieve afdoening 
zonder bericht aan 
NFI – kennisgeving 
onherroepelijk 

Controle en eventueel 
afdoening aan NFI 
melden of andere actie  

1 x per week 

25 Geparkeerde zaken Controle of zaak 
geparkeerd moet blijven 
of actie ondernemen 

1 x per maand 
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 Lijsten onder 
tabblad ‘AFNAMES’ 

in GPS-DNA 

Doel Frequentie controle 

Beheren 
afnameblokken 

Contactdagen (spreekuren) 
aanmaken 

Nvt 
 

Registreren 
afnamelocaties 
veroordeelden 

PL-codes invoeren  2 x per week 

Automatisch 
plannen afnames en 
aanmaken bevelen 

afname 

Automatisch plannen per 
spreekuur 

Nvt 
 

Aanmaken bevel 
afname 

gedetineerde 

Bevel aanmaken voor PI voor 
een gedetineerde 

1 x per dag 

 Aanmaken bevel 
afname ZVWOV’er 

Bevel aanmaken voor een 
ZVWOV’er als er geen 

verblijfadres bekend is 

1 x per week 

Verwerken afnames SINnummers invoeren Na een contactdag (spreekuur) 
Versturen 

kennisgeving 
bezwaar ingediend 

 Kennisgeving bezwaar melden 
aan NFI  

Na binnenkomst bezwaar (iig. 
binnen 1 week) 

Versturen 
beschikking gegrond 

op bezwaar 

Uitkomst bezwaar melden aan 
NFI 

Na binnenkomst beschikking (iig. 
binnen 1 week) 

Versturen opdracht 
tot opname in de 

databank 

Opdracht DNA-onderzoek 
aanmaken  

Na verstrijken van de termijn (iig 
binnen 5 dgn) 

 

 
Kwartaallijst NFI 

 

NFI wacht op opdracht DNA-
onderzoek: zaken controleren 
en opdracht NFI aanmaken of 
reden vermelden waarom dit 

nog niet kan 

1 x per kwartaal 

 

Controle dashboard 
DNA-coördinatoren 

Dagelijks toetsingsinstrument voor de DNA-V coördinatoren 
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6 Beoordeling persoonlijke omstandigheden DNA-waardige veroordeelde 
 

6.1 Beoordeling op zitting of bij OMSB-taakstraf 

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, is de start van het DNA-V proces de vaststelling op de zitting door de officier 
of AG dat er persoonlijke omstandigheden zijn die een uitzondering opleveren voor het geven van een bevel 
DNA-afname in de zin van de Wet DNA-v. Hoewel de officier van justitie wettelijk verplicht is om bij een DNA-
waardige veroordeling een bevel afname DNA te geven, kan deze - bijvoorbeeld op basis van de behandeling van 
de zaak en uit het dossier - oordelen dat er persoonlijke omstandigheden zijn op grond waarvan geen bevel 
gegeven moet worden. De verplichting te beoordelen of er sprake is van persoonlijke omstandigheden is ook 
van toepassing voor de officier van justitie die de OM-strafbeschikking taakstraf oplegt.  
 
Procesplaat 1 
 

Procesplaat 1. Beoordeling persoonlijke omstandigheden DNA-waardige veroordeelde
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Beoordeel  de persoonlijke 
omstandigheden op zitting of bij 
beslissing OM-strafbeschikking

Verstuur op de zittingsdag een 
mail naar de DNA-mailbox

Ontvang bericht ovj m.b.t. 
persoonlijke omstandigheden

 
Toelichting 
 

Functionaris Handelingen 

Zittings-OvJ /AG/OvJ die de 
Strafbeschikking oplegt. 

 De wet DNA-Veroordeelden geeft de officier de bevoegdheid om in 
bijzondere gevallen af te zien van DNA-afname ook al is sprake van 
een DNA-V waardige veroordeling. Het toetsingskader voor officier 
van justitie is echter zeer beperkt. Het bevel tot DNA-afname kan 
alleen achterwege blijven als sprake is van een veroordeling wegens 
een relevant misdrijf maar opname in de DNA-databank niet kan 
worden gerechtvaardigd. Hierbij valt, gezien de wetsgeschiedenis en 
de jurisprudentie, te denken aan een veroordeelde van wie 
onaannemelijk is dat hij ooit eerder een strafbaar feit heeft gepleegd 
voor de opsporing waarvan DNA-onderzoek van belang kan zijn, en 
die dat in de toekomst, bijvoorbeeld vanwege ernstig lichamelijk 
letsel, ook nooit meer zal kunnen doen. De 
uitzonderingsmogelijkheid is evenwel niet beperkt tot gevallen 
waarin het feitelijk onmogelijk is dat de veroordeelde recidiveert. 
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Deze uitzondering is ruimer dan de feitelijke onmogelijkheid dat 
wordt gerecidiveerd, maar vereist altijd een objectief waardeerbare 
omstandigheid; louter berouw of een belofte van de veroordeelde is 
onvoldoende. Ook minderjarigheid of empathie voor de 
veroordeelde zijn onvoldoende grond om een beroep te kunnen 
doen op deze uitzonderingsmogelijkheid. 

 Deze beoordeling wordt feitelijk uitgevoerd op het moment waarop 
nog niet bekend kan zijn of de rechter komt tot een vonnis dat 
inderdaad DNA-waardig is (gevangenisstraf, taakstraf, jeugddetentie, 
militaire detentie, TBS-maatregel, ISD-maatregel, PIJ-maatregel, 
plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis). De idee is echter dat als de 
zaaksofficier of de zaaks AG een in beginsel DNA-V waardige sanctie 
vordert hij tegelijkertijd deze beoordeling uitvoert. Ditzelfde geldt 
dus voor de officier die de strafbeschikking oplegt. 

 Het aantal VH waardige delicten bedraagt circa 7000. Op termijn zal 
dit geautomatiseerd worden zodat de beoordeling door de officier of 
AG wordt ondersteund. Voor nu geldt echter dat de officier/AG deze 
beslissing op basis van hun eigen kennis ten aanzien van VH feiten 
zullen moeten nemen. Wel geldt dat de keuze af te zien van DNA 
afname nog beoordeeld wordt door de FO-officier. In dat kader 
wordt tevens nagegaan of daadwerkelijk sprake is van een DNA-
waardig delict in combinatie met een DNA waardige veroordeling. 

