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Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van de DNA laboratoria 
erkend door de Minister van Justitie 

 
 

1. DOELEINDEN EN VERWIJZING NAAR NORMATIEVE DOCUMENTEN 

 
Het voorliggende document heeft tot doel de specifieke eisen op te lijsten voor 
laboratoria die zijn erkend door de Minister van Justitie voor het uitvoeren van DNA 
analyse in strafzaken. 

 

2. BESTEMMELINGEN 

 
 
 
- De leden van de Coördinatiecommissie  
- De leden van het Accreditatiebureau  
- Het Accreditatiesecretariaat  
- De auditoren en experten 
- De geaccrediteerde instellingen (erkende DNA laboratoria) 
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3. DEFINITIES EN/OF TOELICHTING BIJ GEBRUIKTE TERMEN 

3.1 Deskundige : Persoon verbonden aan een laboratorium die door de procureur des 
Konings aangewezen is om : 
- het DNA-profiel op te stellen van de aangetroffen sporen, 
-  in voorkomend geval, de DNA-profielen van de aangetroffen sporen onderling te 
vergelijken. 
of 
- het DNA-profiel van het referentiestaal op te stellen; 
- in voorkomend geval, de vergelijking van dat DNA-profiel met de DNA-profielen 
van de in het kader van die zaak aangetroffen sporen uit te voeren; of met 
verschillende dossiers, specifiek gekozen door de magistraat. 

 
3.2 Vergelijking van DNA-profielen : de vergelijking van genetische profielen van 
aangetroffen sporen met genetische profielen verkregen van referentiestalen of hun 
onderlinge vergelijkingen. 
 
3.3 Referentiestaal: haarwortels, wangslijmvliescellen of bloedcellen afgenomen van een 
persoon om zijn DNA-profiel op te stellen. 
 
3.4 Nationale DNA-gegevensbanken: de DNA-databanken “Criminalistiek”, 
“Veroordeelden” en “Vermiste Personen”, die beheerd worden door het Nationaal Instituut 
voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) en samen het “DNA Index System” (DIS) 
vormen. 
 
3.5 Overtuigingsstukken : voorwerpen die bewaard worden onder gerechtelijk gezag en 
die nodig zijn voor de waarheidsvinding in een strafzaak. 
 
3.6 Nationale cel: cel opgericht binnen het Openbaar Ministerie (federaal parket)  

Deze cel staat in voor: 
1) het toekennen van de unieke DNA-codenummers; 
2) het beheren van de gegevensbank met de administratieve gegevens die gelinkt 
zijn aan de DNA-codenummers; 
3) de coördinatie en het beheer van de uitwisseling en overdracht van informatie 
over de vergelijking van gegevens uit de nationale DNA-gegevensbanken; 
4) de coördinatie en het beheer van de referentiestalen en de opdrachten inzake 
DNA-onderzoek van veroordeelden; 
5) het opstellen van de processen-verbaal waaruit de overeenstemming van het 
DNA-codenummer en de naam van de betrokken persoon blijkt; 
6) het adviseren van het College van Procureurs-generaal over het strafrechtelijk 
beleid inzake de identificatieprocedure via DNA-onderzoeken in strafzaken. 

 
3.7 DIS: “DNA Index System” bestaande uit de nationale DNA-gegevensbanken (zie 
nationale DNA-gegevensbanken)  
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3.8 DNA-codenummer: het unieke referentienummer, toegekend door de nationale cel, 
dat het mogelijk maakt het DNA-profiel in verband te brengen met de naam van de 
betrokken persoon.  
 
3.9 DNA-labo: een DNA-onderzoekslaboratorium dat voldoet aan de door de Koning 
bepaalde erkenningsvoorwaarden.  
 
3.10 DNA-linkgegevens: het DNA-profiel en de bijhorende administratieve gegevens.  
 
3.11 DNA-profiel: de alfanumerieke code die specifiek is voor elk individu en die 
opgesteld is op basis van de niet-coderende sequenties van het DNA. 
 
