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INLEIDING

Verilabs is een full-service onafhankelijke forensische dienstverlener. Verilabs werkt in 
opdracht van politie, justitie, advocatuur, bedrijven en particulieren in binnen- en buiten-
land. Verilabs is doordrongen van het belang van ieder resultaat. Daarom werkt Verilabs 
uitsluitend met professionals die nauwgezetheid, kwaliteit en klantvriendelijkheid hoog in 
het vaandel dragen. Ieder onderzoek wordt, waar gebruikelijk, uitgevoerd onder de ISO 
17025 accreditatie. Dit vindt u terug in de rapportage.

Spoed 
Politie en justitie kunnen voor alle typen onderzoek een spoedaanvraag indienen. De snel-
heid van rapporteren hangt daarbij af van de aanvraag en het type onderzoek. Over het 
algemeen bedragen de kosten voor een spoedonderzoek minimaal het dubbele van een 
standaard onderzoek. 

Voor spoedopdrachten en spoedadvies kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week telefo-
nisch contact opnemen met Pim Volkers via het telefoonnummer 06 51 551 554

Forensisch onderzoek aanvragen
Een onderzoek aanvragen doet u door direct contact met ons op te nemen via 

Tel.:  071 528 4696
E-mail:   info@verilabs.nl  

Houd de productcode bij de hand of vermeld deze in uw bericht. 
Wij zullen u snel van dienst zijn met een passend voorstel en prijsopgave.
Indien u akkoord geeft voor het voorstel, kunt u deze ter goedkeuring voorleggen aan de 
Landelijke Toetsingscommisie. De procedure hiervoor kunt u lezen op de laatste pagina 
van deze catalogus.

Verilabs kan bijna alle denkbare forensische onderzoeken uitvoeren. Deze productcatalo-
gus geeft u een zo volledig mogelijk overzicht van onze forensische producten, diensten 
en bijbehorende levertijden. Buiten de producten in deze catalogus, leveren wij ook min-
der courante services; afwijkende analyses of geheel ander onderzoek, zoals onderzoek 
naar radioactieve stoffen. 
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Neem contact op voor uw specifieke onderzoeksvraag
Het forensisch onderzoeksgebied is blijvend in ontwikkeling, dus neem contact met ons 
op als u specifieke vragen heeft naar aanleiding van ons dienstenaanbod of in uw ogen 
ontbrekende producten of diensten. Bel of mail ons ook voor (aan)vragen met betrek-
king tot:

• Forensische intake (FIT)
• De pilot forensische opsporing en voor Politie, OM en ZM buiten de pilot om
• Onderzoek voortvloeiend uit de Wet Deskundigen in Strafzaken
• Contra-expertises en second opinions buiten de Wet Deskundigen in Strafzaken
• Forensisch onderzoek voor advocatuur
• Forensisch onderzoek voor bedrijven en particulieren
• Alle overige verzoeken met betrekking tot forensisch onderzoek

Levertijden en rapportages
Verilabs kan zeer snel leveren. Levertijden zijn wel afhankelijk van (de kwaliteit van) 
sporendragers. De snelheid en manier van rapporteren hangt ook samen met het type 
onderzoek en de prioriteit van het onderzoek. Denk aan zware misdrijven met veel 
impact op de samenleving. Verilabs geeft indicatieve resultaten per telefoon, fax of 
e-mail. Het volledige rapport ontvangt u aan het einde van de levertijd.

Quick scan
Wilt u weten of een onderzoek, contra-expertise of vervolgonderzoek zinvol is? Laat 
Verilabs eerst een quick-scan uitvoeren. Binnen enkele uren of enkele dagen maken wij 
een inschatting van de mogelijkheden en u krijgt het advies om wel of niet een volledig 
onderzoek aan te vragen. Neem hiervoor telefonisch contact op.

Accreditatie
Verilabs biedt onderzoeken aan die voldoen aan de strengste eisen. Verilabs is lid van de 
International Society for Forensic Genetics onder nummer 1458 en aangemeld bij het 
College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer m1258361. De accredi-
tatie van het lab met een kwaliteitskeurmerk als ISO 17025 bevestigt dat aan de geldende 
bepalingen wordt voldaan. 

Wie zijn Verilabs?
Verilabs is met BaseClear als partner in 2002 opgericht door Pim Volkers, Bas Reichert en 
Erna Barèl. Verilabs werkt samen met meer dan 500 forensische specialisten in binnen- en 
buitenland op het gebied van bemonsteren, analyseren en rapporteren; van eenvoudig 
tot zeer complex maatwerk onderzoek. Verilabs werkt samen met LGC Forensics. Het 
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Cold case team staat onder leiding van Angela Gallop. In Leiden zit een vaste kern van 
15 medewerkers. Waar mogelijk en van toepassing zijn onze medewerkers gescreend en 
opgenomen in deskundigenregisters.
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BIOLOGISCHE SPOREN (mens, dier, plant, DNA)

Gericht laboratoriumonderzoek en analyses met geavanceerde technieken zorgen voor de juiste 
interpretatie van al het biologisch bewijsmateriaal.

Categorie Productnaam Code

Bloedsporen Bloedspatpatroonanalyse (BPA) VL-641

Haar Vergelijkend haaronderzoek VL-627

DNA HVC VL-600A

Referentiemonster VL-601A

DNA SenCE fase I VL-602A

DNA SenCE fase II VL-602B

Maatwerk VL-603A

Maatwerk Plus / Spoedanalyse VL-603B

Kwantificering VL-608

Vooronderzoek VL-609

Analyse mengprofiel VL-609A

Differentiële lysis VL-610

Revisie materiaal VL-617

Sporenonderzoek VL-620

Voorbewerking VL-621

Low template DNA onderzoek / consensus profiel VL-629

Handmatige vergelijking DNA profielen VL-699

Toxicologie Ethanol (alcohol) analyse VL-604

Drugs analyse - algemeen VL-605

Drugs specifiek VL-605A

Basis toxicologisch VL-605B

Volledig toxicologisch VL-605C

Zure geneesmiddelen VL-605D

Antipsychotica VL-605E

Herberekening alcohol VL-612

Bepaling koolmonoxide in bloed VL-613

Toxicologisch haaronderzoek VL-616
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Categorie Productnaam Code

Ecologie Entomologie, bepalen PMI VL-657

Palynologie VL-658

Botanie VL-659

Bodemkunde VL-665

Diatomeeënanalyse - verdrinkingsdood VL-666

Antropologie Opgraven lichaam reguliere begraafplaats VL-625

Opgraven lichaam of voorwerpen VL-626

Zoeken afgedekte menselijke resten / voorwerpen VL-631

Identiteitsbepaling VL-649

Maatwerk antropologie VL-651

Archeologie- zoeken onder de grond VL-652

Osteologie - botonderzoek VL-653

Pathologie Gerechtelijke sectie VL-615

Voorlopige bevindingen sectie VL-615A

Pathologisch onderzoek – algemeen VL-618

Letseldatering VL-630

Vaststellen doodsoorzaak VL-654

Pathologisch onderzoek lijkdelen VL-655

Gezichtsreconstructie VL-667

Vraag een onderzoek aan door direct contact met ons op te nemen via 

Tel.:  071 528 4696
E-mail:   info@verilabs.nl  

Houd de productcode bij de hand of vermeld deze in uw bericht. 
Wij zullen u snel van dienst zijn met een passend voorstel en prijsopgave.
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Bloedsporen

Productnaam Code Levertijd Rapport

Bloedspatpatroonanalyse (BPA) VL-641 3 werkdagen 10-20 werkdagen

Omschrijving
Het verzamelen, registreren en analyseren van bloedvlekken, bloedspetters en andere 
bloedsporen op plaats delict(PD), stoffelijk overschot en kleding. Het veiligstellen van 
bloedmonsters voor nader DNA onderzoek. Verilabs werkt ook op basis van aangeleverde 
foto’s en beschrijvingen of plattegronden van de PD en verklaringen van verdachten en 
slachtoffers.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Hoe zijn de bloedsporen ontstaan?
• Wat is de volgorde van gebeurtenissen die hebben geleid tot het bloedspoorpatroon?
• Passen de bloedsporen bij een bestaande veronderstelling/hypothese?

Haar

Productnaam Code Levertijd Rapport

Vergelijkend haaronderzoek VL-627 15 werkdagen 15 werkdagen

Omschrijving
Met nauwkeurig microscopisch onderzoek vergelijkt Verilabs veiliggestelde haren van 
een plaats delict met de haren van een verdachte of slachtoffer. We kunnen ook bepalen 
om welk soort haar het gaat: hoofdhaar, gezichtshaar of schaamhaar. Of gaat het om 
dierenharen? 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Zijn de haren afkomstig van de verdachte (of het slachtoffer)?
• Gaat het om de haren van een mens of een dier?
• Indien dierlijk haar, welk dier betreft het hier?
• Is de beschikbare haar geschikt voor nader DNA-onderzoek?

DNA

Productnaam Code Levertijd Rapport
HVC VL-600A 3-6 werkdagen 12 werkdagen
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Omschrijving
Het maken van een DNA-profiel van een door de politie genomen bemonstering (swab). 
Er vindt geen onderzoek plaats naar de aard van het celmateriaal (bloed, speeksel of 
sperma). Verilabs vergelijkt dit DNA-profiel met de andere sporen en/of referentiemon-
sters in de zaak en laat (indien relevant) het DNA-profiel opnemen in de Nederlandse 
databank voor Strafzaken ter vergelijking met de daarin opgenomen DNA-profielen.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Is er menselijk DNA-materiaal aanwezig?
• Is het gevonden DNA-materiaal afkomstig van een verdachte, slachtoffer of betrokkene?
•  Is het gevonden DNA-materiaal afkomstig van dezelfde bron als andere sporen in de 

zaak? Zo niet, is er een match met een DNA-profiel in de Nederlandse databank voor 
Strafzaken?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Referentiemonster VL-601A 3-6 werkdagen 12 werkdagen

Omschrijving
Verilabs maakt een DNA-profiel van referentiemateriaal (wangslijmvlies, bloed, nagels of 
getrokken haren) van een persoon en laat vervolgens (indien relevant) het DNA-profiel 
opnemen in de Nederlandse databank voor Strafzaken ter vergelijking met de daarin 
opgenomen DNA-profielen. Verilabs vergelijkt het verkregen DNA-profiel ook met binnen 
de (straf)zaak bekende DNA-profielen.

Mogelijke onderzoeksvragen
•  Maak een DNA-profiel van referentiemateriaal en laat (indien relevant) het DNA-profiel 

opnemen in de Nederlandse databank voor Strafzaken ter vergelijking met de daarin 
opgenomen DNA-profielen. 

