Toelichting winkeldiefstalformulier
Beste lezer,
Voor u ligt de handleiding van het nieuwe winkeldiefstalformulier. In deze handleiding
wordt stap voor stap het formulier met u doorgelopen. Dit om het formulier zo
compleet en duidelijk mogelijk in te vullen zodat justitie achteraf geen vragen meer
heeft, en de aangehouden verdachte hopelijk veroordeelt wordt. Heeft u nog vragen,
laat het ons dan weten. Wij helpen u graag in dit proces.

1. Benadeelde
Vermeld hier het adres van het filiaal waar de diefstal heeft plaatsgevonden, en NIET van het
hoofdkantoor. Het is verplicht om alle vakken in vullen.
2. Aangever
Vul hier de naam en geboorte datum in van de aangever. Tevens kunt u hier kiezen voor een domicilie
adres, namelijk het adres van de winkel. Vul bij het telefoonnummer NIET het nummer van de winkel
in, maar van de persoon zelf. De politie heeft soms aanvullende vragen, en op het moment dat de
aangever/getuige vrij is, kunnen wij die dan niet bereiken.
Aangifte:
Klik op het pijltje rechts van het vakje. Hier kunt u op een agenda de desbetreffende dag aanklikken.
Staat het pijltje er niet, klik dan op het vakje en dan verschijnt deze optie alsnog. De tijd moet u wel
zelf intypen.
3. Getuige 1 / 4. Getuige 2
Hier kunt u de getuigen van het incident invullen. Ook hier kan er voor gekozen worden voor een
domicilie adres, namelijk die van de winkel. Ook deze personen dienen bij het telefoonnummer NIET
het nummer van de winkel in te vullen, maar een telefoonnummer waarop zij te bereiken zijn.
Verklaring:
Vink hier aan wie de verklaring aflegt. Is dit de aangever of een getuige. Ook hier weer de datum
invullen door op het pijltje te klikken en de datum te kiezen. Vermelde bij persoon wie de verklaring
aflegt, en op welke wijze het incident is waargenomen (camera’s of in persoon) Verder tips om
rekening mee te houden bij de vrije tekst:
- Begin altijd met de zin: Op vrijdag 5 januari 2018, omstreeks 14:00 uur was ik als
beveiliger/manager/caissière aan het werk in de Albert Heijn, gevestigd Bijlmerplein 2. Aldaar
zag ik op de camera / in de winkel een persoon lopen die ik als volgt kan omschrijven: geef
signalement over uiterlijk en kleding.
- Beschrijf wat je ziet dat diegene doet: Ik zag dat de man in het gangpad van de
alcoholhoudende drank een fles Bacardi pakte en deze in zijn zwarte rugzak stopte.
- Geef aan wie en waar de verdachte aangesproken is. Dus bijvoorbeeld: Ik zag dat de
verdachte twee broden bij de kassa afrekende, maar niet de in zijn rugzak gestopte fles
Bacardi. Op het moment dat de man de kassa gepasseerd was, en zich richting de uitgang
begaf, heeft getuige 1 de verdachte aangesproken/aangehouden en meegenomen naar de
onderzoeksruimte.
- Beschrijf daarna waar je welk goed aantreft: In de rugzak trof ik / getuige 1 een fles Bacardi
aan.

Winkelverbod:
Vink aan of er wel of geen winkelverbod uitgereikt is en tot wanneer deze geldig is. De datum vul je
weer in door op het pijltje te klikken.
Wijze van diefstal:
Kies en van de twee opties: elektronisch beveiliging ging af of de verdachte heeft de kassa
gepasseerd.
Onderzoek:
Vul in dit stukje het volgende in:
- Door wie aangesproken (aangever, getuige of heel iemand anders)
- Waar de goederen zijn aangetroffen. Meerdere opties mogelijk!
- Totale bedrag van de gestolen goederen invullen
- Kopie kassabon bijvoegen (VERPLICHT!)
Aanhouding:
Vermeld de dag, datum en tijdstip van de aanhouding door weer op het pijltje te drukken.
Verdachte:
Vul zo volledig mogelijk de gegevens van de verdachte in. Dit kan een eigen verklaring zijn of aan de
hand van een legitimatie. Geef ook aan welk soort legitimatiebewijs u gezien heeft.
Goederen:
Vink aan of de verdachte vrijwillig afstand deed. U bent VERPLICHT dit te vragen. Indien de verdachte
geen afstand wenst te doen, worden de goederen inbeslaggenomen door de politie. Noteer tevens of
er schade aan de winkel/eigendommen zijn ontstaan.
Vervolgens kan er aangegeven worden of de goederen in de winkel zijn gebleven of dat de politie
deze beslag heeft genomen. Het kan dus nooit zo zijn dat de verdachte geen afstand doet, maar dat
de goederen wel zijn achter gebleven in de winkel.
Camerabeelden:
Er moet altijd gesproken worden over beelden. Justitie eist dit van de politie. De opties zijn:
- Beschikbaar gesteld
- Later opvragen
- Geen beelden
Houd er rekening mee dat wij in bijna alle gevallen afhankelijk zijn van de beelden. Zorg er alstublieft
voor dat deze zo spoedig mogelijk bij de politie terecht komen.
Uiteraard hebben wij ze het liefste gelijk mee om het proces zo soepel en spoedig mogelijk te laten
verlopen.
Afsluiting:
Vul de plaats en datum in: Amsterdam 5 januari 2018
Zorg dat alle genoemde partijen een handtekening zetten op de uitgeprinte versie.
Overname door politie:
Laat de politieagent het laatste blokje invullen.

Let op: pas bij de uitgeprinte versie kunnen alle betrokkenen de handtekeningen zetten!

