Centre d’Etudes sur la Police
& Centrum voor politiestudies

in samenwerking met het Disaster Victim Identification
Team van de Federale Politie

stellen een tweedaags

colloquium voor «DVI 2010»

In 2007 bestaat het Disaster Victim Identification team van de Federale Politie twintig
jaar. Dit is het perfecte moment om terug te kijken op de activiteiten van de afgelopen
twee decennia en tegelijk ook vooruit te blikken naar de toekomst.
Op 8 en 9 november 2007 organiseren het Centrum voor Politiestudies (CPS), het Centre
d’Etudes sur la Police (CEP) en het DVI-team van de Federale Politie samen een tweedaags
federaal colloquium in de Koninklijke Militaire School te Brussel. Het opzet van dit
colloquium is om door een kritische evaluatie van 20 jaar interdisciplinaire samenwerking
en vanuit een sociaal-maatschappelijke visie, de nood aan verwetenschappelijking
van de politie te verduidelijken aan politie, magistraten, politiek verantwoordelijken,
en zo te komen tot een kwaliteitsvollere politionele dienstverlening en een verbeterde
rechtszekerheid voor de burger.
Om het geheel een dynamische en internationale uitstraling te geven werden ook
buitenlandse sprekers gecontacteerd.

8 november 2007
Rampenplanning is meer dan
crisisbeheer
Dag 1 zal enerzijds handelen over de
afweging of de rampenplannen in België
eerder gericht zijn op crisibeheer dan
wel op rampenbeheer.
Anderzijds zal
ook onderzocht worden in welke mate
er rekening gehouden wordt met het
gerechtelijke aspect wanneer een ramp
zich voordoet. Deze dag richt zich dus niet
alleen op rampencoördinatoren, Dirco’s,
geïnteresseerden bestuurlijke politie, LTWP,
referentiemagistraten terrorisme, etc... maar
ook op Dirjud’s.

9 november 2007
Waarheidsvinding en materieel
bewijs: handige hulp of essentiële
aanvulling?
Dag 2 zal enerzijds via necrosearch
(ervaringen, knelpunten, nieuwe evoluties,…)
en anderzijds research en development in
een aantal forensische technieken nagaan
of de materiële bewijslast in het gerechtelijk
onderzoek wel als
volwaardig wordt
beschouwd. Het doelpubliek zijn hierbij vooral
de gerechtelijke politiediensten, Dirjuds,
LTWP, magistraten en geïnteresseerden in
forensische technieken in het algemeen.
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Tweedaags colloquium «DVI 2010»

8 november 2007

9 november 2007
Waarheidsvinding en materieel
bewijs: handige hulp of essentiële
aanvulling?

Rampenplanning is meer dan
crisisbeheer

programma programma programma programma programma programma programma
Voormiddag
9h00 :
9h30 :

Ontvangst van de deelnemers
Verwelkoming door de dagvoorzitter
Marcel Smits (Fr), Inspecteur-generaal, Institut Provincial de
Formation du Hainaut - Vice-voorzitter, Centre d’Etudes sur la
Police

9h35 :

Inleiding colloquium
Joan De Winne (Ne), Commissaris, Diensthoofd, Federale
Politie/DVI

9h50 :

Coördinatie bij rampen: nederlandse aanpak
Wouter Jong (Ne), Coördinator Crisisbeheering, Nederlands
Genootschap van Burgemeesters

10h20 : Het postmortaalzorgtraject
Tatiana Ivaneanu (Ne), Commissaris, Federale Politie/DVI
10h45: Koffiepauze
11h15 : Crisis, ramp: waar liggen de kantelmomenten ?
Barbara Delcourt (Fr), Onderzoekster ULB, Institut d’études
européennes

11h45 : Toelichting postersessie
12h00 : Broodjeslunch

Namiddag
13h00: Case ‘The London Bombing’
Graham Walker (UK), Commanding Officer DVI, ACPO,
Metropolitan Police

14h00: Koffiepauze
14h30: Panelgesprek
Hilde Vandevoorde (Ne), Federaal Magistraat rampen,
Federaal Parket

Geert Gijs (Ne), B-Fast Coördinator, FOD Volksgezondheid
Didier Sorgeloos (Fr), Hoofdcommissaris, Federale Politie
DPEO

Laura Szabo (Fr), Adviseur-generaal, FOD Binnenlandse Zaken,
Algemene Directie Civiele Veiligheid
Claude Durieux (Fr), Gouverneur Provincie Henegouwen
Johan Onraedt (Ne), Safety manager, Luchthaven Oostende
Antonia Leroy (Fr), Expert, FOD Justitie, Cel “Gellingen”
Jaak Raes (Ne), Directeur-generaal, Coördinatie- en
Crisiscentrum van de Regering
Moderator : Erik Nyindu (Fr), Journalist TLB et TV5
15h45: Discussie met de zaal
16h30: Slotbeschouwing door de dagvoorzitter
Marcel Smits

