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Het Nederlands Forensisch Instituut 

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bestaat bijna 70 jaar. 

Wat in de jaren ‘40 van de vorige eeuw begon als het  

Gerechtelijk Laboratorium met een handvol medewerkers, is 

uitgegroeid tot een organisatie met ruim 600 medewerkers en 

expertise in meer dan 40 onderzoeksgebieden. 

Onderzoek in straf- en vermissingszaken 
De belangrijkste taak van het NFI is het leveren 
van forensische analyses, die een essentiële rol 
spelen bij het opsporen van verdachten en het 
vrijpleiten van onschuldigen. Politie en Openbaar 
Ministerie gebruiken deze analyses bij het 
oplossen van straf- en vermissingszaken. 

Andere opdrachtgevers
Naast politie en Openbaar Ministerie maken 
steeds meer organisaties gebruik van de  
expertise van het NFI. Zowel Nederlandse 
overheidsinstellingen die zich bezighouden met 
opsporing en veiligheid, als een groeiend aantal 
organisaties in het buitenland. Internationaal 
werkt het NFI onder andere samen met 
opsporingsinstanties zoals Europol en Interpol in 
de strijd tegen grensoverschrijdende misdaad.

Reputatie
Het NFI heeft een sterke reputatie opgebouwd  
en behoort tot de meest vooraanstaande 
forensische laboratoria ter wereld. Deze positie  
is gewaarborgd in de continue focus op brede 
forensische expertise, het ontwikkelen van nieuwe 
technologie en de samenwerking met voor-
aanstaande partners. 

Visie
Technologische ontwikkelingen zullen de 
mogelijkheden van forensisch onderzoek blijven
vergroten. Het stelt onderzoekers in staat steeds 
meer en sneller informatie te halen uit steeds 
kleinere sporen. De rol van forensisch bewijs in 
straf- en vermissingszaken neemt daardoor toe, 
evenals de vraag naar snelle onderzoeks-
resultaten. De professionals van het NFI zetten 
zich dagelijks in om aan deze vraag 
tegemoetkomen. Objectiviteit en integriteit 
vormen daarbij altijd het uitgangspunt.





Alles onder een dak
Waar veel landen werken met verschillende relatief kleine 
forensische labs, heeft het NFI alle forensische kennis 
onder één dak verzameld. De expertise bestrijkt meer dan 
40  onderzoeksgebieden. Van forensische pathologie tot 
wapenonderzoek en van microsporen-analyse tot 
DNA-onderzoek.

Interdisciplinair onderzoek
De breedschaligheid van het NFI biedt veel voordelen.  
Een van de belangrijkste is dat deskundigen nauw kunnen 
samenwerken in zaken waarin meerdere onderzoeken 
lopen. Het combineren van de inzichten die elk van de 
onderzoeken oplevert, leidt tot optimale forensische 
analyses, met grote bewijswaarde voor justitie.

Steeds meer op het spoor  
door innovatie

Innovatie is de basis voor het verbeteren van prestaties. 
Bovendien vergroot het de toegevoegde waarde van 
forensisch onderzoek. Daarom is het een van de prioritei-
ten van het NFI. De innovatieprogramma’s zijn erop 
gericht meer en sneller informatie te halen uit steeds 
kleinere sporen. Die snelheid en volledigheid zijn van  
grote waarde bij het vinden van verdachten, het  
identificeren van onbekende personen en het vrijpleiten 
van onschuldigen.  

Direct inzetbaar
Bij innovatieprojecten kijkt het NFI nadrukkelijk naar  
de wensen en behoeften van opdrachtgevers. Samen  
met hen, onderzoekt het NFI welke innovaties nodig  
zijn. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat nieuwe  
producten en technieken eenvoudig en snel inzetbaar 
moeten zijn in de praktijk. 

Slim gebruik van bestaande technologie
Bij het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksmethoden, 
maakt het NFI gebruik van de kennis en expertise uit 
andere domeinen. Bijvoorbeeld door technologie waar 
universiteiten en ziekenhuizen mee werken, door te 
ontwikkelen voor forensische doeleinden. Dit levert 
aanzienlijke besparingen op in kosten en tijd. 

Grensoverschrijdend
De toename van grensoverschrijdende criminaliteit  
vraagt om internationale samenwerking tussen opsporings- 
instanties. Het NFI werkt daarom nauw samen met 
organisaties zoals Europol, Interpol en het Nucleair 
Atoomenergieagentschap om criminaliteit op wereldniveau 
te bestrijden. Belangrijke thema’s zijn de bestrijding van 
nucleair terrorisme, cybercrime en illegale dierenhandel.

Peter Berenschot, Nationale Politie, over samenwerking bij innovatie:

“Een voorbeeld is de methode voor real time identification.  
Bij het opsporen van verdachten, is snelheid geboden. Maar ook 
uiterste zorgvuldigheid. Het NFI ontwikkelde samen met 
de Landelijke Eenheid een wetenschappelijk model, dat de 
politie helpt bij de identificatie van een verdachte en de te 
ondernemen interventie.” 

Anouk Raggers-Schroeijers, operationeel manager DNA-onderzoek: 

“In 2000 deden we 1.000 onderzoeken per jaar. 
Inmiddels zijn dat er 40.000.”

Marcel de Puit, sr. wetenschappelijk onderzoeker: 

“Door chemische analyses van vingersporen, 
kunnen we in de toekomst ook uit vingersporen 
afleiden hoe oud het spoor is en wat een verdachte 
heeft gegeten, gedronken en of hij bijvoorbeeld 
drugs heeft gebruikt.”

