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Wat je van diefstal weten moet !
Diefstal wordt ook wel stelen of jatten genoemd.
In de wet spreekt men over diefstal. Je pleegt een diefstal als je
iets wegneemt dat eigendom van iemand anders is. Je wilt
het graag hebben en voor je zelf houden. Soms wordt er ook
iets gestolen om het dan te verkopen. Je krijgt er geld voor.
Gestolen spullen mag je ook niet kopen of ruilen. Bij verkoop van
gestolen spullen doe net alsof jij eigenaar bent.
Alleen de eigenaar mag zijn spullen verkopen of weggeven.
Hij mag er mee doen en laten wat hij wil.

Filmpje fietsendiefstal

Diefstal fiets.
Het is zaterdagmorgen
en Jan moet voetballen,
een uitwedstrijd. Op zijn fiets gaat hij
naar zijn club. Zijn fiets, een mooie
mountainbike sluit hij af met ‘n kabelslot.
Dat is wel zo veilig, denkt Jan.
Zeker ook als de fiets in de fietsenstalling
vlak bij de kantine staat.
Als Jan met zijn team terug komt blijkt zijn
fiets gestolen te zijn. Het slot is
doorgeknipt. Weg mooie mountainbike.
Samen met zijn vader doet Jan aangifte bij
de politie.
Met deze aangifte start de politie een
onderzoek om te proberen de dief en de
fiets op te sporen.

KRANTENBERICHT
Zondagavond 11 maart belde
een oplettende getuige de politie.
De man zag dat fietsen uit een
bestelbus werden geladen en in
een garagebox werden gestald.
Vermoedelijk nieuwe fietsen.
De politie stelt onderzoek in.
De fietsen bleken gestolen te
zijn. Twee jongens van 14 en 15
jaar zijn opgepakt en ingesloten.
De politie stelt een onderzoek in
naar de herkomst van de fietsen.

2

Groep 7

les 5

Soorten diefstal
Bij diefstal wordt vaak als eerste gedacht aan een
inbreker. Er zijn echter vele vormen van diefstal.
Eenvoudige diefstal:
Je pakt iets weg dat zo voor het grijpen ligt.
Je hoeft er verder geen moeite voor te doen.
De pen van je klasgenoot die hij heeft vergeten op te
ruimen of mee te nemen. Vaak gebeurt deze diefstal in een
opwelling. Je ziet het en wilt het hebben.
Je hebt geen toestemming.

STRAFMAAT
Als je een eenvoudige diefstal pleegt kun je
maximaal 4 jaar gevangenisstraf krijgen.
Iedereen die een strafbaar feit pleegt,
is strafbaar. Vanaf je twaalfde kun je vervolgd
worden. De politie heeft bij jongere personen wel
bevoegdheden. Je kunt worden aangehouden.
Je moet dan mee naar bureau.
Hier beslist een hulpofficier van politie of je moet blijven.
Je wordt verhoord en de afgelegde verklaring wordt
vastgelegd in een proces-verbaal.
Je ouders worden altijd in kennis gesteld.
Voor een diefstal met een goed van geringe waarde kun je
doorverwezen worden naar bureau HALT.

Jongeren en diefstal
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Hoe voelt het voor het slachtoffer ?
Is er al eens iets van jou gestolen? Bijvoorbeeld je fiets.
Dat vond je zeker niet leuk. Misschien had je die fiets bij een
speciale gelegenheid gekregen. Bijvoorbeeld voor je verjaardag.
Soms is het ook een speciaal iemand van wie je iets hebt
gekregen. Misschien van je ouders of je opa en oma. Het is dan
een aandenken. Als dat dan wordt gestolen is dat extra pijnlijk.
De waarde van het gestolen voorwerp is dan minder belangrijk.
Dat voelt NIET fijn.

Slachtofferhulp
Zij bieden slachtoffers van een misdrijf
of ongeluk hulp. Slachtofferhulp
Nederland is een landelijke organisatie.
Je kunt er terecht voor hulp en advies.
Er zijn 75 bureaus verspreid over heel
het land. Slachtofferhulp probeert om
zoveel mogelijk de schade voor het
slachtoffer te verhelpen en beperken.
Je kunt hulp krijgen bij volgende vragen.
*
*
*
*

Hoe krijg ik de schade vergoed?
Wat zijn mijn rechten?
Is het normaal dat ik op deze manier reageer?
Wat gebeurt er met de dader?

Slachtofferhulp is er voor alle slachtoffers van een misdrijf zoals bijv. woninginbraak,
stalking, beroving, seksueel geweld, mishandeling, huiselijk geweld of een verkeersongeluk. Ook adviseren zij ouders en betrokkenen hoe ze het beste om kunnen gaan
met kinderen of jongeren na een schokkende gebeurtenis.
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Diefstal met braak
Soms wordt het slot vernield om de fiets te kunnen
stelen of om een woning of bedrijf binnen te komen.
Dit noemen we een diefstal door middel van braak.
De dader moet nu meer doen om buit in zijn bezit te
krijgen. Ook als je een valse sleutel gebruikt om een
slot te openen valt dit onder braak.
Bij braak is de straf 1/3 hoger !

