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Online aangifte/melding: hoe ga je te werk?
Je bent slachtoffer of getuige van een misdrijf. Je wil dat de dader wordt gepakt en je schade wordt
vergoed. Misschien heb je ook behoefte aan slachtofferhulp. Of word je geconfronteerd met overlast in je
buurt. Aangifte of melding doen is de eerste stap. Zo kan de politie een onderzoek starten naar de daders.
Afhankelijk van de aard van het misdrijf of probleem zullen wij:
je aangifte of melding volledig online afhandelen. Achteraf krijg je thuis een attest van klachtneerlegging en een pvnummer opgestuurd.
je in contact brengen met een andere dienstverlener die je aangifte of melding online kan afhandelen.
je binnen de 48 uur opnieuw contacteren om je aangifte of melding te vervolledigen.
je doorverwijzen naar je dichtbijzijnde politiekantoor. In dit geval vertellen we jou welke documenten je zeker moet
meenemen, zodat we je daar zo goed mogelijk kunnen verder helpen.
Bij een online aangifte of melding proberen we met zo weinig mogelijk vragen zoveel mogelijk dingen te weten te komen. Het
invoeren van deze gegevens duurt maximaal 20 minuten en verloopt in stappen die je bovenaan het formulier kunt volgen. Zo
weet je precies waar je bent, hoeveel stappen er nog volgen en kan je eventueel ook terugkeren naar een vorige stap.
Het heeft geen enkele zin om hetzelfde feit twee keer aan te geven. Deed je reeds aangifte via Police on Web, het e-loket
van de federale politie? Dat volstaat. Doe je aangifte via het Blauwe Loket? Surf dan niet meer langs Police on Web. Anders
bestaat de kans dat we jouw aangifte dubbel verwerken.
Maak je keuze uit onderstaande aangiften/meldingen:
Bromfietsdiefstal [1]
Burenruzie [2]
Computercriminaliteit [3]
Diefstal uit voertuig [4]
Diefstal voorwerpen [5]
Fietsdiefstal [6]
Graffiti [7]
Klacht, suggestie of felicitatie over politie [8]
Schade aan wegdek, straatmeubilair of signalisatie [9]
Sluikstort [10]
Steeds terugkerende overlast [11]
Vandalisme [12]
Winkeldiefstal [13]
Ander probleem [14]
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