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Onzichtbare SelectaDNA markering, waar komt dat vandaan?
Hoe weten jullie dat SelectaDNA markering echt werkt?
Wat zit er in zo’n potje?
Beschadigt de DNA lijm mijn spullen niet?
Hoe weet een inbreker jouw spullen gemerkt zijn?
Kan een dief de lijm verwijderen?
Hoe weet de politie welke code van mij is?
Is het materiaal ook bruikbaar voor het oppakken van inbrekers
en overvallers?
9) Wanneer kan de Politie mijn SelectaDNA markering dan
aantreffen?
10) Is SelectaDNA markering veilig?
11) Wat zit er in een set?
12) Waarom kost het € 90 of duurder voor een bedrijvenkit?
13) Hoeveel en welke voorwerpen kan ik ermee markeren?
14) Wat als ik mijn spullen verkoop?
15) Waarom is SelectaDNA markering onzichtbaar?
16) Hoe lang blijft het zitten?

1) Onzichtbare SelectaDNA markering, waar komt dat
vandaan?
Een Engels bedrijf, Selectamark, heeft het uitgevonden. Zij zijn al
tientallen jaren een specialist in misdaadpreventie en hebben al
meerdere uitvindingen op hun naam staan. In Nederland is het
bedrijf Rhine Group B.V. degene die het implementeert en begeleidt
bij de politie.
2) Hoe weten jullie dat SelectaDNA markering echt werkt?
Waar SelectaDNA markering wordt gebruikt, loopt het aantal
inbraken met ongeveer 50% terug, volgens gegevens van diverse
politieregio’s waar proeven zijn gehouden. SelectaDNA markering
kan mede profiteren van de bekendheid van haar ‘zusje’ de DNA
spray (DNA douche). Samen hebben deze producten al grote
bekendheid bij criminelen. Een inbreker kiest net als iedereen de
weg van de minste weerstand en het minste risico. Jouw spullen
zijn vanaf nu traceerbaar en dus een groter risico. In Engeland zijn
zelfs dalingen van 85% gemeten!
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3) Wat zit er in zo’n potje?
a) Een potje niet agressieve, lijmachtige verf met een unieke DNA
code in elk molecuul. Het is ongevaarlijke, kunstmatige DNA en
heeft niets met menselijk DNA te maken. Zie het als een soort
streepjescode van DNA.
b) Er zitten daarbij duizenden kleine microdots in de lijm. Dat zijn
microscopische rondjes met daarop een unieke code gelaserd.
Kortom, TWEE manieren waarop te traceren is dat jij de eigenaar
bent.
4) Beschadigt de DNA lijm mijn spullen niet?
Nee, de verf is ongevaarlijk en op waterbasis. Hij ziet er wittig uit
maar droogt transparant op. Alleen de donkere microdots zie je op
witte oppervlakken. Smeer het dus in een hoekje, kiertje, onderop of op een donker gedeelte. SelectaDNA markering is alleen
zichtbaar met UV licht.
5) Hoe weet een inbreker dat jouw spullen gemerkt zijn?
Plak de bijgeleverde stickers op je (auto)raam en op je draagbare
spullen. Zo zien potentiële inbrekers dat jouw spullen gemerkt zijn
met de SelectaDNA code.
6) Kan een dief de lijm verwijderen?
Als je ‘m op een ribbelig gedeelte van je spullen smeert, of in een
hoek, kun je de lijm er niet afpoetsen. Zelfs als de microdots weg
zijn, is de DNA code nog probleemloos te traceren. Het is praktisch
niet te verwijderen, het gaat om synthetisch DNA dus om het te
verwijderen moet je echt alles verwijderen en dat lukt nooit. Hier is
onderzoek naar gedaan door de Politie.
7) Hoe weet de politie welke code van mij is?
Je code is uniek en wordt opgeslagen in de database van
SelectaDNA. Opsporingsdiensten van de Politie kunnen het DNA (of
de microdots) uitlezen en weten dan, dat ze jouw spullen in handen
hebben. Een groot deel van de politieregio’s hebben deze database
zelfs aangesloten op hun interne intranet.
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8) Is het materiaal ook bruikbaar voor het oppakken van
inbrekers en overvallers?
Ja, als een persoon wordt aangetroffen met een voorwerp dat van
diefstal afkomstig is, kan men worden aangehouden voor heling
en/of diefstal. Dit maakt jouw gemarkeerde voorwerp nu juist een
risico voor de dader. Ook als ze worden besproeid met een klein
beetje SelectaDNA spray (of SelectaDNA gel aan hun lichaam
krijgen) zijn zij eenvoudig op te sporen. Ook is meteen te bepalen
waar het delict is gepleegd. DNA Gel en DNA Spray producten
worden vooral door bedrijven toegepast.
9) Wanneer kan de politie mijn SelectaDNA markering dan
aantreffen?
Er zijn eigenlijk 4 momenten wanneer de Politie jouw voorwerpen
terug kan vinden met behulp van SelectaDNA markering. Ten eerste
tijdens een heterdaad situatie, als de dader nog in de omgeving is.
Ten tweede als hij het voorwerp wil verkopen, en heler/opkopers
worden regelmatig gecontroleerd door de Politie. Ten derde als hij
voor een ander strafbaar feit mee moet naar het bureau en jouw
spullen bij zich heeft. Ten vierde als er een doorzoeking in zijn
woning wordt gedaan nadat hij is aangehouden (zelfs ook al is het
vele jaren later)
10) Is SelectaDNA markering veilig?
SelectaDNA is volkomen veilig voor mens en dier, tast je spullen
niet aan en wordt aanbevolen door de Politie. Wij adviseren wel het
buiten bereik van kinderen te houden en niet in te nemen.
11) Wat zit er in een set?
SelectaDNA markering, een aanbrengspatel, een setje stickers en
een UV lampje. Bij bedrijvenkits een veelvoud hiervan.
12) Waarom kost het € 89,25 (voor particuliere losse
aanschaf)?
Elk potje wordt speciaal aangemaakt met een unieke code. Ook de
microdots worden in een kleine oplage, exclusief ‘gelaserd’, Dat is
een technologisch hoogstandje en nauwkeurig werk. Daarnaast
zorgt SDNA Forensic Marking voor de administratie: je code wordt
aan jouw huishouden gekoppeld en voor jou bewaard. Ook betaalt
het bedrijf de benodigde apparatuur voor de Politie om het op te
kunnen sporen en te kunnen analyseren.
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13) Hoeveel en welke spullen kan ik ermee markeren?
Je kan er ongeveer 50 spullen mee markeren. Dit kan van alles zijn
waar je aan bent gehecht. Elektronische apparatuur, kunst,
sieraden etc. Het mooie ervan is dat je maar een heel klein beetje
nodig hebt.
14) Wat als ik mijn spullen verkoop?
In de online database van SelectaDNA kan je verkochte voorwerpen
registreren in jouw persoonlijke account. Dan heeft de nieuwe
eigenaar geen problemen dus.
15) Waarom is SelectaDNA markering onzichtbaar?
Zodat het jouw spullen niet lelijk maakt. Ook moet een inbreker er
nu maar vanuit gaan dat al jouw spullen zijn gemarkeerd.
16) Hoe lang blijft het zitten?
Afhankelijk van omstandigheden (zoals vocht) ongeveer 5 a 10 jaar.
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