3.12 Beheerder van de nationale DNA-gegevensbanken: persoon binnen het Nationaal 
Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) die verantwoordelijk is voor het beheer 
van de nationale DNA-gegevensbanken. 
 

4. BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

4.1. Identificatie 
van de activiteit 

DNA JUST  

4.2. Type(s) 
conformiteitsbeoo
rdeling en 
accreditatienorm 

DNA Analyse voor forensische doeleinden 

Accreditatie als beproevingslaboratorium volgens  EN ISO/IEC 
17025 

4.3. Classificatie(s) 
overeenkomstig 
BELAC 6-017 

2.4.1 

4.4. 
Referentiedocume
nt(en) voor de 
activiteit met 
vermelding van 
publicatiedatum of 
versienummer 

De wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn voor de sector 
DNA JUST zijn weergegeven in volgende documenten: 
• De wet van 22 maart 1999 betreffende de 

identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken 
• Wet 7 november 2011. - Wet houdende wijziging van het 

Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 
betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in 
strafzaken. 

• Wet van 9 april 2017 tot wijziging van het Wetboek van 
strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de 
identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken  

• KB 17 juli 2013. – Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet 
van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via 
DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van 

inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende 
wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet 
van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via 
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DNA-onderzoek in strafzaken. 
• KB van 27 november  2015 houdende uitvoering van artikel 6 

van de programmawet (II) van 27 december 2006 tot bepaling 
van de tarieven in strafzaken voor deskundigenonderzoek in 
genetische analyse in opdracht van een gerechtelijke overheid  

• Omzendbrief nr.  21/2013 van het college van Procureurs-
Generaal bij de hoven van beroep – “Omzendbrief DNA - 
identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken”, 
19/12/2013 - gewijzigde versie van 08 juni 2017. 

4.5. Instelling 
verantwoordelijk 
voor de 
ontwikkeling en 
het onderhoud 
van de activiteit 

 

FOD Justitie 
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5. BIJZONDERE VEREISTEN VAN TOEPASSING OP DE DNA 
LABORATORIA 
 

Erkende laboratoria voor DNA-analyse zijn verplicht geaccrediteerd te zijn volgens de EN 
ISO/IEC 17025 norm. De wetgeving en besluiten van de DNA-Evaluatiecommissie hebben 
echter enkele bijkomende vereisten die sommige normelementen wetmatig gaan verder 
specifiëren. 

 
Gedurende accreditatie-audits, zal een specifieke beoordeling gebeuren om de naleving van 
de volgende specifieke vereisten na te gaan, waarbij alle relevante informatie opgenomen 
zal worden in het auditverslag: 

 
EN ISO/IEC 
17025:2017 

Specifieke vereisten 

Normeis 6.2 
“Personeel” 

(-) In het laboratorium werkt minstens één deskundige die in het bezit 
is van een diploma van doctor in de wetenschappen, geneeskunde, 
farmaceutische wetenschappen, biotechnologie of bio-
ingenieurswetenschappen, en die ten minste drie jaar professionele 
ervaring heeft in het domein van de criminalistiek. 

 

(-) De directieleden van het laboratorium en de deskundigen moeten 
een uittreksel uit het strafregister voorleggen. 

 

(-) Gerechtsdeskundigen die gevorderd worden, moeten opgenomen 
zijn in het Nationaal Register van Gerechtsdeskundigen (zie 
voorwaarden voor opname - Wet van 5 mei 2019, B.S. 19 juni 2019). 

Normeis 7.1 
“Beoordeling van 
aanvragen, offertes en 
contracten” 

(-) Het laboratorium mag enkel de vergelijkingen uitvoeren van de 
DNA-profielen waarvoor zij specifiek een opdracht hebben gekregen. 
Dit betekent dat zij enkel de DNA-profielen kunnen vergelijken die 
verkregen zijn in het betreffende gerechtelijk dossier, tenzij door de 
betrokken magistraat expliciet gevorderd wordt om vergelijkingen uit 
te voeren tussen DNA-profielen verkregen in het kader van 
verschillende dossiers. 