Voormiddag
9h00 :
9h30 :
9h35:

Ontvangst
g van de deelnemers
Welkom door de dagvoorzitter
g
Alain Duchatelet, Vice-voorzitter Centrum voor Politiestudies
Inleiding
g en necrosearch
Joan De Winne (Ne), Commissaire, Diensthoofd, Federale
Politie/DVI

10h15: Coördinatie bijj het gerechtelijk
g
j onderzoek
Anne Gruwezz (Fr), Onderzoeksrechter
10h45: Koffiepauze
11h15: Waarheidsvinding
g in moeilijke
j situaties: problemen
p
en
uitdagingen
g g
Jean-Luc Gremaud, Identité judiciaire (Suisse)
11h45: Toelichting
g postersessie
p
12h00: Broodjeslunch

Namiddag
13h00: Case ‘De Schiedammer parkmoord’
p
Theo Vermeulen (Ne) Diensthoofd team “Cold Cases en
Review” (Politie Amsterdam-Amstelland)

14h00: Koffiepauze
14h30: Panelgesprek
g p
Bruno Bulthé (Ne), Procureur des Konings, FOD Justitie
Cédric Smeets (Fr), Commissaris, Interventiedienst, Politiezone
Brussel-Hoofdstad/Elsene

Frank van Saelen (Ne), Hoofdcommissaris, Hoofd
moordsectie, Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen
Valère Decloedtt (Fr), Hoofdcommissaris, Directeur, Federale
Politie/DGJ/DJT
Prof. Dr. Wim Van de Voorde (Ne), Wetsgeneesheer,
Interfacultair Instituut Forensische Wetenschappen
Jan De Kinderr (Ne), Directeur-generaal NICC
Karolien Van Dijck
k (Ne), Docente, Hogeschool
Amsterdam
Denis Fontaine (Fr), Begrafenisondermer

Moderator : Lars Bové (Ne), Journalist De Tijd
15h45: Discussie met de zaal
16h15: Uitleiding
g
Prof. dr. Willy Bruggeman (Ne), Voorzitter Federale
Politieraad

16h45: Slotbeschouwing
g
Fernand Koekelberg, Comissaris-generaal Federale Politie
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Inschrijvingsformulier Colloquium «DVI 2010»
Terug te sturen ten laatste op 5 november 2007 op volgend adres: Centrum voor Politiestudies
c/o Nathalie Roegiers, F. Laurentplein 1, 9000 Gent, of per fax 09/264.84.98.
U kunt ook per email inschrijven: nathalie.roegiers@ugent.be of via de website van het CPS:
www.police.be/cps. Vermeld hierbij a.u.b. alle informatie die u hieronder terugvindt.

Naam: ........................................................................................................................
Functie: .......................................................................................................................
Graad (voor politiemedewerkers): ..............................................................................
Instelling : ....................................................................................................................
Adres: .........................................................................................................................
Facturatieadres: .........................................................................................................
Telefoon: .....................................................................................................................
Fax: .............................................................................................................................
Email: .........................................................................................................................
Alle inschrijvingen worden bevestigd per email. De betaling gebeurt na ontvangst van een
factuur van het Centrum voor Politiestudies.
Ik schrijf me in voor de studiedag op 8 november 2007 à 75 euro.
Ik schrijf me in voor de studiedag op 8 november 2007 met boek, à 95 euro.
Ik schrijf me in voor de studiedag op 9 november 2007 à 75 euro.
Ik schrijf me in voor de studiedag op 9 november 2007 met boek, à 95 euro.
Ik schrijf me in voor beide studiedagen op 8 en 9 november 2007, à 150 euro.
Ik schrijf me in voor beide studiedagen op 8 en 9 november 2007 met boek, à 170 euro.
Ik ben student, ik schrijf me in voor de studiedag op 8 november 2007 à 5 euro (zonder
maaltijd en zonder boek). Bijgevoegd vindt u een kopie van mijn studentenkaart.
Ik ben student, ik schrijf me in voor de studiedag op 9 november 2007 à 5 euro (zonder
maaltijd en zonder boek). Bijgevoegd vindt u een kopie van mijn studentenkaart.
Ik ben student, ik schrijf me in voor beide studiedagen op 8 en 9 november 2007 à 10
euro (zonder maaltijd en zonder boek). Bijgevoegd vindt u een kopie van mijn studenten
kaart.
Datum

Handtekening

