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DEN HAAG • Het Neder
lands Forensisch Insti
tuut (NS) opent een trai
ningslab in Zuid-Afrika
om d~poIitie daar alles te
leren over sporenonder
zoek. Het is de eerste
keer dat het NS met een
vaste ‘vestiging’ over
zees gaat. Binnen een
jaar moet het lab - dat
voorlopig de naam CSI
Capetown draagt - de
deuren openen.

Een overval op een NFI-medewer
ker is de aanleiding voor de samen
werking tussen Zuid-Afrika en het
Nederlands Forensisch Instituut
(NH). Programmaniana,ger Andro
Vos is 1,5 maand geleden nog maar
net aangekomen in Zuid-Afrika, als
zijn auto wordt klemgereden door
criminelen. In zijn ooghoek ziet hij
een wapen, hij wéét dat dit een
overval is. Op zijn hoofd voelt hij de
loop van een geweer en Vos kan
niets meer dan machteloos toekij
ken als hij alles wat hij bij zich heeft,
moet afstaan.

Als Vos even later door de chauf
feur geschrokken en berooid bij zijn
gastenverblijf wordt a~ezet, scha
kelt hij de politie in. ,,Ik ondervond
meteen aan den lijve dat er nauwe
lijlçs forensisch onderzoek wordt ge
daan. Er wordt niet naar vingeraf
drukken gezocht, er worden geen
bandensporen bekeken of mobiele
telefoongegeveus verzameld.”

Opmerkelijlç want in Zuid-Afrika
tiert de criminaliteit welig, wordt
gemoord en verkracht, maar wordt
tevens bijna niemand daarvoor ge

-‘t. straft. Vos: ,,Bij de opsporing wordt
vooral gebruik gemaakt van verho
ren, infiltratie, observatie en achter
volgingen. De bewijzen die daaruit
voortk#~men, worden door rechters
vaak niet als voldoende gezien voor
een verobrdeling.~’ Het gevolg: het
vertrouwen in de rechtsstaat neemt
met de dag af; de misdaad stort het
land in een nationale crisis.

THEO TEITSMA
SPIJKENISSE • De politie verdenkt
de 20-jarige 112-fotograaf Robin V.
uit Spijkenisse van het in brand ste
ken van voertuigen en panden in
zijn stad. De man is gisterochtend
opgepakt. Even eerder fotograféerde
hij vier branden en leverde hij de fo
to’s aan persbureaus.

De politie kwam de man op het
spoor door getuigen die gisternacht
bij twee brandjes in een auto en een
sloopwoning hun verbazing uitspra
ken over het gedrag van de man. Hij
praatte erg nerveus en liep onrustig
bellend rond. Agenten postten
daarop op strategische punten in de
stad en wisten V. te vangen vlakbij
zijn woning. Hij zit vast voor nader
verhoor.

De persbureaus waarvoor de man
werkt, zijn geschrokken van de ar
restatie. Als V. inderdaad zelf achter

Onderzoekers
van het NFI
trainen in het
‘CSI-laO’ waar
een complete
woning is na
gabouwd. Een
Afrikaanse af
vaardiging
krijgt les en
uitleg. FOTO
GUUS SCHOON
EWILLE
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De Nederlandse kennis van het
NH kan daar verandering in bren
gen, is Vos’ stellige overtuiging. ,,De
relatie tussen de plaats delict, het
slachtoffer en de dader wordt alleen
duidelijk door de sporen die worden
achtergelaten.”

Vos geeft al wel voorlichting in
Zuid-Afrika namens het NH, maar

de brandjes zit, willen ze geen tken
meer met hem doen. Collega’s zijn
minder geschrokken. ,,Ik heb begre
pen dat hij met een valse perskaart~
werkte,” zegt één van hen, maar de
politie kon dat gisteren niet beves
tigen.

Niet uitgesloten is dat V. ope
reerde met een tweede persoon, die
hem in de nacht begeleidde bij het
fotograferen. De politie doet daar
nader onderzoek naar.

De Spjjkenisser 112-fotograaf
maakte vorige maand in één nacht
ook foto’s van vier elkaar snel opvol
gende branden en leverde die
de persbureaus.

