Beste persmensen,
De Vilvocraten nemen kennis van de positieve bevindingen met betrekking op het nieuwe
identificatiesysteem voor vingerafdrukken van de federale politie.
De Vilvocraten dringen dan ook aan dat men bij inbraken en overvallen binnen de politiezone ViMa systematisch aan uitgebreid sporenonderzoek doet. Dit is heden niet altijd het
geval.
Plichtsbewuste vaststellingen bij inbreuken en incidenten (inbraak,
vandalisme, agressie, overlast, winkeldiefstallen …) zijn immers
een eerste aanzet om criminelen te vatten.
(zie ook www.vilvocraten.be). Gelet op het hoog aantal inbraken in
woningen en wagens in Vilvoorde is dit een operationele prioriteit.

Met dank voor uw aandacht,
Alain Van Hende
Gemeenteraadslid Vilvocraten
Mobiel 0497 44 79 03

Het nieuwe identificatiesysteem voor vingerafdrukken van de federale politie blijkt een groot succes. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal geïdentificeerde vingersporen in een jaar tijd is verdubbeld. Het systeem zorgde dit jaar volgens minister Turtelboom voor een doorbraak in 1.392 dossiers.
Het nieuwe identificatiesysteem draait sinds juni vorig jaar op volle toeren en de resultaten zijn
ook voor de federale politie een positieve verrassing. Daar waar er in 2009 maar 998 vingersporen
konden worden geïdentificeerd, is dat aantal nu omhoog geschoten. In 2010 waren er al 1.709
identificaties. En in de eerste tien maanden van 2011 telde de federale politie er 3.761, meer dan
een verdubbeling tegenover vorig jaar. Dankzij die identificaties konden 1.392 dossiers vooruit
geholpen worden. 'De overgrote meerderheid van die dossiers draaien rond zware diefstallen', zegt
minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD). 'Maar er kwamen ook doorbraken in dossiers rond hold-ups en drugshandel. En zelfs in een moorddossier.'
Oude zaken opgelost
De goede resultaten zijn onder meer te wijten aan het feit dat het nieuwe systeem ook sporen van
slechte kwaliteit kan identificeren. De federale politie maakt daarvan gebruik om oudere dossiers
nog eens tegen het licht te houden. Zo kon onder meer de moord op de Brusselse weduwe Albina
Van Vijnckt worden opgelost, een zaak die dateert uit maart 2008.
Sinds de invoering van het nieuwe systeem is er ook een vernieuwde aandacht voor het afnemen
van vingerafdrukken, waardoor er nu elke maand 10.000 nieuwe vingerafdrukken ter vergelijking
worden aangeboden. En er worden niet langer alleen vingerafdrukken vergeleken, maar ook handpalmafdrukken.

