
DVI en identiteitsvaststellingDVI en identiteitsvaststelling

Ervaringen uit de praktijkErvaringen uit de praktijk

CP CP TatianaTatiana IvaneanuIvaneanu –– Diensthoofd DVIDiensthoofd DVI
Belgische federale politie Belgische federale politie -- CGSUCGSU

WaaromWaarom identificerenidentificeren ??

�� Humane Humane redenenredenen
-- ‘‘ToTo speakspeak forfor the the deaddead, , toto protectprotect the livingthe living’’

�� WettelijkeWettelijke implicatiesimplicaties
-- ErfenisErfenis
-- PensioenPensioen
-- HertrouwenHertrouwen……

�� VerzekeringenVerzekeringen



DisasterDisaster VictimVictim IdentificationIdentification
((DVIDVI))

�� Steundienst van de Belgische Federale Steundienst van de Belgische Federale 
Politie/CGSUPolitie/CGSU

�� Opgericht in 1986 vlak voor de ramp met de Opgericht in 1986 vlak voor de ramp met de 
‘‘HeraldHerald of of FreeFree enterpriseenterprise’’ te te ZeebruggeZeebrugge (193 (193 
doden)doden)

�� Sindsdien betrokken bij rampen zowel in het Sindsdien betrokken bij rampen zowel in het 
binnenbinnen-- als het buitenlandals het buitenland



(Disaster) (Disaster) VictimVictim identificationidentification teamteam

�� Sinds de zaak Dutroux in 1996 ook betrokken in Sinds de zaak Dutroux in 1996 ook betrokken in 
gerechtelijke dossiersgerechtelijke dossiers

�� Ontstaan van Ontstaan van ‘‘necrosearchnecrosearch’’ = = zoekingzoeking naar een naar een 
verborgen lichaam in diverse milieus (aarde, verborgen lichaam in diverse milieus (aarde, 
water,water,……))



��Onze missie vandaag= terugvinden, Onze missie vandaag= terugvinden, 
bergen en identificeren van lichamenbergen en identificeren van lichamen

��Ongeveer 175 dossiers per jaar Ongeveer 175 dossiers per jaar 
(ongevallen, rampen, moordzaken, (ongevallen, rampen, moordzaken, 
verdwijningen,verdwijningen,……))

�� 24/7 beschikbaar en terugroepbaar24/7 beschikbaar en terugroepbaar

« To Speak for the Dead, to Protect the Living »

IdentificatieprocesIdentificatieproces
de slachtoffersde slachtoffers



IdentificatieprocesIdentificatieproces
MethodologieMethodologie

• Gele/blauwe Interpol formulieren: ante-mortem
formulieren

•Roze Interpol formulieren: post-mortem dossier

• Interpolgids DVI = kwaliteitsnormen gevolgd door de 
DVI teams wereldwijd

IdentificatieprocesIdentificatieproces
identificatiemethodesidentificatiemethodes

��Basismethodes (uniek)Basismethodes (uniek)
�� digitale vingerafdrukkendigitale vingerafdrukken

�� tandentanden

�� DNA DNA -- analyse analyse 

��Bijkomende methodesBijkomende methodes
��Fysieke beschrijving/Fysieke beschrijving/

medische conclusiesmedische conclusies

��MateriMateriëële aanwijzingen /kledijle aanwijzingen /kledij



IdentificatieprocedureIdentificatieprocedure
identificatiemethodes (2)identificatiemethodes (2)

��Alle mogelijke methodes moeten bekeken Alle mogelijke methodes moeten bekeken 
wordenworden

��Visuele identificatie moet ten alle tijden Visuele identificatie moet ten alle tijden 
vermeden wordenvermeden worden
–– Psychologische stressPsychologische stress

–– Betrouwbaarheid?Betrouwbaarheid?

(=> praktijkvoorbeelden)(=> praktijkvoorbeelden)

IdentificatieprocesIdentificatieproces
stappenstappen

1.1. Zoeken en bergen van het lichaamZoeken en bergen van het lichaam

2.2. Onderzoek van het lichaam: Onderzoek van het lichaam: postpost--mortemmortem
dossierdossier

3.3. Potentieel slachtoffer: Potentieel slachtoffer: anteante--mortemmortem
dossierdossier

4.4. Vergelijking tussen Vergelijking tussen postpost--mortemmortem et et anteante--
mortemmortem dossierdossier



1) Zoeken en bergen van het 1) Zoeken en bergen van het 
lichaam lichaam 

��Ontdekken en afbakenen van de plaatsOntdekken en afbakenen van de plaats

��Opgraven of bergen op voorzichtige wijzeOpgraven of bergen op voorzichtige wijze

��Vrijwaren van materiVrijwaren van materiëële sporen!! le sporen!! 

(=> praktijkvoorbeelden)(=> praktijkvoorbeelden)

2) Onderzoek van het lichaam: 2) Onderzoek van het lichaam: 
postpost--mortemmortem dossierdossier

��Medische beeldvorming ( Medische beeldvorming ( XX--raysrays, CT, CT--
scan,..)scan,..)

��Dactyloscopie (vingerafdrukken)Dactyloscopie (vingerafdrukken)

��Forensische Forensische odontologieodontologie

��Extern onderzoekExtern onderzoek

��AutopsieAutopsie

��DNADNA

(=> praktijkvoorbeelden)(=> praktijkvoorbeelden)



3) Potentieel slachtoffer: 3) Potentieel slachtoffer: 
anteante--mortemmortem dossier dossier 

��Onrustwekkende verdwijning/ Onrustwekkende verdwijning/ 
passagierslijst/ informatiecentrumpassagierslijst/ informatiecentrum……..

�� Inzameling van alle nuttige informatie: Inzameling van alle nuttige informatie: 
fysieke beschrijving, kledij, objecten, fysieke beschrijving, kledij, objecten, 
DNADNA……..

��Contact met de familieContact met de familie

3) Potentieel slachtoffer: 3) Potentieel slachtoffer: 
anteante--mortemmortem dossier (2) dossier (2) 

•• Contact met de mutualiteit Contact met de mutualiteit 

•• Contact met de huisarts/specialistContact met de huisarts/specialist

•• Contact met de tandartsContact met de tandarts

�� tandenfiches/afdrukken/RXtandenfiches/afdrukken/RX



4) Vergelijking AM en PM 4) Vergelijking AM en PM 
dossiers dossiers 

�� vergelijkingstabel met alle elementen AM vergelijkingstabel met alle elementen AM 
en PMen PM

��Discussie met Discussie met expertenexperten (wetsdokter, (wetsdokter, 
forensisch forensisch odontoloogodontoloog, antropoloog...), antropoloog...)

��Bij absolute zekerheid: identificatie!Bij absolute zekerheid: identificatie!

4) vergelijking AM en PM 4) vergelijking AM en PM 
��Wat indien geen PM dossier Wat indien geen PM dossier 

overeenkomt met AM dossier?overeenkomt met AM dossier?
(=> praktijkvoorbeelden)(=> praktijkvoorbeelden)



ConclusieConclusie
��Het identificatieproces neemt tijdHet identificatieproces neemt tijd

��Bestaande internationale instrumenten Bestaande internationale instrumenten 
hebben hun voordeel bewezenhebben hun voordeel bewezen

�� Interdisciplinaire samenwerking is de Interdisciplinaire samenwerking is de 
sleutel tot een optimaal resultaatsleutel tot een optimaal resultaat

��Fouten maken bij identificatie kan een Fouten maken bij identificatie kan een 
familie blijvend traumatiserenfamilie blijvend traumatiseren

Dank u voor uw aandachtDank u voor uw aandacht


