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Voorbereidingsdocument voor aangifte
Let op: dit is geen aangifteformulier. U kunt dit document meenemen t.b.v. van uw aangifte

Inhoud
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Inleiding
Wat vervelend dat u slachtoffer bent geworden van fraude. Wij adviseren u aangifte te doen bij de politie. Wij mogen
dit helaas niet voor u doen en we mogen het aangifteformulier ook niet samen met u invullen. Dat komt omdat we
geen strafrechtelijke gegevens (dadergegevens) mogen inzien. 

Maar wij kunnen u wel adviseren om de juiste benodigde gegevens te verzamelen en het formulier zo compleet
mogelijk in te vullen, zodat de politie uw aangifte direct kan opnemen.

Belangrijke informatie
Wanneer u van een strafbaar feit aangifte gaat doen bij de politie, is zij verplicht en bereid om deze op te nemen. 
Van welke fraudevorm u aangifte doet en om wat voor bedragen het gaat, is hierbij niet van belang. 

Belangrijk is te weten dat u als aangever zelf ook verantwoordelijk bent voor het verloop van deze aangifte. 
Het is namelijk nodig de juiste informatie op de juiste manier bij de politie aan te leveren. Dit document helpt u om
goed voorbereid aangifte te doen.
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Zorg dat u, wanneer u aangifte gaat doen, alle informatie paraat heeft. Zet onderstaande bijvoorbeeld 
vast op papier als u naar een politiebureau gaat:

Uw persoonlijke gegevens
Voorletter(s): ..............................................................................................................................
Voornaam (voluit): .......................................................................................................................
Tussenvoegsel: ...........................................................................................................................
Achternaam: ..............................................................................................................................
Geboortedatum: .........................................................................................................................
Geboorteplaats: ..........................................................................................................................
BSN-nummer: ............................................................................................................................
Adres + huisnummer: ..................................................................................................................
Postcode: ..................................................................................................................................
Woonplaats: ..............................................................................................................................
Land: .......................................................................................................................................
Telefoonnummer: ......................................................................................................................
Mailadres: ................................................................................................................................
Datum van aangifte: ...................................................................................................................

Neem als u naar het bureau gaat uw legitimatie mee: uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Nederlands 
vreemdelingendocument. Maak een kopie van uw legitimatiebewijs en voeg deze bij dit document!
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Strafbaar feit
Van welke soort fraude bent u slachtoffer geworden? Deze informatie heeft u ontvangen van de Fraudehelpdesk:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Op basis van welk(e) wetsartikel(en) is er sprake van een strafbaar feit? Deze informatie heeft u ontvangen van de
Fraudehelpdesk:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Wat is er precies gebeurd?
Zorg dat u duidelijk beschrijft wat er is gebeurd, met zoveel mogelijk details en in chronologische volgorde (de 
volgorde waarin het is gebeurd). Schrijf het eventueel van tevoren voor uzelf uit in klad en bespreek het met 
iemand anders, zodat u niets vergeet. U kunt dit op een apart blad doen als u meer ruimte nodig heeft.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Wanneer is het gebeurd?
Denk hierbij aan jaar, maand, dag en tijd. Wanneer er niet één specifieke datum te benoemen valt, zoals bij datingfraude,
is het de bedoeling dat u de datum noemt waarop het eerste contact werd gelegd en de datum waarop u geld heeft
overgemaakt naar de fraudeur.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Waar is het gebeurd?
Heeft de fraude uitsluitend online plaatsgevonden? Of heeft u ook met de fraudeur gebeld of afgesproken?  Benoem in
geval van online fraude de exacte en complete website-URL, de applicatie (app) of het platform waarop het heeft
plaatsgevonden:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Wat bent u kwijtgeraakt?
Bent u geld kwijtgeraakt? Of goederen? Zo ja, hoeveel geld of welke goederen?
…...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Wat heeft u zelf al gedaan om de schade te beperken?
Heeft u contact opgenomen met de desbetreffende organisatie, bank of persoon?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Gegevens van de fraudeur (ook als u vermoedt dat deze vervalst zijn!)
Naam: ...........................................................................................................................................
Telefoonnummer: ............................................................................................................................
E-mailadres: ...................................................................................................................................
Website (URL): ................................................................................................................................
Afzendadres: ..................................................................................................................................
Overige bekende (contact)gegevens: ...................................................................................................

