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Inhoudstafel

Duurzame ontwikkeling 

Milieubeheer integreren in 

onze FOD

EMAS, het Europees 

milieukwaliteitslabel, moet de 

milieuprestaties van onze FOD 

verbeteren. Dit engagement 

vereist de ondersteuning 

van het management en 

participatie van het personeel. 

Interne audits zijn momenteel 

aan de gang. 

Actualiteit 1

NICC bouwt mee aan 

drugdetectiesysteem

Opsporing van drugs en hun 

chemische voorlopers zal in 

de toekomst voor douane en 

politie sneller, veiliger én 

gemakkelijker gebeuren met 

behulp van een draagbaar 

detectiesysteem. Het toestel 

wordt ontwikkeld met steun 

van de Europese Commissie.

Rechterlijke orde

Nieuwe huisstijl voor staande 

magistratuur

De visuele identiteit van het 

openbaar ministerie steekt in 

een gloednieuw modern en 

eenvormig kleedje. Het 

gra#sch charter voor de 

staande magistratuur vormt 

een primeur en een mijlpaal 

voor de rechterlijke orde.

Actualiteit 3

Nieuwe toekomst voor 
Brussels justitiepaleis

Ministers Stefaan De Clerck en 

Didier Reynders hebben een 

internationale ideeënwedstrijd 

gelanceerd voor de 

herbestemming van het 

justitiepaleis. De wedstrijd 

gaat op zoek naar een visie 

over de toekomst van het 

gebouw. 
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Focus 1 – pagina 6
Vertrouwenspersonen: 

con�ictbeheersing op basis van dialoog

Ambtenaren die lijden onder werkgerelateerde psychosociale 

belasting zoals geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag 

kunnen hulp zoeken bij zogenoemde vertrouwenspersonen. Dat 

netwerk van vertrouwenspersonen hangt af van de Interne 

Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en kreeg 

onlangs versterking van enkele nieuwe kandidaten. Zo wil het 

de ambtenaren nog beter bijstaan in de beheersing van hun 

problemen.
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NICC - Laboratorium drugs

Hier wordt o.a. onderzoek gedaan om 

verdovende middelen en psychotrope 

sto%en op te sporen. Daarnaast 

worden ook andere sto%en geanaly-

seerd die in verband staan met drugs 

en de drugsscène. De experten van 

het NICC geven op illegale productie-

plaatsen advies over de gebruikte 

syntheseprocessen, over de mate van 

gevaar of over de deskundige 

stopzetting van het proces, en 

assisteren bij de ontmanteling en de 

uitvoering van het forensisch 

onderzoek. 

Europees DIRAC-project 
uit de startblokken

Opsporing van drugs en hun precursoren (chemische voorlopers) zal in de toe-

komst sneller, veiliger én gemakkelijker gebeuren met behulp van een draag-

baar detectiesysteem. Het toestel in ontwikkeling is bedoeld voor eindgebrui-

kers zoals politie en douane, en wordt ontwikkeld met steun van de Europese 

Commissie. Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) 

participeert en volgt de ontwikkeling op de voet.

DIRAC staat voor ‘Portable system for 

rapid detection of illicit Drugs and key 

precursors by Infra-Red Absorption 

spectroscopy and gas Chromatography’. 

De Europese Commissie heeft voor dit 

initiatief een bedrag van maar liefst  

4 254 920 euro vrijgemaakt via het 

‘Seventh Framework Programme’ voor 

onderzoek en technologische ontwikke-

ling. Tien organisaties afkomstig uit zes 

verschillende Europese landen zijn erbij 

betrokken. Een consortium van forensi-

sche instituten, universiteiten, research-

centra en enkele grote bedrijven bundelt 

de krachten, met de inbreng van heel wat 

geavanceerde kennis en ervaring.  

Het DIRAC-project startte op 1 juni 2010 

en verloopt in drie fasen. Eerst gebeurt 

een doorgedreven analyse van de 

vereisten waaraan het toekomstig 

instrument moet voldoen. De tweede fase 

dient voor de praktische ontwikkeling van 

het draagbaar systeem. In het derde en 

laatste gedeelte ten slotte zullen eindge-

bruikers zoals politie- en douanediensten 

uit verschillende landen het toestel in de 

praktijk testen en beoordelen. 

Het NICC speelt een actieve rol in elk van 

deze stadia. Het instituut heeft ruime 

ervaring in onderzoek, detectie en 

analyse van drugs. Het stelt ook zijn 

expertise op het gebied van ontmante-

ling van illegale drugslaboratoria ter 

beschikking. Het NICC leidt bovendien de 

groep deskundigen (eindgebruikers) die 

zal instaan voor de evaluatie van het 

toestel in de praktijk van het opsporings-

werk.

Het hele project loopt over 42 maanden. 

In principe zal het toestel dus ontwikkeld, 

getest en geëvalueerd zijn tegen eind 

2013. 

Inge Buys
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