
ACTIVITEITEN DO Criminologie

hhttps://nicc.fgov.be/criminologie/publicaties 

6 onderzoeksrapporten

43 artikels/hoofdstukken in boeken

46 communicaties/presentaties tijdens wetenschappelijke 
colloquia en seminaries

Om resultaten van wetenschappelijk onderzoek toegankelijk
te maken voor een breder publiek werd de nieuwsbrief Justitie
en Veiligheid gecreëerd. Elk nummer gaat in op een specifiek 
vraagstuk. In 2015 werden 3 nieuwsbrieven geredigeerd.

Publicaties PRIMEUR

In mei 2015 pakte het NICC uit 
met een onderzoek dat voor het 
eerst nationale, Belgische 
cijfers brengt over recidive na 
een rechterlijke beslissing.

Het NICC ging daarbij uit van 
gegevens uit het sinds 1992 
geautomatiseerde Centraal 
Strafregister.

De bevindingen van de studie 
zijn een eerste stap naar een 
representatief beeld van 
recidive in ons land.

Personneel

NIVEAU VAN HET PERSONEEL149 WERKNEMERS

79 vrouwen

70 mannen

15 Operationele directie
 Criminologie

101 Operationele directie 
Criminalistiek 

24 Directie Ondersteunende dienst 

9 Directie en ondersteuning

2 SITES

Neder-Over-Heembeek : 118 medewerkers

Botanique Administratief Centrum : 31 medewerkers

Introductie
Als federale wetenschappelijke instelling van de FOD Justitie 
denken we mee met magistratuur en gerechtelijke overheden.
We staan hen bij met hoogstaand multidisciplinair onderzoek. 
Uitgevoerd door experts in legio forensische en gerechtelijke 
domeinen. Ook in 2015 heeft het NICC positieve resultaten 
geboekt en actielijnen uitgestippeld.
Daarom de belangrijkste kerncijfers en werkpunten van 2015 
overzichtelijk opgelijst.

Jan De Kinder
Directeur-generaal NICC

Waarden

Neutraal
Integer
Competent
Consistent

Criminalistiek

10 forensische laboratoria

5 forensische adviseurs

2 Nationale DNA-databanken

Criminologie

10 onderzoekslijnen

Ondersteunende dienst

Personeel en Organisatie

ICT

Finance

Facility

Niveau A 

66

4

33

22

10

39

Management

Niveau B 

Niveau C

Niveau D

Weten-
schappelijk
statuut
(SWE) 

Medewerkers  
met een doctoraat  

2 Doctorandi verdedigden in 2015
succesvol hun doctoraat

14

Haalt veel uit weinig

ACTIVITEITEN OD Criminalistiek
FOCUS : op vraag van gerechtelijke overheden: onderzoek van bewijsstukken op de aanwezigheid
van sporen – aflevering van een evenwichtig en onpartijdig deskundigenrapport na identificatie,
analyse en interpretatie van sporen.

90 forensische diensten/
expertises in de 
dienstencatalogus (nationaal)

6.594 vorderingen ontvangen

7.363 overtuigingsstukken 
geregistreerd

5.892 deskundigenonderzoeken 
uitgevoerd

6.715 nieuwe dossiers 
ontvangen

8.860 registraties van
nieuwe DNA-profielen

10 laboratoria,
5 forensisch adviseurs

Nationale
DNA-databanken

25 Wetenschappelijke 
publicaties

2.536 overeenkomsten
met Nederland
6.128 overeenkomsten
met Frankrijk
gemiddeld 178 nieuwe over-
eenkomsten per maand
(NL en FR samen)
1.328 clusters met internatio-
naal (NL of FR) persoonsprofiel
(ongeveer 1 op 5 van de
clusters die we opstellen)

Internationale uitwisselingen

44.431 profielen in DNA-
databank Criminalistiek met 
DNA-profielen van 
aangetro�en sporen van 
menselijk celmateriaal 

34.784 profielen in DNA-
databank Veroordeelden met 
DNA-profielen van afgenomen 
menselijk celmateriaal, 
a�omstig van personen die 
definitief zijn veroordeeld of 
geïnterneerd voor zware feiten

43.224
sporenprofielen 

1.207
verdachtenprofielen
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2015

Garantie op kwaliteit
In 2015 werden duizenden
gerechtelijke dossiers toever-
trouwd aan het NICC.

Onmogelijk dus om iets aan het 
toeval over te laten: we haalden 
opnieuw vlot de ISO-norm 17025 
voor algemene laboratoriumactivi-
teiten. En de Europese standaard 
CEN/TC419, specifiek voor de
forensische wetenschap.

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

Forensisch advies
Aanspreekpunt voor het 
wetenschappelijke luik van het 
gerechtelijk onderzoek is het team 
van forensische adviseurs.

Zij helpen magistraten en gerechts-
experts met hun wetenschappelijke 
vragen. Ze zijn de schakel die onder-
zoekers en wetenschappers van
het NICC verbindt en vergemakkelij-
ken 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 ». 
Vaak is dat in meer complexe zaken, 
met meerdere betrokkenen, maar 
het kan ook in eenvoudige zaken.

Ontdek meer over de kwaliteitswaarborg van het NICC op
https://nicc.fgov.be/kwaliteit-accreditatie

Toonaangevend over de landsgrenzen heen
In onze disciplines zetten we de toon bewust op 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 verrijken onze competenties in andere nichedomeinen.

Jan De Kinder heeft voor de 2e keer het 
voorzitterschap opgenomen van de 19e raad
van bestuur van ENFSI –  www.enfsi.eu

The current -19th- Board consists of Ondrej Laciak,
Board member – Dominique Saint-Dizier, Board member –
Erkki Sippola, Chairman designate – Jan De Kinder, Chairman – 
Thomas Andermann, Board member

Blijf op de hoogte
Voor wie meer informatie wenst 
zijn er de overzichtelijke NICC 
magazines met korte artikels over 
actuele technieken, onderzoeken, 
forensische mogelijkheden, 
diensten en dergelijke meer.
Zo blijft u bij. En weet u meteen 
waaraan het NICC werkt.

Een greep uit de recente 
onderwerpen :

• Nieuwe infrastructuur
• Jeugddelinquentie in Brussel
•  Drugverslaafde gedetineerden

Recidive
• Toxicologisch onderzoek bij DFSA
• BE-GEN
•  Post-mortem toxicologisch
haaronderzoek

• Ophaling overtuigingsstukken

Download alle NICC-magazines via 
www.incc.fgov.be/magazine

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

Haalt veel uit weinig


