Afnamelocatie en doosnummer:

Waarnemer (LBZ of LBN nr.
Compleet invullen)
:
Afname door (LBZ of LBN nr.
Compleet invullen)
:

Datum: ___________·Tijd: _______uur.

SIN Sticker

VERKLARING VAN TOESTEMMING EN INSTEMMING.
Ondergetekende Stemt er vrijwillig mee in dat van hem celmateriaal wordt
afgenomen ten behoeve van een DNA-verwantschapsonderzoek, zoals bedoeld in
het artikel 151da, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering.
Verklaart dat hij is gewezen op wat de gevolgen kunnen zijn van zijn medewerking
aan dit DNA-verwantschapsonderzoek. Dit betekent dat ondergetekende begrijpt dat
door vrijwillig celmateriaal af te staan in het kader van dit DNAverwantschapsonderzoek hij ervoor kan zorgen dat tegen hem of tegen een familielid
een verdenking van een strafbaar feit kan ontstaan.
Verklaart dat hij ook is gewezen op het feit dat hij zich kan beroepen op het
verschoningsrecht en dus het belang van bepaalde familierelaties hoger kan stellen
dan het belang van de waarheidsvinding in de onderhavige strafzaak.
Verklaart dat hij is gewezen op de mogelijkheid een raadsman te raadplegen die
hem kan bijstaan bij het nemen van zijn beslissing om deel te nemen aan dit DNAverwantschapsonderzoek.
Verklaart dat hem daarbij de keuze is voorgelegd om celmateriaal af te staan door
wangslijmvlies, bloed of haarwortels af te laten nemen.
Stemt in met een afname van celmateriaal door middel van wangslijmvlies.
Stemt er mee in dat van hem celmateriaal wordt afgenomen door een door de officier
van justitie aangewezen opsporingsambtenaar, die voldoet aan bij ministeriële
regeling vastgestelde eisen.
Geeft toestemming voor vergelijking van zijn DNA-profiel met alleen de in het
onderhavige onderzoek verkregen DNA-profielen.
Begrijpt dat zijn DNA-profiel niet wordt opgenomen in de Nederlandse DNAdatabank voor strafzaken.
Begrijpt dat zijn afgenomen celmateriaal en de hiervan gemaakte DNA-profielen
zullen worden vernietigd, waarbij hij;
(aankruisen wat van toepassing is)

toestemming geeft dat zijn DNA profiel wordt vernietigd zodra de strafzaak is
geëindigd
of
[ ] wenst dat zijn DNA profiel na afloop van het DNA onderzoek wordt vernietigd.
[ ]

Behoudt zich het recht voor om zijn toestemming tot deze vrijwillige afname van zijn
celmateriaal en het gebruik daarvan ten behoeve van dit DNAverwantschapsonderzoek in te trekken.
Naam en handtekening:

