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NAAR EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE

“Het NICC haalt veel uit weinig. Letterlijk. Want 

hoe klein ook het onderzoeksspoor, we halen er 

de beste resultaten uit. We hebben een breed 

spectrum aan forensisch, wetenschappelijk en 

criminologisch onderzoek voor de magistratuur. 

Onze deskundigen en onderzoekers maken het 

verschil als neutrale partners in het gerechtelijk 

onderzoek. We staan garant voor kwaliteit en 

technologie, maar ook voor interpretatie en advies. 

Onze uitdaging is veel doen met weinig. 

En dat doen we ook. Met overtuiging.

In dit eerste magazine gunnen we jullie alvast een 

blik achter de schermen. Veel leesplezier!”

Jan DE KINDER 

Directeur-generaal NICC

Magazine
april 2012



32

Hand in Hand naar een efficiëntere justitie

in dialoog met minister turtelboom
Meer wetenschappelijk onderzoek over het functioneren van justitie, een 
kwaliteitsgarantie voor deskundigenonderzoek, meer communicatie, … 
het zijn slechts enkele van de vele werkpunten op de agenda van kersvers 
minister van justitie Annemie Turtelboom. Dat in haar beleid ook een 
belangrijke rol is weggelegd voor het NICC, zo veel is duidelijk. Neem nu dat 
wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld, dat er in de eerste plaats toe 
dient om het beleid van de minister te onderbouwen. Stof voor een exclusief 
gesprek met mevrouw Turtelboom, zo vonden wij. 

‘Mijn belangrijkste uitdaging is – eenvoudig  ge-

zegd – om justitie efficiënter te laten werken’ 

steekt minister Turtelboom van wal. ‘Maar als je 

niet weet waar de knelpunten zitten, kan je moeilijk 

een goed beleid uitbouwen. Ik wil meer meten, om 

meer te weten.’ Het NICC zal volgens de minister de 

komende tijd dan ook een erg belangrijke, beleids-

ondersteunende rol kunnen spelen. 

Maar de uitdagingen reiken verder dan dat. ‘Mede 

door de toepassing van de Salduz-wet sinds 1 

januari 2012, zal het forensisch onderzoek nog 

in belang toenemen. Ik ben ervan overtuigd dat 

het NICC een belangrijkere coördinerende rol kan 

spelen op dat vlak’, licht Turtelboom toe. En als 

forensisch onderzoek doorslaggevender wordt in 

gerechtelijke dossiers, dan is het uiteraard cruciaal 

dat dat onderzoek op een kwalitatieve manier 

gebeurt. ‘Momenteel is er geen instantie die eva-

lueert of iemand al dan niet deskundige is op een 

bepaald gebied. Met een kwaliteitsgarantie voor 

deskundigenonderzoek willen we magistratuur en 

politiediensten ervan verzekeren dat gerechtelijke 

deskundigen hun onderzoek op een kwalitatief 

verantwoorde manier uitvoeren. Ik ben er trots op 

dat ons eigen NICC dankzij haar ISO 17025-accre-

ditatie – waarvoor het jaarlijks opnieuw geaudit 

wordt - op dat vlak één van de koplopers is’ ver-

volgt Turtelboom. 

Tegelijk gaf de minister haar diensten de opdracht 

om economisch met de beschikbare middelen om 

te springen en waar mogelijk te besparen. ‘De 

kostprijs van gerechtelijke onderzoeken moet 

absoluut onder controle blijven. Zeker in deze 

tijden van crisis. Ook op dit vlak levert het NICC al 

substantiële inspanningen: denk maar aan de ver-

nieuwde aanpak in het DNA-lab en de aanstelling 

van een forensisch adviseur, initiatieven waardoor 

het NICC de kostprijs beter onder controle weet 

te houden.’  

Toch gelooft de minister tegelijk in juist inves-

teren: ‘In bijvoorbeeld forensisch advies voor de 

magistratuur door het NICC. Op dat vlak zijn er ze-

ker een aantal belangrijke uitdagingen waar we 

moeten in investeren als we bij willen blijven. 

Justitie heeft bij het publiek toch wat het imago 

van een log apparaat, terwijl we eigenlijk volop 

in vernieuwing zijn. Ik stimuleer alle diensten dan 

ook om zo veel mogelijk naar buiten te treden 

met wat ze doen. Tonen waar we mee bezig zijn, 

hoe we vernieuwen. En open communiceren’ legt 

Turtelboom uit. 