Productnaam Code Levertijd Rapport

DNA SenCE fase I VL-602A 8 werkdagen 12 werkdagen

Omschrijving
Met DNA SenCE heeft u een grotere kans op het verkrijgen van een DNA-profiel uit 
kleine hoeveelheden DNA dan bij andere technieken. Na onderzoek of er menselijk mate-
riaal aanwezig is op bewijsmateriaal, stelt Verilabs de gevonden sporen veilig voor nader 
DNA-onderzoek. DNA-profielen die met de standaardprocedure zijn verkregen, worden 
met de DNA SenCE methode verder gezuiverd, geconcentreerd en met hypergevoelige 
hulpmiddelen opnieuw geanalyseerd. Verilabs vergelijkt het verkregen DNA-profiel (of 
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profielen) met de DNA-profielen die al eerder zijn verkregen van verdachten, slachtoffers 
of getuigen binnen het betreffende gerechtelijk onderzoek. Typen materiaal die in aan-
merking komen zijn swabs, peuken, kauwgom, handschoenen, (bivak)mutsen, kleding, 
drinkflesjes, messen, (vuur) wapens e.d. 

Mogelijke onderzoeksvragen
•  Is het mogelijk om met een extra gevoelige methode een DNA-profiel te krijgen dat 

geschikt is voor een vergelijkend onderzoek? 

Productnaam Code Levertijd Rapport

DNA SenCE fase II VL-602B 10 werkdagen 12 werkdagen

Omschrijving
Dit product richt zich voornamelijk op old en cold cases en zeer complexe, minimale 
sporen. De DNA SenCE methode geeft een grotere kans op het verkrijgen van een DNA-
profiel uit kleine hoeveelheden DNA. Verilabs onderzoekt eerst of er menselijk materiaal 
aanwezig is en stelt vervolgens sporen veilig voor nader DNA-onderzoek. 
De DNA-profielen die met de standaardprocedure zijn verkregen, worden met de DNA 
SenCE methode verder gezuiverd, geconcentreerd en met hypergevoelige hulpmiddelen 
opnieuw geanalyseerd. 
Verilabs vergelijkt het verkregen DNA-profiel (of profielen) met de in de Nederlandse 
databank voor Strafzaken aanwezige DNA-profielen en met de DNA-profielen die bekend 
zijn binnen de betreffende case (veroordeelden, verdachten, slachtoffers, getuigen). 
Alle typen bewijsmateriaal komen in aanmerking voor DNA SenCE fase II onderzoek; 
kogels, hulzen en patronen in het bijzonder.

Mogelijke onderzoeksvragen
•  Kan de toepassing van moderne technieken nieuw DNA bewijsmateriaal opleveren in 

oude zaken en cold cases?
• Is er menselijk DNA aanwezig op kogels, hulzen en patronen en zo ja, van wie is het?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Maatwerk DNA onderzoek VL-603A 12-18 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Complexer DNA onderzoek aan een sporendrager, waarbij Verilabs de plaats en aard van 
de sporen onderzoekt. Maatwerk DNA onderzoek is ook van toepassing als er DNA van 
meerdere vermoedelijke daders en/of slachtoffers wordt verwacht, of als er sprake is van 
greepsporen en sporen van zedenzaken. 
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Typen materiaal die in aanmerking komen zijn swabs, peuken, kauwgom, zedensets, hand-
schoenen, (bivak)mutsen, kleding, drinkflesjes, messen, vuurwapens, kogels, hulzen e.d. 
Verilabs onderzoekt de sporendragers, neemt hiervan een of meer bemonsteringen en 
maakt hiervan een DNA-profiel. Verilabs vergelijkt het verkregen DNA-profiel ook met 
binnen de (straf)zaak bekende DNA-profielen.
De complexiteit bij dit product kan ook zitten in de noodzaak van het doen van een 
interdisciplinair vooronderzoek of bloedspatpatroonanalyse. Het betreft maatwerk, dus in 
nauw overleg bepalen we de beste aanpak.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Is er menselijk biologisch celmateriaal aanwezig en zo ja, van wie is het?
• Is er bloed, speeksel of sperma aanwezig op de sporendrager?
• Is er gemengd mannelijk/vrouwelijk DNA aanwezig?
•  Is het gevonden DNA-materiaal afkomstig van een verdachte, slachtoffer of betrok-

kene?
•  Is het gevonden DNA-materiaal afkomstig van dezelfde bron als andere sporen in de 

zaak? Zo niet, is er dan een match met een DNA-profiel in de Nederlandse databank 
voor Strafzaken?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Maatwerk PLUS / Spoedanalyse VL-603B 72 uur 6 werkdagen

Omschrijving
Binnen enkele uren kunnen wij een indicatief DNA-profiel maken. Indicatieve profielen 
bevestigen wij later met onze reguliere DNA onderzoeksmethoden. Vanwege de spoed-
eisendheid komen alleen kansrijke en zuivere DNA sporen (bloed, speeksel, getrokken 
haren, sperma) van één enkel individu in aanmerking voor dit type onderzoek.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Van wie is het menselijk biologisch celmateriaal dat is gevonden of bemonsterd? 

Productnaam Code Levertijd Rapport

Kwantificering VL-608 3-6 werkdagen 6 werkdagen

Omschrijving
Verilabs isoleert het DNA van een door de politie genomen bemonstering en bepaalt hoe-
veel menselijk DNA er in zit. Indien gewenst kan ook specifiek de hoeveelheid mannelijk 
DNA worden bepaald. 
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Mogelijke onderzoeksvragen
•  Is er genoeg menselijk DNA in een bemonstering aanwezig voor het maken van een 

DNA-profiel?
• Hoeveel mannelijk en vrouwelijk DNA is er aanwezig?

Productnaam Code Levertijd Rapport
Vooronderzoek VL-609 n.v.t. n.v.t.

Productnaam Code Levertijd Rapport

Analyse mengprofiel VL-609A In overleg In overleg

Productnaam Code Levertijd Rapport

Differentiële lysis VL-610 n.v.t. n.v.t.

Productnaam Code Levertijd Rapport

Revisie materiaal VL-617 In overleg In overleg

Productnaam Code Levertijd Rapport
Sporenonderzoek VL-620 10 werkdagen 10 werkdagen

Productnaam Code Levertijd Rapport

Voorbewerking VL-621 n.v.t. n.v.t.

Productnaam Code Levertijd Rapport

Low template DNA onder-
zoek / consensus profiel VL-629 10 werkdagen 10 werkdagen

Omschrijving
Minimale DNA sporen bevatten soms zo weinig DNA dat niet alle DNA kenmerken ook 
zichtbaar worden. Soms kunnen artefacten de analyse verstoren. Daarom is herhaald 
DNA onderzoek nodig om te zien welke DNA kenmerken betrouwbaar kunnen worden 
waargenomen. Indien mogelijk wordt uit deze herhaalde DNA kenmerken een consensus 
DNA-profiel gemaakt. 
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Mogelijke onderzoeksvragen
• Kan een consensus DNA-profiel worden gemaakt van het sporenmateriaal? 

Productnaam Code Levertijd Rapport

Handmatige vergelijking VL-699 5 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Verilabs vergelijkt DNA-profiel(en) met binnen een (straf)zaak bekende DNA-profielen of 
met een andere set van profielen (binnen of buiten onze eigen DNA databank). Dit kan 
gaan om DNA-profielen die eerder in Verilabs DNA onderzoek zijn gemaakt of extern 
aangeleverde DNA-profielen. Handmatige vergelijking is alleen zinvol als het te vergelijken 
DNA-profiel niet al is opgenomen in de Nederlandse DNA-databank voor Strafzaken.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Is er een overeenkomst met het aangeleverde DNA-profiel?

Toxicologie

Productnaam Code Levertijd Rapport

Alcohol analyse (ethanol) VL-604 10 werkdagen 15 werkdagen

Omschrijving
Verilabs zoekt gericht naar de aanwezigheid van alcohol in bloed en/of urine. Hoewel 
andere soorten drugs, geneesmiddelen of bestrijdingsmiddelen kunnen worden aange-
troffen, richt de onderzoeksvraag zich specifiek op de kwantitatieve aanwezigheid van 
alcohol. In de rapportage doet Verilabs, indien gewenst, ook een uitspraak over de mate 
waarin de gevonden hoeveelheid het gedrag of bewustzijn kan hebben beïnvloed. Dit 
dient u echter wel voor aanvang van het onderzoek aan te geven.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Is er alcohol aanwezig in lichaamsmateriaal? In welke concentratie?
• Kan de aanwezige concentratie het gedrag of bewustzijn hebben beïnvloed?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Drugs analyse algemeen VL-605 In overleg In overleg

Omschrijving
Verilabs zoekt naar de aanwezigheid van drugs in lichaamsmaterialen, waarbij we ons niet 
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beperken tot alleen bloed of urine. Onder de noemer van dit product vallen ook genees-
middelen, bestrijdingsmiddelen, alcohol en andere gedrag-beïnvloedende substanties met 
dien verstande dat we niet naar een specifieke drug op zoek zijn. Wij rapporteren de con-
centratie per aangetroffen substantie en doen indien gewenst een uitspraak over de mate 
waarin de substantie in de gevonden concentratie het gedrag of bewustzijn kan hebben 
beïnvloed. Dit dient u echter wel voor aanvang van het onderzoek aan te geven.

Mogelijke onderzoeksvragen
•  Zijn er sporen van drugs in lichaamsmateriaal aanwezig? Zo ja, welke en in welke  

concentratie?
• Hoe kunnen de gevonden concentraties het gedrag of bewustzijn hebben beïnvloed?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Drugs analyse specifiek VL-605A 10 werkdagen 
(spoed 4 dgn.) In overleg

Omschrijving
Onderzoek naar de aanwezigheid van drugs; cannabis, cocaïne, methadon, amfeta-
mine, benzodiazepinen en ander opiaten in bloed, urine en organen. Wij rapporteren de 
concentratie per aangetroffen substantie, maar we kunnen ons ook beperken tot scree-
nend onderzoek waarbij we alleen vaststellen of bepaalde stoffen aanwezig zijn in het 
te onderzoeken lichaamsmateriaal. Indien gewenst, kunnen wij een uitspraak doen over 
de mate waarin de substantie in de gevonden concentratie het gedrag of bewustzijn kan 
hebben beïnvloed. Dit dient u echter wel voor aanvang van het onderzoek aan te geven.

Mogelijke onderzoeksvragen
•  Zijn er sporen van drugs in lichaamsmateriaal aanwezig? Zo ja, welke en in welke  

concentratie?
• Is specifieke drug X aanwezig in het lichaamsmateriaal?
• Hoe kunnen de gevonden concentraties het gedrag of bewustzijn hebben beïnvloed?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Basis toxicologisch VL-605B 10 werkdagen 
(spoed 4 dgn.) 30 werkdagen

Omschrijving
Een snelle screening van bloed, urine en organen naar de aanwezigheid van een groot 
aantal veelvoorkomende drugs en geneesmiddelen waaronder antidepressiva, canna-
binoïden, amfetamine, amitriptyline, chlorpheniramine, citalopram, cocaïne, cyclizine, 
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desipramine, dextropropoxyphene, diphenhydramine, dothiepin, fluoxetine, imipramine, 
ketamine, lamotrigine, methadon, mirtazapine, nortriptyline, paroxetine, procyclidine, 
propranolol, sertraline, tramadol en venlafaxine.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Zijn er sporen van drugs of geneesmiddelen in bloed (urine, organen) aanwezig?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Volledig toxicologisch VL-605C 10 werkdagen 
(spoed 4 dgn.) 30 werkdagen

Omschrijving
Onderzoek als Basis toxicologisch, uitgebreid met een reeks minder vaak voorkomende 
medicijnen. 

Mogelijke onderzoeksvragen
•  Zijn er sporen van drugs of geneesmiddelen in bloed (urine, organen) aanwezig?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Zure geneesmiddelen VL-605D 10 werkdagen 
(spoed 4 dgn.) 30 werkdagen

Omschrijving
Onderzoek naar de aanwezigheid van ‘zure’ geneesmiddelen; aspirine, barbituraten, 
carbamazepine, diclofenac, ibuprofen, paracetamol, phenytoin, primidone en andere zure 
geneesmiddelen in bloed en urine. Wij rapporteren de concentratie per aangetroffen stof, 
maar we kunnen ons ook beperken tot screenend onderzoek waarbij we alleen kwalita-
tief vaststellen welke zure geneesmiddelen aanwezig zijn. 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Zijn er sporen van zure geneesmiddelen aanwezig in bloed en/of urine? 
• Zo ja, welke geneesmiddelen en in welke concentratie?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Antipsychotica VL-605E 10 werkdagen 
(spoed 4 dgn.) 30 werkdagen

Omschrijving
Onderzoek naar de aanwezigheid van antipsychotica; chlorpromazine, clozapine, flupen-
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tixol, fluphenazine, haloperidol, olanzapine, quetiapine, reboxetine, risperidone, trifluope-
razine en zuclopentixol - in bloed en urine. Wij rapporteren de concentratie per aange-
troffen antipsychoticum, maar we kunnen ons ook beperken tot screenend onderzoek 
waarbij we alleen rapporteren welke antipsychotica we aantreffen.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Zijn er sporen van antipsychotica aanwezig in bloed en/of urine? 
• Zo ja, welke en in welke concentratie?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Herberekening alcohol VL-612 3 werkdagen 10 werkdagen

Omschrijving.
In de context van verkeersongevallen en aanhoudingen die verband houden met ver-
moed alcoholmisbruik, voert Verilabs onderzoeken uit voor de herberekeningen van 
alcoholpercentages. Hierbij gaat het om de correctie die moet worden gemaakt voor de 
drankinname (schrikborrels) en/of het tijdsverloop die plaatsvinden tussen het tijdstip van 
voorval/aanhouding en het tijdstip van ademanalyse of monsterafname.

Mogelijke onderzoeksvragen
•  Wat is het ademalcoholgehalte / alcoholconcentratie in bloed of urine op tijdstip adem-

analyse/monsterafname na correctie voor drankinname en tijdsverloop tussen voorval/
aanhouding en betreffende ademanalyse/monsterafname?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Koolmonoxide in bloed VL-613 10 werkdagen 30 werkdagen

Omschrijving.
Verilabs onderzoekt de aanwezigheid van koolmonoxide in bloed. Behalve het kwantitatieve 
onderzoek naar de concentratie koolmonoxide(indien aangetoond), kan Verilabs ook rap-
porteren over het mogelijk effect van de gevonden concentratie op bewustzijn en gedrag.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Is er koolmonoxide in het bloed aanwezig? Zo ja, in welke concentratie?
• Wat is het effect van de gevonden concentratie op het bewustzijn en het gedrag?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Toxicologisch haaronderzoek VL-616 6-20 werkdagen 6-20 werkdagen 
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Omschrijving
Er zijn verscheidene mogelijkheden voor toxicologisch haaronderzoek; van het vaststellen 
van drugsgebruik of medicijngebruik door het individu tot het vinden en verklaren van de 
aanwezigheid van toxische stoffen op het haaroppervlak. U kunt het beste bellen voor 
meer informatie over de mogelijkheden voor uw specifieke onderzoeksvraag. 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Heeft de degene van wie het haar afkomstig is drugs gebruikt?
• Welke kenmerken heeft de leefomgeving van degene van wie het haar afkomstig is?
• Aan welke stoffen is het haar blootgesteld?
• Wat is het dieet van de persoon of het dier waarvan de haar afkomstig is?

Ecologie

Productnaam Code Levertijd Rapport

Entomologie, bepalen PMI VL-657 15 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Het postmortale tijdsinterval (PMI) is de tijd die is verstreken vanaf het moment van 
overlijden tot het moment van onderzoek. Bij het vaststellen van het PMI past Verilabs 
verschillende technieken toe; visuele datering, koolstofdatering en datering op basis van 
de omgeving van de vindplaats van een lijk. Het onderzoek naar entomologische sporen 
omvat de analyse van aanwezige insecten op en rondom de menselijke resten. We kun-
nen bijvoorbeeld ook ontdekken dat een lijk is verplaatst vanuit een watergebied door de 
analyse van aanwezige algen. 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Wat is het postmortale tijdsinterval(PMI) van de gevonden menselijke resten?
• Hoeveel tijd is verstreken sinds het dumpen van het lijk tot het moment van ontdekking? 

Productnaam Code Levertijd Rapport

Palynologie VL-658 20 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Verilabs doet onderzoek naar pollen, schimmels en stuifmeel (zowel recente als fossiele). 
Deze sporen vormen dikwijls waardevol biologisch bewijsmateriaal van niet-menselijke 
oorsprong, mits correct veiliggesteld. U kunt Verilabs 24 uur per dag inschakelen voor 
onderzoek op locatie om de maximale hoeveelheid informatie en bewijs te verzamelen en 
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veilig te stellen. U kunt bij ons ook altijd terecht voor telefonisch advies op afstand over 
het correct en veilig verzamelen van monsters.

Mogelijke onderzoeksvragen
•  Zijn er op plaats delict microsporen van niet-menselijke biologische aard die van nut 

kunnen zijn bij het onderzoek?
• Hoe stellen wij het gevonden niet-menselijke biologische bewijsmateriaal veilig?
• Welk vervolgonderzoek is mogelijk aan de veiliggestelde sporen? 

Productnaam Code Levertijd Rapport

Botanie VL-659 20 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Verilabs doet onderzoek naar plantaardig materiaal en micro-organismen die bewijs-
materiaal kunnen opleveren. Bijvoorbeeld als het plantmateriaal druggerelateerd is. De 
variatie aan mogelijk onderzoeksmateriaal is vrijwel oneindig groot; van bladmateriaal 
tot schimmels, van wortels tot monsters van water. Indien wij vaststellen dat het dierlijk 
materiaal(bloed, haar, weefsel) betreft, kunnen wij vaststellen welk soort dier het betreft.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Is het gevonden plantmateriaal gerelateerd aan drugs (cannabis, paddenstoelen)?
• Betreft het plantmateriaal of gaat het om een dier?
• Is het gevonden (plant)materiaal van een beschermde soort? 

Productnaam Code Levertijd Rapport

Bodemkunde VL-665 20 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Onder de noemer bodemkunde(pedologie) valt het onderzoek naar biologische bodem-
materialen, flora, fauna en micro-organismen. Naast forensisch onderzoek in strafzaken 
met menselijke slachtoffers, gebeurt bodemkundig onderzoek ook in het kader van de 
handel in beschermde en bedreigde planten- en diersoorten.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Kan het eten van een giftige plant de oorzaak van overlijden zijn geweest?
• Kunnen de biologische sporen gekoppeld worden aan een specifieke locatie?
• Is dit bewijsstuk in contact geweest met oppervlaktewater? Zo ja, hoe lang?
•  Van welke plant- of diersoort is dit materiaal afkomstig en gaat het om een 

beschermde soort?
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Productnaam Code Levertijd Rapport

Diatomeeënanalyse 
- verdrinkingsdood VL-666 20 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Als een lichaam in verregaande staat van ontbinding is naar aanleiding van een mogelijke ver-
drinkingsdood, kan Verilabs met een diatomeeënanalyse vaststellen wat de doodsoorzaak is.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Is deze persoon aan de verdrinkingsdood overleden?

Antropologie

Productnaam Code Levertijd Rapport

Opgraven lichaam reguliere begraafplaats VL-625 Direct n.v.t.

Omschrijving
Verilabs adviseert bij het opgraven van menselijke overblijfselen die begraven liggen op 
een begraafplaats. Met de expertise van Verilabs kan de opgraving zonder beschadiging 
en contaminatie plaatsvinden, zodat forensisch onderzoek op het stoffelijk overschot 
optimale resultaten oplevert.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Hoe halen we dit stoffelijk overschot uit het graf voor nader forensisch onderzoek?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Opgraven lichaam of voorwerpen VL-626 5-10 werkdagen 10 werkdagen

Omschrijving
Verilabs adviseert bij het uitgraven en documenteren van menselijke resten en/of voor-
werpen. Het uitgangspunt hierbij is het behoud van de samenhang tussen lichaam(sdeel), 
voorwerp(en) en omgeving(sporen), bijvoorbeeld gereedschapssporen. Door het correct 
en deskundig veiligstellen van het bewijsmateriaal kan het postmortale tijdsinterval, de 
tijdsperiode sinds deponering en de methode van deponering zo nauwkeurig mogelijk 
worden bepaald.

Mogelijke onderzoeksvragen
•  Hoe kunnen we al het relevante bewijsmateriaal dat begraven ligt veiligstellen voor 

nader forensisch onderzoek?
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Productnaam Code Levertijd Rapport

Zoeken afgedekte menselijke  
resten / voorwerpen VL-631 5 werkdagen 10 werkdagen

Omschrijving
Verilabs is expert in het veiligstellen van verborgen stoffelijke overschotten en ander 
relevant (biologisch) materiaal op locatie. Bij dit product gaat het er niet alleen om dat 
monsters correct en zonder vervuiling worden verzameld. Minstens zo belangrijk is dat 
alle relevante materialen (lichaamsdelen, voorwerpen, biologisch omgevingsmateriaal) 
daadwerkelijk worden gevonden en veiliggesteld voor nader forensisch onderzoek. 
Verilabs weet als geen ander de sporen te herkennen die van belang kunnen zijn voor uw 
zaak.

Mogelijke onderzoeksvragen
•  Hoe kunnen wij op locatie afgedekte lichaamsdelen en voorwerpen veiligstellen voor 

nader forensisch onderzoek? 
•  Hoe identificeren wij op locatie alle relevante sporen bij afgedekte lichaamsdelen en 

voorwerpen? 

Productnaam Code Levertijd Rapport

Identiteitsbepaling VL-649 10 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Verilabs voert antropologische secties uit op stoffelijke overschotten. Hierbij leggen wij de 
kenmerken vast die onderdeel uitmaken van de identiteit van een overledene. Naast alge-
mene identiteitskenmerken als geslacht, lengte en leeftijd bij overlijden, worden eventuele 
pathologische afwijkingen geconstateerd en gedocumenteerd. 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Welke leeftijd had de overledene bij overlijden?
• Welke lengte had de overledene toen hij of zij nog leefde? 
• Was de overledene een man of een vrouw?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Maatwerk antropologie VL-651 In overleg In overleg

Omschrijving
Complexe antropologische onderzoeken over meerdere locaties of een combinatie van 
verschillende disciplines. Of het nu gaat om stoffelijke overschotten, opgravingen van 
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voorwerpen, nieuwe zaken of oude zaken, neem contact op om uw zaak toe te lichten 
en uw wensen kenbaar te maken. Het betreft antropologisch maatwerk, dus in nauw 
overleg bepalen we de beste aanpak en levertijd.

Mogelijke onderzoeksvragen
•  Hoe identificeren wij op (diverse) locaties alle relevante sporen bij afgedekte lichaams-

delen en voorwerpen? 
•  Welke identiteitskenmerken en eventuele afwijkingen passen bij het stoffelijke over-

schot?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Archeologie – zoeken onder de 
grond VL-652 5 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Verilabs adviseert en ondersteunt bij het zoeken naar menselijke resten en/of voorwer-
pen die zich onder de grond bevinden. Het uitgangspunt bij de ontdekking en eventuele 
opgraving is het behoud van de samenhang tussen lichaam(sdeel), voorwerp(en) en 
omgeving(sporen).

Mogelijke onderzoeksvragen
•  Hoe kunnen we al het relevante bewijsmateriaal dat begraven ligt ontdekken, vastleg-

gen en veiligstellen voor nader forensisch onderzoek?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Osteologie - botonderzoek VL-653 10 werkdagen 30 werkdagen

Omschrijving
Verilabs voert reconstructies uit aan de hand van gevonden skeletonderdelen (botten). 
Behalve identiteitskenmerken, leveren botten ook informatie over de manier van overlij-
den, leefomgeving en eventuele ziektebeelden.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Gaat het om de botten van een mens of een dier?
•  Welke identiteitskenmerken (lengte, geslacht, leeftijd) kunnen we afleiden uit de 

gevonden skeletonderdelen?
• Welke informatie geven de botten over de oorzaak van overlijden?
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Pathologie

Productnaam Code Levertijd Rapport

Gerechtelijke sectie VL-615 24 uur 10-30 werkdagen

Omschrijving
Verilabs voert secties uit bij het vermoeden van een onnatuurlijke doodsoorzaak in de 
context van gerechtelijk onderzoek. In opdracht van een officier van justitie of rechter-
commissaris bestaat de mogelijkheid om op locatie een gerechtelijke sectie te verrichten. 
Het materiaal dat wij afnemen, dragen wij af aan de politie, zolang het geen sectiemateri-
aal voor nader pathologisch onderzoek betreft. 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Wat is de doodsoorzaak?
• Wat zijn de identiteitskenmerken (geslacht, lengte, leeftijd) bij overlijden?
• Welke rol speelt medische problematiek bij het overlijden? 

Productnaam Code Levertijd Rapport

Voorlopige bevindingen sectie VL-615A 24 uur 24 uur

Omschrijving
Dit product betreft een verslag met voorlopige bevindingen bij een gerechtelijke sectie 
(zie ook VL-615). Veelal toegepast in situaties waarbij haast is geboden. Het materiaal dat 
wij afnemen, bewaren wij voor eventueel nader forensisch pathologisch onderzoek met 
volledige rapportage van de definitieve bevindingen.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Wat is de doodsoorzaak?
• Wat zijn de identiteitskenmerken (geslacht, lengte, leeftijd bij overlijden)?
• Welke rol speelt medische problematiek bij het overlijden? 

Productnaam Code Levertijd Rapport

Pathologisch onderzoek VL-618 24 uur tot 30 dagen 24 uur tot 30 dagen

Omschrijving
Verilabs biedt uitgebreide pathologische diensten voor Openbaar Ministerie, advocatuur, 
politie, bedrijven en particulieren. Second opinion onderzoek vormt hierbij een belangrijk 
onderdeel. Productcode VL-618 is de paraplu voor een grote diversiteit aan onderzoeken; 
van letselinterpretatie en postmortale tijdbepaling tot het maken van reconstructies en 
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dossieronderzoek. Voor al het denkbare pathologisch maatwerkonderzoek kunt u dus bij 
ons terecht, ook waar disciplines lijken te overlappen. 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Wat is de doodsoorzaak?
• Wanneer en hoe is het letsel ontstaan?
• Is er sprake van vergiftiging?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Letseldatering VL-630 3 werkdagen 10 werkdagen

Omschrijving
Letseldatering betreft microscopisch onderzoek naar letsel aan het stoffelijk overschot van 
een overleden persoon om te bepalen welke tijd is verstreken sinds het ontstaan van het 
letsel en het moment van overlijden. Leefomgevingsfactoren en de lichamelijke conditie bij 
leven worden meegenomen bij het bepalen van het resultaat. Een belangrijke rol speelt de 
toepassing van immunohistochemie, de specialistische wetenschap gericht op het lokalise-
ren van antigenen in biologische weefsels met behulp van specifieke antilichamen.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Hoe lang voor het overlijden is het letsel ontstaan?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Vaststellen doodsoorzaak VL-654 24 uur 10 werkdagen

Omschrijving
Verilabs voert spoed pathologische secties uit met als primaire doel het vaststellen van de 
doodsoorzaak. Dit gebeurt meestal in de context van gerechtelijk onderzoek. In opdracht 
van een officier van justitie of rechter-commissaris bestaat de mogelijkheid om dit onder-
zoek op locatie (plaats delict) te verrichten.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Wat is de doodsoorzaak?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Pathologisch onderzoek lijkdelen VL-655 24 uur 10 werkdagen

Omschrijving
Verilabs voert forensisch pathologisch onderzoek uit aan losse delen van een stoffelijk 
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overschot om zoveel mogelijk informatie over een zaak vast te leggen. Een onderdeel 
vormt het veiligstellen van DNA voor het bepalen van de identiteit. Verilabs is zich bewust 
van de impact van dit werk en staat altijd klaar voor opsporingsteams in spoedeisende 
zaken.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Is een oorzaak van overlijden vast te stellen?
• Hoe zijn de lijkdelen losgekomen van het lichaam?
• Is de identiteit van het slachtoffer te bepalen?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Gezichtsreconstructie VL-667 In overleg In overleg

Omschrijving
Het resultaat van dit product is een 3D kleimodel van het gezicht van een stoffelijk over-
schot. De 2-dimensionele variant is een foto van dit kleimodel. Verilabs is expert in het 
reconstrueren van gezichten aan de hand van beschikbaar schedelmateriaal, relevante 
weke delen en resterend weefsel. Ook de omgevingsfactoren van de vindinglocatie tellen 
mee bij de reconstructie. 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Welke gezicht had een stoffelijk overschot?
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STOFFEN EN VOORWERPEN

Voor forensisch onderzoek van alle typen voorwerpen, stoffen en materialen kunt u bij Veri-
labs terecht; van eenvoudig onderzoek tot zeer complex maatwerk. Onze forensische experts 
leveren snel, betrouwbaar en objectieve kwaliteit met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid. 

Categorie Productnaam Code

Verdovende  
middelen

Identificatie verdovende middelen VL-644

Onderzoek verpakkingen VL-645

Vuurwapens en 
munitie

Vergelijkend munitieonderzoek VL-634

Vergelijkend munitieonderzoek met vuurwapen VL-635

Vergelijkend munitie onderzoek zonder vuurwapen VL-635A

Wapenclassificatie, complexiteit en conditie VL-636

Specialistisch vuurwapenonderzoek VL-637

Reconstructie van serienummers VL-639

Schotresten Afstandsbepaling en vuurbereik VL-642

Specialistisch onderzoek, o.a. conversie vuurwapens VL-643

Schotbeschadiging en -verwonding VL-697

Onderzoek kleding schotresten VL-697A

Glas Vergelijkend glasonderzoek VL-633

Bepalen automerk a.d.h.v. venster autolamp VL-633A

Verf Vergelijkend verfonderzoek VL-646

(Auto)merk herkennend verfonderzoek VL-646A

Vezel Veiligstellen vezelsporen VL-647

Vezel contactsporenonderzoek VL-648

Vezelonderzoek - algemeen VL-692

Kras-, indruk- en
vormsporen

Vergelijkend werktuigsporenonderzoek VL-695

Herkomstonderzoek - soucheonderzoek VL-696

Elementenanalyse Identificatie onbekende stoffen VL-691

Vraag een onderzoek aan door direct contact met ons op te nemen via 

Tel.:  071 528 4696
E-mail:   info@verilabs.nl  



30

Ver i lab s  fo rens i s ch  p roduc tove r z i ch t

Ca ta logus  2013

Houd de productcode bij de hand of vermeld deze in uw bericht. 
Wij zullen u snel van dienst zijn met een passend voorstel en prijsopgave. 
Verdovende middelen

Verdovende middelen

Productnaam Code Levertijd Rapport

Identificatie verdovende middelen VL-644 5 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Verilabs stelt de aanwezigheid van verdovende middelen vast, in relatie tot de Opiumwet 
of de Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Wij identificeren welke specifieke drug(s) 
het betreft; cocaïne, heroïne, GHB, methadon, opium, LSD, (met)amfetamine, XTC, 2C-B, 
psilocine en psilocybine (paddenstoelen) of andere. Met vergelijkend drugsonderzoek 
krijgt u belangrijke informatie over de – wel of niet gelijke – herkomst van afzonderlijke 
bewijsmaterialen. Denk ook aan precursoren en hulpmiddelen voor drugsproductie, ver-
snijdingsmiddelen en gebruikte chemicaliën.

Mogelijke onderzoeksvragen
•  Zijn er stoffen aanwezig die zijn vermeld op de lijsten van de Opiumwet of de Wet 

voorkoming misbruik chemicaliën? Zo ja, welke?
•  Zijn verschillende afzonderlijke bewijsmaterialen afkomstig van hetzelfde bronmateriaal, 

dezelfde partij drugs?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Onderzoek verpakkingen  
verdovende middelen VL-645 15 werkdagen 30 werkdagen

Omschrijving
Verilabs weet toeleveringsketens aan elkaar te koppelen door het toepassen van geavan-
ceerde methodes voor het vergelijken van partijen drugs en alle typen verpakkingsmate-
riaal, waaronder papier, plastic zakken en krimpfolie. Met nauwkeurige gewichtsbepa-
ling kunnen we belangrijke aanwijzingen geven over de aanwezigheid van drugs die zijn 
verborgen of opgenomen in andere materialen. 