 Het landelijk overleg van FO-officieren heeft, in samenspraak met 
het college van procureurs-generaal, een extra zorgvuldigheidstoets 
afgesproken t.a.v. opsporingsambtenaren die ihkv de uitvoering van 
hun taak geconfronteerd worden met een DNA-waardige 
beoordeling. Deze gevallen zullen expliciet door de FO-officier van 
het betreffende parket worden beoordeeld. Om deze 
zorgvuldigheidstoets in de praktijk mogelijk te maken moet de 
zittingsofficier/AG dan wel de officier die de strafbeschikking oplegt 
er in beginsel voor kiezen af te zien van DNA-afname en dit, inclusief 
de motivatie dat sprake is van een opsporingsambtenaar, via de mail 
en/of de zittingslijst doorgeven aan de DNA-V coördinator/het DNA 
blok. Zij dragen zorg voor de doorgeleiding naar de FO-officier.  

Coördinator DNA-V RP  In geval dat de beoordeling persoonlijke omstandigheden wordt 
gedaan door een zittings AG en deze besluit tot niet afname dient de 
DNA-V coördinator van het ressortparket te zorgen voor 
doorgeleiding naar het DNA-V blok van het parket waar de zaak in 
eerste instantie heeft gediend. 

Coördinator DNA-V parket  In geval dat de beoordeling persoonlijke omstandigheden wordt 
gedaan door een zittings OvJ in een van het FP afkomstige zaak en 
deze besluit tot niet afname dient de DNA-V coördinator van parket 
te zorgen voor doorgeleiding van deze beslissing naar de coördinator 
DNA-v van het FP. 

 
 
Sturing  
 

Functionaris Handelingen 

Coördinator DNA-V parket, 
FP en RP 

Monitor percentages en informeer FO-officier  
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7 Instroom zaak in GPS-DNA vanuit GPS, Compas, RP en FP 
 
Na een DNA waardige veroordeling komt een zaak op verschillende manieren in GPS-DNA voor verdere 
verwerking. In dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt tussen instroom vanuit GPS en Compas enerzijds en 
instroom vanuit het Ressortsparket en het Functioneel Parket anderzijds. 
 

7.1 GPS 

7.1.1 Vonnis 

 
Als een GPS-zaak voldoet aan de volgende voorwaarden, dan wordt de zaak automatisch overgenomen in GPS-
DNA voor verdere verwerking in het kader van DNA-v: 

 het vonnis is vrijgegeven door executie; 

 er is een feit geregistreerd met een DNA-waarde JA, BEO, IRB of VHL; 

 er is een DNA-waardige sanctie geregistreerd. 
 
 
Procesplaat 2 

Procesplaat 2 – Instroom GPS
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De zaken worden 
automatisch zichtbaar in 

GPS-DNA

 
 

 
Toelichting  
Voorwaarden voor de instroom staan opgenomen paragraaf 2.3 en de verantwoordelijken in hoofdstuk 3.  
 
Sturing 
 

Coördinator DNA-V Controleer steekproefsgewijs of de artikelen die door de afdeling executie bij 
de verwerking van het vonnis zijn vrijgegeven, correct zijn. Retourneer de 
vonnissen met incorrecte ingevoerde artikelen aan executie voor herstel. 
Meld de uitkomst van de steekproef aan het hoofd administratie. 
Controleer de doorlooptijden in het dashboard en - indien nodig – escaleer 
de niet binnen 14 dagen verwerkte vonnissen naar het hoofd administratie 

 

7.1.2 OM-strafbeschikking 

 
Als een GPS-zaak voldoet aan de volgende voorwaarden, dan wordt de zaak automatisch overgenomen in GPS-
DNA voor verdere verwerking in het kader van DNA-v: 

 er is sprake van een OM-strafbeschikking voor een feit met een DNA-waarde JA, BEO, IRB of VHL; 

 er is een taakstraf opgelegd; 
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 de strafbeschikking is onherroepelijk. Dit is op de 15e dag nadat deze in persoon is uitgereikt en er geen 
verzet aangetekend is. 

 
 
Procesplaat 3 
 

Procesplaat 3- OM-strafbeschikking
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7.2 Compas 

 
Als een Compas-zaak voldoet aan de volgende voorwaarden, dan komt de zaak vanuit de landelijke query op een 
door de BIV'er gegeneerde lijst voor verwerking in GPS-DNA te staan: 

 het vonnis is vrijgegeven voor executie; 

 er is een feit geregistreerd met een DNA-waarde JA, BEO, IRB of VHL; 

 er is een DNA-waardige sanctie geregistreerd. 
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Procesplaat 4 
 

Procesplaat 4 - Aanlevering Query Compas zaken vrijgegeven vonnis < 14 dagen in het verleden
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Voer de zaken in 
(GPS-DNA)

Binnen 1 week
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verwerk vrijgegeven 

zaken uit het 
dashboard 

 
Toelichting 
In de SYSDA-tabellen is per artikel de bijbehorende DNA-categorie vermeld. Voor het bepalen van de DNA-
waardigheid van feiten zijn deze tabellen leidend. De landelijke query waarmee veroordelingen die mogelijk 
DNA-waardig zijn worden geselecteerd, moet daarom op deze SYSDA-tabellen aansluiten. 
 
 

Functionaris Handelingen 

Medewerker management 
informatie centrum 
DVOM/i (MIC) 

Zorg voor de parameters van de landelijke query, zodat de juiste gegevens 
met (potentieel) DNA-waardige veroordelingen gegenereerd kunnen 
worden.  
Lever deze landelijke query aan bij BIV’er 

BIV-medewerker AP  Draai wekelijks de door het MIC aangeleverde query en genereer daarmee 
lijsten met zaken die door de administratie DNA verwerkt moeten worden. 

 
Sturing 
 

Functionaris Handelingen 

Coördinator DNA-v  Monitor de tijdige aanlevering van de lijst en onderhoud hierover contact 
met de BIV'er. Indien nodig escaleer naar het hoofd administratie 

 
 

7.3 Ressortsparket 

 
Als een NIAS-zaak voldoet aan de volgende voorwaarden, dan komt de zaak vanuit de landelijke query op een 
door de BIV'er van het RP gegeneerde lijst voor verwerking in GPS-DNA te staan: 

 het arrest is vrijgegeven voor executie; 

 er is een feit geregistreerd met een DNA-waarde JA, BEO, IRB of VHL; 

 er is een DNA-waardige sanctie geregistreerd. 
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Procesplaat 5 
 

Procesplaat 5 - Aanlevering query NIAS zaken vrijgegeven arresten < 14 dagen in het verleden

M
ed

ew
er

ke
r 

D
N

A
-b

lo
k 

R
P

C
o

ö
rd

in
at

o
r

D
N

A
 R

P
M

ed
ew

er
ke

r 
D

N
A

-b
lo

k 
A

P
/F

P
/L

P

Monitoren query

Mail het arrest naar 
het DNA-blok van 

AP/FP/LP

Ontvang het arrest 
en registreer in GPS-

DNA/ vul de 
gegevens aan

Ga verder met het 
proces verwerken

 
 
Toelichting 
In de SYSDA-tabellen is per artikel aangegeven welke DNA-categorie deze heeft. Voor het bepalen van de DNA-
waardigheid van feiten zijn deze tabellen leidend. De landelijke query waarmee veroordelingen worden 
geselecteerd die mogelijk DNA-waardig zijn, moet daarom op deze SYSDA-tabellen aansluiten. 
 

Functionaris Handelingen 

Medewerker management 
informatie centrum 
DVOM/i (MIC) 

Zorg voor de parameters van de landelijke query, zodat de juiste gegevens 
met (potentieel) DNA-waardige veroordelingen gegenereerd kunnen 
worden.  
Lever deze landelijke query aan bij BIV’er 

BIV-medewerker AP  Draai wekelijks de query en genereer daarmee lijsten met zaken die door de 
administratie DNA verwerkt moeten worden. 
Draai wekelijks door het MIC aangeleverde query 

coördinator DNA-v RP/ 
AP/FP/LP 

Monitor de tijdige aanlevering van de lijst en onderhoud hierover contact 
met de BIV'er. Indien nodig escaleer naar het hoofd administratie. 
 
Controleer of het arrest dat ter zitting is uitgesproken gelijk is aan het arrest 
zoals in NIAS staat. 
Wijs het arrest af als de gegevens niet overeenkomen.  
Handel de intake verder af als de gegevens wel overeenkomen. 
 
Voor het halen van de KPI’s is een snelle verwerking van deze zaken 
noodzakelijk. Verwerk het arrest binnen 7 dagen na vrijgeven hiervan in GPS-
DNA.  
HB-zaken worden verder afgehandeld in eerste lijn. De beoordeling van DNA-
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waardigheid wordt gedaan door de FO-officier. 

 
#Vraag: De landelijke query levert (potentieel) DNA-waardige veroordelingen op. Hoe worden zaken die in HB 
‘nee’ geworden zijn die in eerste lijn ‘ja’ waren correct verwerkt als het gaat om vernietigen DNA 
 
Sturing 
 

Functionaris Handelingen 

Coördinator DNA-v RP Monitor de zaken op invoer door de administratie binnen een week. 

 
 

7.4 Functioneel Parket 

 
Procesplaat 7 
 

Procesplaat 7. Proces FP
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Toelichting 
 

Functionaris Handelingen 

Coördinator DNA-V/ 
medewerker DNA-blok 

Alle FP-zaken die op DNA-waardigheid moeten worden beoordeeld worden 
via de coördinator DNA-v van het FP voorgelegd aan de FO-officier van het FP. 
In hoofdstuk 2 staat omschreven wat die beoordeling inhoudt.  
Ook zaken waarin de zittingsofficier heeft aangegeven dat er persoonlijke 
omstandigheden zijn op grond waarvan geen bevel moet worden gegeven, 
worden aan de FO officier voorgelegd 
De FP-zaken die categorie JA hebben of die na een beoordeling van de FO-OvJ 
door de coördinator DNA-v van het FP als zodanig zijn ingevoerd, worden 
verder afgehandeld door een medewerker DNA van het AP waarbinnen de 
zaak valt. 
 
Alleen FO-OvJ mag DNA-waardigheid beoordelen, niet de secretaris. Dit kan 
niet gemandateerd worden 

 
 
Sturing 
 

Functionaris Handelingen 

Coördinator DNA-v FP Controleer in het dashboard de hits en bezwaren 

 



 
  

 
           Procesbeschrijving DNA veroordeelden | 32 
 

 

8 Verwerken na instroom 

8.1 Randvoorwaarde: Afstemming contactdagen 

Voor het behalen van de KPI’s is de beschikbaarheid van voldoende contactdagen een randvoorwaarde. Het 
bepalen, monitoren en met de politie afstemmen en tussentijds bijstellen van de benodigde capaciteit behoort 
derhalve tot het DNA-proces. 
 
Procesplaat 8 
 

Procesplaat 8. Afstemming contactdagenProcesplaat 8. Afstemming contactdagen
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Toelichting 
 

Functionaris Handelingen 

Coördinator DNA-v en FO-
OvJ 
 

Maak minimaal één keer per jaar een berekening van de verwachte instroom 
van DNA-waardige zaken, eventueel op basis van de beschikbare informatie, 
zoals rooster, instroom en verwachte OM taakstraf strafbeschikkingen, 
historie aantallen DNA-V en geplande inhaalslagen.  
Maak met de contactpersoon van politie afspraken over het aantal in een 
bepaalde periode in te plannen DNA-afnames. 
Stuur tussentijds aan de hand van nieuwe informatie hierop bij. Indien het 
aantal contactdagen opgeschaald moet worden door de politie, zorg ervoor 
dat dit minimaal 4 weken voorafgaand aan de afname aangevraagd moet 
worden en dat inhaalacties altijd in onderling overleg gepland worden. 

 
Sturing 
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Functionaris Handelingen 

Coördinator DNA-v Maak minimaal één keer per jaar een berekening van de verwachte instroom 
Monitor de KPI’s op de doorlooptijden.  
De geplande afnamedagen moeten vallen binnen 60 dagen en 70 dagen na 
vrijgeven executie (en OH OM-strafbeschikking) voor GPS-zaken 
respectievelijk Compaszaken. Is dat niet het geval, dan moeten de 
afnamemomenten worden bijgesteld. 
Afspraken over afnamedagen worden op regionaal niveau gemaakt, waarbij 
de richtlijn is minimaal 1x per 2 weken een afnamedag. 

