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WAT KUNT U HET BESTE DOEN ALS UW
SPULLEN GESTOLEN ZIJN?

IS DE DADER NOG IN DE
BUURT? BEL 112

BOEFPROOF

OF DOE (ONLINE)
AANGIFTE VIA POLITIE.NL

STOP HELING

Er zijn verschillende tips om de instellingen
van uw telefoon of laptop zo aan te passen
dat deze beter beschermd is diefstal.
Maak uw apparaat ‘boefproof’ om
(herhaling van) diefstal te voorkomen

Check bij tweedehands
aankopen of deze als
gestolen geregistreerd
staan. En registreer uw
eigen goederen in de
‘Stopheling-app’
Kijk op stopheling.nl voor
meer informatie.

DNA VAN EEN DING
Maak bijvoorbeeld
een DNA-profiel van
uw sieraad om het
gemakkelijker te
kunnen identificeren.

Zie maakhetzeniettemakkelijk.nl/
boefproef voor meer informatie.

Kijk op https://applicaties.
politieacademie.nl/sieraden

REGISTREREN

Alleen bij aangifte wordt uw fiets
opgenomen in het fietsdiefstalregister.
Dit maakt het moeilijker om fietsen door
te verkopen voor de dieven. Hoe meer
fietsen worden opgenomen, hoe minder
aantrekkelijk fietsendiefstal wordt.
Kijk op
stopfietsdiefstal.nl
voor meer
preventietips
en kenmerken.

GETUIGENOPROEP PLAATSEN
BERICHT AANMAKEN
BURGERONDERZOEK:
‘WIE HELPT MIJN <FIETS> VINDEN?’

LET OP!

– U bent zelf verantwoordelijk voor uw bericht
– Respecteer de privacy van anderen
– Deel niet zomaar uw eigen contactgegevens
– U kunt soms veel of vervelende reacties krijgen

– Deel niet zomaar uw eigen contactgegevens
– U kunt soms veel of vervelende reacties krijgen

BERICHT INVULLEN
<Korte pakkende titel gestolen fiets>
Mijn fiets is gestolen van <locatie: adres en nadere duiding, bijv. winkel> op <dag, datum,
tijdspanne of tijdstip>. De fiets is van <merk, type, beschrijving unieke kenmerken> en stond
<informatie plaatsing en beveiliging>. En ik wil mijn fiets graag terug, want de fiets is van
<emotionele, geldelijke, andere> waarde.
Ik vraag uw hulp bij het terugvinden van mijn fiets. Zoekt u mee? Iedere aanwijzing is welkom
<via e-mailadres, persoonlijk bericht op Facebook, Twitter, WhatsApp of anders>.

Zoek ook op sociale media
in groepen die gevonden
goederen rapporteren, zoals
fietsen.
fietsfoetsie1
23

Optionele aanvulling
Een persoon met het signalement <kenmerken> vertoonde opvallend gedrag rond deze tijd en
plaats van diefstal. Deze aanwijzing is geen verdenking, maar ik hoor graag alle tips.

FIET S
FOET SIE?
!

BERICHT DELEN

Begin klein, bijvoorbeeld in uw WhatsApp-buurtpreventiegroep en
schaal op naar grotere groepen op sociale media wanneer dit niet
succesvol is. Reageer op uw medespeurders, ze doen het voor u.
Bedank ze en zorg dat ze op de hoogte kunnen blijven als ze dat willen.

Spam niet, maar breng uw bericht wel onder de aandacht. Met name
als er updates zijn is dit relevant. Bijvoorbeeld de mogelijke vluchtroute, een signalement, sporen, etc.

Geef zoveel mogelijk inzicht in hoe u aan de aanwijzingen bent
gekomen. Dat motiveert mensen meer om mee te helpen, dus geef
datum, tijdstip en hoe u eraan komt duidelijk aan.
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SOCIALE MEDIA
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Deel concrete informatie met de politie:
Maak een top 3 van ‘belangrijkste tips’ die u met de politie wilt delen
Bijvoorbeeld:
– Een getuige die mogelijk informatie heeft
– Tastbare sporen
– Camerabeelden

SUCCES!

UW INFORMATIE IS VAN
GROOT BELANG

OM DE OPSPORINGSKANS TE
VERGROTEN

De handelingen van deze hulpkaart helpen u zo
goed mogelijk informatie te verzamelen van andere
gebruikers van sociale media die misschien meer
weten of meer gezien hebben. Deel de ontvangen
waardevolle tips en informatie daarom met de politie.

DIEFSTAL IN CIJFERS

<5%

>35%

ER ZIJN MEER DAN 650.000 DIEFSTALLEN GEPLEEGD
IN 2011, SINDS DIE TIJD IS HET AFGENOMEN TOT
380.290 DIEFSTALLEN IN 2018 (INCLUSIEF DIEFSTAL

FIETSENDIEFSTAL IS DE MEEST
VOORKOMENDE VORM VAN
DIEFSTAL MET 68.260 GEVALLEN
IN 2018. MINDER DAN 5% WORDT
OPGEHELDERD

VAN 2013 TOT 2016 VOND EEN
DALING VAN 37% PLAATS VAN
GESTOLEN SMARTPHONES**
IN 2013 IS DE TRACK & TRACEFUNCTIE GEÏNTRODUCEERD

~15%

~5%

7-15%

>650.000
GEMIDDELD WORDT ONGEVEER
15% VAN ALLE DIEFSTALLEN
OPGEHELDERD*
BRONNEN:
*
CBS
** VEILIGINTERNETTEN.NL
*** STOPFIETSDIEFSTAL.NU

>70.000
STEEDS MINDER, MAAR MINIMAAL
70.000 VERDACHTEN WORDEN
JAARLIJKS GEREGISTREERD VOOR
DIEFSTAL*

ONGEVEER 5% VAN DE
ZAKKENROLLERIJEN WORDT
OPGEHELDERD: 645 VAN DE 15.690
IN 2018*

NA AANGIFTE KRIJGT ONGEVEER
7% VAN DE AANGEVERS ZIJN FIETS
TERUG. HEEFT EEN FIETS EEN CHIP
OF EEN FRAMENUMMER DAN STIJGT
DIT AANTAL NAAR 15%***
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