Mogelijke onderzoeksvragen
•  Welke informatie over de herkomst van de drugs kunnen we ontleden uit de verpakking?
• Wat is het gewicht van de gevonden stof(fen) in het materiaal?
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Vuurwapens en munitie

Productnaam Code Levertijd Rapport

Vergelijkend munitie-onderzoek VL-634 5 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Verilabs voert vergelijkend en technisch onderzoek uit om zoveel mogelijk gegevens over 
schietincidenten en de daarbij gebruikte kogels, patronen en vuurwapens vast te leggen. U 
kunt Verilabs’ expertise inzetten bij de reconstructie van schietincidenten. Voor internatio-
naal onderzoek vergelijken wij de sporen van vuurwapens die in Nederland zijn veiliggesteld 
met de sporen van schietincidenten in het buitenland. Met ballistisch onderzoek geven wij 
inzicht in de baan van projectielen en de effecten hiervan. Onder dit product valt ook het 
onderzoek naar (oude) vuurwapens in het kader van de Wet wapens en munitie.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Bepaal het kaliber en het type kogel naar aanleiding van een röntgenfoto of CT-scan.
• Zijn de metaalfragmenten afkomstig van een kogel?
• Kan het vuurwapen per ongeluk of door een defect zijn afgegaan?
• Wat is de schootsafstand, gezien de aard van de inslag?
• Wat is het fabricagejaar van het vuurwapen en is er sindsdien iets gewijzigd?
• Passen de bevindingen over het schietincident bij de verklaringen van betrokkenen?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Vergelijkend munitie-onderzoek 
met vuurwapen VL-635 5 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Bij dit product zijn er één of meerdere verdachte vuurwapens beschikbaar voor het onder-
zoek naar schietincidenten en de daarbij gebruikte kogels, patronen en vuurwapens. Als 
er geen koppeling kan worden aangetoond tussen het vuurwapen en de meegeleverde 
kogels/patronen, kunnen wij in overleg met het NFI aanvullende informatie verschaffen 
door een vergelijking met de Landelijke Verzameling Kogels en Hulzen (LVKH) en het 
internationale Integrated Ballistics Identification System (IBIS) met eerder vastgelegde 
sporen uit andere Europese landen.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Is de verschoten munitie (kogels en hulzen) afkomstig uit dit vuurwapen?
•  Gaat het om een ander vuurwapen dan het aangeboden exemplaar? Zo ja, welk soort, 

type en merk?
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• Is er een verband tussen afzonderlijke (internationale) schietincidenten?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Vergelijkend munitie-onderzoek 
zonder vuurwapen VL-635A 5 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Bij dit product zijn er geen verdachte vuurwapens beschikbaar voor het onderzoeken van 
gebruikte kogels, patronen en vuurwapens. Door een vergelijking met de Landelijke Ver-
zameling Kogels en Hulzen (LVKH) en het internationale Integrated Ballistics Identification 
System (IBIS) kunnen wij informatie verschaffen over een mogelijke relatie met andere 
schietincidenten.

Mogelijke onderzoeksvragen
•  Is de verschoten munitie (kogels en hulzen) afkomstig uit één of meerdere vuurwapens?
• Om welke soort, merk en type vuurwapen gaat het?
• Is er een verband tussen afzonderlijke (internationale) schietincidenten?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Wapenclassificatie, complexiteit 
en conditie VL-636 5 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Verilabs onderzoekt aangeleverde vuurwapens om te bepalen welk type wapen en munitie 
het betreft. Standaard voeren wij een functietest uit waarbij we controleren of er modifica-
ties zijn aangebracht die van invloed zijn op de classificatie (modificaties kunnen het type 
veranderen). Eventuele defecten aan het vuurwapen worden onderzocht en beschreven.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Welk type wapen is dit?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Specialistisch vuurwapen- 
onderzoek VL-637 5 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Verilabs doet uitgebreid onderzoek naar de werking van aangeleverde vuurwapens. We 
doen onder andere een schotafstandsbepaling, we registeren de trekkerdruk en onder-
zoeken of het wapen afgaat als het op de grond valt. 
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Mogelijke onderzoeksvragen
• Werkt het wapen zoals het hoort of is er een afwijking aantoonbaar?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Reconstructie van serienummers VL-639 5 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Verilabs is expert in het terughalen van wapenserienummers. In eerste instantie passen 
wij een non-destructieve methode toe op het aangeleverde vuurwapen. Pas als deze 
methode geen resultaat oplevert, gaan wij in overleg met u over op een destructieve 
methode. 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Wat is het serienummer van dit wapen?

Schotresten

Productnaam Code Levertijd Rapport

Afstandsbepaling en vuurbereik VL-642 10 werkdagen  
(spoed 3-6 dgn.) 20 werkdagen

Omschrijving
Verilabs kan met hoogwaardig onderzoek naar microsporen de schootsafstand en het 
bereik van vuurwapens in kaart brengen in het kader van het onderzoek naar schietin-
cidenten. Wij vragen u zoveel mogelijk ondersteunende informatie te geven, zodat de 
nauwkeurigheidsgraad zo hoog mogelijk wordt. Denk aan het gebruikte wapen(indien 
beschikbaar), kogels en hulzen, schotrestenfolie, getuigenverklaringen, beschrijving van 
de situatie en ondersteunend beeldmateriaal. Onderzoek op locatie kan deel uitmaken 
van dit product.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Stel de schotrest sporen veilig.
•  Wat was de afstand tussen het uiteinde van de loop van het vuurwapen en het  

bewijsmateriaal?
• Was het schot direct of indirect?
• Hoe kunnen de (complexe) sporen worden veiliggesteld?
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Productnaam Code Levertijd Rapport

Specialistisch onderzoek,  
vergelijkend onderzoek VL-643 10 werkdagen 

(spoed 3-6 dgn.) 20 werkdagen

Omschrijving
Ieder schietincident is uniek en vereist specialistisch onderzoek, zoals het onderzoek 
naar de chemische samenstelling van munitie(delen) om verbanden in kaart te brengen. 
Verilabs vindt relaties tussen de sporen op slachtoffer, kogels, munitiehouders/doosjes, 
kleding, auto’s, muren, etc. Het onderzoek naar de conversie van vuurwapens valt ook 
onder dit product. De mogelijke veranderingen die aan een wapen zijn gedaan, leveren 
belangrijke informatie voor het opstellen en toetsen van hypotheses. 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Welke informatie geven de gevonden sporen over het gebruikte wapen of schietproces?
• Is er sprake van een geconverteerd vuurwapen?
• Zijn deze kogels afkomstig uit deze munitiedoos?
• Is de afstrijking veroorzaakt door een bepaalde kogel?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Schotbeschadiging en  
-verwonding VL-697 72 uur tot 

10 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
De sporen op de handen van de verdachte schutter, op de kleding rondom het wapen 
(de mouwen) en verwondingen bij het slachtoffer zijn van cruciaal belang. Verilabs kan 
ook adviseren over aanvullende bemonsteringen en het veiligstellen van sporen op textiel 
of sectiemateriaal. Houd er rekening mee dat bij dit product een snelle levering betekent 
dat er minder gevoelig en nauwkeurig gemeten kan worden, wat van invloed is op de 
resultaten. Schotafstandsbepaling is geen onderdeel van dit product. Zie daarvoor VL-642 
en VL-697A.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Is er een verband tussen de sporen op de bemonsterde schiethanden en het schietproces?
•  Is er een verband tussen de sporen op de (mouwen van) de kleding van de verdachte 

of slachtoffer en het schietproces?
• Is de beschadiging of verwonding een schotbeschadiging/-verwonding?
• Hoe kunnen de sporen op textiel of sectiemateriaal worden veiliggesteld?
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Productnaam Code Levertijd Rapport

Onderzoek kleding schotresten VL-697A 72 uur tot  
10 werkdagen 12 werkdagen

Omschrijving
Verilabs onderzoekt de beschadigingen en sporen op kleding of andere soorten textiel na 
een schietincident. Behalve de aard van de beschadiging, stellen wij ook de schotafstand 
vast. Verilabs kan ook adviseren over het veiligstellen van sporen. Indien beschikbaar, vra-
gen wij u het gebruikte wapen, kogels en hulzen mee te leveren. Houd er rekening mee 
dat bij dit product een snelle levering betekent dat er minder gevoelig en nauwkeurig 
gemeten kan worden, wat van invloed is op de resultaten. 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Is de beschadiging een schotbeschadiging?
• Betreft het een ingaande- of uitgaande schotbeschadiging?
• Wat was de schotafstand?
• Hoe kunnen de sporen op textiel worden veiliggesteld?

Glas

Productnaam Code Levertijd Rapport

Vergelijkend glasonderzoek VL-633 20 werkdagen 20 werkdagen 

Omschrijving
Het resultaat van vergelijkend glasonderzoek kan een significante bijdrage leveren aan de 
totale bewijslast in een rechtszaak. Verilabs onderzoekt aangeleverde kleding, schoenen 
en werktuigen op de aanwezigheid van glas. De glassporen worden zorgvuldig veiligge-
steld. Vervolgens vergelijken wij de eigenschappen van de gevonden glasdeeltjes met het 
eveneens aangeleverde referentieglas om overeenkomsten vast te stellen of uit te sluiten.

Mogelijke onderzoeksvragen
•  Is er glas aanwezig op het te onderzoeken object? Zo ja, vergelijk dit glas met het refe-

rentieglas.

Productnaam Code Levertijd Rapport

Bepalen automerk a.d.h.v. 
venster autolamp VL-633A 20 werkdagen 20 werkdagen
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Omschrijving
Als een auto doorrijdt na een aanrijding, kan Verilabs met behulp van achtergebleven 
autolamp vensterglas of -kunststof het merk, type en bouwjaar van de doorgereden auto 
vaststellen. Een voorwaarde is dat een deel van de code op de behuizing van de autolamp 
aanwezig is. Het gaat hier om koplampen, achterlichtcombinaties en richtingaanwijzers.

Mogelijke onderzoeksvragen
•  Wat is het merk, type en bouwjaar van een doorgereden auto die is betrokken bij een 

aanrijding?

Verf

Productnaam Code Levertijd Rapport

Vergelijkend verfonderzoek VL-646 20 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Of het nu gaat om autobotsingen, inbraken of graffiti-vandalisme, Verilabs kan met 
behulp van referentie verfmateriaal vaststellen of er een verband bestaat met verdachte 
voertuigen, geverfd gereedschap of (verf)materialen. Als de verf(laag) in kwestie zeld-
zaam is en/of uit verschillende lagen bestaat, dan is de bewijskracht doorgaans groter 
dan bij veelvoorkomende verfsoorten.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Is de onbekende verf op het kozijn afkomstig van het gereedschap van een inbreker? 
• Is de onbekende verf op auto A afkomstig van auto B?

Productnaam Code Levertijd Rapport

(Auto)merkherkennend  
verfonderzoek VL-646A 20 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Als een voertuig doorrijdt na een aanrijding, kan Verilabs bemonsteringen van achterge-
bleven verfsporen onderzoeken om het merk, type en bouwjaar van het voertuig vast 
te stellen. De nauwkeurigheid van het resultaat is afhankelijk van de hoeveelheid verf en 
kwaliteit van het verfspoor. Een voorwaarde is dat het verfspoor inclusief ondergrond 
wordt aangeleverd. Dit onderzoek kan ook betrekking hebben op sporen van lijm of 
kunststof die zijn achtergelaten bij wetsovertredingen als inbraak en vandalisme. 
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Mogelijke onderzoeksvragen
•  Wat is het merk, type en bouwjaar van een doorgereden voertuig dat is betrokken bij 

een aanrijding?
• Gaat het om originele verf of reparatieverf? 
• Welk type verf, lijm of kunststof is aanwezig op de plaats delict?
•  Kan de aangetroffen lijm afkomstig zijn uit de tube die in het bezit was van de verdachte?

