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1. Inleiding

In het kader van de administratieve vereenvoudiging en een betere dienstverlening naar de burger werd 

de webapplicatie “police-on-web” ontwikkeld. Dit virtuele loket is steeds beschikbaar en laat aan de burger 

toe om online aangifte te doen van bepaalde misdrijven, melding te maken van afwezigheid en een 

registratie uit te voeren van alarmsystemen.  

Dit document is de gebruikershandleiding van police-on-web. Het is bestemd voor elke gebruiker die als 

privépersoon misdrijven wil melden en die alarmsystemen wil aangeven voor rekening van een 

onderneming of van een alarmcentrale wil registreren.

Het is opgedeeld in 5 grote hoofdstukken:

 Hoofdstuk 2 geeft een algemene beschrijving van de applicatie.

 Hoofdstuk 3 definieert de procedure die moet worden gevolgd om een  alarmsysteem aan te 

geven

 Hoofdstuk 4 geeft een gedetailleerde beschrijving weer van alle stappen die een gebruiker moet 

volgen om een  klacht in te dienen.

 Hoofdstuk 5 geeft een gedetailleerde beschrijving weer van alle stappen die een gebruiker moet 

volgen om een afwezigheidsmelding te doen. 

 Hoofdstuk 6 beschrijft alle mogelijke problemen bij elke stap en zijn respectievelijke oplossingen.  

In hoofdstuk 7 bevat een reeks andere referenties.
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 2 Police-on-web

2.1 Startpagina en algemene werking

2.1.1 Algemeen

Police-on-web is toegankelijk via :

 een rechtstreekse URL , www.policeonweb.be  .    Zo komt u terecht op de onthaalpagina van  

Police-on-web. Daar maakt u uw taalkeuze. 

 de website van uw lokale politiezone : http://www.policelocale.be/     ‘naam van de gemeente’  . 

Om de eigenlijke webapplicatie te bereiken klikt u op « Een online aangifte doen ». Zo komt 

u op een eerste startpagina van Police-on-web terecht waar u uw taalkeuze maakt. 

In beide gevallen gaat u vervolgens naar de hoofdstartpagina van de applicatie. Op deze pagina kunt u 

een aangiftetype kiezen. U vindt er alle noodzakelijke informatie over het gebruik van police-on-web : FAQ, 

hulp voor de gebruiker, vertrouwelijkheidsverklaring en gebruiksvoorwaarden. Op deze pagina verschijnt 

ook de eventuele onbeschikbaarheid van de applicatie. 

Afbeelding 1 : Startpagina van police-on-web 

Vooraleer u een aangifte kan doen, dient u te selecteren of u:

 aanmeldingen van alarmsystemen wil beheren
 een afwezigheid wil melden
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 een klacht wil indienen

vervolgens kunt u zich identificeren.

Er kan aangifte worden gedaan voor onderstaande misdrijven:

o Fietsdiefstal.

o Bromfietsdiefstal

o Winkeldiefstal.

o Vandalisme (beschadigingen)

o Vandalisme (graffiti)

Voor identificatie dient u te beschikken over één van onderstaande identificatiemiddelen:

o Een elektronische identiteitskaart (eID).

o Een token1, dat kan aangevraagd via de federale portaalsite.

1 Raadpleeg de Federale portaalsite voor meer informatie in verband met de verschillende 
identificatiemethodes (zie hoofdstuk , O).
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o Een gebruikersnaam en wachtwoord, die kunnen worden aangevraagd via 
de Federale portaalsite.
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Opmerking : Indien u zich op de federale portaalsite identificeert, kunt u geen aangifte van alarmsysteem 
invoeren. 

2.1.2 Wizard
Het doorlopen van de verschillende stappen van een aangifte van een misdrijf of afwezigheidsmelding 

gebeurt volgens een wizard-principe. U kan met de toetsen [Vorige] en [Volgende] eenvoudig doorheen de 

belangrijke stappen van de wizard navigeren.  

Om een klacht te kunnen indienen, een afwezigheidsmelding te kunnen uitvoeren of een alarmsysteem 

aan te geven,  moeten een aantal gegevens via de webapplicatie worden ingevoerd:  

 Voor een klacht 

• persoonlijke contactgegevens 

• algemene gegeven over het misdrijf  gegevens van de onderneming, indien de benadeelde partij 

een onderneming is gegevens over het gestolen of beschadigde voorwerp.