Vorig jaar werd in Assen een 20-
jarige nieuwsfotograaf aangehou
den die brand stichtte in zijn stad en
daarvan foto’s voor media maakte.
Hij werd in augustus veroordeeld
tot 9 maanden cel.
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hij besluit zijn kennis nog beter te
delen. Hij klopt aan bij prominenten
en wijst ze op de mogelijkheid van
een opleidingscentrum, waardoor
de kennis van het NH in een klap
beschikbaar wordt voor heel Zuid
Afrika

Zijn verisal raakt een snaar en
binnen een jaar moet het Crime

BOMSifl’~ Hetwordtwinkels mln
gerie en badkleding in de Indiase
metropool Bombay mogelijk verbo
den hun waar op etalagepoppen op
straat aan te prijzen. De schaars ge
klede poppen zouden mannen op-
winden, waardoor zij zich aan vrou
wen zouden vergrijpen.

De gemeenteraad nam een voor
stel o de blote poppen te verbie
den met overweldigende meerder
heid aan.

Raadslid Rita Tbwde diende het
voorstel in. ,,Mensen raken opge
wonden van de poppen. Een etala
gepop is immers een replica van een
vrouwenlichaant Daarom ben ik
tegen. Zulke poppen niet passen in
de Indiase cultuur,” zegt 1~wde.
In India klinkt de roep om betere
bescherming van vrouwen sterker

Scene Investigations laboratorium
realiteit worden. Zuid-Afrika stelt
een pand ter beschikking, het NH
levert het lab en de trainers, die alle
hulpverleners kunnen leren hoe ze
zich op een plaats delict moeten ge
dragen. Daarnaast leerthet NH de
Zuid-Afrikaanse politie om vervol
gens met de verzamelde bewijzen
om te gaan.

Het op poten zetten van een over
zees lab is een nieuwe stap voor het
NH, dat nu al internationaal wordt
geraadpleegd vanwege de enorme
kennis en technologie die in het
pand in Den Haag voor handen is.
Dat zien ook de Zuid-Afrikaanse
wethouders, minister en politie
mannen, die de komst van het NH
naar hun land niet afwachten en nu
al een training volgen in Den Haag.

Dat ze weten dat het beter kan,
blijkt als ze naar binnen kijken bij
een nagebouwde slaapkamer,
waarin een pop vastgebonden op

sinds de dodelijke groepsverkrach
ting van een studente in een busje
in de hoofdstad New Delhi in de
cember. Verkrachtingen zijn aan de
orde van de dag in India en ook toe
risten zijn niet veilig.

VERKRACHT
Gisteren liet de politie weten dat
een 30-jarige Amerikaanse toeriste
in het noorden van India door drie
mannen is verkracht. De vrouw
werd door de mannen in een vracht
wagen opgepikt toen ze stond te Ii!
ten. Ze wilde terug naar haar gas
tenverblijf in de plaats Manali. De
mannen namen haar mee naar een
afgelegen plek en vergrepen zich
aan haar. De politie arresteerde drie
verdachten. De vrouw is naar het
ziekenhuis gebracht

bed ligt, zogenaamd dood. ,,Wat
doen jullie als eerste als jullie een
plaats delict oplopen?” vraagt een
NFTer. ,,We stampen met zijn allen
naar binnen,” antwoord een van de
mannen droog. Dat daarmee veel
kostbaar bewijs verloren gaat, ver
geten hun politiemannen nog veel
te vaak.

De Zuid-Afrikaanse wethouder
Jean-Pierre Smith vertelt: ,,Het zou
fantastisch zijn als wij niet de ko
mende 20 jaar hoeven te spenderen
aan het opnieuw uitvinden van het
wiel, maar gebruik kunnen maken
van de kennis die het NH in huis
heeft Wat hier gebeurt,” zegt hij wij
zend op de kisten met opsporings-
materiaal die staan opgesteld bij een
open kofferbak met een neplijk, ,,is
‘as good as it getC’

Het NH sluit overigens niet uit
dat Zuid-Afrika de eerste van een
serie zogeheten ‘CSI-labs’ in het bui
tenland wordt.

Wie ouders
verzorgde
krijgt voordeel
DEN HAAG • Kinderen die bij hun
alleenstaande ouder hebben ge
woond om deze te verzorgen,
komen in aanmerking voor de hoge
partnervrij stelling voor de erfbelas
ting.

Dat heeft staatssecretaris Frans
Weekers van Financiën gisteren be
kendgemaakt. Het gaat om een
overgangsregeling die geldt bij een
overlijden in 2010 of 2011. Voor
waarde is wel dat de ouder op het
moment van overlijden in het bezit
is van een indicatie voor thuiszorg.

Mensen die recht denken te heb
ben op de hoge partnervrijstelling
voor de ertbelasting kunnen bij de
Belastingdienst een schriftelijk ver
zoek indienen.

CARLA VAN DER WAL
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Nieuwsfotograaf opgepakt
voor aansteken brandjes Verbod op prikkelende,

blote paspopp n in India