Preventie woninginbraak

Heling
Kopen via internet !
Pas op met kopen van tweede hands
spullen via internet. Bijv. MARKTPLAATS.
Je moet controleren en noteren van wie
je iets koopt.
Het kunnen NIET eerlijke spullen zijn.
* Noteer naam en adres van verkoper.
* Schrijf deze over van een geldig
legitimatiebewijs of maak een kopie.
* Noteer wat je koopt en de nummers.
* Noteer verkoopdatum en de prijs.
* koper en verkoper ondertekenen
samen de koopovereenkomst
Koop je iets in een winkel of een
tweedehands fiets in een fietsenzaak dan
hoef je je niet af te vragen of het eerlijke
spullen zijn.

Iets kopen waarvan je weet dat de
verkoper er niet eerlijk is aangekomen
noemt men heling.
De verkoper kan zelf een dief zijn.
Ook kan de verkoper het van een dief
hebben gekocht wetende dat het gestolen
goederen zijn.
Bij heling is de prijs waarvoor
het te koop wordt aangeboden vaak laag.
Eigenlijk veel te laag. Je voelt op je
klompen aan dat dit eigenlijk niet kan.
Bij een nieuwe mobiel die ver onder de
winkelprijs te koop wordt aangeboden
moeten je alarmbellen gaan rinkelen.
Kopen via internet .. . . oppassen!
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TIP: graveer je postcode met het huisnummer in het frame van je fiets.
Je hebt dan altijd een soort legitimatie bij je. Ook gereedschappen of andere
waardevolle spullen kun je het beste op deze wijze merken. Een foto maken van
sieraden en/of waardevolle voorwerpen is niet alleen heel handig voor de politie maar
ook voor de verzekering. Maak je een foto, leg er een meetlatje naast. Treft de politie
na de diefstal goed gemerkte spullen aan, dan is het makkelijker om de eigenaar van de spullen te achterhalen. De dader
moet dan uitleggen hoe hij er aan komt.

Filmpje overval cafetaria

Diefstal met geweld
Soms schrikken daders nergens voor terug.
Ze gebruiken geweld om de buit in hun bezit te krijgen.
Deze daders gaan een confrontatie met andere mensen
niet uit de weg. Ze willen koste wat kost de buit hebben.
Vaak dreigen zij met wapens zodat de buit wordt afgegeven.
Soms wordt er ook daadwerkelijk geweld gebruikt.
Twee jongens van 19 jaar maken een plan om een friture te overvallen.
Ze willen het geld uit de kassa stelen. Die avond vlak voor sluitingstijd stormen ze
naar binnen. Beiden zijn gemaskerd en dreigen met een pistool. De doodsbange
frituurhouder pakt het geld uit de kassalade. Met knikkende knieën en bevend van de
angst geeft hij het geld af. De 2 daders hebben echter pech. In de frituur hangt een
camera die opnames maakt. Er volgt een politieonderzoek.
Al snel komen er 2 knapen uit het dorp in beeld. De 2 zijn geen onbekenden van de
politie. Op de plaats delict wordt een technisch onderzoek ingesteld door de forensische opsporingsdienst van de politie. Hierbij worden vingerafdrukken gevonden.
De vingerafdrukken worden in een databank vergeleken. Er is een match waarna de
daders worden aangehouden. Zij zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden.
De buit van amper 300 euro is al op.
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Een woning is het thuis voor mensen. Hier voel je je veilig.
Als er dan toch bij je thuis wordt ingebroken is dit zeer ingrijpend. Iemand komt
ongevraagd in je veilige omgeving. Er is naar buit gezocht in je persoonlijke spullen.
Plots is de dure laptop, dat schilderij of die GSM verdwenen. Vaak worden ook geld,
bankpassen of sieraden gestolen. Dat is relatief een makkelijke buit. Het zijn namelijk
kleine en makkelijk mee te nemen spullen. Een inbreker wil niet ontdekt worden.
De dief sluipt rond de woning op zoek naar een plek
waar hij zonder veel lawaai binnen kan komen.
Een inbreker heeft ook een hekel aan licht.
Andere mensen kunnen hem dan eerder opmerken.
Als een woning geen goed hang– en sluitwerk op deuren en ramen heeft kan
een inbreker gemakkelijk met een schroevendraaier of breekijzer binnen dringen.