Vezels

Productnaam Code Levertijd Rapport

Veiligstellen vezels VL-647 20 werkdagen 30 werkdagen

Omschrijving 
Bij dit product gaat het om het vaststellen van de aanwezigheid van vezelsporen op 
bewijsmateriaal en vervolgens om de veiligstelling van die vezels. Speciale aandacht gaat 
hierbij uit naar (micro)vezelsporen die het gevolg zijn van versmelting van kleding met 
kunststof, het zogenoemde fibre-plastic fusion. De resultaten van zulk onderzoek geven 
informatie over de positie van slachtoffers of verdachten bij (verkeers)ongevallen. U kunt 
24 uur per dag, 7 dagen per week rekenen op de ondersteuning van Verilabs op locatie 
bij het veiligstellen van vezelsporen. 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Zijn er vezelsporen aanwezig op het aangeleverde bewijsmateriaal? Zo ja, stel deze veilig.
• Zorg voor de veiligstelling van de vezelsporen op de plaats delict. 

Productnaam Code Levertijd Rapport

Vezel contactsporenonderzoek VL-648 20 werkdagen 30 werkdagen

Omschrijving
Verilabs onderzoekt beschadigingen in textiel en vezelsporen afkomstig van textiel en 
vindt verklaringen over hoe deze zijn ontstaan, mede door vergelijking met referentie tex-
tiel en -voorwerpen. Ook vergelijken wij de herkomst van afzonderlijke textielmonsters. 
De omvang van het te onderzoeken materiaal kan variëren van een volledig kledingstuk 
tot een enkel draadje of (micro)vezel. Indien mogelijk ontvangen wij het referentiema-
teriaal zo intact mogelijk. Dus liever de hele broek dan een afgeknipt bemonsterd stuk. 
Aanvullende informatie kan van belang zijn, bijvoorbeeld de vindplaats en de tijd tussen 
een delict en de veiligstelling van het textielmateriaal.
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Mogelijke onderzoeksvragen
• Hoe zijn de beschadigingen aan het textiel ontstaan?
• Zijn de vezelsporen afkomstig van een (bekend) textiel voorwerp?
• Kunnen de vezelsporen veroorzaakt zijn door het verdachte voorwerp?
• Is een afzonderlijk stuk textiel onderdeel geweest van een ander stuk textiel? 
• Hebben afzonderlijke stukken textiel dezelfde herkomst?
• Wat is de herkomst van dit draadje?
• Welke vezels zijn op het slachtoffer aangetroffen?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Vezelonderzoek - algemeen VL-692 In overleg In overleg

Omschrijving 
Vezelonderzoek kan variëren van eenvoudig tot zeer complex onderzoek, afhankelijk van 
de hoeveelheid beschikbaar textiel, het soort textiel, de delict-situatie en andere variabe-
len. Ziet u geen aansluiting tussen uw onderzoeksvraag en onze vezelonderzoek produc-
ten VL-647 en VL-648, dan is dat geen probleem. Laat ons uw wensen weten, zodat we 
in nauw overleg de juiste aanpak kunnen bepalen. 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Wat kan het onderzoek naar vezels voor mijn zaak betekenen?

Kras-, indruk- en vormsporen

Productnaam Code Levertijd Rapport

Vergelijkend werktuigsporen- 
onderzoek VL-695 15 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Verilabs onderzoekt krassen, deuken, beschadigingen en andere vervormingen aan (vaste 
en losse) objecten. Het doel is te achterhalen met welk(e) voorwerp(en)/werktuigen deze 
vervormingen zijn veroorzaakt. Het uitgangspunt bij vergelijkend werktuigonderzoek is 
dat er opzet in het spel is. In vele gevallen zijn er (verdachte) referentie voorwerpen en 
-werktuigen beschikbaar om te bevestigen of uit te sluiten dat de sporen met dit voor-
werp/werktuig kunnen zijn gemaakt.
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Mogelijke onderzoeksvragen
•  Vooronderzoek: is het spoor wel geschikt voor nader vergelijkend werktuigsporenon-

derzoek?
• Zijn de kras- of indruksporen in een object veroorzaakt door voorwerp/werktuig X?
• Met welk type voorwerp/werktuig zijn de kras-of indruksporen veroorzaakt? 

Productnaam Code Levertijd Rapport

Herkomstonderzoek 
- soucheonderzoek VL-696 15 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Bij dit product vergelijken wij materialen en verrichten wij nauwkeurige metingen – indien 
nodig op microscopisch niveau - om de herkomst van indruksporen te achterhalen. Indien 
er geen verdacht voorwerp of referentiemateriaal kan worden geleverd, verschaft Verilabs 
informatie over het type schoen/band/voorwerp dat het spoor heeft veroorzaakt. Wij 
kunnen ook – met de juiste anatomische informatie over de betreffende persoon – bepa-
len of iemand verdachte schoenen heeft gedragen en de afdruk kan hebben gemaakt. 
Onder dit product valt ook het vaststellen of twee of meerdere delen ooit één geheel 
vormden. Dit noemen we souche-onderzoek. Soucheonderzoek aan audio- of videotape, 
valt onder de noemer audiovisueel, documenten en digitaal.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Is de schoenafdruk afkomstig van schoen X?
• Zijn de schoenen gedragen door de verdachte persoon?
• Vooronderzoek: komen deze materialen in aanmerking voor nader soucheonderzoek?
• Behoren en passen de uiteinden van deze materiaaldelen bij elkaar?
• Zijn deze materialen afkomstig van hetzelfde voorwerp?

Elementenanalyse

Productnaam Code Levertijd Rapport

Identificatie onbekende stoffen VL-691 In overleg In overleg

Omschrijving
Verilabs kan in sommige gevallen helpen met de identificatie van onbekende stoffen. Wij 
vragen u zoveel mogelijk ondersteunende informatie te geven.
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AUDIOVISUEEL, DOCUMENTEN EN DIGITAAL

Het gebruik van beeld en audio als bewijsmateriaal is de laatste jaren sterk gegroeid. 
Verilabs is specialist in het verbeteren, analyseren en interpreteren van forensisch audio-
visueel materiaal om te kunnen dienen als bewijs in de rechtszaal. Naast het onderzoek 
naar digitaal bewijs bij vrijwel alle vormen van criminaliteit, blijft ook het vaststellen van 
de oorsprong en authenticiteit van verdachte fysieke documenten een actuele noodzaak. 

Categorie Productnaam Code

Handschrift- en 
machineschrift 
onderzoek

Handgeschreven tekst en handtekeningen VL-687

Schrijfmachineschrift VL-688

Dreigbrieven VL-689

Printer Bepaling printergebruik VL-619

Vergelijkend onderzoek printer/schrijfmachine VL-619A

Telefoons Chip-off Fase I VL-611A

Chip-off Fase II VL-611B

Beeld en audio Onderzoek beeld / verbeteren beeld VL-670

Verbeteren geluidsopname VL-671

Gezicht vergelijking VL-672

Vergelijken kleding en wapens VL-673

Vergelijken en identificeren voertuigen VL-674

Analyse satellietbeelden VL-675

Consult beveiliging VL-676

Visualisatie Plaats Delict VL-679

E-crime Computersystemen en bijbehorende opslagmedia VL-661

Toegankelijk maken inhoud van digitale opslagmedia VL-662

Ontcijferen versleutelde digitale gegevens VL-663

Data-analyseonderzoek in digitale opslagmedia VL-664

Navigatiesystemen VL-677

Bluetooth systemen VL-678

Vraag een onderzoek aan door direct contact met ons op te nemen via 
Tel.:  071 528 4696
E-mail:   info@verilabs.nl  
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Houd de productcode bij de hand of vermeld deze in uw bericht. 
Wij zullen u snel van dienst zijn met een passend voorstel en prijsopgave. 

Handschrift- en machineschriftonderzoek

Productnaam Code Levertijd Rapport

Handgeschreven tekst en  
handtekeningen VL-687 20 werkdagen 30 werkdagen

Omschrijving
Bij dit product gaat het om anonieme (dreig)brieven, afscheidsbrieven, opschriften op 
wand, deur of envelop, ingevulde formulieren, cheques, drugsreceptuur en meer. Voor-
dat Verilabs overgaat tot een vergelijkend handschriftonderzoek, bepalen we eerst of de 
geleverde teksten en/of handtekeningen geschikt zijn voor een dergelijk onderzoek. Het 
kan zijn dat aanvullend materiaal is vereist voordat we het onderzoek kunnen starten. 
Bij dit onderzoek is het namelijk belangrijk dat er voldoende vergelijkingsmateriaal wordt 
geleverd. 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Is de handgeschreven tekst door persoon X geschreven?
• Is de handtekening vervalst?
• Is het handschrift op verschillende dragers van dezelfde persoon?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Schrijfmachineschrift –  
vergelijking en reconstructie VL-688 20 werkdagen 30 werkdagen

Omschrijving
Als documenten zijn versnipperd, verbleekt, verbrand of de tekst onleesbaar is gewor-
den door vocht, is nog niet alles verloren. Met speciale technieken haalt Verilabs zo veel 
mogelijk informatie boven water. Ook stellen wij vast of documenten wel of niet een 
gemeenschappelijke herkomst hebben (dezelfde printer, - kopieerapparaat, - digitaal 
bestand). Met specialistisch chemisch onderzoek aan documenten, kunnen wij veel infor-
matie over de herkomst ervan afleiden. Vraag ons altijd om advies voor de juiste behan-
deling van bewijsmateriaal voordat u het opstuurt.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Reconstrueer het beschadigde document en/of de informatie die het draagt. 
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• Welke informatie kunnen we aflezen uit het doordrukte schrift?
• Zijn verschillende documenten beschreven of geprint met dezelfde inkt?
•  Zijn deze afzonderlijke documenten afkomstig van hetzelfde apparaat of digitaal bestand?
• Gaat het om een authentiek document of een reproductie?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Dreigbrieven VL-689 20 werkdagen 30 werkdagen

Omschrijving
Verilabs onderzoekt dreigbrieven om zoveel mogelijk informatie over de herkomst en 
de maker boven water te krijgen. Het kan gaan om een anonieme brief, een brief onder 
valse naam of meerdere anonieme brieven.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Zijn de (handgeschreven) dreigbrieven geschreven door dezelfde persoon?
• Zijn de dreigbrieven afkomstig uit dezelfde printer of kopieerapparaat?
• Is het papier van twee verschillende dreigbrieven hetzelfde?
• Is dezelfde inkt gebruikt bij afzonderlijke brieven?