 

(-) Het is uitdrukkelijk verboden om uit eigen beweging DNA-
profielen, verkregen in de door het laboratorium behandelde 
dossiers, te vergelijken, tenzij voor kwaliteitsdoeleinden (opsporen 
van contaminaties). 

Normeis 7.2 
“Selectie van methoden” 

(-) Het DNA-onderzoek wordt uitgevoerd volgens de aanbevolen 
internationale normen omschreven in de bijlage bij het KB 17 juli 
2013.  
 
(-) Minstens moeten de volgende 12 genetische merkers 
geanalyseerd worden: 
HUMTH01;  
VWA;  
D21S11;  
FGA;  
D8S1179;  
D3S1358;  
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D18S51;  
D10S1248;  
D22S1045;  
D2S441;  
D1S1656;  
D12S391 en  
amelogenine (geslachtsbepaling)  
 
(-) Dezelfde genetische merkers zullen onderzocht worden voor alle 
stalen, wat ook hun biologische aard is (wangslijmvlies, bloed, 
sperma, speeksel, contactsporen), met de bedoeling hun 
respectievelijke genetische profielen te kunnen vergelijken. 
 
(-) De extractie en dosering van het DNA  
Wanneer na de extractie en de dosering van het DNA de resultaten 
aantonen dat het spoor geen genetisch materiaal bevat, dan is het 
niet verantwoord over te gaan tot een amplificatie van het DNA.  
Indien de hoeveelheid gekwantificeerd DNA minder bedraagt dan 6 
picogram/microliter kan het onderzoek niet worden verdergezet. De 
magistraat kan het onderzoek in dit geval echter verder laten 
uitvoeren rekening houdend met de concrete elementen van het 
strafdossier. 

Normeis 7.4  
“Behandeling van te 
beproeven en/of te 
kalibreren objecten” 
 

(-) In het laboratorium is er een permanente dienst die de 
overtuigingsstukken in ontvangst neemt 
 
(-) In het geval van onderzoek van sporen, zorgt de deskundige van 
het laboratorium ervoor dat hij een voldoende groot deel van het 
staal bewaart om een tegenonderzoek mogelijk te maken. Blijkt dat 
onmogelijk te zijn, dan maakt hij daarvan melding in zijn verslag.  

Er wordt daarbij wel een onderscheid gemaakt tussen: 

1. Overtuigingsstukken: 
De deskundige neemt van een spoor/overtuigingsstuk enkel dat 
deel dat hij nodig heeft voor zijn DNA-onderzoek. Hierbij moet de 
deskundige ervoor zorgen dat op het overtuigingsstuk een 
voldoende deel overblijft dat niet geëxploiteerd werd om hierop 
tegenonderzoek mogelijk te maken. Het overtuigingsstuk, dat het 
niet-gebruikte deel van het spoor bevat, wordt terug overgemaakt 
aan de griffie.  
 

2. Prelevementen (swabs afgenomen door de labo’s van de 
technische en wetenschappelijke politie of door andere 
politiediensten): 
Enkel de stalen die niet op kamertemperatuur bewaard kunnen 
worden, moeten bewaard worden door het laboratorium. Dit is 
nodig omdat de griffies niet kunnen garanderen dat deze stalen in 
optimale omstandigheden bewaard worden. 

 
De deskundige preciseert in zijn rapport of er voldoende staal 
aanwezig is op het overtuigingsstuk dat teruggebracht is naar de 
griffie, dan wel of het een staal betreft dat bijgehouden wordt door 
het DNA-labo zelf. In dit laatste geval bewaart de deskundige het 
staal gedurende dertig jaar, tenzij de bevoegde magistraat een andere 
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bewaartermijn beveelt. 
 
