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Waar ligt de toekomst voor het
forensisch onderzoek? Geen voor de
hand liggende vraag. Op een studiedag
over de gerechtskosten zei minister
Turtelboom al dat het gebruik van
wetenschappelijk onderzoek in
gerechtszaken ongetwijfeld nog zal stijgen.
Dat zal ons vroeg of laat leiden tot een
discussie over in hoeverre we dat
doorrekenen aan de rechtshorige. Het is
onze plicht om naar organisatorische
optimalisering te zoeken, zoals het NICC
overigens zelf heeft voorgesteld,
bijvoorbeeld met werkprocessen die tot
een rationeler gebruik van
onderzoeksmethoden leiden.
Maar er zijn volgens de minister nog
andere aandachtspunten: “We moeten de
goede band met de rechtszaal en het
terrein behouden, vooral dan bij het
verzamelen van het bewijsmateriaal. Ook
de steeds toenemende specialisaties in het
forensisch onderzoek moeten we
beheersen en laten uitmonden in een

Hand in hand naar efficiënte
justitie

p 21 maart, de eerste dag van
de lente, werd de kick-off van
het forensische jaar gegeven.
Gedurende het komende jaar
komen de forensische wetenschap en de
criminologie in het voetlicht te staan.
Tijdens een lunch blikten de beleidscel,
het directiecomité, de top van de
gerechtelijke, politionele en wetenschappelijke wereld alvast vooruit naar het
forensisch landschap van morgen.

"Door het toenemende belang van de wetenschap bij justitie moeten
de ondersteunende diensten van het NICC - die onmisbaar zijn voor
het onderzoek binnen het instituut - waken over de doeltreffende
aanwending van de kosten van de deskundigenonderzoeken, talent
aantrekken en ontwikkelen, de dienstverlening aan parket en politie
verbeteren en een kwaliteitsvolle en flexibele materiële
infrastructuur en informatica aanbieden."
Philippe Wery – Directeur van de Ondersteunende Dienst van het NICC

Christophe Mincke – Operationeel Directeur Criminologie

“Aangezien de samenleving steeds complexer wordt en de burgers
steeds mondiger, zal de justitie van morgen meer kennis moeten
verwerven van de zaken waarmee ze te maken krijgt en van de
gevolgen van haar acties.”

"Als centraal forensisch laboratorium komt onze focus nog meer te
liggen op de optimalisatie van de efficiënte en de effectiviteit van
onze forensische deskundigenonderzoeken. En communicatie
met de magistratuur is daarbij cruciaal."
Gert De Boeck – Operationeel Directeur Criminalistiek

Het NICC blaast 20 kaarsjes uit. Nog maar 20. Dat is behoorlijk jong in vergelijking met andere landen. En toch is het instituut op Europees vlak samen met Nederland en Duitsland een
van de koplopers in forensisch onderzoek. INGE BUYS

het NICC voor te stellen. Geen radicale
verandering, maar wel een strakker,
duidelijker en scherper afgelijnd beeld.
Het logo wordt aangevuld met een enkel
zinnetje ’haalt veel uit weinig’. Een baseline
die perfect zegt wat we doen: uit

minuscuul kleine onderzoekssporen
maximaal resultaat halen; uit enquêtes en
data, uit forensisch en wetenschappelijk
onderzoek de juiste conclusies trekken en
aanbevelingen doen.
Binnenkort gunnen we de magistratuur en
politie een blik achter de schermen van
het instituut, via een mini-magazine. Zo
maken ze op een andere manier kennis
met ons instituut. Met als rode draad hoe
we het verschil maken in forensisch en
wetenschappelijk onderzoek, hoe we veel
uit weinig halen.

“De echte meerwaarde van het NICC zit hem in de medewerkers,
die het instituut gemaakt hebben tot wat het nu is”

De 20ste verjaardag is de ideale
gelegenheid om het vernieuwde logo van

Haalt veel uit weinig

Voor de minister is het verhaal van het NICC
een bewijsstukje in het grote verhaal dat
justitie hervormen loont. In se was dit het
eerste schakeltje van justitie dat hervormd
werd, na het pijnlijke debacle van de Bende
van Nijvel. Twintig jaar later is het resultaat
een essentieel onderdeel van ons grote
huis, eentje waarmee we zelfs graag
uitpakken.

We moeten de vinger aan de pols
houden in de digital forensics

goede samenwerking. De nu al stevige
kwaliteitscontrole kan nog scherper en het
potentieel van DNA kunnen we nog verder
uitbouwen. En last but not least is het
belangrijk om de vinger aan de pols te
houden in de digital forensics.”

“Onze uitdaging is veel doen met weinig”

Wat brengt de forensische toekomst?
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Het NICC staat ook klaar voor de toekomst.
“We nemen binnen enkele weken een
nieuwe centrale databank in gebruik die
toelaat om alle dossiergegevens volledig
paperless én toch veilig te beheren. Zo staan
we opnieuw een stap dichter bij de
rechtbank van de toekomst.” En dan zijn er
nog de technologische evoluties die het
mogelijk maken om steeds kleinere sporen
te detecteren. ”Inderdaad, we stellen een
belangrijke professionalisering van
forensisch onderzoek vast. Maar de échte
meerwaarde van het NICC zit hem in de
wetenschappelijke kennis en expertise van
onze medewerkers. Zij maken het verschil en
hebben het NICC gemaakt tot wat het nu is.
Ik wil hen dan ook bedanken voor het
fantastische werk dat ze de afgelopen 20 jaar
hebben verricht, en neem ze graag mee naar
de toekomst!”, besluit Jan.
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Verder is het belangrijk om onze kennis zo
breed mogelijk uit te dragen. ”Om die reden
organiseren we opleidingen en studiedagen
voor magistraten en politiediensten. En waar
we vroeger eerder opleiding gaven op vraag
van magistraat of politie, hebben we nu een
standaard opleidingsaanbod uitgewerkt
waaruit ze kunnen kiezen.”

Als u hem vraagt hoe hij
forensisch onderzoek ziet
evolueren in de toekomst,
dan ziet directeur-generaal
Jan De Kinder in de eerste
plaats een nauwere
samenwerking met de
gerechtelijke wereld: ”Als we
in dialoog gaan met de
aanvragers van forensisch
onderzoek, weten we beter wat ze zoeken en
kunnen we dus exacter op hun vraag
antwoorden. De context van een dossier is
van groot belang. Om die reden hanteren
onze labo’s al een specifieke aanpak, waarbij
ze tijdens een forensisch intakegesprek de
exacte vraag van de magistraat of
politiedienst in kaart proberen te brengen.
Ook onze forensische adviseur staat de
magistraat bij in complexere dossiers en
helpt om het juiste type onderzoek te
selecteren.”

De échte meerwaarde
van het NICC
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