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Herkenning gevraagd van aangetroffen sieraden

Geachte heer/mevrouw,
Enige tijd geleden heeft u aangifte gedaan van diefstal uit uw woning. Naar aanleiding van een
landelijk opsporingsonderzoek is er een persoon, aangehouden, welke onder meer verdacht wordt
van het plegen van de diefstal uit uw woning.
Sieraden aangetroffen
Tijdens het opsporingsonderzoek is door de politie bij deze verdachte rouw een grote hoeveelheid
sieraden aangetroffen, waarvan (nog) niet kan worden vastgesteld wie hiervan de rechtmatige
eigenaar is. Het is mogelijk dat zich onder de aangetroffen sieraden ook eigendommen van u
bevinden.
Opsporing verzocht en aandacht en aandacht in de pers
Op dinsdag 2 september 2014 zal in het televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’ aandacht
worden besteed aan deze zaak. De uitzending vindt plaats om 20.30 uur op NPO (voorheen
Nederland) 1. De volgende dag, woensdag 3 september, wordt Opsporing Verzocht herhaald op
NPO 2 om 11.40 uur. Ook zal onder andere de regionale televisiezender RTV Oost in de
nieuwsuitzending hier aandacht aan besteden.
Website http://www.politie.nl
De door de politie aangetroffen sieraden zijn deels fotografisch vastgelegd en worden getoond op
de internetpagina http://www.politie.nl
U kunt op deze website onder de rubriek “Eigenaar gezocht” raadplegen of er mogelijk
eigendommen van u tussen zitten. Wellicht beschikt u niet over de middelen en/of vaardigheden
om via deze weg de foto’s van de sieraden te bekijken. Indien u niet in de gelegenheid bent om via
het internet deze sieraden te bekijken, vraag dan een familielid, bekende of iemand anders die u
vertrouwt om dit voor u en/of met u samen te doen. We kunnen helaas niet alle sieraden op de site
zetten, de meest opvallende exemplaren zijn gefotografeerd.
Kijkdag vrijdag 5 september
Op vrijdag 5 september 2014 van 10.00 uur tot 16.30 uur zal een zogenaamde ‘kijkdag’
plaatsvinden, waarbij u desgewenst in de gelegenheid wordt gesteld om te zelf komen kijken of uw
eigendom(men) onderdeel uitmaken van de aangetroffen goederen. Deze kijkmiddag vindt plaats
op het bureau van de politie te Apeldoorn, gevestigd aan de Europaweg 79.
Herkent u iets?
Wanneer u tijdens televisie-uitzending(en), op internet of tijdens de kijkdag sieraden ziet, waarvan
u vermoedt dat deze uw eigendom zijn, dan is het van belang dat u dit zo snel mogelijk kenbaar
maakt aan de politie. Dit kan op de kijkdag,via telefoonnummer 0900-8844 of een mail naar
info@twente.politie.nl .
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Wanneer u sieraden herkent, is het van belang dat u goed kunt omschrijven waarom u denkt dat
het getoonde voorwerp uw eigendom is. Het benoemen van unieke details, zoals inscripties of
andere herkenningspunten, kunnen hiertoe bijdragen. Foto’s van de bij u weggenomen sieraden,
indien voorhanden, kunnen zeer behulpzaam zijn bij het vaststellen van overeenkomstige details
en zodoende helpen bij het vaststellen van de rechtmatige eigenaar. Houdt u deze daarom zoveel
mogelijk beschikbaar. Het is voor een spoedige en correcte afhandeling eveneens van belang, dat
u de volgende zaken bij u hebt:
- proces-verbaal van aangifte (met goederenbijlage)
- een geldig legitimatiebewijs
Teruggave sieraden
Indien u één of meerdere goederen herkent als zijnde uw eigendom(men), dan zal dit per procesverbaal worden vastgelegd en ter beoordeling worden voorgelegd aan de Officier van Justitie. Pas
nadat deze hierover een besluit heeft genomen, kunnen de goederen, al dan niet, aan u worden
teruggegeven. Gezien de administratieve werkzaamheden die hiermee gemoeid gaan, zal dit niet
tijdens de kijkdag, maar zo snel als mogelijk op een later moment plaatsvinden.
Vragen
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
telefonisch contact opnemen met het landelijk telefoonnummer van de politie, 0900-8844 en vragen
naar het Woninginbrakenteam van district Twente Eenheid Oost-Nederland.
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