 Voor een afwezigheidsmelding :

o  persoonlijke contactgegevens , 

o gegevens over de woning die u achterlaat en gegevens over de door u 

geselecteerde contactpersonen die kunnen worden gecontacteerd in geval 

van problemen.  

 Voor een aangifte van alarmsysteem : 

o persoonlijke contactgegevens van de melder, 

o gegevens van de gebruiker van het alarmsysteem, gegevens over de 

plaats van installatie van het alarmsysteem. Mogelijks kan een 

installatieplan worden bereikt.

Pagina 7



Het invoeren van gegevens over een klacht of afwezigheidsmelding  verloopt in verschillende stappen, die 

zichtbaar zijn op de standaard hoofding van police-on-web: 

Afbeelding 2 : hoofding van police-on-web voor de aangifte van een klacht of afwezigheid. 

Voor het aangeven van de alarmsystemen ziet de hoofding er als volgt uit:

Afbeelding 3 : hoofding van police-on-web voor het aangeven van alarmsystemen.

Via het kruimelpad kunt u zien in welke stap van de aangifte u zich bevindt.

Na bevestiging van het overzicht van de ingevoerde gegevens, zal de aangifte naar de betrokken 

politiezone worden verstuurd en verschijnt een bevestiging van ontvangst op het scherm.

Zowel de samenvatting van uw aangifte als de bevestiging van ontvangst kunnen worden afgedrukt .

Let wel!

Deze documenten zijn geen proces-verbaal. Agenten van uw lokale politiezone kunnen u contact 

opnemen voor verdere behandeling van uw aangifte.

2.2. Algemene conventies

2.2.1 Iconen
In de hoofding van police-on-web staan drie iconen: Home, Hulp en Logout.
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Afbeelding 4 : de iconen van police-on-web voor het aangeven van alarmsystemen.

Via het icoon Home  zult u toegang krijgen tot de hoofdpagina van police-on-web (Afbeelding 1 : 

Startpagina van police-on-web ) waar u eventueel een ander aangiftetype kunt kiezen. 

Via de toets het Hulp-icoon  zult u toegang krijgen tot de ‘Frequently Asked Questions’ sectie van de 

federale portaalsite betreffende de werking van police-on-web.

Via het icoon Logout  kunt u zich afmelden bij police-on-web.

2.2.2. Logo's
Via de logo's kunt u doorklikken naar de sites van de betrokken partners.

● Site van de federale politie  

● Site van de FOD Binnenlandse Zaken 

● Site van Fedict

● Site belgium.be (portaalsite van de Belgische overheidsdiensten)

2.2.3.Footer
Onderaan de formulieren staan drie links waarop u kunt klikken:  een link naar de 

gebruikersondersteuning, een link naar de vertrouwelijkheidsaangifte en een link naar de 

gebruiksvoorwaarden.

Afbeelding 5 : footer van police-on-web.

● Gebruikersondersteuning  : Via een nieuw scherm zult u uw verblijfsgemeente kunnen invoeren. U 

zult dan worden doorverwezen naar de politie van uw woonplaats die u verdere ondersteuning 

zal geven.

● Vertrouwelijkheidsverklaring  : Via een klik op deze link opent zich een scherm dat u erop wijst, dat 

u  door  deze  applicatie  te  gebruiken,  instemt  met  de  manier  waarop Fedict  en  de  Politie 

persoonsgegevens verzamelen en verwerken.  Deze verwerking wordt  in de aangifte in  detail 

uiteengezet.

● Gebruiksvoorwaarden  :  Op  deze  pagina  staan  de  algemene  gebruiksvoorwaarden  van  de 

applicatie. 

2.2.4. Formulieren
 Op de invulformulieren gelden volgende conventies:

o Verplichte velden worden aangeduid met een ‘*’.

o Niet wijzigbare velden zijn uitgegrijsd.

o Via de toets      kunt u meer uitleg opvragen over de betreffende velden.

o Foutmeldingen  worden in het rood weergegeven.

o Het icoon   geeft aan dat het aangiftetype tijdelijk niet beschikbaar is.
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2.3. Schermontwerpen

De applicatie is ontworpen voor compatibiliteit met volgende browsers:

o Firefox (v. 1 en hoger).

o Internet Explorer (v. 6 en hoger).

o Safari

Noot :

De berichten en schermen in deze handleiding kunnen lichtjes afwijken van de effectieve 

applicatie doordat voortdurend getracht wordt de applicatie te verbeteren.