 
 

8.2 Vaststellen DNA-waardigheid en maximum straf 

 
Procesplaat 9 
 

Procesplaat 9 Vaststellen DNA-waardigheid 
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Controleer de mail/ 
zittingslijst voor 

afwijkende 
beoordelingen van 

de OvJ

Maak een overzicht voor 
de FO-OvJ met te 

beoordelen feiten op 
persoonlijke 

omstandigheden, BEO, 
IRB en VHL-zaken

Beoordeel de zaken op:
- DNA-waardigheid
- Maximale straf     

Beslis binnen 2 dagen en 
informeer het DNA-blok

Verwerk de 
beslissingen van de 

FO-OvJ

Bij beoordelen feiten op 
persoonlijke 

omstandigheden, BEO, 
IRB-zaken en VHL-zaken: 
Voeg documentatie en zo 

nodig het vonnis toe

DNA-waardige 
zaken verwerken

sluit de niet DNA-
waardige zaken af en 

vermeld de reden

 
Toelichting 
 

Functionaris Handelingen 

Administratief 
medewerker DNA 
 

Maak op basis van het verwerkingsoverzicht 04 een overzicht van zaken met 
te beoordelen (BEO), irrelevant te beoordelen (IRB) feiten en VHL-feiten;  
 
Voeg hieraan toe de zaken waarvan door de zittingsofficier/AG of officier die 
een OMSB taakstraf heeft opgelegd, is aangegeven dat er persoonlijke 
omstandigheden zijn die een uitzondering opleveren. 
 
Beslissing FO-ovj: Nee 
Wordt er geen bevel gegeven omdat de FO-ovj de zaak op “nee” beoordeeld 
heeft, sluit de zaak af en vermeld de reden dat er geen DNA-bevel gegeven 
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wordt. 
 
Beslissing FO-ovj: Ja 
Heeft de FO-ovj bepaald dat de zaak DNA-waardig is en wat de daarbij 
behorende maximum straf is, wijzig dan naast de DNA-waarde zo nodig ook 
de maximumstraf. Voor uitleg over het aanpassen van de maximum straf, zie 
de werkinstructie. 
Wijkt de FO-ovj af van de beslissing van de (zittings)ovj/AG dat er rekening 
gehouden moet worden met persoonlijke omstandigheden van de 
veroordeelde, vermeld dit dan in het aantekeningenveld. 
 

FO-OvJ 
 

Bepaal binnen 2 dagen na ontvangst van de te beoordelen zaken:  

 de DNA-waardigheid van de feiten 

 (evt.) de daarbij behorende maximum straf 

 of de beslissing van de (zittings)officier/AG over persoonlijke 
omstandigheden correct is. 

Geef de beslissing door aan de administratie DNA. 
 
Wordt afgeweken van de beslissing van de (zittings)officier/AG, meld de 
reden aan de administratie en bespreek dit met de betreffende 
(zittings)officier/AG. 
 
Zie hoofdstuk 2 voor een uitleg over de beoordeling DNA-waardigheid 
 
Alleen FO-OvJ mag DNA-waardigheid beoordelen, niet de secretaris. Dit kan 
niet gemandateerd worden 

 
Sturing 
 

Functionaris Handelingen 

Coördinator DNA-v Monitor aan de hand van controlelijst ‘te beoordelen’ de voortgang van het 
proces. 

 

8.3 Proces na beoordeling DNA-waardigheid 

 
Als sprake is van een DNA-waardig feit én een DNA waardige veroordeling én er is door de officier van justitie/de 
AG niet is afgezien van DNA-afname in verband met persoonlijke omstandigheden dan moet ervoor gezorgd 
worden dat het DNA van deze veroordeelde in de databank komt. Voor alle DNA-waardige veroordelingen geldt 
dat er vier mogelijke uitkomsten zijn van dit administratief juridisch proces:  
1. De veroordeelde is reeds opgenomen in de DNA-databank van het NFI. In dat geval voorziet het OM het NFI 
van de informatie die zij nodig heeft om te beoordelen of verlenging van de bewaartermijn nodig is. 
2. De veroordeelde is niet reeds opgenomen in de DNA-databank, krijgt een bevel afname DNA van het OM, de 
veroordeelde verschijnt (uiteindelijk) bij de afname en de veroordeelde dient geen bezwaar in. In dit geval is 
sprake van een geslaagde afname en wordt het DNA na opmaken van het profiel door het NFI in de databank 
opgenomen. Mocht de opname leiden tot een hit dan wordt het OM hierover geïnformeerd door het NFI. 
3. De veroordeelde is bij de afname verschenen maar heeft binnen twee weken na afname bezwaar gemaakt 
tegen het opnemen van het DNA-profiel in de DNA-databank en het bezwaar is toegewezen door de raadkamer 
van de rechtbank. In dat geval moet het celmateriaal worden vernietigd en volgt dus geen opname in de 
databank. 
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4. De veroordeelde heeft geen vaste woon of verblijfplaats of verschijnt niet op het tweede afnamemoment. In 
dat geval wordt de veroordeelde na controle van de juistheid van de betekening gesignaleerd om aangehouden 
te worden door de politie/KMar. 
 
 
In onderstaand schema wordt dit visueel gemaakt en in de hierop volgende paragrafen verder uitgewerkt: 
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8.4 Plannen DNA-afname 

 
Procesplaat 10 
 

Procesplaat 10. Plannen DNA-afname (veroordeelde komt niet voor in databank)
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Opvragen/ ontvangen 
afnamedatum ander 

parket

Plan de veroordeelde 
(handmatig of automatisch) 
op het spreekuur van politie 

of DJI

Verwerk zaken via tabblad afname 
‘Registreren afnamelocaties 

veroordeelden’/ ‘Aanmaken bevel 
afname gedetineerde’

Aanmaken bevel (indien 
gedetineerd bevel 
mailen naar DJI)

Check SKDB (Bij 
z.v.w.o.v.p. ga verder 

met proces 
signaleren)

 
Toelichting 
 

Functionaris Handelingen 

Administratief 
medewerker DNA 

Verwerk de zaken op de betreffende tabbladen direct of vermeld de reden 
van nog niet verwerken in het aantekeningenscherm. 
 
Als er een bevel afname gegeven wordt, vul een PL-code in voor de 
afnamelocatie.  
Laat zo nodig de afname door een ander parket plannen, dwz als 
veroordeelde in een ander arrondissement woont, vraag dan dat parket om 
een afnamedag en afnamelocatie en ga vervolgens verder met de registratie 
en verwerking 
Bij ontvangst van een dergelijk verzoek, geef binnen 1 dag aan het ander 
parket een afnamedag door.  
 
