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Bij diefstal van een gekentekend voertuig hoeft de eigenaar of houder 
binnenkort niet meer naar het politiebureau om aangifte te doen. Eén 
telefoontje is genoeg om de diefstal zowel bij de politie als de verzekeraar te 
melden. Gevolg is dat een auto veel sneller geregistreerd staat als gestolen. 
Ook is de eigenaar van een gestolen voertuig daardoor niet langer dan nodig 
aansprakelijk en wordt de pakkans van de dieven vergroot. 

Convenant versneld plaatsen diefstalsignaal: 

vaNaf 2015 is ééN 
telefOONtje geNOeg!

Het nieuwe Aangifteproces 
Gestolen Voertuigen zal per  
1 januari 2015 volledig 
operationeel zijn, zo is het 

streven.

Nieuw aaNgifteprOces 
De nationale politie, de RDW, het 
Verbond van Verzekeraars, de stich-
ting Verzekeringsbureau Voertuig-
criminaliteit (VbV) en de stichting 
Aanpak Voertuigcriminaliteit hebben 
het nieuwe Aangifteproces Gestolen 
Voertuigen (AGV) afgesproken in het 
Convenant versneld plaatsen diefstal-
signaal. Het convenant is in juni 2014 
gepubliceerd in de Staatscourant.

eigeNaar/HOuder  
veraNtwOOrdelijk
Uit onderzoek van de diefstalcijfers 
blijkt dat in de praktijk gemiddeld vijf 
dagen nadat de diefstal is ontdekt, 
een diefstalsignaal in het Kenteken-
register wordt opgenomen. Het dief-
stalsignaal wordt door de nationale 
politie geplaatst. In de periode dat het 
diefstalsignaal niet is vastgelegd in het 
Kentekenregister blijft de eigenaar/
houder (benadeelde) geregistreerd 
staan als verantwoordelijke voor het 
voertuig. 
 Het nieuwe proces wordt sinds 
februari vorig jaar getest in de politie-
eenheid Oost-Brabant. Aan het eind 
van de pilot bleek dat ruim 90 procent 
van de gestolen auto’s binnen twee 
uur gesignaleerd was. Dat is dus een 
aanzienlijke versnelling! Daarnaast 
leidt dit tot minder administratieve 
lasten voor de politie, omdat er niet 
langer aangifte op het bureau hoeft te 
worden gedaan.

verlOOp aaNgifteprOces
In het convenant is te lezen hoe het 
aangifteproces moet gaan verlopen:
a. Ter uitvoering van het convenant 

wordt door de nationale politie, de 
RDW en de VbV een Aangifteproces 
Gestolen Voertuigen (AGV) inge-
richt, waar aangifte/melding kan 
worden gedaan van vermissing c.q. 
diefstal van een gekentekend voer-
tuig.

b. Door een medewerker van LIV (Lan-
delijk Informatiecentrum Voertuig-
criminaliteit) wordt de telefonische 
of digitale melding van vermissing 
c.q. diefstal van de aangever op 
diens verzoek in het AGV verwerkt 
tot een vermissingdossier. Vervol-
gens plaatst deze medewerker, na-
mens het VbV, een vermissing signaal 
A86 in het Kentekenregister en 
wordt de relevante informatie ver-
werkt in het Vermiste Auto Register 
van de VbV (VAR-register).

c. Medewerkers van de RDW, de nati-
onale Politie en de VbV, werkzaam 
bij het LIV, zijn aangewezen als 
buitengewoon opsporingsambtenaar 
en zijn in die hoedanigheid bevoegd 

om aangiftes op te nemen van dief-
stal c.q. verduistering van een ge-
kentekend voertuig. Een medewer-
ker met BOA-bevoegdheid (BOA: 
Buitengewoon Opsporingsambte-
naar) verwerkt vervolgens, namens 
de nationale politie, de opgegeven 
informatie tot een aangifte conform 
de eisen van het Wetboek van straf-
vordering en registreert deze in het 
BVH, de Basis Voorziening Handha-
ving van de nationale politie. 

d. Na de verwerking van de aangifte in 
het BVH door een medewerker met 
BOA-bevoegdheid, wordt vanuit het 
BVH formeel en geautomatiseerd op 
het betrokken kenteken een dief-
stalsignaal A87, binnen twee uur na 
de eerste melding, in het Kenteken-
register geplaatst. In voorkomende 
gevallen vervalt hiermee het vermis-
singsignaal A86.

e. De medewerker met BOA-bevoegd-
heid bij het LIV verrijkt vervolgens 
het dossier door aanvullend onder-
zoek te doen in hem ter beschik-
king staande informatiebronnen. 
Vervolgens wordt een afschrift van 
de aangifte in tweevoud verstuurd 
naar de aangever ter ondertekening. 
Nadat de aangever één getekend 
exemplaar heeft teruggezonden 
naar het LIV wordt een kopie van de 
ondertekende aangifte ter beschik-
king gesteld aan de nationale poli-
tie.

f. Vervolgens wordt, via de digitale 
VAR-lijn, een kopie van de aangifte 
aan de gesubrogeerde verzekeraar 
gestuurd, noodzakelijk voor de 
uitoefening van hun werkzaam-
heden, met inachtneming van de 
bepalingen van artikel 4.2 van het 
Besluit politiegegevens. Ook wordt 
een kopie van de aangifte aan de 
leasemaatschappij of de verhuurder 
gestuurd, indien zij eigenaar zijn 
van het gestolen voertuig.

De nationale politie zal een aangever 
zodra die aangifte wil doen van ver-
missing of diefstal van een voertuig 
zo veel mogelijk verwijzen naar een 
medewerker van het AGV. Alleen bij 
zogenaamde High Impact Crimes zal 
de nationale politie de aangifte nog 
zelf verwerken en een diefstalsignaal 
plaatsen in het Kentekenregister.  l
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Nieuw 
aangifte-
proces: een 
aanzienlijke 
versnelling!