Bankrekeningnummers: 
Bankrekeningnummer waarvan het geld is 
.....................................................................................................................................................
Bankrekeningnummer waarop het geld is
.....................................................................................................................................................
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Uiteraard is het voor de aangifte noodzakelijk om bewijsstukken aan te leveren. Hier zitten wat haken en ogen aan: niet
alles wordt door de politie beschouwd als bewijsstuk. Kom bij voorkeur met zoveel mogelijk bewijsstukken. Voeg
bijvoorbeeld ook bewijs toe dat in openbare bronnen (internet) te vinden is, zoals reviews van anderen die ook gedupeerd
zijn. Of b.v. artikelen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als die van
toepassing zijn op uw situatie. 

Hieronder vindt u een lijst met bewijsstukken die voldoen in een strafzaak:

• Bankafschriften
U kunt uw banktransacties bekijken via internetbankieren. Vervolgens is het belangrijk dat u het bankafschrift uitprint en
meeneemt als u fysiek (op een bureau) aangifte doet. Wanneer u geen beschikking hebt over een printer, dan kunt u dit
bijvoorbeeld doen bij een bibliotheek, copyshop of supermarkt. Indien u geen gebruik maakt van internetbankieren kunt 
u uw afschrift(en) telefonisch opvragen bij uw bank.

• Screenshot van een advertentie
Als u slachtoffer bent geworden van fraude nadat u gereageerd heeft op een advertentie, maak dan een screenshot van
deze advertentie (zie bijlage 1 en 2). Als u fysiek (op een bureau) aangifte doet, is het belangrijk dat u dit screenshot 
uitprint en meeneemt.
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• Screenshot van het gesprek. Let op: dit geldt niet voor een WhatsAppgesprek, hiervoor is een
exportbestand nodig
Wellicht heeft u een gesprek gevoerd met de fraudeur, bijvoorbeeld via een chat of sms. Sla deze gesprekken op en maak
hiervan screenshots (zie bijlage 1 en 2). Als u fysiek (op een bureau) aangifte doet is het belangrijk dat u deze screenshots
uitprint en meeneemt. Heeft het gesprek plaatsgevonden via WhatsApp, dan is een screenshot NIET geldig. Een 
WhatsApp gesprek moet worden geëxporteerd. Zie bijlage 3 voor de uitleg hierover.

• E-mails
Heeft u e-mailcontact gehad met de fraudeur, sla deze mails dan op door de stappen te volgen uit bijlage 4. Als u fysiek 
(op een bureau) aangifte doet, is het belangrijk dat u deze mails uitprint en meeneemt.

• Opgenomen (telefoon) gesprek
Heeft u een telefoongesprek opgenomen? Zorg dat u de opname(s) gedownload meeneemt op een usb-stick als u fysiek 
(op een bureau) aangifte doet. Zo kan de politie ook luisteren naar en beschikken over het geluidsfragment. Houd u er
rekening mee dat de usb-stick ten behoeve van het onderzoek mogelijk langere tijd in het bezit van de politie zal blijven.

• Brieven en andere documenten
Scan of fotografeer alle fysieke brieven en documenten zodat u deze zelf digitaal als kopie heeft of wanneer u online
aangifte doet. Neem wel alle brieven en andere documenten uitgeprint mee naar de politie als u fysiek (op een bureau)
aangifte doet.
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Zijn alle persoonlijke gegevens ingevuld?

Heb ik een kopie gemaakt van mijn legitimatiebewijs?

Heb ik een duidelijk beeld van wat er is gebeurd?

Heb ik in één document alle bewijsstukken verzameld die er zijn?
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Bijlage 1: Screenshot maken op de computer

Windows PC of laptop:
1. Klik op de       knop linksonder op uw toetsenbord en 
2. Klik vervolgens op de              knop, de schermafbeelding is nu gemaakt

Wanneer dit niet lukt is er nog een andere manier:
1. Ga linksonder in het scherm naar de zoekbalk
2. Toets in de zoekbalk 'Knipprogramma' in
3. Klik op het zoekresultaat 'Knipprogramma', dit is het logo:  
4. Uw cursor verandert in een kruis. Met dat kruis selecteert u het deel van het scherm waarvan u een schermafbeelding
wilt maken. Selecteren doet u door de linkermuisknop ingedrukt te houden en vervolgens de muis te bewegen. Zodra u de
linkermuisknop loslaat, is de schermafbeelding gemaakt. Met CTRL + S kunt u vervolgens de schermafbeelding opslaan