De contextuele hulp  kan soms leeg zijn als de toestand duidelijk genoeg is. In dit geval, 

verschrijnt het symbool     niet.

Gebruikersondersteuning : deze link verwijst u door naar een pagina waar u de gegevens 

van het politiekantoor in uw buurt  kunt opzoeken . Dit bureau beantwoordt dan verder uw 

vragen.  

2.4. Het scherm « Definieer adres »

Het scherm «Definieer adres » komt in de applicatie vaak terug. Dit laat u toe u duidelijk uw 

adresgegevens mee te delen zodat de politie uw verzoek kan behandelen.

2.4.1. Definieer adres in België
Op de schermen voor de aangifte van een misdrijf, de afwezigheidsmelding en het invoeren van de 

installatieplaats van een alarmsysteem is een adres in België vereist. 

Vul daarom volgende velden in en klik op [OK] :

 Gemeente (verplicht : wees zo nauwkeurig mogelijk)
 Postcode (facultatief)
 Straat (verplicht : wees zo nauwkeurig mogelijk)
 Huisnummer (verplicht).

Zodra u op [OK] hebt geklikt, raadpleegt het systeem een database met adressen in België om het juiste 

adres te selecteren. Indien er verschillende mogelijkheden zijn, kunt u een keuze uit de lijst maken. 

Bevestig deze keuze met  [OK]. Staat het juiste adres niet in de lijst, klik dan op  [Annuleren] en voer de 

gegevens in de juiste velden in.
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Afbeelding 6 : Voorbeeldscherm « Definieer adres in België » 

2.4.2. Definieer een adres in het buitenland

Indien de persoon die een alarmsysteem aangeeft, een buitenlands adres heeft, zal de naam van 

de gemeente, de overeenkomst tussen de gemeente en de postcode en de geldigheid van de straatnaam 

niet worden gecontroleerd. In dat geval dienen alle velden te worden ingevuld. Geen enkel gegeven zal 

automatisch verschijnen.

Via dit scherm kunt u een adres in België of in het buitenland invoeren:

Afbeelding 7 : Voorbeeldscherm « Definieer adres » (voorbeeld van een adres in Frankrijk)

2.4.3. Het adres van de melder kopiëren
In het scherm hieronder kunnen uw gegevens automatisch via de toets [Kopieer uw adres] worden 

overgenomen. U kunt het ook zelf aanvullen: 
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Afbeelding 8 : Voorbeeldscherm « Definieer adres » (contactadres)

2.4.4. Kopieer het adres van de onderneming
Indien u als vertegenwoordiger van een onderneming de gegevens invult, dient u eerst aan te geven dat 

het om een onderneming gaat. Hierdoor wordt de optie [Kopieer adres bedrijf] beschikbaar: 

Afbeelding 9 : Voorbeeldscherm « Definieer adres » (met mogelijkheid kopie van het adres van de 

onderneming)
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 3 Aangifte van alarmsystemen

Wie een alarmsysteem aangeeft, kan dat doen als particulier. Het is ook mogelijk dat er sprake is van een 

"gemengd profiel". Hierbij beschikt u over de toelating om voor rekening van een onderneming of 

alarmcentrale een alarm aan te geven.

Dit hoofdstuk beschrijft de stappen die moeten worden doorlopen om een alarmsysteem aan te geven.

3.1 Profielscherm

Dit scherm verschijnt enkel wanneer er sprake is van een gemengd profiel zoals hierboven beschreven en 

wanneer u met toelating van een of meerdere bedrijven of van een alarmcentrale een of meerdere 

alarmsystemen aangeeft. Het laat toe om de toelatingen, waarvan u tijdens de aangifte gebruik wenst te 

maken, te selecteren.

Voorbeeld van een scherm bestemd voor iemand die toelatingen van verschillende bedrijven gebruikt.

Afbeelding 10 : Voorbeeldscherm « Definitie van het profiel  melder » (met de toelatingen voor bedrijven)

Voorbeeld van een scherm bestemd voor iemand die toelatingen van een alarmcentrale gebruikt.

