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U BENT
AANGEHOUDEN
WAT NU?
IN HET KORT

• De politie onderzoekt de winkeldiefstal
• Justitie bepaalt de straf
• U ontvangt van SODA een aansprakelijkstelling van € 181,-* eventueel vermeerderd
met de directe schade
* Ben je jonger dan 18 jaar dan zal de
aansprakelijkstelling € 90,50 bedragen,
eventueel vermeerderd met de directe
schade.

ZOJUIST BENT U AANGESPROKEN DOOR DE WINKELIER.
U WORDT VERDACHT VAN WINKELDIEFSTAL. DE WINKELIER
HEEFT HIERVOOR DE POLITIE INGESCHAKELD. IN DEZE FLYER
LEEST U HOE DIT VERDER ZAL WORDEN AFGEHANDELD.
POLITIE

U bent door de politie aangehouden. De politie zal de winkel
diefstal onderzoeken. Dit houdt in dat u door de politie zult worden
verhoord. De politie onderzoekt of er een misdrijf heeft plaats
gevonden. De winkelier heeft verklaard bij de politie waarom hij
u van de winkeldiefstal verdenkt.
JUSTITIE

Nadat de politie het onderzoek heeft afgerond zal justitie beslissen
over het misdrijf. Justitie kan besluiten dat u wordt bestraft. Een straf
kan bestaan uit een geldboete, een taakstraf of een gevangenis
straf. Ook kan justitie de zaak ‘seponeren’. Dit houdt in dat er
omstandigheden zijn waardoor justitie besluit u niet te bestraffen.
Hieraan kunnen voorwaarden worden verbonden.
AANSPRAKELIJKSTELLING

Door de winkeldiefstal heeft de winkelier schade geleden.
Deze schade bestaat uit de tijd die de winkelier bezig is met
de afhandeling van de winkeldiefstal. Deze tijd kan de winkelier
niet aan zijn winkel besteden. Volgens art 162 uit Boek 6 van
het Burgerlijk Wetboek is de dader van een onrechtmatige daad
verplicht de schade, die de winkelier dientengevolge lijdt,
te vergoeden. Dit bedrag is vastgesteld op € 181,-.

SODA
De winkelier stelt u aansprakelijk voor de geleden indirecte
schade à € 181,-. Dit bedrag kan eventueel worden verhoogd
als er andere schade is ontstaan. Deze schade kan bijvoorbeeld
bestaan uit de door diefstal beschadigde of onverkoopbare
producten. De winkelier heeft het incasseren van de schade
overgedragen aan Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling
(SODA). Binnenkort ontvangt u van de SODA een aansprakelijk
stelling met betaalinstructie.
WINKELVERBOD

Omdat u wordt verdacht van een winkeldiefstal, kan de winkelier
ervoor kiezen u een winkelverbod op te leggen. Een winkelier mag
zelf bepalen wie hij toelaat in de winkel. De komende periode
bent u dan niet meer welkom.Komt u tijdens de periode van het
winkelverbod toch in de winkel, dan pleegt u een misdrijf.
SAMENWERKING

SODA heeft met de Nationale Politie een afspraak met betrekking
tot de persoonsgegevens van winkeldieven. SODA ontvangt
daardoor van de politie uw gegevens ten behoeve van de
aansprakelijkstelling.

Het is belangrijk te weten dat de aansprakelijkstelling die u
ontvangt, losstaat van een eventuele strafrechtelijke afhandeling
van justitie.