De studie die recent gepubliceerd werd omtrent 

de wederopsluiting van gevangenen, is een mooi 

voorbeeld van die open communicatie: ‘Niet met-

een een studie met geruststellende resultaten’ 

vertelt Turtelboom, ‘maar toch wilden we deze 

studie van het NICC bewust zelf naar buiten bren-

gen. Dat geeft ons immers meteen de kans om de 

studie te kaderen. En dat is ook onze rol’. 

Dat het NICC naar aanleiding van haar 20-jarig 

bestaan allerlei initiatieven op touw zet, kan de 

minister dan ook alleen maar toejuichen: ‘Een 

instituut kan je niet leiden als je niet openstaat 

voor de rest van de wereld. Het is belangrijk dat 

we delen waar we mee bezig zijn en in dialoog 

treden. Graag wil ik het NICC dan ook van harte 

feliciteren met hun 20e verjaardag en uitnodigen 

om ook in de toekomst samen onze schouders te 

zetten onder een efficiëntere justitie’ besluit de 

minister.
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drugsgerelateerde criminaliteit

nicc-expertise mee aan de basis van nieuwe internationale 
guidelines
Omwille van hun uitgebreide expertise, worden NICC-medewerkers wel vaker 
uitgenodigd om bij te dragen aan beleidsondersteunende, vaak internationale projecten. 
Zo werkte afdelingshoofd Drugs & Toxicologie Nele Samyn onlangs actief mee aan de 
‘Guidelines for the forensic analysis of the drugs facilitating sexual assault and other 
criminal acts’. Een publicatie van de United Nations Office on Drugs and Crime, die een 
reeks aanbevelingen bundelt omtrent drugsgerelateerde criminaliteit. Nele vat de 
belangrijkste richtlijnen voor magistraten, politiediensten, toxicologen en artsen samen.

‘Drug facilitated crime’ is de verzamelnaam 

voor alle criminele feiten waarbij drugs het 

gedrag van het slachtoffer beïnvloed hebben. 

Ofwel omdat het slachtoffer zelf drugs of geneesmid-

delen genomen heeft, ofwel omdat de dader een 

substantie heeft toegediend om het gedrag van het 

slachtoffer te beïnvloeden. Het gaat dus net zo goed 

over het gekende pilletje in het drankje van het slachtof-

fer, als over feiten waarbij de dader misbruik maakt van 

iemand die door de mix van bv. allergische medicatie 

met alcohol een gewillig slachtoffer wordt. 

Op initiatief van Frankrijk boog een internationaal ex-

pertcommité zich over dit blijkbaar sterk onderschatte 

probleem. Voor het NICC was het Nele Samyn die haar 

expertise als forensisch toxicoloog deelde. ‘De bedoe-

ling van de richtlijnen is om voor alle stadia 

van het onderzoek aanbevelingen te doen aan 

magistraten, politiediensten, toxicologen en 

artsen. We willen hen bewust maken van het probleem, 

sensibiliseren en meegeven welke stappen ze prioritair 

moeten zetten wanneer een slachtoffer klacht indient 

voor drugsgerelateerde criminaliteit’ licht Nele toe. ‘In 

tweede instantie is het de bedoeling om ook 

het publiek te sensibiliseren: jonge mensen ervan 

bewust maken hoe kwetsbaar ze worden wanneer ze 

drugs gebruiken, of alcohol en medicijnen combineren’. 

In eerste instantie adviseren de richtlijnen om de klacht 

van een slachtoffer van dergelijk misbruik meteen 

au sérieux te nemen en de nodige stalen direct af te 

nemen. ‘Deze slachtoffers hebben vaak een middel 

gekregen of genomen dat slaapverwekkend werkt en 

geheugenverlies veroorzaakt. Het duurt daardoor soms 

een tijdje vooraleer het slachtoffer klacht indient. Maar 

de tijd om drugssporen in bloed of urine te detecteren, 

is beperkt. Het is daarom essentieel dat de eerste 

prioriteit gaat naar de staalafname en dat pas in 

tweede instantie bv. de plaats delict onderzocht wordt 

of getuigen ondervraagd worden’. 