Afbeelding 11 : Voorbeeldscherm « Definitie van het profiel melder » (met een toelating voor een alarmcentrale)

3.2 Hoofdscherm voor het aangeven van alarmsystemen

Hoofdscherm voor het aangeven van alarmsystemen. Via dit scherm :

● kunnen persoonsgegevens worden gewijzigd
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● kan een alarmsysteem in werking worden gesteld (initiële aangifte)

● kan een lijst worden aangemaakt van bestaande aanmeldingen, die vervolgens kan worden 

ingekeken en gewijzigd, buiten dienst kan worden gesteld, of waarvan een ervan kan worden 

gevalideerd. 
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Afbeelding 12 : Voorbeeldscherm « aanmeldingen van alarmsystemen. »

3.2.1 Persoonsgegevens
In het eerste onderdeel van dit scherm kunt u uw  persoonsgegevens wijzigen. Klik daarvoor op « Wijzig 

uw persoonsgegevens ». Vervolgens verschijnt het scherm « Persoonsgegevens invoeren »  waarin u uw 

gsm-nummer, eventueel uw e-mailadres kunt invoeren en je adres. Het opgegeven adres kan zich buiten 

België bevinden.

Indien er bij het wijzigen van persoonsgegevens reeds aanmeldingen van alarmsystemen in police-on-web 

bestaan, zullen die automatisch met uw gewijzigde gegevens worden geüpdatet. Er volgt een bericht 

waarin u wordt gewaarschuwd dat de update is uitgevoerd. Dit geval wordt in het  invoerscherm hieronder 

geïllustreerd : 
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Afbeelding 13 : Voorbeeldscherm « Invoeren van persoonsgegevens.. »

3.2.2 Initiële aangifte
In dit tweede onderdeel kan een aangifte van indienststelling van een alarmsysteem  ten persoonlijken titel 

of voor een derde worden uitgevoerd. 

Afbeelding 14 : onderdeelafdruk « Een indienststelling aangeven »

3.2.3 Lijst van aanmeldingen 
In dit derde onderdeel zijn de aanmeldingen van de melder in alfabetische volgorde van 

aanmeldingenummer weergegeven. Vanaf dit onderdeel kunt u een aangifte selecteren en vervolgens 

inkijken, buiten dienst stellen of valideren. 
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Afbeelding 15 : Voorbeeldscherm « Lijst van verklaringen van een gebruiker met een gemengd profiel »

Indien u over een toelating van een alarmcentrale beschikt, kunt u via dit onderdeel selectiecriteria 

invoeren om het aantal weergegeven aanmeldingen te beperken.

Afbeelding 16 : Voorbeeldscherm « Invoeren van de zoekcriteria van de aanmeldingen van een 

alarmcentrale »
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U moet dan het nummer van de opgezochte aangifte invoeren (na het kengetal van de alarmcentrale) of 

een van de drie volgende criteria: 

● naam van de gebruiker

● postcode van de installatieplaats van het alarmsysteem 

● gemeente van de installatieplaats van het alarmsysteem 

Klik op de toets « Opzoeken » om de lijst van aanmeldingen die met uw criteria overeenkomt te zien. 

Foutmelding

Indien er op het scherm een foutmelding verschijnt, kunt u terecht op hoofdstuk 6.2. Probleemoplossingen 

aangifte van alarmsystemen. (pagina 88)
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3.3  indienststelling van een aangifte van alarmsystemen

Dit hoofdstuk is onderverdeeld in 3 delen al naargelang u een indienststelling van een alarmsysteem ten 

persoonlijken titel, voor rekening van een onderneming  of als afgevaardigde van een alarmcentrale 

aangeeft.

Indien u een aangifte ten persoonlijken titel of voor rekening van een onderneming aangeeft, kiest u het 

nummer van de aangifte niet. Het zal door het systeem worden toegewezen en het zal u meegedeeld 

worden na bevestiging van uw aangifte.

Bent u afgevaardigde van een alarmcentrale, dan moet u het nummer van de aangifte zelf toewijzen. Het 

systeem zal erop wijzen indien een nummer al in gebruik is.  

3.3.1 indienststelling van een aangifte ten persoonlijken titel 
U hebt er voor gekozen om een alarmsysteem ten personlijken titel aan te geven (nog beter om een 

alarmsysteem als particulier aan te geven) 

U krijgt toegang tot volgend formulier waarmee u het alarm van uw pand kunt aangeven:
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Afbeelding 17 : Voorbeeldscherm « Initiële aangifte » voor een privépersoon

3.3.1.1 Voorwaarden 

Voor elke initiële aangifte moet het selectievierkantje van het onderdeel [Voorwaarden] zijn aangevinkt. 