Printer

Productnaam Code Levertijd Rapport

Bepaling printergebruik VL-619 20 werkdagen 30 werkdagen

Omschrijving
Iedere printer of kopieerapparaat laat sporen achter op papier. Hiermee stelt Verilabs vast 
of documenten een gemeenschappelijk apparaat als herkomst hebben. Of we sluiten dit 
uit. Zonder referentie apparaten kunnen we toch uitspraken doen over het type printer of 
kopieerapparaat dat is gebruikt. Vraag ons altijd om advies voor de juiste behandeling van 
documenten voordat u ze opstuurt. 

Mogelijke onderzoeksvragen
•  Zijn deze afzonderlijke documenten afkomstig van hetzelfde apparaat of digitaal 

bestand?
• Van welk type printer is dit document afkomstig?
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Productnaam Code Levertijd Rapport

Vergelijkend onderzoek  
printer / schrijfmachine VL-619A 20 werkdagen 30 werkdagen

Omschrijving
Iedere printer of kopieerapparaat laat sporen achter op papier. Hiermee stelt Verilabs vast 
of documenten een gemeenschappelijk apparaat als herkomst hebben. Of we sluiten dit 
uit. Als u een referentie printer of kopieerapparaat meelevert, kunnen we bepalen of een 
document door de betreffende printer is geprint. Vraag ons altijd om advies voor de juiste 
behandeling van documenten en in beslag genomen apparaten voordat u ze opstuurt of 
afgeeft. 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Is dit document geprint met printer A?
• Is dit document getypt met schrijfmachine B?
• Is deze kopie gemaakt op kopieerapparaat X?

Telefoons

Productnaam Code Levertijd Rapport

Chip-off fase I VL-611A 8 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Verilabs kan mobiele telefoons, smartphones en PDA’s voor u uitlezen. Met de zoge-
noemde CHIP-OFF techniek en geavanceerde digitale extractie tools, halen wij waar 
mogelijk - gewiste en niet gewiste - gegevens van geheugenkaarten. Denk hierbij aan 
telefoonboeken, oproeplogboeken, sms-berichten, foto`s, video`s, elektronische serienum-
mers en andere digitale identificatie van de telefoon in kwestie. Dit product, Chip-off 
fase I, betreft een snelle binary dump van de telefoondata. Zie Chip-off fase II voor een 
uitgebreid onderzoek en ontcijfering van de gegevens die uit een telefoon gehaald kun-
nen worden.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Lever de (ruwe) data die is vastgelegd in deze mobiele telefoon of PDA.

Productnaam Code Levertijd Rapport

Chip-off fase II VL-611B 14 werkdagen 30 werkdagen



44

Ver i lab s  fo rens i s ch  p roduc tove r z i ch t

Ca ta logus  2013

Omschrijving
Bij bestelling van dit product, Chip-off fase II, doen wij uitgebreid onderzoek om alle 
mogelijke gegevens uit te lezen en waar mogelijk de gegevens te bewerken tot bruikbare 
informatie voor uw zaak. Beveiligde telefoons zijn lastig te kraken. Om te weten of wij 
een Chip-off fase II kunnen verzorgen voor het merk en type telefoon dat u in gedachten 
heeft, willen we graag eerst met u overleggen. 

Mogelijke onderzoeksvragen
•  Haal zoveel mogelijk gegevens uit deze mobiele telefoon, smartphone of PDA en ont-

cijfer deze gegevens waar nodig tot bruikbare informatie.

Beeld en audio

Productnaam Code Levertijd Rapport

Onderzoeken beeld /  
verbeteren beeld VL-670 20 werkdagen n.v.t

Omschrijving
Beeldonderzoek berust vaak op de meest geschikte verbetering van het beeld. Cruciaal 
voor een onderzoek en voor de aanklager of verdediging is dat de beelden niet zodanig 
worden aangepast dat er een verkeerde indruk kan ontstaan van de werkelijke inhoud. 
De specialisten van Verilabs beschikken over een uitgebreid arsenaal aan beeldverbete-
ringstechnieken; van eenvoudige aanpassing van het contrast of een gedeeltelijke uitver-
groting tot specialistische technieken als kleurcorrectie, ruisreductie en beeldstabilisatie.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Is dit beeldbestand leesbaar te maken?
• Kunnen de videobeelden gestabiliseerd worden?
• Kan de spraakopname bij het beeld beter verstaanbaar gemaakt worden?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Verbetering geluidsopname VL-671 20 werkdagen n.v.t.

Omschrijving
Verilabs zorgt voor audioverbetering, zoals ruisonderdrukking, brom- en sisverwijdering, klik- en 
plofverwijdering en hoogteverbetering. Naast het leveren van een transcript van een verbeterde 
audio-opname, maken wij audio-opnames geschikt voor het daadwerkelijk afspelen in de 
rechtszaal, zodat rechters, juryleden en advocaten de inhoud van de audio goed kunnen horen.
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Mogelijke onderzoeksvragen
• Is dit geluidsbestand leesbaar te maken?
• Kan de geluidsopname beter verstaanbaar gemaakt worden? 
• Maak een transcript van wat er wordt gezegd op de geluidsopname.

Productnaam Code Levertijd Rapport

Gezichtsvergelijking VL-672 20 werkdagen 
(spoed 10 dgn.) 30 werkdagen

Omschrijving
Gezichtsweergave of gezichtsvergelijking is de vergelijking van twee of meer beelden (foto’s, 
video’s of ander beeldmateriaal) van personen om te bepalen of ze van één en dezelfde 
persoon zijn. Ook lichaamsdelen, indien van toepassing, kunnen op dezelfde manier worden 
vergeleken of onderzocht. Bijvoorbeeld om de lengte van de dader te schatten. 
Gezichtsvergelijking is op zichzelf niet voldoende om iemand te identificeren. Het is 
bekend dat twee personen dezelfde gezichtsverhoudingen en morfologie kunnen heb-
ben. Toch kan de ontdekking van één enkel verschil dat op geen enkele wijze kan worden 
verklaard, iemand als verdachte uitsluiten. 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Is de afgebeelde persoon op de videopname dezelfde als op de verdachtenfoto?
• Wat is de geschatte lengte van de dader? 

Productnaam Code Levertijd Rapport

Vergelijken kleding en wapens VL-673 In overleg In overleg

Omschrijving
Met beeldvergelijking kan Verilabs uitspraken doen over de kleding en/of wapens die 
door verdachte(n) worden gedragen. Overeenkomsten kunnen worden aangetoond met 
in beslag genomen kleding en/of wapens. Verilabs kan ook vergelijken met de afbeel-
ding van wapens en/of kleding in andere beeldopnames. Het is mogelijk dat eventuele 
beschadigingen aan kleding of (vezel)sporen verklaard kunnen worden door nauwkeurig 
onderzoek van de beelden. Dit geldt ook voor sporen op de plaats delict.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Is het wapen op de videobeelden hetzelfde als het in beslag genomen wapen?
• Draagt de verdachte dezelfde kleding op verschillende video-opnames?
•  Zijn de beschadigingen aan kleding en/of sporen op plaats delict te verklaren door de 

acties die worden waargenomen op de videobeelden?
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Productnaam Code Levertijd Rapport

Vergelijken en identificeren  
voertuigen VL-674 In overleg In overleg

Omschrijving
Met beeldvergelijking kan Verilabs uitspraken doen over de voertuigen die te zien zijn 
op beeldopnames. Naast snelheidsbepaling, maken wij een vergelijking met (in beslag 
genomen) referentie voertuigen of andere afzonderlijke opnames waarin het verdachte 
voertuig een rol speelt. 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Welke snelheid heeft het voertuig op de beelden?
• Is het afgebeelde voertuig hetzelfde als het referentievoertuig?
• Welk merk / model / type voertuig is te zien op de beeldopname?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Analyse satellietbeelden /  
warmtebeeld analyses VL-675 In overleg In overleg

Omschrijving
De analyses van satellietbeelden kunnen bijdragen in de zoektocht naar begraafplaatsen. 
Ook kunnen satellietbeelden helpen bij het oplossen van grensdisputen.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Is er een begraafplaats te vinden met behulp van satellietbeelden?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Consult beveiliging VL-676 In overleg In overleg

Mogelijke onderzoeksvragen
• Hoe kunnen wij onze beveiliging verbeteren door middel van audiovisuele opnamen?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Visualisatie Plaats Delict (PD) VL-679 In overleg In overleg

Omschrijving
Door video-opnames vanuit verschillende camerastandpunten te combineren kan Verilabs een 
3-D computermodel maken van de plaats delict. In gevallen zal het nodig zijn om op de PD 
aanvullende beeldopnames te maken voor het maken van een volledige 3-D reconstructie van 
de situatie. Ook het digitaal visualiseren van denkbare scenario’s behoort tot de mogelijkheden.
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Mogelijke onderzoeksvragen
• Wat heeft een getuige kunnen zien vanuit deze positie? 
• Op welke positie kan de schutter hebben gestaan? 
• Welke scenario’s zijn mogelijk en welke kunnen we uitsluiten?

E-Crime

Productnaam Code Levertijd Rapport

Computersystemen en  
bijbehorende opslagmedia VL-661 10 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Bij dit product gaat het om het achterhalen van toegangscodes en het ontcijferen van 
versleutelde gegevens die zijn vastgelegd in (beschadigde) computers en bijbehorende 
opslagmedia. Als u zelf al handelingen heeft verricht om toegang te krijgen tot de gege-
vens, is het belangrijk dat u ons hiervan op de hoogte stelt.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Stel de gegevens uit deze computer veilig voor nader onderzoek.
•  Kan het wachtwoord worden achterhaald of op andere wijze toegang tot het versleu-

telde materiaal worden verkregen?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Toegankelijk maken inhoud  
digitale opslagmedia VL-662 10 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Bij dit product gaat het om het onderzoek aan (beschadigde en/of beveiligde) harde 
schijven, USB-sticks en andere opslagmedia met als doel toegang tot de opgeslagen 
gegevens te verkrijgen. Als u zelf al acties heeft ondernomen om toegang te verkrijgen, is 
het belangrijk dat u ons hiervan op de hoogte stelt.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Maak de gegevens uit het digitale opslagmedium toegankelijk voor nader onderzoek.
•  Kan het wachtwoord worden achterhaald of op andere wijze toegang worden verkre-

gen tot de versleutelde gegevens?
• Stel de gegevens veilig van deze defecte harde schijf.
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Productnaam Code Levertijd Rapport

Ontcijferen versleutelde  
digitale gegevens VL-663 10 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Bij dit product gaat het om het leesbaar maken van digitale gegevens die zijn beveiligd 
door middel van (cryptografische) versleuteling. De gegevens kunnen zich bevinden in 
een mobiele telefoon, computer, USB-stick of andere digitale gegevensdrager. Als u zelf 
al handelingen heeft verricht om toegang te krijgen tot de gegevens, is het belangrijk dat 
u ons hiervan op de hoogte stelt.

Mogelijke onderzoeksvragen
• Ontcijfer de versleutelde documenten, video’s, foto’s op deze laptop/computer.
• Maak de sms-berichten, foto’s en video’s uit deze telefoon leesbaar. 
• Achterhaal de wachtwoorden en toegangscodes tot de gegevens.

