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TOELICHTING OP HET GEBRUIK VAN HET 
LANDELIJK AANGIFTEFORMULIER WINKELDIEFSTAL 

 
 

 
 
LINKER DEEL VAN 
HET FORMULIER  
VAKNUMMER 

 
TOELICHTING 

 
ALGEMEEN 
 
 

 
Als een vak, waarvoor een          is geplaatst  inhoudelijk van toepassing is dan dient dit vak  
 
te worden aangekruist en zo nodig ingevuld. 
 

 
KOP 
ONDERNEMING  
ADRES 
VESTIGINGSPLAATS 
 

 
De “kop” van het formulier dient aan te geven: 

- de naam van de onderneming 
- het adres waar de onderneming volgens het handelsregister is ingeschreven 
- de locatie waar het feit geconstateerd is. 

 
1 
AANGEVER 

 
De hier in te vullen gegevens spreken voor zich. Indien de aangever eigenaar van de 
onderneming is, dient bij “Functie” ingevuld te worden: “eigenaar” . Uit 
veiligheidsoverwegingen kan de aangever “domicilie kiezen”. Dit kan bijvoorbeeld het adres 
van de onderneming zijn. Is dit het geval dan dient te worden ingevuld: 
 “Domicilie kiezend te ……………..”. 
 

 
2 
Omschrijving van 
het geconstateerde 
in eigen 
bewoordingen 
 

 
In de praktijk zal veelal de persoonlijke waarneming en de omschrijving daarvan de eerste 
mogelijkheid van constateren zijn. Een tweede mogelijkheid is het in werking treden van de 
electronische diefstalbeveiliging, zoals bij 5 genoemd. Vaak zal het voorkomen dat de 
aangever (1e ondergetekende) niet degene is die de winkeldiefstal heeft geconstateerd. 
Nauwkeurig dient bij *) te worden aangegeven wie van de ondergetekenden wat heeft 
gezien. 
 
De omschrijving van het geconstateerde kan niet anders dan beknopt zijn. Belangrijk is te 
vermelden hoe het feit is gepleegd. Voorbeeld: “……………. dat op de afdeling schrijfwaren 
1 man en 1 vrouw stonden, waarvan de man 1 pak papier wegnam en in een tas deed die 
de vrouw daartoe vasthield.” 
Of: 
“……………. dat op de afdeling fotografie 2 mannen, ieder voor zich een pocket-camera 
wegnamen en in hun kleding wegborgen.” 
Gezien de beperkte plaatsruimte is het toegestaan om goederen in algemene termen aan te 
duiden; bijvoorbeeld: schrijfwaren, kleding, eetwaren, eet- en drinkwaren, gereedschap. 
De datum wordt met cijfers weergegeven. Voorbeeld: “02-08-1987” en de tijd in 24-uurs-
aanduiding. Voorbeeld: “09.15” of “20.45”. 
 

 
3 en 4 

 
Deze beide mogelijkheden spreken voor zich. De redactie van 4 is geschikt voor 
warenhuizen met verschillende afdelingen die eigen kassa’s hebben. De (rol)trap af is 
richting uitgang. Dit betekent wel dat voor een ieder duidelijk moet zijn dat de goederen 
niet bij andere kassa’s afgerekend kunnen worden. 
 

 
5 
 

 
Indien de constatering van winkeldiefstal begint bij het signaal van de electronische 
diefstalbeveiliging, begint in feite de aangifte hier. 
Ook in dit vak dient bij *) te worden aangegeven wie van de ondergetekenden heeft bemerkt 
dat de electronische diefstalbeveiliging in werking is getreden. Voor de datum- en 
tijdaanduiding: zie toelichting bij 2. 
 

 
6 

 
Dit behoeft geen nadere toelichting. 
Bij *) dient te worden aangegeven wie de verdachte heeft aangesproken. 
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7 en 8 

 
Eén van beide mogelijkheden is van toepassing. Bij 7: meewerkende personen en bij 8: 
mensen op wie “enige dwang” dient te worden toegepast. In het laatstgenoemde geval dient 
duidelijk te worden aangegeven de naam van degene die aangehouden heeft en op welk 
tijdstip dit plaatsvond. Er is een wezenlijk verschil tussen “vrijwillig meegaan” en 
“aanhouden”. Aanhouding kan alleen geschieden bij betrapping op heterdaad (dat is bij 
winkeldiefstal praktisch altijd het geval) en indien de aangehoudene op zo kort mogelijke 
termijn (de wet spreekt van “terstond” ) aan een politie-ambtenaar wordt overgedragen. 
De “onderzoeksruimte” kan elke ruimte zijn waar het onderzoek wordt verricht, bijvoorbeeld 
kantoorruimte. 
 

 
9 

 
Hier dient te worden aangegeven wat is onderzocht, bijvoorbeeld tas of koffer. Het is alleen 
aan opsporingsambtenaren toegestaan iemand aan zijn kleding te onderzoeken. De 
aangetroffen goederen kunnen ook hier in algemene termen worden aangeduid. 
Alleen de verkoopwaarde van de goederen van de eigen onderneming wordt vermeld, 
indien mogelijk voor iedere verdachte afzonderlijk. 
Zonder toestemming wordt niets onderzocht en wordt dit vak dus niet aangekruist en 
ingevuld. 
 

 
10 

 
In dit vak kunnen de gegevens van twee verdachten worden ingevuld. Indien er sprake is 
van meer dan twee verdachten kan in dit vak verwezen worden naar een bijlage, waarop de 
gegevens van alle verdachten worden vermeld. 
 

 
11 

 
Indien vak 9 niet ingevuld wordt omdat er geen toestemming tot onderzoek is verleend, blijft 
dit vak eveneens onaangekruist. 
 

 
12 

 
Hier zijn verschillende mogelijkheden, welke nauwkeurig dienen te worden aangegeven: 
a. De bij de van winkeldiefstal verdachte persoon/personen aangetroffen goederen zijn 

teruggenomen (vak 11). 
In dit geval dient de zinsnede “alsmede het goed  …………… onderneming” te worden 
doorgehaald. 

b. Bij de van winkeldiefstal verdachte persoon/personen zijn eveneens goederen 
aangetroffen die wellicht afkomstig zijn van winkeldiefstal elders, terwijl de “eigen” 
goederen zijn teruggenomen. 
In dit geval wordt in dit vak niets doorgehaald. 

c. De van winkeldiefstal verdachte persoon heeft geen toestemming verleend tot 
onderzoek van bijvoorbeeld zijn tas. Dit kan tot gevolg hebben dat de politie-ambtenaar 
aan wie de verdachte wordt overgedragen alle goederen in beslag neemt. In dit geval 
dient de zinsnede “niet zijnde van genoemde onderneming” te worden doorgehaald. 

 
 
13 

 
Dit vak dient altijd te worden ingevuld. Indien de aangever eigenaar is, kan de zinsnede 
“verklaart door genoemde onderneming gemachtigd te zijn aangifte te doen en “ worden 
doorgehaald. 
 

 
14 

 
In dit vak dienen de namen enz. van de eventuele getuigen te worden ingevuld. U dient er 
op te letten dat bijvoorbeeld de 2e ondergetekende ook werkelijk degene is van wie in vak 2, 
5 dan wel 6 sprake is. 
 

 
15 

 
Dit behoeft geen nadere toelichting. Dit vak wordt door de betrokken politie-ambtenaar 
ingevuld. 
 

 


