Verpakking van stalen
glazen potten met metalen schroefdeksels
(voor alle brandversnellers)
					
polyolefine zakken
				
(enkel voor polaire brandversnellers)
nylon-1l zakken
(enkel voor apolaire brandversnellers)

Tips
• glazen potten = breekbaar
• geen scherpe voorwerpen noch vloeistoffen
in zakken
• geen etiketten en/of geen inventarissen
op de zakken (geen tape, lijm, nietjes)
• verklein de stalen zodat deze in glazen potten
kunnen
• vermijd contaminatie
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Laboratorium brand &
vluchtige componenten
Het laboratorium brand &
vluchtige componenten
is één van de vier laboratoria binnen
de Afdeling
Algemene Analytische Scheikunde van het
Dit labo vervult in opdracht van de
magistratuur al meer dan 10 jaar
expertiseopdrachten in
verschillende deelgebieden
van het brandonderzoek.

• op de brandplaats : veiligheid = primordiaal
• ideale verpakking = luchtdicht &
ondoorlaatbaar
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Gebruikte Technieken

Gaschromatografische analysen worden gebruikt om

Onderzoeksmogelijkheden

• onderzoek van brandstalen naar brandversnellers
• onderzoek van kledij (verdachten)
naar brandversnellers

• onderzoek van vluchtige verbindingen

alle gebruikelijke vloeibare

brandversnellende middelen te detecteren.

De chromatogrammen worden geïnterpreteerd
door vergelijking met referentiestandaarden van het labo.

• identificatie van brandversnellers

• vergelijkingen van brandversnellers
• reconstructies

• dossierstudies

• afstappingen

Monstername

Arson Suspect Kit

Bemonstering van de kledij van de verdachte
(max 2-4 dagen na de feiten)

Procedure aanvraag expertise

Schriftelijke vordering door magistraat, nominatief én gericht
aan de deskundige
(niet aan NICC)

De samenstelling van de kit kan wijzigen in de toekomst.

... stellen aan als deskundige ... :

.

met als opdracht :

• over te gaan tot analyse van de brandstalen
(OS nummer ...) naar de eventuele aanwezigheid
van brandversnellers
• een kopie van uw verslag over te maken
aan ...

Nylon zak

Monster

Polyethyleen zak