Daarnaast wijst Nele op het belang van een urinestaal 

naast het gebruikelijke bloedstaal: in urine kunnen sporen 

van drugs immers nog een aantal dagen na de feiten 

gedetecteerd worden, in bloed slechts een aantal uren 

tot maximaal een dag. Ook een haaranalyse is bovendien 

mogelijk: ‘3 weken na de feiten kan je nog een haarana-

lyse doen. We analyseren dan de centimeter haar die 

overeenstemt met de periode van de feiten, en verge-

lijken die met het haar tijdens de voorafgaande periode. 

Zo kunnen we bv. bewijzen dat iemand normaal geen 

slaapmiddelen gebruikt, maar dat op het moment van 

de feiten het slachtoffer wel onder invloed was. Zeker 

wanneer een slachtoffer te laat klacht indient, is dit een 

goede mogelijkheid om alsnog drugs te detecteren’. 

Toch zijn er aan de haaranalyse ook beperkingen: zo zijn 

de drugconcentraties in haar niet alleen veel lager dan in 

urine, het aantal substanties waarop het haar gescreend 

kan worden is bovendien beperkt. ‘Net omwille van die 

lagere concentraties is het cruciaal dat een labo voor 

deze analyses materiaal gebruikt met de juiste gevoe-

ligheden. We zien vaak dat medische toxicologielabo’s 

ingeschakeld worden voor dergelijke analyses, maar 

hun apparatuur is erop gericht om hoge concentraties 

drugs te detecteren, terwijl wij net op zoek zijn naar lage 

concentraties en dat soms uren na de feiten. Ons advies 

is dan ook om voor dit soort analyses te rade te gaan bij 

labo’s die over de juiste apparatuur beschikken’.  

Tot slot wijst Nele er ook op hoe belangrijk het is dat 

een negatief resultaat gekaderd wordt en parallel 

met andere onderzoeken bekeken wordt om het 

dossier te beoordelen: ‘Wanneer een rapport gewoon 

meldt dat er geen drugs gevonden zijn tijdens het toxi-

cologisch onderzoek, dan komt het al snel over alsof het 

slachtoffer gelogen heeft. Maar het kan goed zijn dat er 

te veel tijd zat tussen de staalafname en de feiten, of dat 

er een andere middel dan de onderzochte substanties 

werd toegediend. Omdat wij ook een psychologische 

verantwoordelijkheid dragen, is het belangrijk dat we onze 

bevindingen kaderen. Daarnaast moet het toxicologisch 

onderzoek ook altijd samenlopen met andere vormen van 

onderzoek: een ondervraging van de getuigen, analyse van 

de plaats delict, …. . 

Internationale aanbevelingen waren dan ook broodnodig. 

En wij zijn dan ook erg trots dat we hieraan hebben mee-

gewerkt.’

download de guidelines via:  

https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidelines-for-the-forensic-analysis-of-drugs-facilitating-sexual-assault-and-other-criminal-acts.html



“We hebben een aantal
unieke kennisdomeinen ontwikkeld 
waarvoor je binnen België enkel bij 

het NICC terechtkan.”

Jan De Kinder
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nicc zet bakens uit

jan de kinder over toen, nu en binnenkort
Het NICC wordt dit jaar 20 jaar. Nog maar 20 jaar, want in vergelijking met 
andere landen zijn we als forensisch laboratorium nog behoorlijk jong. 
Desondanks is het NICC op Europees vlak samen met Nederland en Duitsland 
kwalitatief één van de koplopers in forensisch onderzoek. Directeur-Generaal 
Jan De Kinder blikt ter gelegenheid van de 20e verjaardag van het instituut 
terug én vooruit in de tijd. 

Dat het NICC vandaag baanbrekend onderzoekswerk 

kan verrichten, heeft het te danken aan haar sterke 

wetenschappelijke basis.  ‘Omdat we wat jonger zijn 

dan de forensische laboratoria in andere landen, heb-

ben we kunnen leren van hun ervaringen. Wij hebben 

bewust gekozen voor de structuur van een 

wetenschappelijke instelling: met medewerkers 

die een sterkere wetenschappelijke achtergrond heb-

ben. Van de medewerkers op onze afdeling criminalis-

tiek heeft bijvoorbeeld de helft een universitair diploma 

op zak. Nog eens de helft daarvan heeft bovendien 

een doctoraat’, vertelt Jan De Kinder. 

Doordat het NICC wetenschappelijk zo sterk staat, kan 

het instituut zich op kwalitatief vlak zeker met het 

buitenland meten. ‘Op een aantal domeinen staan we 

echt op de voorlinie’ licht Jan toe. ‘Op het vlak van 

vezelonderzoek en toxicologische analyses 

van lichaamsvocht en haren staan wij het 

sterkst in Europa op dit moment’. Het NICC stelt 

haar expertise dan ook vaak ter beschikking van inter-

nationale projecten. Jan De Kinder was in het verleden 

bovendien voorzitter van het Europees Netwerk voor 

Forensische Instituten en is vandaag Liaison Officer 

voor de Europese Gemeenschap. 

Dat hij kwaliteit hoog in het vaandel draagt, bewijst de 

internationale ISO 17025-accreditatie die 5 van 

de NICC-laboratoria jaarlijks opnieuw behalen. ‘De ISO 

17025-accreditatie garandeert dat we een kwalitatief 

product afleveren. Onze laboratoria DNA, Microsporen, 

Ballistiek, Toxicologie en Kruitsporen worden hiervoor 

jaarlijks opnieuw geaudit. Doordat we permanent in 

kwaliteit investeren, halen we de accreditatie ook elk 

jaar opnieuw. Naar de toekomst toe willen we de scope 

van die ISO 17025-accreditatie verder uitbreiden naar 

al onze laboratoria. En ook het feit dat we een fulltime 

kwaliteitsmanager aangesteld hebben, bewijst hoe 

belangrijk we kwaliteit vinden’ zegt Jan. 

Maar wat heeft het NICC gemaakt tot wat het vandaag 

is? De centralisatie van gegevens in de DNA-databank 

en de ballistische databank ziet Jan als een eerste 

mijlpaal. ‘Daardoor is er op dit moment 10 à 15% kans 

dat je een verband vindt tussen DNA gevonden op een 

plaats delict en een ander DNA-profiel. Dat is enorm. 

De impact van DNA-onderzoek op het gerechtelijk 

onderzoek zal dankzij de nieuwe DNA-wet nog verder 

toenemen. Daarnaast hebben we de laatste 20 jaar 

een aantal unieke kennisdomeinen ontwikkeld, waar-

voor je binnen België enkel bij het NICC terechtkan: 

denk maar aan kruitsporenanalyse en vezelanalyse’.  

Ook de oprichting van de operationale directie Crimi-

nologie in ’97 ziet Jan als een historisch moment: ‘Deze 

afdeling biedt nu wetenschappelijke ondersteuning 

aan het ganse justiciële gebeuren. Een van de recente 

realisaties van dit team is de studie over wederopslui-

ting, een studie die cruciaal is voor het beleid van de 

minister’.     

Als u hem vraagt hoe hij forensisch onderzoek ziet 

evolueren in de toekomst, dan ziet Jan 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 fo-

rensisch intakegesprek de exacte vraag van de ma-

gistraat 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’.  

Als overheidsinstelling vindt het NICC het 

bovendien belangrijk om de kennis die ze 

hebben, zo breed mogelijk uit te dragen. ‘Om 

die reden organiseren we opleidingen en studiedagen 

voor magistraten en politiediensten. Zo bezochten 

talrijke deelnemers onlangs nog onze studiedagen 

rond de nieuwe DNA-wet en de speekseltest. En 

waar we vroeger eerder opleiding gaven op vraag van 

magistraat of politie, hebben we nu een standaard 

opleidingsaanbod uitgewerkt waaruit ze kunnen 

kiezen. Uiteraard organiseren we daarnaast ook nog 

steeds opleidingen op maat, wanneer een magistraat 

binnen de standaard opleidingen niet meteen het 

antwoord vindt op zijn vraag.’ 

En dan zijn er tot slot nog de technologische evo-

luties die het mogelijk maken om steeds kleinere 

sporen te detecteren en de ontwikkelingen op het 

vlak van forensic IT, zoals digitale beeldverwerking. 

