First Offender

Afhandeling Winkeldiefstal
verandert per 1 maart 2022

Deze manier van werken is onlangs
geëvalueerd, en werd door alle
betrokken partijen positief beoordeeld.
Vooral de tijdsbesparing en het feit dat u
beter geïnformeerd bent over de afloop,
werden als pluspunten gezien. Daarom
is besloten het nieuwe werkproces
Winkeldiefstal first offender per 1 maart
2022 om te zetten naar een definitief
werkproces. Hiermee zetten we een
belangrijke stap in de rechtsgelijkheid in
de toepassing van de criteria voor een
first offender.

Wat houdt een reprimande in?
Onder bepaalde voorwaarden en na
toestemming van de hulpofficier van
justitie (hOvj)* kan de politie eenmalig
een reprimande opleggen aan een
meerderjarige first offender. Bij een
reprimande wordt de verdachte niet
meegenomen naar het bureau en komt
er geen strafvervolging. Voor de

verdachte betekent dit dat er dan geen
strafzaak komt, en er volgt geen
aantekening in zijn justitieel dossier.
Wel wordt de aangifte en dus ook de
verdachte geregistreerd in de landelijke
politiesystemen. Bij een volgende
aanhouding kan er geen reprimande
meer opgelegd worden.
* Een hOvj is een politieambtenaar met
extra bevoegdheden die onder andere
de rechtmatigheid van een eventuele
aanhouding toetst.
Voorwaarden Reprimande
• Er is sprake van een heterdaadsituatie
in de winkel;
• De verdachte is terecht aangehouden
(te bepalen door de
politieambtenaren);
• De verdachte is meerderjarig;
• De verdachte heeft een geldig
ID-bewijs bij zich;
• De verdachte bekent de diefstal;
• De verdachte heeft de afgelopen 5 jaar
geen antecedenten, of een eerdere
reprimande gehad;
• Er is geen indicatie dat de diefstal een
professioneel karakter heeft;
• Er zijn geen zorgsignalen (bijvoorbeeld
dementie of licht verstandelijk
beperking);
• Het gestolen goed is/wordt
teruggegeven aan de winkelier;
• Het maximum bedrag is 50 euro.

Wel of geen reprimande?
Als de situatie en de verdachte voldoen
aan bovenstaande voorwaarden,
overlegt de politie met de hOvj. of er wel
of geen reprimande opgelegd wordt.
Daarnaast kan er bij twijfel nog overleg
plaatsvinden met de Officier van Justitie
(Openbaar Ministerie).
Hierbij is het belangrijk dat u alle
informatie verstrekt over de
desbetreffende verdachte en situatie.
Bijvoorbeeld als u de verdachte al vaker
op het oog heeft gehad maar nog niet
eerder heeft kunnen pakken, of dat er
blijkt uit de manier waarop de diefstal is
gepleegd dat dit niet de 1e keer is.
Uiteraard wordt er, bij het besluit over
het wel of niet opleggen van een
reprimande, gekeken naar uw wensen.
Houdt u er wel rekening mee dat uw
wensen niet bindend zijn voor het besluit
om wel of geen een reprimande op te
leggen.
Wordt de verdachte aangehouden en
overgebracht naar het bureau dan
bepaalt de Officier van Justitie of er wel
of geen strafvervolging komt.
Uiteraard houdt u altijd de mogelijkheid
bij een reprimande om een winkelverbod
op te leggen en/of de verdachte civiel
aansprakelijk te stellen (181 euro). In dat
geval verstrekt de politie de gegevens
van de verdachte aan u conform de
standaard werkwijze.
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In 2021 is de politie samen met
winkeliers en partners in de
strafrechtketen stapsgewijs gestart met
de vernieuwing van het proces
afhandeling winkeldiefstal. U heeft
sindsdien ervaring kunnen opdoen met
de nieuwe manier van werken bij de
afhandeling van een winkeldiefstal via
politie.nl/winkeldiefstal en het opleggen
van een reprimande bij een first
offender.

