
Winkeldiefstal

Een nieuwe manier 
van werken

De politie werkt samen 
met winkeliers en partners 
in de strafrechtketen aan 
vernieuwing van het proces 
afhandeling van een 
winkeldiefstal. 

Dit betekent dat u minder tijd 
kwijt bent om aangifte van 
winkeldiefstal te doen en dat 
u beter geïnformeerd wordt 
over de afloop. 

We gaan stapsgewijs over 
op een nieuwe manier van 
werken
In januari 2021 zijn we gestart met 

een pilot in een aantal eenheden 

en met een aantal geselecteerde 

winkels. 

Medio maart wordt deze werkwijze 

landelijk uitgerold en wordt het voor 

meer winkels mogelijk om aangifte 

te doen via politie.nl/winkeldiefstal. 

Dat gaat niet in één keer. 

U wordt geïnformeerd wanneer 

deze manier van werken voor u 

mogelijk wordt.



Bereid u voor

Wat verandert er voor u?
In plaats van het papieren 
landelijk aangifte formulier doet 
u online aangifte via politie.nl/
winkeldiefstal. Daarnaast kan 
de politie onder strikte, met het 
OM afgestemde voorwaarden ter 
plaatse – alleen na afstemming 
met u - een reprimande 
opleggen aan een meerderjarige 
verdachte. Uw aangifte wordt 
wel geregistreerd maar er wordt 
geen strafvervolging ingesteld. De 
reprimande wordt vanzelfsprekend 
wel meegewogen in het oordeel 
van de Officier van Justitie, mocht 
een winkeldief voor een tweede 
keer de fout in gaan.

Hoe werkt het?
• Winkeldief op heterdaad 

betrapt? Bel 112
• Terwijl de politie onderweg is 

doet u aangifte via politie.nl/
winkeldiefstal

• De politie haalt ter plaatse de 

gegevens van uw aangifte op
• U controleert de aangifte en 

zet digitaal een handtekening
• Via politie.nl ontvangt u een 

kopie van de aangifte en de 
terugkoppeling over de afloop

Wat levert het u op?
• Tijdswinst door eenmalige 

invoer bedrijfs- & 
contactgegevens

• Al uw aangiften & 
terugkoppelingen digitaal op 
één plek

 
In de toekomst
• Beelden direct uploaden bij de 

aangifte
• Mogelijkheid tot aansluiting van 

een eigen app

Maak nu al een 
persoonlijk account 
Dat scheelt tijd wanneer u op een 
later moment een aangifte wilt 
doen. Zijn er binnen uw organisatie 

Online aangifte 
winkeldiefstal via 
politie.nl/winkeldiefstal

1. Winkeldief op 
heterdaad betrapt?
Bel

2. Doe aangifte
politie.nl/winkeldiefstal

3. De politie 
komt ter plaatse

Maak alvast een persoonlijk account op politie.nl/winkeldiefstal 
Direct klaar om aangifte te doen.

Tip!

meer collega’s die aangifte 
doen van winkeldiefstal? Iedere 
medewerker die een aangifte doet, 
heeft een eigen account nodig. 

Hoe maak ik een 
account aan?
• Ga naar politie.nl/

winkeldiefstal, daar kunt een 
account aanmaken.

• Controleer eerst of er al een 
gebruikersgroep bestaat voor 
uw bedrijf.

• Is dit het geval? Vraag de 
beheerder om u toe te voegen.

• U krijgt dan een e-mail 
waarmee u een account kunt 
aanmaken

• Is er nog geen 
gebruikersgroep? Dan maakt u 
er zelf één aan.

Ga naar politie.nl/winkeldiefstal 
om een uitgebreide instructie 
te vinden hoe je (meerdere) 
account(s) kunt aanmaken.



Reprimande 

Wat houdt een 
reprimande in?
Onder bepaalde voorwaarden kan 

de politie eenmalig een reprimande 

opleggen aan een meerderjarige 

first-offender. 

De verdachte wordt dan niet 

meegenomen naar het bureau. Uw 

aangifte wordt wel geregistreerd 

maar er wordt geen strafvervolging 

ingesteld. U houdt uiteraard de 

mogelijkheid om de schade op de 

verdachte te verhalen. Ter plaatse 

checkt de agent of de verdachte 

voldoet aan de reprimande 

voorwaarden. De gegevens van 

de verdachte worden direct in 

de winkel aan u verstrekt. Deze 

gegevens geven u de mogelijkheid 

om de 181 euro civiel rechtelijk te 

(laten) verhalen.

Voorwaarden voor 
een reprimande 


