Internetaangifte
Winkeldiefstal

Internetaangifte winkeldiefstal
Wanneer een winkeldief op heterdaad wordt betrapt, belt u de politie via 112.
Terwijl de politie onderweg is, start u zelf de aangifte via politie.nl/winkeldiefstal.
De politie ontvangt alle gegevens direct online. Samen controleren wij de
aangifte en plaatst u een digitale handtekening. Via politie.nl ontvangt u de
ondertekende aangifte en wordt u geïnformeerd over de afhandeling. Ook in de
gevallen dat u de diefstal pas later ontdekt en de verdachte niet meer aanwezig
is, kunt u via politie.nl/winkeldiefstal aangifte doen.
Persoonlijk account aanmaken
Voordat u kunt starten met de aangifte moet u eenmalig een
persoonlijk account aanmaken. Het is verstandig om dit
eerder al te doen. Op die manier kunt u eenvoudig en snel
starten met de aangifte op het moment dat u een winkeldief
heeft aangehouden. Een account maakt altijd deel uit van
een gebruikersgroep. Controleer voordat u een account
aanmaakt of er voor uw bedrijf al een gebruikersgroep
bestaat en wie de beheerder is. Deze beheerder kan u
toevoegen waarna u een mail krijgt waarmee het account
aangemaakt kan worden.
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Zijn er meerdere medewerkers die aangifte mogen doen?
Iedere medewerker heeft een persoonlijk account nodig om aangifte te kunnen
doen. De medewerker doet namelijk aangifte namens het bedrijf en zijn/
haar gegevens komen op de aangifte. Als er meerdere medewerkers aangifte
kunnen doen, dan is er één medewerker beheerder van de gebruikersgroep.
De beheerder maakt als eerste een account en een gebruikersgroep aan.
De beheerder voegt vervolgens alle medewerkers toe die namens het bedrijf
aangifte mogen doen. Als beheerder kunt u ook meerdere bedrijven toevoegen
waar aangifte voor gedaan mag worden.
Account aanmaken als beheerder
De stappen om als eerste gebruiker (dus: beheerder) een account aan te maken,
worden hieronder uitgelegd.

Aanmaken beheerdersaccount

2

Vul
‘Nee’ in bij
de vraag ‘Gebruikt
uw organisatie al
Aangifte voor
organisaties?’.

1

Kies
onderaan voor
‘Nog geen
account’.

4

Vul uw
persoonlijke
gegevens
in.

3

Kies een korte
en logische
groepsnaam en
gebruikersnaam.

Via je BSN
hebben we altijd
de juiste persoons
informatie.

U ontvangt
een tijdelijk
wachtwoord.
Hiermee kunt u inloggen
en het wachtwoord
veranderen in
een definitief
wachtwoord.
5

Bedrijfsportaal
Nadat u een account heeft aangemaakt, kunt u hiermee inloggen in het
bedrijfsportaal. U ziet hier de aangiften die u eerder heeft gedaan en ook de
terugkoppelingen. Als u beheerder van de gebruikersgroep bent dan kunt u
hier groepsleden en bedrijven toevoegen of verwijderen. Kies bij het toevoegen
van een groepslid een korte en logische gebruikersnaam. Het groepslid kan
deze gebruikersnaam namelijk niet wijzigen en gebruikt deze om in te loggen.
Groepsleden die u toevoegt, krijgen een uitnodigingsmail om een account aan te
maken.
1

Ga naar
politie.nl en klik
rechtsboven op
‘Mijn politie’.

3

Bovenin
het keuzemenu
kunt u kiezen
voor
‘Groepsleden’.

Klik
vervolgens
op ‘Bedrijven en
organisaties’ en
log in met uw
account.
2

4

U kunt
groepsleden
toevoegen door
onderaan te klikken
op ‘Voeg groepslid
toe’.

Aangifte starten
Om een aangifte te starten klikt u op de knop ‘Ik neem deel aan de pilot’.
Vervolgens kiest u voor een aangifte van een winkeldiefstal. Het is belangrijk
dat u de juiste optie kiest bij de vraag of er een verdachte is aangehouden. De
rest van het invullen van de aangifte wijst zich vanzelf. Als de politie ter plaatse
is voordat u de aangifte gereed heeft, dan kunt u in overleg met de agenten een
gedeeltelijk ingevulde aangifte verzenden. De politie maakt de aangifte dan ter
plaatse af waarna u deze ondertekent.

Bij Ja:
kies deze optie
alleen als u een
verdachte heeft
aangehouden en via
112 een melding
heeft gedaan.

Bij Nee:
kies deze optie als
u de winkeldiefstal
pas later ontdekt en
er geen verdachte is
aangehouden.

