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Fiets gestolen?
Politiezone Antwerpen vindt elk jaar een heleboel gestolen fietsen terug. Soms is het echter niet eenvoudig
om de juiste eigenaar op te sporen. Daarom is het van belang dat je zelf een aantal stappen zet, zelfs als je
nog geen slachtoffer was.

Na aankoop van je fiets
Vraag meteen na de aankoop van je nieuwe fiets een label aan bij Stad Antwerpen. Kleef deze sticker op je fietskader. Het
label vervangt het vroegere graveren, vermeldt net als voorheen je rijksregisternummer en is niet verwijderbaar. Je kunt dit
label online [1] aanvragen via de website van de stad.

Als je fiets werd gestolen
Doe onmiddellijk aangifte. Alleen met een bewijs van diefstal, kan je je fiets claimen als hij wordt teruggevonden.
Fietsdiefstal aangeven kan volledig online, via het Blauwe Loket [2]. Je kunt ook aangifte doen op kantoor. Maak
hiervoor een afspraak via deze website [3].
Neem geregeld een kijkje op www.verlorenofgevonden.be [4]. Op deze website staan fietsen die gevonden of
achtergelaten werden. Deze fietsen worden drie maanden lang bewaard in het stadsmagazijn. Na afloop van deze
termijn schenkt Stad Antwerpen de tweewielers aan de kringwinkel. Een jaarlijkse fietsenverkoop wordt in Antwerpen
dus niet langer georganiseerd.
Schrijf een brief naar de procureur des Konings. Fietsen die in beslag zijn genomen naar aanleiding van criminele feiten
worden namelijk niet op www.verlorenofgevonden.be [4] gezet. De procureur des Konings laat ze stallen in een depot in
de buurt van het gerechtsgebouw. Wil je te weten komen of je fiets daar staat? Richt een brief aan de procureur des
Konings, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen. Vergeet zeker volgende gegevens niet te vermelden of toe te voegen:
het nummer van het proces-verbaal van je aangifte
de kenmerken van de fiets: kleur, model, merk ...
een kopie van het aankoopbewijs als je dit (nog) hebt
een foto als je die hebt
je persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, rijksregisternummer, e-mailadres
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Fietslabelen [5]
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