Daarmee stemt u in met de voorwaarden inzake indienststelling van het alarmsysteem.
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3.3.1.2 Gebruikersgegevens

In dit onderdeel staat informatie over een door een privépersoon aangegeven alarmsysteem. De 

gebruikersgegevens worden opgehaald uit wat voordien is ingevuld. De gegevens kunnen niet op dit 

scherm worden gewijzigd. Wilt u dit toch doen, dan dient u terug te keren naar het vorige scherm. Kies 

hiervoor de toest " Wijzig uw persoonsgegevens"

3.3.1.3 Gegevens over de vestigingsplaats

Volgende informatie moet verplicht worden ingevuld : 

● Naam van de vestigingsplaats

● Adres van de vestigingsplaats. Om dit in te voeren, klik op [Adres invoeren]. Het gebruik van het 

formulier « Definieer adres » staat beschreven in sectie 2.4.1 « Definieer adres ». Deze plaats 

moet  zich in België bevinden en kan worden gekopieerd van het  adres van de gebruiker indien 

dit in België is. 

● Belangrijkste telefoonnummer 

● Risico verbonden aan de vestigingsplaats, te kiezen uit een lijst. 

● Aard van het goed, te kiezen uit een lijst.

Volgende gegevens kunnen ook worden meegedeeld :

● verdieping van de vestigingsplaats

● bijkomende telefoonnummers, bovenop het belangrijkste telefoonnummer 

● een installatieplan kan worden bijgevoegd; het moet in jpg formaat zijn en niet groter dan 100k. 

Het kan worden opgevraagd via de link  een plan bijvoegen waarna het formulier [ Een 

installatieplan toevoegen] verschijnt. Dit formulier staat beschreven in sectie 3.10 E.

Klik op [Volgende] om de gegevens te bevestigen en naar het volgende scherm te gaan. Indien de 

gegevens correct zijn, wordt de samenvatting van de gegevens van de aangifte weergegeven.

Foutmelding

Verschijnt er op het scherm een foutmelding? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.2. Probleemoplossingen 

aangifte alarmsystemen, pagina 88.

3.3.2 indienststelling van een aangifte voor rekening van een onderneming

U hebt er voor gekozen om een alarmsysteem voor rekening van een onderneming aan te geven.

Via volgend formulier kunt u een alarm voor een pand aangeven:
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Afbeelding 18 : Voorbeeldscherm « Initiële aangifte » voor een vertegenwoordiger van een 

onderneming 

3.3.2.1 Voorwaarden 

Voor een initiële aangifte moet het selectievierkantje van het onderdeel [Voorwaarden] zijn aangevinkt. 

Daarmee stemt u in met de voorwaarden inzake indienststelling van het alarmsysteem.  
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3.3.2.2 Gebruikersgegevens

In dat onderdeel staat informatie over de gebruiker van het alarmsysteem. De gebruikersgegevens worden 

opgehaald uit wat voordien is ingevuld. Behalve de naam en voornaam van de persoon die het alarm 

aangeeft en en het nummer van de onderneming kunnen deze gegevens worden gewijzigd. 

3.3.2.3 Gegevens over de vestigingsplaats

Volgende informatie moet verplicht worden ingevuld : 

● Filiaal. Indien de onderneming verschillende vestigingen telt, kunt u er een uitkiezen. 

Vestigingsplaats en dres worden dan in de overeenkomstige velden ingevoerd.

● Naam van de vestigingsplaats

● Adres van de vestigingsplaats. Om het in te voeren, klik op [Adres invoeren]. Het gebruik van het 

formulier « Definieer adres » staat beschreven in sectie 2.4. Het scherm « Definieer adres ». 

Deze plaats moet  zich in België bevinden. U kunt het adres van de gebruiker kopiëren indien dit 

zich in België bevindt, of het adres van de onderneming.

● Belangrijkste telefoonnummer 

● Risico verbonden met de vestigingsplaats, te kiezen uit een lijst. 

● Aard van het pand, te kiezen uit een lijst.  

Volgende gegevens kunnen optioneel worden meegedeeld :

● verdieping van de vestigingsplaats

● Bijkomende telefoonnummers, bovenop het belangrijkste telefoonnummer 

● een installatieplan kan worden bijgevoegd; het moet in jpg formaat zijn en niet groter dan 100k. 

Het kan worden opgevraagd via de link  een plan bijvoegen waarna het formulier [ Een 

installatieplan toevoegen] verschijnt. Dit formulier staat beschreven in sectie 3.10 E.   

