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Advies ontwerpbesluit ivm invoering Wet
herziening ten nadele

Geachte ,
U heeft het College bescherming persoonsgegevens (hierna: het CBP) gevraagd, ingevolge artikel
51, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens, te adviseren over het ontwerpbesluit
houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken (hierna: DNA-Besluit) en het
Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden (hierna BIVV) in verband met de
invoering van de Wet herziening ten nadele. Hiermee voldoe ik aan uw verzoek.
Met de inwerkingtreding van de Wet herziening ten nadele per 1 oktober 2013 is in het Wetboek
van Strafvordering een regeling opgenomen die het onder stringente voorwaarden mogelijk
maakt een onherroepelijke vrijspraak te herzien. Met het oog op een eventuele herziening van de
vrijspraak ten nadele van de gewezen verdachte op grond van een novum, zoals geregeld in de
Wet herziening ten nadele, kunnen DNA-gegevens en vingerafdrukken van personen die zijn
vrijgesproken bewaard worden.
Het voorliggende ontwerpbesluit voorziet in een bewaarregeling door het DNA-besluit en het
BIVV zodanig aan te passen dat in die besluiten regels worden gesteld voor de verwerking van
DNA-gegevens en respectievelijk vingerafdrukken van personen die zijn vrijgesproken.
In de nota van toelichting bij het ontwerpbesluit staat onder punt 1:3 op blz. 11 en 12 vermeld dat
in het ontwerpbesluit de volgende regels zijn uitgewerkt:
1. De DNA-gegevens en vingerafdrukken worden slechts verwerkt bij vrijspraken die op grond
van een novum worden herzien. Een herziening kan alleen worden aangevraagd in geval van
een misdrijf waarbij de dood van een ander opzettelijk is veroorzaakt.
2. De DNA-gegevens en vingerafdrukken worden uitsluitend bewaard en gebruikt met het oog
op een eventuele herziening ten nadele.
3. Onderzoek met DNA-gegevens en vingerafdrukken van een gewezen verdachte kan alleen
plaats vinden in opdracht van de rechter commissaris.
4. Indien in opdracht van de rechter commissaris een vergelijking plaatsvindt, wordt de gewezen
verdachte, zodra het belang van het onderzoek dat toestaat, van het resultaat van de
vergelijking schriftelijk in kennis gesteld.
5. De herziening te nadele kan alleen plaatsvinden wanneer het recht tot strafvordering nog niet
is verjaard. Met het oog hierop is voorzien in bewaartermijnen die aansluiten bij de
verjaringstermijnen.
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6. De DNA-gegevens en vingerafdrukken worden vernietigd zodra naar het oordeel van de
officier van Justitie (onomstotelijk) vaststaat dat herziening ten nadele op grond van een
novum in de toekomst uitgesloten is
7. De DNA-gegevens en vingerafdrukken worden vernietigd wanneer de gewezen verdachte
overleden is
8. De DNA-gegevens en vingerafdrukken worden vernietigd wanneer de gewezen verdachte
wordt vrijgesproken naar aanleiding van een herzieningsprocedure ten voor- of ten nadele.
Het CBP merkt op dat de vernietiging van DNA-gegevens wanneer de gewezen verdachte wordt
vrijgesproken naar aanleiding van een herzieningsprocedure ten nadele zoals genoemd onder het
bovenstaande punt 8 niet is uitgewerkt in het nieuwe artikel 18a van het DNA-besluit waar de
vernietiging van de DNA-profielen van de gewezen verdachte geregeld wordt.
Weliswaar regelt artikel 16, eerste lid juncto artikel 16, derde lid (nieuw) van het DNA-besluit dat
de Justitiële Informatiedienst het Nederlands forensisch Instituut (NFI) in kennis stelt indien
gewezen verdachte in een herzieningsprocedure ten nadele is vrijgesproken of ontslagen van alle
rechtsvervolging, maar het gevolg dat aan deze in kennis stelling door het NFI moet worden
gegeven, namelijk dat terstond nadat een dergelijke kennisgeving ontvangen is het NFI de DNAgegevens vernietigt van de gewezen verdachte die in een herzieningsprocedure ten nadele is
vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, is niet in de wijziging van het DNA-besluit
geregeld. In artikel 5, vijfde lid (nieuw) van het BIVV is de vernietiging van de vingerafdrukken
van gewezen verdachte die in een herzieningsprocedure ten nadele vrijgesproken of ontslagen is
van alle rechtsvervolging wel expliciet geregeld.
In het licht van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens geeft het voorliggende
ontwerpbesluit verder geen aanleiding tot het maken van nadere op- of aanmerkingen.
Conclusie en advies
In de wijziging van het DNA-besluit is de vernietiging van DNA-gegevens wanneer de gewezen
verdachte wordt vrijgesproken naar aanleiding van een herzieningsprocedure ten nadele niet
geregeld. Het CBP adviseert u niet tot indiening van het Besluit over te gaan, dan nadat daarin
met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Hoogachtend,
Het College bescherming persoonsgegevens,
Voor het College,

Mr. W.B.M. Tomesen
Lid van het College
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