Het automatisch plannen van een afnamedag is een lokale keuze. 
 

 
Sturing 
 

Functionaris Handelingen 

Administratief  
medewerker DNA 

Controleer wekelijks overzicht 05 “Nog geen bevel afname, 30 dagen na 
afdoening”. Hierin staan de zaken, waarbij de verwerkingstermijn inmiddels 
is verstreken. 

 

8.5 Proces verlenging 
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Procesplaat 11 

Procesplaat 11. Proces verlengen/ vernietigen/ statusverandering Procesplaat 11. Proces verlengen/ vernietigen/ statusverandering 
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veroordeling
Check SKDB en 

controleer GPS-DNA

Veroordeelde komt voor in de 
databank voor deze zaak

Eerdere zaak in GPS-DNA 
gestart of al in databank

Informeer NFI over 
OH-datum

Informeer het NFI over 
vonnis/arrest i.v.m. 

eerdere zaak als nieuwe 
zaak OH is

Ontvang bericht en 
bepaal verlenging 

(vernietigen)

 
 
Toelichting 
 

Functionaris Handelingen 

Administratief 
medewerker DNA 

Is sprake van een veroordeling of vrijspraak in een zaak waarin van de 
betrokkene reeds als verdachte een DNA-profiel in de databank opgenomen 
is, stuur dan na onherroepelijk worden van de uitspraak een kennisgeving 
onherroepelijk of vernietiging aan het NFI. 
 
Blijkt uit GPS-DNA dat voor een andere zaak het DNA-traject gestart is, dan is 
de nieuwe zaak een vervolgvonnis.  
Zet de nieuwe zaak in de ‘parkeerstand’ met de reden erbij.  
Stuur na onherroepelijk worden van de uitspraak een kennisgeving vonnis 
ivm eerdere zaak aan NFI, indien eerdere zaak in DNA-bank is opgenomen. 

 
 

8.6 Aanmaken bevel DNA-afname 

 
Procesplaat 12 
 
Over dit proces vindt nog afstemming plaats met DJI. 
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Procesplaat 12. Aanmaken bevel DNA-afname 
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betekenen akte

Laten betekenen akte 
(binnen 28 dgn)

Stuur de betekende 
akte of niet 

betekend bevel 
retour

Stuur de betekende 
akte of niet 

betekend bevel 
Retour Naar het 

DNA-blok

Ondertekenen bevel 
(binnen 2 dagen)

Verstuur per brief 
de afnamedatum 
(evt. met kopie 
bevel) per post

Ontvang betekende 
akte of niet 

betekend bevel

 
 
 
Toelichting 

 

Functionaris Handelingen 

Administratief 
medewerker DNA 

Laat een kopie van het bevel via IKPD betekenen, indien de veroordeelde 
woonachtig is in Nederland en niet gedetineerd is (hanteer de 
betekeningsvoorschriften).  
Stuur het bevel z.s.m. uit (bij voorkeur dezelfde dag). 
Verstuur daarnaast per post een brief waarin de afnamedatum wordt 
aangekondigd, dan wel een kopie van het bevel met daarbij een (algemeen) 
begeleidend schrijven 
De afnamedag wordt zeer kort na de (maximale) betekeningstermijn van 28 
dagen ingepland. Het doel van deze “parallelle” brief is ervoor te zorgen dat 
de veroordeelde tijdig op de hoogte wordt gesteld van de dag en het tijdstip. 
 
Het bevel voor een gedetineerde wordt gemaild met akte naar de PI voor 
betekening, tegelijk met het afnameformulier.  
Voor betekening aan een veroordeelde woonachtig in het buitenland zie 
procesplaat 13. 
 
Maak een ‘dossier’ aan met de volgende stukken: 
origineel bevel 
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Blanco afnameformulier 
Dit kan eventueel ook later bij retour ontvangen van de akte van betekening. 

 
 

8.7 Proces betekening bevel aan veroordeelde woonachtig in het buitenland 

 
Procesplaat 13 
 

Procesplaat 13. Proces betekenen bevel aan veroordeelde woonachtig in het buitenland
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Zorg voor de betekening aan 
veroordeelde wanneer hij/zij 
op het grensgebied of binnen 
de EU woonachtig blijkt te zijn

Zorg voor de betekening aan 
veroordeelde wanneer hij/zij buiten 

de EU woonachtig blijkt te zijn

Regel de vertaling via BINK

Ontvang het 
verzoek tot 

vertaling en vertaal 
het bevel

Ontvang de 
vertaling

Plan meerdere veroordeelden 
op één tijdstip op een 

spreekuur

Veroordeelde heeft een 
bekend adres in het

buiitenland

 
Toelichting 

 

Functionaris Handelingen 

Administratief 
medewerker DNA 

Beteken een kopie van het bevel door verzending over de post of door 
middel van een rechtshulpverzoek aan de autoriteiten van het land. 
 
Hanteer de betekeningsvoorschriften. 
 
Een vertaling is niet nodig als de veroordeelde een Nederlander is die in het 
buitenland woont en van wie bekend is dat hij het Nederlands beheerst. 
Controleer of in de strafzaak een tolk/taal is geregistreerd en geef zo nodig 
opdracht tot vertaling van de essentiële onderdelen van de te betekenen 
stukken.  
 
Te verwachten is, dat veroordeelden die niet in de grensstreek wonen niet 
op de contactdag (het spreekuur) zullen komen. Plan deze veroordeelden op 
één tijdstip; maak hierover op lokaal niveau nadere afspraken.. 
 
Betekening aan een veroordeelde in het buitenland geschiedt rechtstreeks, 
dan wel via een rechtshulpverzoek. Zie de werkinstructie met daarin per land 
aangegeven hoe de betekening plaatsvindt en wat de betekeningstermijn is. 
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8.8 Controleren resultaat betekening en klaarmaken stukken voor afnamedatum 

 
Procesplaat 14 

Procesplaat 14. Controle resultaat betekening en klaarmaken stukken afnamedatum 
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Voeg de akte in het 
dossier
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afnameformulieren 
naar politie

 
 
Toelichting 
 

Functionaris Handelingen 

Administratief 
medewerker DNA 

Controleer de betekende akte van uitreiking op de wijze van betekening. 
 