‘Inderdaad, we stellen een belangrijke professionalise-

ring van forensisch onderzoek vast. Maar de échte 

meerwaarde van het NICC zit hem in de weten-

schappelijke 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 afge-

lopen 20 jaar hebben verricht. Ze zijn onze garantie 

op een succesvolle toekomst!’ besluit Jan. 
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Op zOek naar antwOOrden

efficiënter en sneller, dankzij de nieuwe aanpak van het dna-lab 
Op een grijze dag onderschept de politie een wagen met 3 inzittenden. 
Ze plegen vluchtmisdrijf, maar later kan de wagen opgespoord worden 
met nog 1 verdachte aan boord. Wie zijn de 2 andere verdachten? De 
wetenschappelijke en technische politie komt ter plaatse, gaat op zoek naar 
sporen van de inzittenden en neemt maar liefst 22 overtuigingsstukken 
mee ter voorbereiding van het gerechtelijk dossier. Toch zal Roselien Crab, 
gerechtelijk DNA-deskundige voor deze zaak, met een analyse van nauwelijks 
10 overtuigingsstukken al resultaat boeken. De reden daarvoor? De nieuwe 
en efficiëntere aanpak bij het DNA-labo. 

Roselien is één van de DNA-deskundigen bij het 

NICC: ‘In opdracht van de magistratuur voeren 

wij DNA-analyses uit om strafzaken op te 

helderen. We onderzoeken overtuigingsstuk-

ken, nemen daar nuttige DNA-elementen op af, 

stellen genetische profielen op, interpreteren die 

profielen en bezorgen de magistraat tot slot een 

rapport van onze bevindingen. Af en toe worden 

we ook opgeroepen om onze analyse voor assisen 

toe te lichten’. 

Het DNA-lab van het NICC telt 4 Nederlands- en 5 

Franstalige deskundigen. ‘Uiteraard is het makke-

lijker en efficiënter wanneer een magistraat in zijn 

moedertaal terecht kan bij de gerechtelijke DNA-

deskundige’ vertelt Roselien. Waarvoor magistra-

ten zoal een DNA-onderzoek aanvragen? ‘Voor-

namelijk bij diefstal, verkrachting en moord, 

maar ook voor andere zaken kan de magistraat 

het opportuun vinden om ons in te schakelen. 

Eigenlijk kan dat in elk dossier waar er  biologische 

sporen gevonden zijn’ vertelt Roselien. 

Welke rol het DNA-onderzoek speelt in het fo-

rensisch onderzoek, hangt af van dossier tot 

dossier, legt haar collega Daniel Léonard uit: ‘Stel 

dat de verdachte van een steekpartij bijvoorbeeld 

beweert dat zijn DNA op het lemmet zit omdat 

iemand hem het mes toewierp, maar dat hij niet 

de dader is van de steekpartij. In dat geval kunnen 

de kledingvezels die op het mes zitten doorslag-

gevender zijn dan het DNA: want die vezels 

bewijzen misschien dat de verdachte het mes wel 

degelijk op zak had’. 

De context waarin de biologische sporen ge-

vonden worden, is dan ook cruciaal om effici-

ent DNA-analyses te kunnen maken. Daarom 

houden alle labo’s van het NICC veel meer dan 

vroeger rekening met die context. Roselien ver-

telt: ‘Vroeger voerden we uit wat de magistraat 

vroeg. Nu gaan we veel meer vragen stellen en 

willen we weten wat de magistraat met het on-

derzoek probeert na te gaan’. De deskundigen van 

het NICC vertrekken dan ook vanuit een gesprek 

met de magistraat, om zo te proberen te weten te 

komen wat er precies gebeurd is, in welke context 

het materiaal gevonden werd en naar welke ant-

woorden de magistraat op zoek is. 

‘Een eenvoudig voorbeeld’ gaat Daniel verder. 

‘Wanneer bij een homejacking 25 overtuigings-

stukken meegenomen worden door de politie, dan 

kunnen wij die analyseren op mogelijk DNA. Maar 

als we weten dat de daders volgens het slachtof-

fer handschoenen droegen, dan weten we met-

een ook dat DNA-onderzoek in dit geval nutteloos 

is. We zoeken dan bijvoorbeeld naar gereedschap 

dat de daders meegebracht hebben. De magis-

traten stemmen hun werkwijze hier ook al op af: 

ze lijsten nu hun bevindingen op en formuleren 

onderaan het dossier een open vraag. Dat helpt 

ons om het dossier met een open blik te bekijken 

en om samen de juiste vragen te stellen’. 

In overleg met de magistraat maakt het 

DNA-lab van het NICC ook een selectie in de 

overtuigingsstukken. In eerste instantie worden 

objecten weerhouden afhankelijk van de context 

van de zaak, vervolgens deze waar de kans om 

een zuiver genetisch profiel te vinden groter is. 

‘Op een sigarettenpeuk vind je bijvoorbeeld veel 

makkelijker een zuiver genetisch profiel dan op 

een bankbiljet, dat door veel mensen gemani-

puleerd is’ licht Daniel toe. ‘Wanneer we uit die 

eerste selectie overtuigingsstukken nog niet 

voldoende resultaat halen, dan onderzoeken we in 

een aanvullende analyse ook de andere stukken’. 

In het geval van de auto uit de inleiding, haalde 

minder dan de helft van de overtuigingsstukken 

die eerste selectie. ‘Toch konden we daaruit als-

nog 3 zuivere mannelijke profielen halen, die ons 

op weg zetten naar de verdachten’ zegt Roselien. 

Een werkwijze die niet alleen tijdsbesparend 

maar ook nog eens kostenbesparend is. ‘En we 

zijn ook veel beter in staat om uiterst precies op 

de vragen van magistraten te antwoorden’ zegt 

Daniel. ‘Om correcte statistische interpretaties 

te maken van onze analyseresultaten in dossiers 

met mogelijk betrokken personen, werken we 

verder ook altijd volgens het theorema van Bayes. 

Dat houdt in dat we die dossiers altijd vanuit 2 

hypotheses evalueren: de hypothese ‘à charge’ 

– waarbij dus iemand iets ten laste gelegd zou 

worden en de hypothese ‘à décharge’ – de verde-
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diging zeg maar. Vanuit die 2 hypotheses brengen 

we verslag uit aan de magistraat’. 

Om de regel van Bayes correct toe te passen, 

volgden de deskundigen een zeer intensieve 

opleiding over het theorema. Of al die kennis en 

expertise ook doorsijpelt tot bij de magistraten en 

politiediensten? ‘Daar streven we naar. We willen 

onze expertise delen en organiseren daarom 

op vraag van magistraten en onderzoekende 

politiediensten een spreekuur over het begrij-

pen van deskundige verslagen’ vertelt Roselien 

enthousiast. ‘Sinds kort hebben we bovendien 

ook een opleidingsaanbod uitgewerkt waaruit 

magistraten en politiediensten kunnen kiezen’ 

voegt Daniel toe. ‘We bieden een aantal standaard 

opleidingen aan, maar organiseren graag ook 

een opleiding op maat wanneer iemand met een 

bepaalde vraag zit. Kosteloos en ter plaatse bij de 

dienst die het nodig heeft.’

Met de nieuwe DNA-wetgeving die van kracht 

wordt – de wet is goedgekeurd, maar op het uit-

voeringsbesluit is het nog even wachten – zet het 

labo van het NICC overigens ook al een tijdje in op 

automatisatie om de toekomstige deadline van 

dossierbehandeling binnen de maand te kunnen 

respecteren.  ‘We proberen zo veel mogelijk te au-

tomatiseren’ zegt Daniel, ‘om ons voor te bereiden 

op die nieuwe DNA-wet, maar ook om mee te zijn 

met de nieuwste technologische evoluties. Dankzij 

die automatisatie-inspanningen werken we al 

onze dossiers nu gemiddeld in 25 werkdagen af’. 

Terwijl een zaak in tv-feuilletons als CSI op een 

week opgehelderd wordt, blijkt dat in de praktijk 

dus iets langer te duren. ‘Het grote verschil is dat 

het labo in die series slechts aan 1 dossier werkt, 

terwijl wij tegelijk verschillende zaken behandelen. 

