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Het NICC
Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
is een federale wetenschappelijke instelling van de FOD Justitie.
In de gerechtelijke onderzoeken trachten we dader en zijn modus
operandi te identificeren door forensisch onderzoek op bewijsstukken. Onze criminologische studies ondersteunen het strafrechtelijk
beleid in België.
In de nacht van 28 op 29 augustus 2016 pleegden tot hiertoe
onbekende daders een aanslag op het instituut. De schade was
ontzettend groot, en de daaropvolgende maanden werd ontzettend hard gewerkt aan de heropbouw van de getroffen laboratoria.
Ondertussen kunnen we stilaan herademen, maar de littekens zijn
er nog.
Ondanks de aanslag hebben we ook positieve resultaten geboekt
en onze actielijnen verder uitgestippeld. Daarom de belangrijkste
kerncijfers en werkpunten van 2016 overzichtelijk opgelijst.

NEUTRAAL
INTEGER
COMPETENT
CONSISTENT

Criminalistiek
10 forensische laboratoria
5 forensisch adviseurs
2 Nationale DNA-databanken

Criminologie
10 onderzoekslijnen

Ondersteunende dienst
Personeel en Organisatie
ICT
Finance
Facility

Jan De Kinder
Directeur-generaal NICC

Activiteiten OD Criminalistiek
10 Laboratoria
5 Forensisch adviseurs
90 	forensische expertises beschikbaar
via de dienstencatalogus
6.736 expertises uitgevoerd
14.336 overtuigingsstukken geregistreerd
7.226 dossiers ontvangen
13 Wetenschappelijke publicaties
https://www.nicc.fgov.be/publicaties-2016

2 Nationale
DNA-databanken
6.996 nieuwe dossiers
9.328 registraties van nieuwe DNA-profielen
48.503	profielen in DNA-databank
Criminalistiek met
• 46.890 sporenprofielen (DNAprofielen van aangetroffen sporen
van menselijk celmateriaal) en met
• 1.613 verdachtenprofielen (DNAprofielen van afgenomen menselijk
celmateriaal afkomstig van verdachte
personen)
39.881 profielen in DNA-databank
Veroordeelden met DNA-profielen van
afgenomen menselijk celmateriaal,
afkomstig van personen die definitief
zijn veroordeeld of geïnterneerd voor
een specifieke lijst van misdrijven

Internationale DNA-uitwisselingen
tot en met 31 december 2016
3.126 overeenkomsten met Nederland
8.050 overeenkomsten met Frankrijk
3.780 overeenkomsten met Duitsland
410	overeenkomsten met Luxemburg
300
(gemiddeld) nieuwe
overeenkomsten per maand
2.108	clusters met een profiel van een
persoon uit een internationale
DNA-databank (ongeveer 1 op 4 van
de opgestelde clusters)

Activiteiten OD Criminologie
Publicaties
https://nicc.fgov.be/criminologie/publicaties
4
47
37
6

onderzoeksrapporten
artikels/hoofdstukken in boeken
communicaties/presentaties tijdens wetenschappelijke colloquia en seminaries
nieuwsbrieven ‘Justitie en Veiligheid – Justice et sécurité’ – www.jsjv.be

In 2016 verkreeg de operationele directie Criminologie vier projectfinancieringen in het kader
van het programma Brain.be van BELSPO. Twee projecten met onderzoeksvragen omtrent
intra-familiaal geweld, en twee andere met onderzoeksvragen omtrent radicalisering en evolutie
van de dienaangaande publieke dispositieven. Bijkomend te vermelden, is de UNIA gefinancierde
studie omtrent politie profiling, evenals het aanwerven van een BELSPO onderzoeker die
gedurende een jaar zal werken op de recidive van langgestrafte veroordeelden.