Klik op onderstaande link
http://www.politiekeurmerk.nl

Ga voor tips om je woning veiliger te maken naar
de website van het politiekeurmerk veilig wonen!
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Winkeldiefstal
Sharon loopt met twee vriendinnen in het winkelcentrum.
Er zijn veel leuke winkels. Sharon wil best nieuwe kleren.
Ook wil ze make up en nieuwe oorbellen. Maar ze heeft geen geld.
Haar zakgeld is al op en ze is pas over 4 maanden jarig.
Haar vriendinnen Joyce en Karin jutten haar op. “Kom we gaan naar de bijouterie
winkel. Wij letten wel op en dan kan jij oorbellen jatten. Pak er ook voor ons. “
Sharon durft echter niet. Haar vriendinnen dringen aan. “Kom stel je niet zo aan,
als je vriendin met ons wilt blijven moet je het doen. “ Sharon kiest ……..
Zij wil haar vriendinnen niet kwijt. Ze wil er bij horen. Nee zeggen is dan ook heel
moeilijk. Sharon denkt goed na en zegt
tegen haar vriendinnen dat ze niet wil stelen.
Ik kies er voor eerlijk te blijven. Ik wil mijn
ouders geen verdriet doen. Ik wil ook niet met
de politie in aanraking komen.
Ik wacht wel tot ik weer zakgeld heb!

Zakkenrollerij
Mevrouw Pechvogel gaat boodschappen doen in de supermarkt.
Ze heeft een lijstje gemaakt. De kinderen en kleinkinderen komen in
het weekend bij haar op bezoek en blijven eten. Dat is echt een feest voor oma
Pechvogel ! Met het boodschappenlijstje in de hand staat mevrouw Pechvogel voor
het rek met blikgroenten. Ze weet nog niet wat ze wil kopen. Ze wil iets te eten
maken wat iedereen lekker vindt. Oma Pechvogel is niet meer zo goed ter been en
loopt achter een rollator. Haar tas met daarin haar beurs
hangt aan het stuur van de rollator. Als oma Pechvogel aan
de kassa staat en wil betalen blijkt haar beurs weg te zijn…….
Op de beelden gemaakt door de bewakingscamera is te zien
hoe een onbekende vrouw de beurs uit oma’s tas steelt.
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diefstal pinpas
Steeds vaker wordt er een pinpas gestolen. Daders wachten je
op bij de pinautomaat en kijken mee over je schouder.
Dan proberen ze je beurs met daarin je bankpas te stelen. Ze bellen je op met een
smoes om je pincode te krijgen. Soms sturen ze ook mailtjes waarin om de pincode
wordt gevraagd. Ze doen zich voor alsof ze namens de bank deze mail sturen.
Een bank vraagt NOOIT je pincode per mail. Sommige daders hebben apparaatjes
waarmee ze de pincode kunnen uitlezen. Dat noemen we skimmen.
De pinautomaat wordt bewerkt zodat je pas wordt gekopieerd
of het geld achter blijft. De daders plaatsen een apparaatje
voor de pinautomaat. Dit is bijna niet te zien.

TIP: Voel altijd even bij het invoerapparaat en de geldlade.
Weetje ! Strafmaat
Op diefstal met geweld staat een max. gevangenisstraf van 9 jaar. Wordt het ‘s nachts gepleegd of
in een woning kan de max straf 12 jaar zijn.

Straatroof
Tim gaat op stap met vrienden. Hij drinkt een pilsje in de kroeg in de stad.
In de stad neemt Tim afscheid van zijn vrienden en loopt richting het busstation.
Plots wordt hij van achter vastgegrepen en tegen de grond gewerkt.
Tim is helemaal verrast. Hij heeft die persoon niet gezien. Een andere persoon, een
jongen die enkele jaren ouder is, gaat boven op Tim zitten en schreeuwt:
“Ik wil je beurs en je GSM.” Tim probeert zich los te rukken. Als die jongen merkt dat
Tim niet meewerkt rukt hij het gouden kettinkje van Tim’ s hals. Dat kettinkje had
Tim van zijn oma gekregen toen hij zijn bromfiets- certificaat had gehaald. Er komen
mensen aanlopen. Tim hoort van ver schreeuwen: “Laat hem met rust”. Nu laat die
jongen los en rent weg. Tim kan slechts een vaag signalement geven.
Doordat die jongen Tim van achteren had vastgegrepen
en tegen grond smakte heeft Tim een dikke buil op
zijn voorhoofd. Tim doet aangifte bij de politie.
Enkele andere jongens zijn getuige geweest.
Zij leggen een getuige verklaring bij de politie af.
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Diefstal blijft diefstal
Al is het te stelen voorwerp nog
zo klein of helemaal niet veel
waard: Diefstal blijft diefstal !!!

Weetje ! Strafmaat
Op diefstal met braak staat een
max. gevangenisstraf van 6 jaar

Afblijven !!

Diefstal en
Als je gepakt wordt met stelen,
bijvoorbeeld in school pennen
jatten van klasgenoten.
Of betrapt worden bij het stelen
van spullen van school.
Hiervoor kun je naar HALT worden
gestuurd.
Kijk maar eens op de website van
HALT

Filmpje auto inbraak

Iets wat van een ander is daar
blijf je van af !!!
Bij stelen maak je iemand
verdrietig en ongelukkig.
Het gestolen goed kan voor die
ander veel waarde hebben.
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