Bovendien geven we urgente dossiers, waar er 

bijvoorbeeld een aangehouden verdachte is of 

sprake van een verdachte verdwijning, ook graag 

voorrang op minder dringende zaken’. Een van de 

taken van de gerechtelijke deskundigen is dan 

ook om correct de urgentie van een nieuwe 

zaak te kunnen inschatten. ‘We proberen 

daar zeer correct en fair mee om te gaan 

en aan elke magistraat een tijdig en gepast 

antwoord te bieden’ besluit Daniel.
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bewust kiezen

nicc als wetenschappelijke steunpilaar voor 
justitie en bevolking

‘Bijna de helft van de veroordeelden 
die vrijkomen, moet terug naar 
de gevangenis’ zo luidden de 
krantenkoppen midden februari. 
De bron voor dit onheilspellend 
nieuws: de eerste studie over 
wederopsluiting die in ons land werd 
uitgevoerd sinds 30 jaar. En het 
werk van de afdeling van Christophe 
Mincke – sinds 1 februari aan het 
roer van de Operationele Directie 
Criminologie van het NICC. Wat zijn 
afdeling precies doet en waarom zijn 
werk nooit af zal zijn, dat vertelt hij u 
maar wat graag.

Op de afdeling Criminologie van het NICC wordt on-

derzoek verricht over allerlei criminologische aspecten. 

Voornamelijk permanente onderzoeken over bijvoor-

beeld jeugddelinquentie, maar ook ad hoc onderzoeken 

zoals de studie over wederopsluiting. Voor kersvers 

directeur Christophe Mincke is de rol van de afdeling 

tweeledig: zijn dienst werkt beleidsondersteunend 

voor de FOD justitie en de minister van justitie, 

maar heeft tegelijk ook de taak om het publiek en 

de gerechtelijke spelers te informeren. ‘Eerst en 

vooral bieden wij objectieve informatie, waarop bv. de 

minister haar justitiebeleid kan baseren. Neem nu de 

overbevolking van gevangenissen bijvoorbeeld en het 

gebruik van alternatieve straffen zoals elektronische 

bewaking. Er zijn ontelbaar veel vragen die de minister 

zich daarrond kan stellen: zorgt elektronische bewaking 

voor meer recidive of net minder? Voelen die mensen 

zich gestraft, geholpen of misschien beide? Het is onze 

taak om dit te bestuderen en onderzoeken’.

Tegelijk dienen de verzamelde studiegegevens om de 

spelers in het gerechtelijke en repressieve systeem én 

de bevolking te informeren. ‘Het NICC moet een infor-

matiecentrum worden, waar iedereen terecht kan met 

vragen over criminologiegerelateerde onderwerpen’. 

Aan de hand van meer toegankelijke documenten wil 

het NICC bovendien het publieke debat stimuleren en 

mensen helpen om wetenschappelijke keuzes te ma-

ken. Met de spelers van het gerechtelijke en repressieve 

systeem wil Christophe vooral in dialoog treden: ‘Wij 

zijn geen onderzoekers die in een hoekje onze studie 

uitvoeren, integendeel. We willen graag de dialoog 

aangaan en samenwerken, want dat komt het 

resultaat ten goede’. Voor bepaalde projecten werkt 

de afdeling om die reden ook al samen met universitei-

ten en met gelijkaardige instituten in het buitenland.

Daarnaast investeert het NICC duidelijk ook in 

de uitbreiding van haar eigen expertise en in 

het uitbouwen van een gespecialiseerde ken-

nis, die het ter beschikking stelt van justitie 

op beleidsmatig niveau. ‘Ons werk is eigenlijk 

nooit af. We moeten blijven zaken in vraag stellen, 

studies verder uitdiepen om het justitiebeleid stevig te 

onderbouwen’. Dat de studie over de wederopsluiting 

binnenkort hoogst waarschijnlijk nog uitgebreid wordt, 

juicht Christophe dan ook alleen maar toe. ‘Net omdat in 

deze studie nog heel wat extra variabelen onderzocht 

moeten worden die erg betekenisvol zijn voor het beleid. 

Stel dat we bijvoorbeeld merken dat het vinden van een 

job ervoor zorgt dat de ex-gevangene minder snel terug 

in de gevangenis komt, dan kunnen we actie onderne-

men en meer professionele opleiding organiseren voor 

gevangenen. Minister Turtelboom heeft duidelijk aange-

geven hoe belangrijk dit onderzoek is voor haar beleid.  

We hopen dan ook dat we hier snel mee verder kunnen’ 

besluit Christophe.
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