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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag

Aan heer M.R.P. Elsensohn 
Algemeen directeur 
Nederlands Forensisch Instituut 
Postbus 24044 
2490 AA  DEN HAAG 

Datum 10 februari 2021 
Onderwerp Oriëntatie op een vervolgonderzoek naar het Inspectieonderzoek 

Kwetsbaarheden in het bloed-alcoholonderzoeksproces van het NFI 

Geachte heer Elsensohn, 

In het najaar van 2020 heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid (de Inspectie) 
besloten om zich te oriënteren op de vraag of de Inspectie wel of geen 
vervolgonderzoek zou moeten gaan uitvoeren naar het Inspectieonderzoek  
Kwetsbaarheden in het bloed-alcoholonderzoeksproces van het NFI.  

De aanleiding van de Inspectie om het onderzoek op verzoek van het NFI in 2018 
te doen was de aanhouding van een NFI-medewerkster die ervan werd verdacht 
de bij haar afgenomen bloedmonsters te hebben gemanipuleerd om te verbergen 
dat zij met te veel alcohol op aan het verkeer deelnam. 

De redenen voor de Inspectie om een vervolgonderzoek te doen zijn om te 
onderzoeken of onze aanbevelingen zijn opgevolgd en of de verbetermaatregelen 
effect hebben gehad waardoor de eerder ontdekte knelpunten zijn opgelost. 

Ten behoeve van deze oriëntatie heeft de Inspectie u verzocht om, per  
aanbeveling en toezegging zoals verwoord in het rapport van de Inspectie1, 
schriftelijk en per knelpunt onderbouwd  aan te geven of en hoe er invulling aan is 
gegeven. Daarnaast heeft de Inspectie u verzocht om bij deze beantwoording de 
beleidsreactie van de minister van Justitie en Veiligheid expliciet te betrekken2.  

Uit uw zorgvuldige, inhoudelijke en navolgbare beantwoording per individueel 
knelpunt blijkt dat de evaluatie door het NFI van het rapport van de Inspectie tot 
een aantal concrete verbeteracties heeft geleid.  

Een voorbeeld hiervan is de controle die is uitgevoerd op de autorisaties. Hiermee 
zijn of kunnen kwetsbaarheden in het NFI-bloedalcoholonderzoek met betrekking 
tot mogelijk manipulatief handelen door eigen werknemers weggenomen of 
aanzienlijk verkleind worden. Helemaal uitsluiten is niet haalbaar. Daarvoor is de 
menselijke factor binnen het forensische onderzoek te belangrijk.  

1 https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/rapporten/2018/06/20/kwetsbaarheden-in-het-
bloed--alcoholonderzoeksproces-van-het-nfi  
2 https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/beleidsnotas/2018/06/20/reactie-minister-op-
inspectierapport-kwetsbaarheden-in-het-bloed-alcoholonderzoeksproces-van-het-nfi  
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Naar aanleiding van uw beantwoording heeft de Inspectie besloten dat er geen 
nader onderzoek nodig is. Met deze brief sluit de Inspectie de oriëntatie op de 
vraag of er een vervolgonderzoek moet komen naar aanleiding van het 
inspectierapport Kwetsbaarheden in het bloed-alcoholonderzoeksproces van het 
NFI uit 2018 dan ook af. 
 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
P.C.J. Neuteboom   
Hoofdinspecteur-directeur / Plv Ig  
Inspectie Justitie en Veiligheid 

  

 

 
 