Indien correct betekend: 
Voeg de betekende akte toe aan het dossier. Indien nog geen dossier 
aangemaakt is, maak deze dan aan en voeg hierin de volgende stukken: 
origineel bevel 
Blanco afnameformulier 
betekende akte 
 
Indien bevel niet betekend:  
Controleer in de SKDB of de adresgegevens juist zijn. 
Nieuw adres: voeg de retour gekomen akte toe aan het dossier. Maak een 
nieuw bevel/akte aan en verstuur de stukken opnieuw ter betekening. 
Zelfde adres: verstuur kopie bevel per post naar de veroordeelde + 
griffiebetekening en voeg de akte toe aan het dossier. 
 
Draai een week voor de afnamedag een contactdagen (spreekuren) lijst uit 
voor zaken die bij de politie zijn ingepland. Mail deze met de 
afnameformulieren naar de politie. 

 
 

8.9 Controle bevel DNA-afname 

 
Procesplaat 15 
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Procesplaat 15 Controle bevel DNA-afname 
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controleer in SKDB of de akte op 
het juiste adres was betekend.
Stuur een nieuwe oproep of ga 

verder met het proces signaleren

Veroordeelde (na 2e kans) 
verschenen:

Controleer en verwerk/ registreer 
de resultaten van de afname

Overzicht 08 ‘bevel DNA-
afname verstuurd geen 

resultaat’

Controleer lijst 8 
(minimaal 1x per maand)

Verplaatsingen en 
afmelders worden 

1x opnieuw ingepland

Voor de 2e kansers wordt geen 
nieuw bevel uitgedraaid

Gebruik indien mogelijk alltijd de 
barcodescanner

 
 
Toelichting 
 

Functionaris Handelingen 

Administratief 
medewerker DNA 

Ontvang de afnameformulieren binnen 3 dagen van de politie 
 
Verwerken resultaat DNA-afname 
Controleer en verwerk de resultaten van de afname. Gebruik hiervoor altijd de 
barcodescanner om typefouten te voorkomen. 
Controleer of bij de afname de verificatie conform wettelijke regelingen heeft 
plaatsgevonden. 
 
Nieuwe afspraak 
Verzoekt de veroordeelde om verplaatsing van de afspraak, plan dan eenmalig 
een nieuwe afspraak in. De veroordeelde krijgt hiervoor geen nieuwe brief, 
bevel of oproep.  
De veroordeelde kan ook in overleg met de politie op een andere dag of tijdstip 
komen. 
 
De veroordeelde is – zonder bericht – niet verschenen.  
Controleer aan de hand van SKDB of op het juiste adres betekend is.  
Is op het juiste adres betekend, plan dan nog 1x een afname in en stuur een 2e 
kans brief naar de veroordeelde met datum en tijdstip waarop deze verwacht 
wordt. 
Is niet aan het juiste adres betekend, begin het proces betekenen opnieuw of 
ga naar proces signaleren als de veroordeelde inmiddels z.v.w.o.v.p. is. 
 
Bij een correcte betekening en vervolgens niet verschijnen op de contactdag 
(het spreekuur), volgt een tweede kans brief. Tenzij de veroordeelde in het 
grensgebied woont, wordt aan een veroordeelde met een adres in het 
buitenland geen tweede kans brief gestuurd. 
Indien blijkt dat er een nieuw adres bekend is, dan wordt opnieuw betekend. 
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Dit wordt gezien als een eerste kans. 

FO-OvJ Bespreek aan de hand van signalen van de coördinator DNA-v de voortgang van 
het overzicht 08 met de politie en/of DJI. 

 
Sturing 
 

Functionaris Handelingen 

Coördinator DNA-v Controleer maandelijks overzicht 08 ‘Bevel DNA-afname verstuurd geen 
resultaat’ zaken, waarin een bevel DNA-afname is aangemaakt, de 
afnamedatum is verstreken en nog geen PV- of verklaring DNA-afname is 
verwerkt.  

 

8.10 Verzoek tot signaleren 

Over dit proces vindt nog afstemming plaats met KMAR. 
 
Procesplaat 16 

Procesplaat 16. Proces Verzoek tot signalerenProcesplaat 16. Proces Verzoek tot signaleren
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juiste adres), check:
- laatste betekening
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Maak in GPS-DNA 
het verzoek 

signaleren aan (hier 
zit het bevel 

aanhouding bij)

Mail de set 
verzoek+ongetekende  

bevel aanhouding 
naar het CJIB

Ontvang verzoek en 
bevel aanhouding

Bevel aanhouding 
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een OvJ (nat)

Teken bevel 
aanhouding (nat, 
binnen 2 dagen)

Opname in OPS en 
informeer het DNA-

blok

Ontvangst 
bevestiging opname 

in OPS

 
 
 
Sturing 

Functionaris Handelingen 

Coördinator DNA-v  Controleer 2x per jaar de opgenomen signaleringen en noteer de datum 
van controle 

 Onderneem zo nodig actie 

 Signaleren gebeurt direct na niet verschijnen veroordeelde op 
afnamedag/ spreekuur (Bij veroordeelden mvovp gebeurt dit na tweede 
keer niet verschijnen) 

 Indien na signalering een adres bekend wordt dan contact met politie 
over afname 

 Signalering pas intrekken na ontvangst afnameformulier 
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8.11 Aanhouding na signalering 

 
Procesplaat 17 
 

Procesplaat 17. Proces aanhouden na signalerenProcesplaat 17. Proces aanhouden na signaleren
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Toelichting 
 

Functionaris Handelingen 

Politie Het is van belang dat na afname DNA een mail met het afnameformulier wordt 
verzonden aan het DNA-blok. Naast de mail moet het afnameformulier tevens 
per post worden verzonden naar het OM 

Administratief 
medewerker DNA 

Na ontvangst van de mail met het afnameformulier is het belangrijk om de 
veroordeelde z.s.m. (in ieder geval binnen 2 dagen) ‘af te signaleren’. Dit om 
onduidelijkheden te voorkomen 

 
Sturing 

Functionaris Handelingen 

Coördinator DNA-v  Ontvang 1x per week een overzicht van de versluierde zaken 

 Controle versluiering 

 Afsignaleren binnen 2 dagen 

 
 

8.12 Afname DNA 

 
Procesplaat 18 
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Procesplaat 18. Afname DNA Procesplaat 18. Afname DNA 
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8.13 Opname in DNA-databank 

 
Procesplaat 19 
 

Procesplaat 19. Opname in DNA-databank 
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Toelichting 
 

Functionaris Handelingen 
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Administratief 
medewerker DNA  

Voor het verzenden van de opdracht DNA-onderzoek en opname in de DNA-
databank wordt een minimale wachttermijn van 28 dagen na afname 
aangehouden. Dit in verband met het aantekenen van bezwaar en de 
verwerking daarvan. Binnen 5 dagen na deze wachttermijn worden de 
opdrachten via elektronisch bericht naar de frontdesk van het NFI 
verzonden. 
Voeg de getekende opdracht in het dossier. 
 
Neem contact op met het NFI als blijkt dat 30 dagen na het versturen van de 
opdracht nog niet is verwerkt door het NFI, (status: ingediend, 
ontvangstbevestiging). Als blijkt dat het NFI de opdracht niet in behandeling 
heeft genomen (Status: teruggeven), kijk bij toelichting wat de reden is. 
Maak – indien nodig – een nieuwe opdracht aan. 
 
Indien inmiddels een bezwaar is ingesteld, ga naar proces 
Bezwarenprocedure 

 
Sturing 
 

Functionaris Handelingen 

Coördinator DNA-v Monitor minimaal 1x per week het overzicht 15 ‘Opdracht NFI verstuurd, 
geen resultaat ontvangen’. Dit overzicht toont zaken, waarin een opdracht 
DNA-onderzoek is aangemaakt en nog geen ontvangstbevestiging of 
opdrachtbevestiging van het NFI is ontvangen.  
Controleer minimaal 1x per kwartaal de status van de overzichtslijst van het 
NFI met zaken waarin het NFI geen opdracht heeft gekregen, maar waarbij 
het volledige afnamesetje wel door het NFI is ontvangen. 
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9 Bezwaarprocedure 
 
Nadat DNA-afname heeft plaatsgevonden kan de veroordeelde binnen 14 dagen bij de rechtbank bezwaar 
aantekenen tegen opname van het DNA-profiel in de DNA-databank. In de procesbeschrijving "bijzondere 
raadkamer" staan de diverse processtappen nader uitgewerkt. 
 
Procesplaat 20 
 

Procesplaat 20 . Bezwarenprocedure 
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Ontvangst bezwaar

Registreren bezwaar

Kopie stukken DNA 
verstrekken voor 

raadkamer-
procedure

Versturen 
kennisgeving 

bezwaar aan NFI

Ontvangst 
kennisgeving 

bezwaar

Ontvang kopie 
stukken DNA

Plan bezwaar op 
raadkamer

Bezwaar gegrond

Bespreek reden 
gegrondverklaring met de 
FO-OvJ en informeer het 
NFI en sporencoördinator

Bespreken 
gegrondverklaringen 

en bepaal verder 
acties

Bezwaar ongegrond

Verwerk de 
beslissing 

ongegrond

Verstuur de 
beslissing en de 

opdracht naar het 
NFI

Ontvangst beslissing 
en opdracht

Controleer de lijst 
15 ‘opdracht NFI, 

geen resultaat’

Ontvang uitkomst bezwaar en 
opopdracht vernietiging en informeer 

het DNA-blok

 
Toelichting 
 

Functionaris Handelingen 

FO-ovj/ Coördinator DNA-
V/ Administratief 
medewerker DNA 

De relevante stukken voor de advocatuur worden aan de rechtbank gestuurd 
ter verstrekking. Het gaat hier om de standaard set, te weten bevel afname 
en het afnameformulier. 
Beoordeel of na een gegrondverklaring van een bezwaar een of een nieuw 
bevel afname-DNA mogelijk is. 
Is een bezwaar gegrond verklaard, dan wordt het celmateriaal altijd 
vernietigd. 
 

Rechtbank Verstrekken relevante stukken aan de advocaat van veroordeelde 
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Sturing 
 

Functionaris Handelingen 

Coördinator DNA-v Monitor aan de hand van overzicht 14 'Controleren ingediend bezwaar' de 
bezwaarschriften, waarin de beschikking nog niet is verwerkt in GPS-DNA.  
Bij een definitieve gegrondverklaring informeer de sporencoördinator (van 
de politie) 
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10 Vernietiging, verwijderen 
 
Procesplaat is nog niet definitief. Aanpassingen zijn mogelijk als gevolg van advies Wetenschappelijk Bureau 
Openbaar Ministerie en na afstemming met JustID en NFI 
 
Procesplaten 21 en 22 
 

Procesplaat 21. Proces vernietigen (dubbele afname)
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Ontdekking dubbele 
afname in dezelfde 

zaak

Bericht NFI om een 
dubbele afname te laten 
vernietigen en informeer 

de sporencoördinator

Vernietigen dubbele 
afname

Bericht vernietiging

Ontvang bevesiging 
vernietiging 

Verwerk de 
vernietiging in GPS-

DNA

 
 
 

Procesplaat 22.Proces verwijderen (dubbele opname)
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Ontdekking dubbele 
opname en overleg 

met zaaksOvJ

Bericht NFI om een dubbele 
opname te laten verwijderen 

en informeer de 
sporencoördinator

Verwijder dubbele 
opname

Bericht verwijdering

Ontvang bevestiging 
verwijdering 

Verwerk de 
verwijdering in GPS-

DNA
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Toelichting 
 

Functionaris Handelingen 

Coördinator DNA-v/ 
Administratief 
medewerker DNA 

Controleer bij ontdekking van een dubbele afname in dezelfde zaak of van de 
1e afname al een DNA-profiel opgenomen is in de databank. Wacht daarop 
en stuur vervolgens een bericht aan NFI om 2e afname te vernietigen. 
 
Is het profiel al in de databank opgenomen voor een eerdere zaak en je krijgt 
een hit met dezelfde persoon:  
Stuur bericht aan NFI om 2e opname te vernietigen en meld de nieuwe zaak 
als vervolgvonnis, zodat NFI de bewaartermijn kan aanpassen.  
Er hoeft geen contact opgenomen te worden met het andere parket ivm een 
eventuele vrijspraak of sepot voor de zaak van de 1e opname. Het NFI zal het 
profiel bewaren voor het “vervolgvonnis”.  
 