(-)  In het geval van onderzoek van referentiestalen, vernietigt de 
deskundige het referentiestaal en de daaruit afgeleide stalen die 
DNA bevatten, uiterlijk zes maanden na de verzending van zijn 
verslag (behoudens andersluidende beslissing van de procureur des 
Konings) 
 
Wanneer het moment van vernietiging gekomen is, is het 
laboratorium ertoe gehouden om gedurende 5 jaar het bewijs van de 
vernietiging van zowel het originele spoor, het referentiestaal, de 
DNA stalen als de andere stalen die eruit afgeleid zijn, te bewaren. 
Het laboratorium moet een procedure voorzien voor het bewijs van 
de vernietiging van de stalen. 
 
 

Normeis 7.5 
“Beheersing van 
gegevens” 
 

(-) Het laboratorium mag de gegevens van DNA-onderzoeken 
bewaren in een elektronisch archief, met als doel in alle gevallen de 
traceerbaarheid ervan te waarborgen voor gerechtelijke doeleinden. 
Dit archief is anoniem en mag geen namen bevatten van de 
verdachte personen van wie een referentiestaal is afgenomen en 
onderzocht. 
 
(-) De gegevens in het elektronisch archief moeten na dertig jaar 
verwijderd worden, tenzij de bevoegde magistraat een kortere 
termijn heeft bepaald. 

Normeis 7.7  “Borgen 
van de kwaliteit van de 
beproevings- en 
kalibratieresultaten” 
 

Het laboratorium neemt jaarlijks deel aan minstens drie nationale of 
internationale erkende externe kwaliteitscontroles die door de DNA 
evaluatiecommissie zijn opgelijst en overgemaakt aan BELAC. De 
resultaten van deze deelnames zullen worden beoordeeld tijdens de 
audits 
 
Meer specifiek wordt momenteel 2x per jaar een deelname aan een 
externe kwaliteitscontrole van GEDNAP (German DNA Profiling, 
www.gednap.org) vereist. 
 
Daarbovenop heeft het laboratorium de keuze om nog 1x per jaar 
deel te nemen aan een externe kwaliteitscontrole van CTS 
(Collaborative Testing Services, http://www.ctsforensics.com/) of ISFG 
(International Society for Forensic Genetics). 
 

Normeis 7.8 
“Rapportage van 
resultaten” 
 
 

(-) Binnen de maand  vanaf de ontvangst van de vordering en de 
overdracht van de overtuigingsstukken, wordt een verslag 
overgemaakt aan de magistraat. Bij hoogdringendheid kan deze ook 
vorderen dat het verslag binnen een termijn van 2 werkdagen wordt 
overgemaakt. 
 
(-) Het verslag bevat: 

- De gegevens vervat in de vordering en het proces-verbaal van 
inbeslagname van de aangetroffen sporen 
- Een gedetailleerde beschrijving van de stalen  
- De resultaten van de eventueel uitgevoerde oriëntatietests  
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- De resultaten van het DNA-onderzoek  
- Het resultaat van de vergelijkingen van de DNA-profielen 

 
(-) Een stelselmatige gedetailleerde statistische evaluatie in het 
verslag is niet langer verplicht. Hierbij gelden volgende richtlijnen : 

a. Wanneer het DNA-profiel van het spoor afkomstig is 
van één enkele persoon, volstaat een eenvoudig antwoord van 
het type “match/ no match”. Bij “match” wordt het resultaat 
aan de hand van de verbale schaal gerapporteerd (die sinds 
2008 door alle Belgische DNA-labo’s wordt gebruikt) zonder 
opname van het statistisch resultaat in het deskundigenverslag. 
b. Wanneer het sporenprofiel een mengprofiel 
(afkomstig van twee of meer personen) of een onvolledig 
profiel betreft, of wanneer verwanten betrokken zijn, moet wel 
een gedetailleerd statistisch resultaat weergegeven worden 
aan de hand van de verbale schaal.  
c.  Wanneer er voor de sporen geen resultaten bekomen 
worden of wanneer het DNA-profiel onvoldoende informatief 
is om een statistisch voldoende waardevolle vergelijking uit te 
voeren, wordt de magistraat geadviseerd over de bijkomende 
mogelijkheden van DNA-onderzoek of over andere alternatieve 
analysemethodes 

 
(-) Bij vragen tot verdere verduidelijking en precisering van de 
beheerder van de nationale DNA-gegevensbanken, geeft het 
laboratorium antwoord binnen de drie werkdagen . 
 