Productnaam Code Levertijd Rapport

Data-analyseonderzoek in  
digitale opslagmedia VL-664 10 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Verilabs is specialist in het veiligstellen én onderzoeken van digitaal bewijsmateriaal. 
In vele gevallen leveren digitale gegevens pas bruikbare informatie na een deskundige 
analyse van de gegevens. Zo kan Verilabs routes reconstrueren op basis van opgeslagen 
GPS-gegevens en tijdlijnen met gebeurtenissen opstellen op basis van digitale sporen uit 
laptops, tablets, telefoons of andere elektronica.
De hoeveelheid opgeslagen digitale informatie kan overweldigend zijn. Verilabs is zeer 
goed in staat om snel te bepalen welke gegevens wijzen op verdachte, gevaarlijke of 
opvallende en afwijkende(trans)acties. 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Reconstrueer de gereden route aan de hand van opgeslagen GPS-gegevens.
• Maak een tijdlijn van gebeurtenissen aan de hand van digitale sporen. 
• Gaat het om een geïsoleerd geval of een (digitaal) netwerk van criminele activiteiten?
•  Uit alle beschikbare gegevens, welke zijn verdacht of afwijkend en dienen prioriteit in 

het onderzoek te krijgen? 
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Productnaam Code Levertijd Rapport

Navigatiesystemen onderzoek VL-677 10 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Verilabs voert analyses uit van de (GPS) gegevens die zijn vastgelegd in navigatiesyste-
men, zodat we afgelegde routes kunnen reconstrueren. De resultaten uit dit onderzoek 
kunnen ook gebruikt worden voor het toetsen van hypotheses over tijdlijnen en gebeur-
tenissen door vergelijking met informatie uit andere digitale gegevensdragers als laptops, 
tablets, telefoons, auto-elektronica of andere elektronische apparatuur. Het begint met 
het veiligstellen van de opgeslagen navigatiegegevens. Voor sommige navigatiesystemen, 
zoals TomTom en Garmin, hebben we speciale extractiesoftware. Voor minder bekende 
merken en de nieuwste modellen, passen we geavanceerde (generieke) software toe voor 
de extractie, decodering en analyse van de navigatiegegevens. 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Reconstrueer de gereden route aan de hand van opgeslagen GPS-gegevens.
•  Is er overeenkomst tussen de GPS-data van deze TomTom en de GPS-data van deze 

mobiele telefoon?
•  Zijn er abnormaliteiten die er op wijzen dat de gegevens van het navigatiesysteem 

bewust zijn gemanipuleerd?

Productnaam Code Levertijd Rapport

Bluetooth systemen VL-678 10 werkdagen 20 werkdagen

Omschrijving
Verilabs voert onderzoek uit op Bluetooth apparaten als headsets, carkits en camera’s. 
De aard van dit onderzoek is zodanig dat we eerst goed gaan beoordelen wat de juiste 
aanpak en de methode van gegevensextractie moet zijn. Van belang is ook welke onder-
steunende digitale sporen en informatie beschikbaar zijn. Wij verzoeken u contact op te 
nemen om uw wensen en de details met betrekking tot het onderzoek aan het betref-
fende Bluetooth systeem aan ons kenbaar te maken. 

Mogelijke onderzoeksvragen
• Haal achtergebleven gegevens uit het Bluetooth apparaat.
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INTERD ISCIPL IN A IR ONDER ZOEK

INTERDISCIPLINAIR ONDERZOEK

Productnaam Code Levertijd Rapport

Interdisciplinair forensisch  
onderzoek VL-682 In overleg In overleg

Omschrijving

Voor alle typen forensische onderzoek kunt u bij ons terecht, van eenvoudig tot zeer 
complex maatwerk. Onze professionals kennen als geen ander de impact van hun werk 
en leveren resultaten met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid bij alle soorten onder-
zoeksvragen.

Bij grote en complexe onderzoekstrajecten komen meestal meerdere forensische discipli-
nes aan bod. Verilabs is expert in het afstemmen van de verschillende disciplines, waar-
mee optimale onderzoeksresultaten worden verkregen. Wij adviseren en ondersteunen u 
met de coördinatie van dit soort trajecten, zodat u altijd een goed overzicht heeft van de 
onderlinge verbanden en de voortgang. 

Interdisciplinair onderzoek kan overigens ook van toepassing zijn voor eenvoudige zaken 
en enkel bewijsmateriaal. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van DNA, vezels en indruk-
sporen vinden op één sporendrager (afplaktape).

Interdisciplinair onderzoek is altijd maatwerk. Maak uw wensen kenbaar, zodat wij in 
nauw overleg de juiste aanpak kunnen bepalen. 
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COLD C A SE 

COLD CASE 

U kunt bij Verilabs terecht voor uiterst deskundig en uitgebreid onderzoek van oude 
zaken. Het zeer ervaren cold case team bestaat uit ruim twintig specialisten die interna-
tionaal doorlopend aan een 20-tal cold cases werkzaam zijn en menig ‘verloren zaak’ 
hebben opgelost.

Productnaam Code Levertijd Rapport

Advies cold case team VL-632 In overleg In overleg

Omschrijving
Het onderzoeken van old- en cold cases. Verilabs past onder andere de mogelijkheden 
van de meest recente DNA onderzoekstechnieken toe op het bewijsmateriaal in oude 
zaken die destijds geen beschikking hadden over deze mogelijkheden. Voordat wij over-
gaan tot uitgebreid onderzoek, geven wij een advies over de kans op een positief resul-
taat op uw onderzoeksvraag.

Onderzoeksvragen
•  Kan het beschikbare biologische bewijsmateriaal worden toegeschreven aan een per-

soon?
•  Kan er met nieuwe technieken, nieuw (biologisch) bewijsmateriaal worden verzameld 

en veiliggesteld?
•  Wat is de kans dat heronderzoek van (nieuw) bewijsmateriaal tot nieuwe informatie en 

inzichten leidt en uiteindelijk de oplossing van de zaak? 
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BIJSTAND OP PLAATS DELICT

Productnaam Code Levertijd Rapport

Bijstand op plaats delict (PD) VL-640 In overleg In overleg

Omschrijving
Hoewel zeer uitzonderlijk, is het 24 uur per dag mogelijk dat de politie specialisten van 
Verilabs uitnodigt op PD om de maximale hoeveelheid informatie en bewijs te verzame-
len voor minder vaak voorkomende vraagstellingen. Verilabs adviseert over aanvullende 
en alternatieve lijnen van onderzoek voor het veiligstellen en interpreteren van de meest 
bruikbare sporen van uitzonderlijk bewijsmateriaal voor onderzoek en (DNA-)analyse. 
Denk aan:

• Advies over de keuze en het verzamelen van monsters
• Verbetering en interpretatie van sporen
• Het wijzen op - wellicht ongebruikelijke - onderzoekslijnen 

U kunt bij ons ook altijd terecht voor telefonisch advies op afstand over het correct en 
veilig verzamelen van monsters. Het narcoticateam van Verilabs/LGC Forensics verzorgt 
trainingen voor het gericht en vakkundig onderzoeken van iedere PD waar men productie 
of misbruik van drugs vermoedt. 
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BEOORDEL ING R A PPORTAGE

BEOORDELING RAPPORTAGE

U kunt bij Verilabs terecht voor een second opinion over elke forensische rapportage waar 
u vraagtekens bij zet. Maar ook wanneer u bevestiging zoekt en alles wilt doen om de 
risico’s uit te sluiten die gemoeid zijn met het gebruik van rapportages van onvoldoende 
kwaliteit.

Productnaam Code Levertijd Rapport

Beoordeling rapportage VL-698 In overleg In overleg

Omschrijving
Het onderzoeken van forensische rapportages van derden. Onze bevindingen kunnen 
aanleiding geven tot een bevestiging van de kwaliteit of een advies tot geheel of gedeel-
telijk heronderzoek. De vorm van rapportage en de snelheid van levering hangt af van het 
type onderzoek en de prioriteit.
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A A N V R A AG E X TR A F IN A NCIER ING

AANVRAAG EXTRA FINANCIERING VOOR INSCHAKELING VERILABS 

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid tot het aanvragen van extra financiering voor 
het inschakelen van particuliere instituten voor forensisch onderzoek. 

Politie, OM, rechtspraak en advocatuur kunnen hiervan in 2013 gebruikmaken.

Criteria
Een verzoek dient te voldoen aan één of meerdere van de volgende criteria:

1. (Extra) snelheid is gewenst
2. Er is gebrek aan capaciteit bij het NFI op het betreffende deskundigheidsgebied
3.  Bij het onderzoek wordt een beroep gedaan op specialistische expertise die niet bij het 

NFI aanwezig is 
4. Het gaat om een contra-expertise of een onafhankelijke ‘second opinion’

Aanvraagprocedure
Aanvragen voor financiering worden voorgelegd aan de Landelijke 
Toetsingscommissie(LTC) die wordt ondersteund door het parket Maastricht. 

U kunt uw aanvraag indienen bij de secretaris van de LTC, Diana Jacobs. Gebruik hiervoor het 
standaard aanvraagformulier dat is te verkrijgen via info@verilabs.nl of d.jacobs@om.nl

Contactgegevens
Mr. Diana Jacobs, senior parketsecretaris forensische opsporing te Maastricht
T: +31 (0) 43 346 5416
M: +31 (0)6 121 619 71
E: d.jacobs@om.nl

Honorering aanvraag
De desbetreffende zaaksofficier moet akkoord gaan en de aanvraag moet met de foren-
sisch officier besproken worden. Bij het toekennen van de aanvraag geldt een terughou-
dend beleid voor onderzoeken naar veelvoorkomende criminaliteit. Wordt de aanvraag 
gehonoreerd, dan kan de aanvrager de kosten voor het onderzoek declareren bij de LTC.

Neem contact op met Verilabs voor nadere informatie en/of het toezenden van het LTC 
aanvraagformulier. 
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CONTAC TGEGE V ENS

Contactgegevens Verilabs

Postadres: Bezoekadres:
Postbus 1336 Einsteinweg 5
2302 BH Leiden 2333 CC Leiden

T: +31 (0)71 528 4696
E: info@verilabs.nl
W: www.verilabs.nl

Spoed telefoonnummer 06 51 551 554
Voor spoedopdrachten en spoedadvies kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week  
telefonisch contact opnemen met Pim Volkers via 06 51 551 554

Contactgegevens Landelijke Toetsingscommissie
voor aanvragen financiering inschakeling particuliere instituten forensisch onderzoek

Parket Openbaar Ministerie - Maastricht

Postadres: Bezoekadres:
Postbus 1987 St. Annadal 1
6201 BZ Maastricht 6201 BZ Maastricht

Contactpersoon: 
Mr. D.P.H. (Diana) Jacobs
T: +31 (0) 43 346 5416
M: +31 (0)6 121 619 71
E: d.jacobs@om.nl
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