Verzend een opdracht tot vernietiging na overleg met de coördinator DNA-v  
 

 
Sturing 
 

Functionaris Handelingen 

 #Welk materiaal wordt verwijderd/vernietigd? 
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11 Hitmeldingen na DNA-v en notificatie 
Procesplaat is nog niet definitief. Aanpassingen zijn mogelijk na afstemming met NFI 
 
Procesplaat 23 
 

Procesplaat 23. Proces Hit-No hit
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De dossiers zonder 
Hit gaan naar het 

archief

Na opname DNA in de 
databank registreer 
‘hit- no hit’ in GPS-

DNA

Informeer parket 
over ‘no hit’ 

(elektronisch)

Informeer DNA-blok én FO-OvJ 
(van het parket waar het spoor 

matcht) over ‘hit’ d.m.v. het 
toesturen van de rapportage hit

Je ontvangt een 
rapportage hit per 

mail

Je ontvangt een 
rapportage hit per 

mail

Maak een overzicht 
van de hits

Informeer de politie (FO 
en sporencoördinator) 

én districtsOvJ

Informeer het NFI 
over een beslissing 

niet vervolging

Ontvang Beslissing 
niet vervolging en 

verwijder het spoor

Informeer over 
Beslissing nader 

onderzoek/ 
vervolging n.a.v. hit

Ontvang 
vervolgactie

Informeer DNA-blok van het parket 
dat de DNA-V opdracht heeft 

gegeven over d.m.v. het toesturen 
van de rapportage hit (CC)

Informeer 
Landelijke FO-OvJ 

bij hit in 
uitzonderlijke / zeer 

gevoelige zaken

Ontvang Hit-
melding en overleg 

met politie

Ontvang Hit-
melding en overleg 

met districtsOvJ

Bij meerdere hits uit 
verschillende parketten is 

er onderling contact

Bij verdere vervolging ga 
verder met DNA-S

 
 

Toelichting 
 

Functionaris Handelingen 

Sporencoördinator De politie is verantwoordelijk voor de verwerking van de hit in BOSZ en zet 
de hit door naar het zicht op zaken overleg of naar de Stuurploeg voor 
beoordeling door de districtsOvJ.  
Politie is tevens verantwoordelijk voor berichtgeving aan het slachtoffer. 

DNA-V coördinator Informeren veroordeelde over de hit. 
Informeren veroordeelde over niet verdere vervolging. 

 
Sturing 
 

Functionaris Handelingen 

(FO-)OvJ De (districts)officier is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van 
de veroordeelde over de vervolgactie van het OM 
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Procesplaat 23a 
 

Procesplaat 23a. Notificeren hit meldingen
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Ontvang beslissing 
wel of niet nader 

onderzoek/
vervolgen n.a.v. hit

In geval van notificeren: 
verstuur een schriftelijke 

kennisgeving aan 
veroordeelde

In geval van verder 
onderzoek/ 

vervolging maak 
een notificatieblad

Invullen 
notificatieblad 

(uitstel notificatie 
vanwege 

onderzoeksbelang)

Bijhouden lijst 
uitgestelde 
notificaties

Controle lijst 
uitgestelde 
notificatie

Ontvang notificatieblad 
indien zaak is 

geregistreerd in 
Compas/ GPS

Ontvang 
notificatieblad indien 

zaak is geseponeerd in 
BOSZ

Ontvang en verwerk 
ingevuld 

notificatieblad

Beslissing uitstel ivm onderzoeksbelang

Ontvang uitslag 
DNA-onderzoek

Informeer indien 
nodig PI/JJI over 

uitslag DNA-
onderzoek
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12 Bijlagen 
 

12.1 Beheerkader ihkv DNA-v 

 

Beheerkader DNA in 

Huisstijl versie 05.reactie Jolanda.doc 
NB deze is nog in concept. 
 
 

12.2 Voorbeelden DNA-categorieën 

 

Categorie DNA-waardigheid Gevolgen veroordeelde 

JA Ja Afnemen, bewaren 

NEE Nee Niet afnemen. 
 

BEO Beoordelen Kan door OvJ beoordeeld worden naar Ja of Nee; verwerking in 
GPS-DNA door DNA-medewerker. Ook kan de maximum straf 
worden aangepast. 

VHL Verhogend, 
verlagend 
(betreft juncto-
artikelen) 

Mogelijk verhogen van de maximum straf van een artikel, in te 
voeren door DNA-medewerker. 

IRB Irrelevant 
Beoordelen 

Kan door OvJ beoordeeld worden naar Ja of Nee; verwerking in 
GPS-DNA door DNA-medewerker. Ook kan de maximum straf 
worden aangepast. 

IRR Irrelevant Niet afnemen 
 

 
Voorbeelden 
 
Artikel DNA-

waardig 
Max. 
straf 

Strafmaat 
invloed 

Omschrijving 

art 128 Sr  NEE 1 jr.  Uitgeven voor een ander bij verkiezing 

art 252 lid 1 ahf/sub 1 Sr NEE 9 mnd  Drank schenken aan beschonkene 

art 252 lid 2 Sr VHL 6 jr. H Zwaar lichamelijk letsel als gevolg lid 1.  

art 207 lid 1 Sr IRR 6 jr.  Meineed 

art 321 Sr IRB 3 jr.  Verduistering 

art 301 lid 1 Sr JA 4 jr.  Mishandeling met voorbedachten rade 

art 304 Sr VHL  H Misdrijf tegen ouder, echtgenoot of kind, ambtenaar, 
gebruik schadelijke stoffen 

art 256 Sr JA 54 mnd  Vondeling leggen 

art 258 Sr VHL  H Vondeling leggen door ouder 

art 259 Sr VHL  L Vondeling leggen uit vrees voor ontdekking 

art 6 WVW94 BEO   Schuldig aan verkeersongeval met doden of gewonden 

art 175 lid 1a WVW94 NEE 3 jr  Schuldig aan verkeersongeval met doden 

art 175 lid 1b WVW94 NEE 18 mnd  Schuldig aan verkeersongeval met gewonden 
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art 175 lid 2a WVW94 JA 6 jr  Schuldig aan verkeersongeval met doden door roekeloos 
gedrag 

art 175 lid 2b WVW94 JA 3 jr.  Schuldig aan verkeersongeval met gewonden door 
roekeloos gedrag 

art 175 lid 3 WVW94 VHL  H Strafverhogende omstandigheden m.b.t. lid 1 en 2 van art 
175 WVW94 

art 310 Sr JA 4 jr.  Diefstal 

art 311 lid 1 Sr JA 6 jr.  Diefstal met braak 

art 26 lid1 WWM BEO   Wapenbezit 

art 55 lid 3a WWM JA 4 jr  Betreft wapen cat. II of vuurwapen cat. III 

12.3 Werkinstructie 

[moet nog worden gemaakt] 
 
 


