Fors minder aangiften fietsdiefstal door 'digitale rompslomp'
HOEVELAKEN
Steeds minder mensen doen
aangifte van fietsdiefstal. In 2017
werd bijna 79.000 keer aangifte
gedaan bij de politie, bijna 20
procent minder dan een jaar
eerder.
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informatie toch niets gebeurt.''
Volgens AVc ligt het aantal
fietsdiefstallen drie tot vier keer
hoger dan het aantal aangiften. Het
Verbond van Verzekeraars roept
iedereen op om vooral wél aangifte
te doen. Woordvoerder Rudi Buis:
,,Wil je criminaliteit bestrijden, dan
moet je zo goed mogelijk in beeld
hebben wat waar verdwijnt.''

Dat blijkt uit politiecijfers die
LocalFocus van de Stichting
Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc)
ontving. De stichting vermoedt dat
de drempel om online aangifte te
doen hoger is, omdat het sinds juni
2016 verplicht is met DigiD in te
loggen.
Politiebonden bevestigen dat DigiD
een drempel vormt. Jan Struijs van
de Nederlandse Politiebond NPB:
,,Politiemedewerkers geven aan
dat er een vermindering is. Mensen
denken halverwege: ja dag, dat is
me teveel gedoe.'' Gerrit van de
Kamp van bond ACP: ,,Zeker bij
'oude barrels' hebben mensen
geen zin in die rompslomp.''
De politie denkt dat DigiD-aangifte
niet zoveel invloed heeft. ,,Vrijwel
iedereen heeft zo'n code, omdat je
die ook voor andere zaken nodig
hebt", aldus een
politiewoordvoerder. ,,Er is maar
een heel kleine groep die hierdoor
afvalt, bijvoorbeeld toeristen."
In de provincies Zuid-Holland en
Utrecht werd relatief het meest
aangifte gedaan van een gestolen
fiets, ruim 19 keer per 1.000
inwoners. Landelijk gezien ligt dat
op 4,6. In Delft werden vorig jaar
relatief de meeste fietsendiefstallen
gemeld, bijna 16 per 1.000
inwoners. Enschede staat met 12,7
fietsen op nummer 2 en ook
Utrecht scoort met 12,6 hoog.
De Fietsersbond noemt het 'heel
jammer' dat de politie weinig tijd
heeft om aangiftes van fietsdiefstal
te behandelen. Woordvoerder
Douwtje de Vries: ,,Het is heel
frustrerend als je weet dat je fiets is
gestolen, maar dat er met die
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