Ed van Zalen, programmamanager CBRNe: 

“Nucleair terrorisme is een dreiging waar we 
mondiaal mee te maken hebben. Forensisch 
onderzoek speelt een belangrijke rol bij het in kaart 
brengen van terroristische netwerken.”





Beeldonderzoek en biometrie; Biologisch sporenonderzoek; Bloedspoorpatroononderzoek; 

Bodem-, water- en meststoff enonderzoek; Brandtechnisch, technisch en materiaalkundig 

onderzoek; Chemisch brandonderzoek ; Chemisch identifi catieonderzoek; Digitale technologisch 

onderzoek; DNA-onderzoek; DNA-verwantschapsonderzoek; Documentonderzoek; 

Drugsonderzoek; Elementanalyse glas en tape; Forensic sporenonderzoek (plaats delict); 

Forensisch antropologisch onderzoek; Forensisch geneeskundig onderzoek; Forensisch 

archeologisch onderzoek; Forensisch knopenonderzoek; Forensisch pathologisch onderzoek; 

Forensisch statistisch onderzoek; Forensisch toxicologisch onderzoek; Forensische 

elementanalyse; Forensische pediatrisch onderzoek; Haaronderzoek; Handschrift , machine- en 

printeronderzoek; Intelligente data-analyse; Interdisciplinair forensisch onderzoek; Kecida; 

Microsporenonderzoek; Milieuonderzoek; Onderzoek van afvalstoff en en risico’s; Onderzoek van 

explosies en explosieven; Onderzoek van kras-, indruk- en vormsporen; Onderzoek van niet-

humane biologische sporen; Schotrestenonderzoek; Spraak- en audio-onderzoek; Traangas en 

peppersprayonderzoek; Verf-, vezels- en textielonderzoek; Vergelijkend materiaalonderzoek; 

Verkeersongevallenonderzoek; Vingersporenonderzoek; Wapens- en munitie-onderzoek.



Kwaliteit in forensisch onderzoek
De betrouwbaarheid van de forensisch-
technische informatie van het NFI, moet 
boven alle twijfel verheven zijn. Daarom 
werkt het NFI met gevalideerde 
onderzoeksmethoden en zijn forensische 
analyses objectief onderbouwd. 

Toetsing
Voor opdrachtgevers is het van groot belang 
dat de kwaliteit van de diensten van het NFI, 
aantoonbaar wordt gemaakt. De Raad voor 
Accreditatie (RvA), een onafhankelijk 
instituut, toetst daarom jaarlijks of het NFI 
voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen. 
Naast een procesmatige toetsing van de 
producten en diensten van het NFI wordt ook 
kritisch gekeken naar de wetenschappelijke 
kwaliteit, consistentie en integriteit van het 
forensisch onderzoek.

Het delen van forensische kennis en kunde heeft tot  
doel forensisch inzicht te vergroten, in alle situaties  
waarin dat van belang kan zijn. Van de plaats delict tot 
artsenpraktijk en van de rechtszaal tot de plek waar een  
incident heeft plaatsgevonden. 

NFI Academy
Het kennis- en opleidingscentrum van het NFI, de NFI 
Academy, verzorgt de overdracht van kennis en expertise 
aan partners in de strafrechtsketen. 
De cursussen en trainingen richten zich op een beter 
inzicht in alle facetten van forensisch onderzoek en het 
begrip van de onderzoeksresultaten in NFI-rapporten.

Inzicht in forensisch onderzoek
Heeft een misdrijf plaatsgevonden, dan spelen de sporen 
die zijn achtergebleven een belangrijke rol in het onder-
zoek naar de toedracht (wat is er gebeurd?) of naar 
verdachten (wie heeft het gedaan?). Deze sporen kunnen 
makkelijk verloren gaan als partijen op een plaats delict 
zich onvoldoende bewust zijn van die sporen. De trainin-
gen voor onder andere ambulancepersoneel, brandweer-
medewerkers en beveiligingsmensen zijn erop gericht  
het forensisch bewustzijn van deze partijen te vergroten. 
Ook biedt het NFI cursussen aan doelgroepen die de 
resultaten van het forensisch onderzoek gepresenteerd 
krijgen, zoals officieren van justitie, advocaten en rechters. 
Begrip van forensische analyses versterkt de positie van 
deze partijen in de rechtzaal.   

Delen van forensische know-how

Mr. Paul Acda, strafrechtadvocaat, over het belang van forensisch inzicht:

“Ik doe veel herzieningszaken en het valt mij op dat vaak niet genoeg  
is doorgevraagd, bijvoorbeeld over de resultaten van DNA-onderzoek. 
Terwijl dat juist zo belangrijk is omdat de rechter er zijn conclusie  
mede op kan baseren”.



“Het NFI streeft  ernaar de meest innovatieve en klantgerichte 

leverancier van forensische producten en diensten te zijn, met als 

doel nationale en internationale organisaties die zich inzett en 

voor vrede, recht en veiligheid te voorzien van betrouwbare 

informatie uit sporen.” 

NFI Inside Out - Ontdek de wereld van de 
forensische wetenschap in 2,5 minuut.

Om deze fi lm te kunnen zien op uw smartphone is de Layar-app vereist. 
Download deze app in de App Store of Google Play.
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