(-) Specifiek met betrekking tot sporenprofielen zijn volgende eisen 
van toepassing: 
Binnen de 15 dagen na verzending van het verslag aan de 
magistraat, worden de verkregen DNA-profielen overgemaakt aan de 
beheerder van de nationale gegevensbanken voor opslag in de 
gegevensbank criminalistiek. Hierbij worden volgende gegevens 
vermeld:  

- Het notitienummer van het strafdossier 
- De naam en de gegevens van de magistraat belast met het 
strafdossier 
- De naam en de gegevens van het laboratorium waar de DNA-
profielen zijn opgesteld, alsook de referenties van het 
deskundigendossier en van de DNA-profielen 
- De biologische aard van de onderzochte stalen 
- Het geslacht van de persoon waarvan het DNA-profiel is 
opgesteld 
- In voorkomend geval, het positieve verband tussen de 
verkregen DNA-profielen; 
- In voorkomend geval, het DNA-codenummer 

 
De opgestelde DNA-profielen en de bijhorende gegevens worden via 
elektronische weg overgemaakt aan de beheerder van de nationale 
DNA-gegevensbank of zijn gemachtigde, met gebruik van de 
coderingssoftware die voldoet aan de door het NICC bepaalde 
specificiteit. Is het communicatieplatform tijdelijk niet beschikbaar, 
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dan moeten de DNA-profielen en de daaraan verbonden gegevens 
toch binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen overgemaakt 
worden via een ander kanaal.  
 
Er wordt in het rapport gepreciseerd of er voldoende staal aanwezig 
is op het overtuigingsstuk dat teruggebracht is naar de griffie, dan 
wel of het een staal betreft dat bijgehouden wordt door het DNA-
labo zelf 
 
(-) Specifiek met betrekking tot referentiestalen zijn volgende eisen 
van toepassing: 
 
Binnen de 15 dagen na verzending van het verslag aan de 
magistraat, wordt het verkregen DNA-profiel van het referentiestaal 
van de verdachte overgemaakt aan de beheerder van de nationale 
gegevensbanken voor eenmalige vergelijking met de opgeslagen 
DNA profielen. Hierbij worden volgende gegevens vermeld:  

- Het notitienummer van het strafdossier 
- De naam en de gegevens van de magistraat belast met het 
strafdossier 
- De naam en de gegevens van het laboratorium waar de DNA-
profielen zijn opgesteld, alsook de referenties van het 
deskundigendossier en van de DNA-profielen 
- De biologische aard van de onderzochte stalen 
- Het geslacht van de persoon waarvan het DNA-profiel is 
opgesteld 
- In voorkomend geval, het positieve verband tussen de 
verkregen DNA-profielen; 
- In voorkomend geval, het DNA-codenummer 

Deze gegevens worden tevens overgemaakt aan de Nationale Cel. 
Het DNA profiel zelf wordt NIET overgemaakt aan de Nationale Cel. 
 
De opgestelde DNA-profielen en de bijhorende gegevens worden via 
elektronische weg overgemaakt, met gebruik van de 
coderingssoftware die voldoet aan de door het NICC bepaalde 
specificiteit. Is het communicatieplatform tijdelijk niet beschikbaar, 
dan moeten de DNA-profielen en de daaraan verbonden gegevens 
toch binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen overgemaakt 
worden via een ander kanaal.  
 
DNA profielen van slachtoffers en derden worden NOOIT 
overgemaakt aan de beheerder van de nationale gegevensbanken 
tenzij expliciet vermeld in de vordering (in het kader van een 
statistische evaluatie door de dienst DIS). 
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6. BIJZONDERE VEREISTEN VAN TOEPASSING OP BELAC 
 

Niet van toepassing 

 
 
 
7. PRESENTATIE VAN HET TOEPASSINGSBEGIED VAN DE 

ACCREDITATIE: 
 
Geen specifieke eisen.  
________________________________________________________________________________ 
 