IMac of MacBook:
1. Druk tegelijkertijd op Shift + Command (⌘) + 3
2. Het screenshot verschijnt vervolgens op uw bureaublad
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Bijlage 1: Screenshot maken op de computer

Tablet:
1.Druk tegelijkertijd op de aan-/uitknop + de volumeknop omlaag
2.Het screenshot wordt opgeslagen in de Galerij

iPad: 
1.Druk tegelijkertijd de zijknop/knop voor sluimerstand en de volume-omhoogknop in (bij toestellen zonder thuisknop) of:
2.Druk tegelijkertijd de zijknop/knop voor sluimerstand en de thuisknop in
3.Het screenshot wordt opgeslagen in de Galerij
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Bijlage 2: Screenshot maken op telefoon, per soort toestel:

Een screenshot (printscreen) maken op uw Android-toestel:
1. Open het scherm dat u wilt vastleggen
2. Afhankelijk van uw telefoon:
• Druk tegelijkertijd op de aan/uit-knop en de knop Volume omlaag
• Als dat niet werkt: houd de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt. Tik vervolgens op Screenshot
(Hierbij een korte video met uitleg over het maken van een screenshot (Android): 
https://www.youtube.com/watch?v=BnuJBRkdTn8)

Een screenshot (printscreen) maken op iPhone 13 en andere modellen met Face ID:
1. Druk tegelijkertijd op de zijknop en de volume-omhoogknop
2. Laat beide knoppen snel weer los
3. Nadat u een schermafbeelding hebt gemaakt, verschijnt tijdelijk een miniatuur in de linkerbenedenhoek van uw scherm.
Tik op de miniatuur om deze te openen of veeg naar links om deze te sluiten
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Bijlage 2: Screenshot maken op telefoon, per soort toestel:

Een screenshot (printscreen) maken op iPhone-modellen met Touch ID en een zijknop:
1. Druk tegelijkertijd op de zijknop en de thuisknop
2. Laat beide knoppen snel weer los
3. Nadat u een schermafbeelding hebt gemaakt, verschijnt tijdelijk een miniatuur in de linkerbenedenhoek van uw scherm.
Tik op de miniatuur om deze te openen of veeg naar links om deze te sluiten

Een screenshot (printscreen) maken op iPhone-modellen met Touch ID en een bovenste knop:
1. Druk tegelijkertijd op de bovenste knop en de thuisknop
2. Laat beide knoppen snel weer los
3. Nadat u een schermafbeelding hebt gemaakt, verschijnt tijdelijk een miniatuur in de linkerbenedenhoek van uw scherm.
Tik op de miniatuur om deze te openen of veeg naar links om deze te sluiten
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Bijlage 3: Exporteren van een WhatsApp gesprek

iPhone:
1. Open WhatsApp
2. Zoek het gesprek op en schuif het betreffende gesprek met uw vinger naar links
3. Druk op de drie puntjes ‘meer’
4. Kies de optie: ‘exporteer chat’
5. Kies de optie: ‘voeg media bij’ (hierdoor worden namelijk ook alle eventuele foto’s en video’s uit het gesprek
geëxporteerd)
6. Het gesprek wordt nu geëxporteerd
7. Stuur het bestand naar uw eigen e-mailadres zodat u het daar kunt opslaan en vanaf daar verder kunt gebruiken

Android (Samsung, Huawei etc.):
1. Open WhatsApp
2. Zoek het gesprek op en open deze
3. Tik op Meer opties > Meer > Chat exporteren
4. Kies om de chat met media te exporteren (hierdoor worden namelijk ook alle eventuele foto’s en video’s uit het 
gesprek geëxporteerd)
5. Er zal een e-mail worden samengesteld met uw chatgeschiedenis bijgevoegd als een .txt document
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Bijlage 4: Opslaan van e-mails en chatlogs

1. Dubbelklik om het bericht te openen dat u wilt opslaan en klik op de drie puntjes rechts bovenaan de mail (Outlook 
en Gmail)
2. Kies een map en plaats het bericht waar u het wilt opslaan
3. Typ een naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam
4. Klik op opslaan

Kijk voor meer informatie over het veiligstellen van digitale sporen als bewijs ook op www.internetsporen.nl 
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