Aangifte Winkeldiefstal
Start in 2021

Winkeldiefstal
Tijdswinst
Alles digitaal op één plek

Winkeldiefstal is een veel voorkomend delict met
een forse economische impact op de winkeliers.
De aangiftebereidheid is echter laag. Doordat er
regelmatig zaken worden geseponeerd en er slechte
terugkoppeling naar de winkelier plaatsvindt, is het
vertrouwen in de strafrechtketen laag. Winkeliers doen
vaak alleen nog maar aangifte als ze een verdachte in
beeld hebben.
Ook aan de kant van de politie zijn er de nodige
frustraties. Zo moeten veel gegevens dubbel ingevoerd
worden, met het risico op foutieve invoer en komt
relevante informatie versnipperd en via verschillende
systemen binnen. Mede hierdoor is een agent veel tijd
kwijt (gemiddeld 8 uur) met de afhandeling van een
winkeldiefstal. Kostbare tijd, die de agent liever op straat
doorbrengt.
De Nationale Politie werkt daarom samen met
winkeliers en partners in de strafrechtketen aan
vernieuwing van het proces afhandeling van een
winkeldiefstal. Dat betekent dat u minder tijd kwijt bent
om aangifte van winkeldiefstal te doen en dat u beter
geïnformeerd wordt over de afloop.

Hoe werkt dit?

Heeft u een winkeldief op heterdaad betrapt? Bel de
politie via het alarmnummer 112. Terwijl de agenten
onderweg zijn, doet u op politie.nl/winkeldiefstal

alvast aangifte. De politie komt direct ter plaatse en
samen wordt ‘de aangifte’ digitaal ondertekend. De
terugkoppeling vindt digitaal plaats. Op deze wijze blijft
u op de hoogte van de verdere afhandeling van de
winkeldiefstal.

Wat levert dit op?

Het kost minder tijd om aangifte van winkeldiefstal te
doen. Op politie.nl maakt u eenmalig een account aan
met uw bedrijfs- en contactgegevens. Deze gegevens
worden automatisch ingevuld op het moment dat u een
aangifte doet. In het bedrijfsportaal vindt u een overzicht
van al uw aangiften & de terugkoppelingen.
Het wordt in de toekomst ook mogelijk om
camerabeelden en foto’s direct met uw aangifte mee
te sturen. Dus USB-sticks zijn vanaf dat moment niet
meer nodig. Stap voor stap gaan wij over op een
nieuwe manier van werken. In 2021 starten we met
een pilot waar een aantal winkels meedoen. U wordt
geïnformeerd op het moment dat het ook voor u
mogelijk is om digitaal aangifte te doen.
Samen maken wij Nederland veiliger.
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