Personeel
Niveau van het personeel

150 Werknemers
81 vrouwen

4

69 mannen
16	
Operationele directie
Criminologie
102	Operationele directie
Criminalistiek

Niveau D

Management

9

Wetenschappelijk
statuut
(SWE)

22

68
34

23	
Directie Ondersteunende
dienst
9

Niveau B

Directie en ondersteuning

2 Sites

Niveau A

40
Neder-Over-Heembeek : 118 medewerkers
Botanique Administratief Centrum : 32 medewerkers

Niveau C

1

13

Medewerkers
met een doctoraat
Doctorandi verdedigde in 2016
succesvol haar doctoraat
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Forensisch advies
Aanspreekpunt voor het wetenschappelijke luik van het gerechtelijk onderzoek is het
team van forensisch adviseurs, zij helpen magistraten en gerechtsexperts met hun
wetenschappelijke vragen. Ze zijn de schakel die magistraten en wetenschappers verbindt
en vergemakkelijken de communicatie tussen de betrokken partijen.
Deskundigen weten niet altijd wat ze precies moeten onderzoeken, bijvoorbeeld omdat de vraag
van de magistraten te algemeen gesteld is, of onvoldoende duidelijk. En van de andere kant
worden deskundigen ook niet altijd begrepen door magistraten.
Maar de forensisch adviseurs denken daarnaast ook mee over het onderzoek. Magistraten
vragen soms onderzoeken die niet veel zullen opleveren, en dat is verloren geld.
De forensisch adviseurs geven dus op vraag van het parket of de onderzoeksrechter advies in
concrete zaken, zowel in nieuwe zaken als bij “old en cold cases “.

https://www. nicc.fgov.be/forensisch-advies

Garantie op kwaliteit
In 2016 werden duizenden gerechtelijke dossiers toevertrouwd aan
het NICC.
Onmogelijk dus om iets aan het toeval over te laten: we werden opnieuw
geaccrediteerd volgens de ISO-norm 17025 voor algemene laboratoriumactiviteiten. Maar ook de Nationale DNA-databanken zijn betrokken bij
kwaliteit en klanttevredenheid en werden voor het eerst volgens de
ISO-norm 9001:2014 gecertificeerd.
Een accreditatie garandeert dat volledig onderbouwde en kwalitatief hoogstaande methodes gehanteerd worden én dat het personeel dat die methodes
toepast, competent is. Daarom blijft het NICC investeren in solide interne en
externe opleidingen van haar experten. En waken interne én externe audits
over een consistente kwaliteit.

https://www.nicc.fgov.be/kwaliteit-accreditatie

Toonaangevend over de landsgrenzen heen
In onze disciplines zetten we de toon bewust
op het internationaal niveau, net omdat het cruciaal is
om mee te zijn én te blijven met de recentste ontwikkelingen en onderzoeken.
En met succes.
Zo doen de Europese Commissie, Interpol en de
Verenigde Naties regelmatig beroep op onze expertise.
Het NICC werkt ook nauw samen met andere Europese
forensische instellingen, via het ENFSI-netwerk.
We delen onze kennis tijdens internationale
werkgroepen – rond drugs, DNA, microsporen,
textielvezels, ballistiek en kruitsporen …
en tegelijkertijd verrijken we zo onze competenties
in andere domeinen.

Jan De Kinder heeft voor de 2e keer het voorzitterschap verdergezet
van de 20ste raad van bestuur van ENFSI – www.enfsi.eu

The current -20th - Board consists of
Dariusz Zuba, Board Member ; Dominique Saint-Dizier, Board Member ;
Jan De Kinder, Chairman ; Erkki Sippola, Chairman Designate ;
Kornelia Nehse, Board Member ; Ondrej Laciak, Board Member.

Blijf op de hoogte
Speciaal en uitsluitend voor onze gerechtelijke partners is er de forensische
dienstencatalogus, een contactgids
met de specialiteiten en rechtstreekse
gegevens van experts in de diverse
NICC-laboratoria. Zo vindt u bijvoorbeeld meteen aan wie u inlichtingen
over kruitresten vraagt. Of een toxicologische speekselanalyse. De catalogus
vertelt u ook bij wie u moet zijn voor
een pre-evaluatie. Om zo de slaagkans
van uw analyses te vergroten. En hebt
u algemene vragen? De dienstencatalogus brengt u in contact met onze
forensische adviseurs.

Vraag uw forensische dienstencatalogus aan via nicc-incc@just.fgov.be
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