Klik op [OK] om de gegevens te bevestigen en naar het volgende scherm te gaan. Indien de gegevens 

correct zijn, wordt de samenvatting van de gegevens van de aangifte weergegeven.

Foutmelding

Verschijnt er op het scherm een foutmelding? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.2. Probleemoplossingen 

aangifte alarmsystemen, pagina 88.

3.3.3 indienststelling van een aangifte voor rekening van een alarmcentrale

U hebt ervoor gekozen een alarmsysteem aan te geven voor rekening van een alarmcentrale. U kunt drie 

verschillende types alarmen aangeven: 

● Alarmsystemen voor vastgoed 

● Vast alarmsysteem voor personen 
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● Mobiel alarmsysteem voor personen 

De initiële aangifte van een alarmsysteem  voor rekening van een alarmcentrale gebeurt in twee stappen: 

1. Invoeren van het nummer van de aangifte en van het type alarm

2. Invoeren van andere gegevens van de aangifte zijn afhankelijk van het type alarm

Terugkeren naar het 1ste scherm om het nummer en type alarm te wijzigen is altijd mogelijk.  

3.3.3.1 Scherm 1 : Voorwaarden, nummer en type alarm

Het eerste scherm aanvaardt de bijzondere voorwaarden en via dat scherm kan het volgende worden 

ingevoerd 

● het nummer van de aangifte. Het door de alarmcentrale gebruikte kengetal is vooraf ingevuld, u 

hoeft enkel nog de 7 laatste cijfers in te voeren. 

● het type alarm 

Let wel: Indien het nummer bij een aangifte hoort die reeds bestaat, zal u worden voorgesteld deze 

aangifte te wijzigen. Klik daarom op « Volgende » of op “het nummer wijzigen”. Het type alarmsysteem zal 

dan dat van de bestaande aangifte zijn.

Afbeelding 19 : Voorbeeldscherm « Initiële aangifte » voor rekening van een alarmcentrale 

Vink het selectievierkantje van het onderdeel [Voorwaarden] aan. Zo stemt u in met de voorwaarden 

inzake indienststelling van het alarmsysteem.
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3.3.3.2 Scherm 2 : Gebruikersgegevens en vestigingsplaats

De samenstelling van dit tweede scherm van indienststelling kan verschillen al naargelang het gekozen 

type alarm. Het is hetzelfde voor de alarmen van het type « alarmsysteemvoor vastgoed » en van het type 

« vast alarmsysteem voor personen ». Voor de alarmen van het type « mobiel alarmsysteem voor 

personen » staan er minder gegevens in. 

3.3.3.2.a Alarmsysteem voor vastgoed en vast alamrsysteem voor personen 

Dit scherm bestaat uit 2 onderdelen:

● De gebruikersgegevens: 

○ Naam  of Naam/benaming: Indien het type alarm  « een alarmsysteem voor vastgoed » 

is kan de gebruiker een persoon of een onderneming zijn. Indien het type alarm  

«mobiel alarmsysteem voor personen » is, zal de gebruiker een persoon zijn.

○ Als gebruiker kunt u eventueel het adres kopiëren van de melder. Dit adres kan zich 

ook buiten België bevinden.

○ Het e-mailadres is verplicht indien de check-box « aanvaardt infomailings is 

geselecteerd »

Het gsm-nummer is niet verplicht.

● De gegevens van de vestigingsplaats : 
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Afbeelding 20 : Voorbeeldscherm « Initiële aangifte » van een vast alarmsysteem voor personen (2de 

scherm). 

Volgende informatie moet verplicht worden ingevuld : 

○ Naam van de vestigingsplaats

○ Adres van de vestigingsplaats. Om dit in te voeren, klik op [Adres invoeren]

● Dit adres moet zich in België bevinden en u kunt dus enkel het adres van de gebruiker 

kopiëren indien dit zich in België bevindt.

○ Belangrijkste telefoonnummer 

○ Risico verbonden met de vestigingsplaats, te kiezen uit een lijst. 

○ Aard van het pand, te kiezen uit een lijst.

Volgende gegevens kunnen optioneel worden meegedeeld :

● verdieping van de vestigingsplaats

● bijkomende telefoonnummers, bovenop het belangrijkste telefoonnummer 
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● een installatieplan kan worden bijgevoegd; het moet in jpg formaat zijn en niet groter dan 100k. 

Het kan worden opgevraagd via de link  een plan bijvoegen waarna het formulier [ Een 

installatieplan toevoegen] verschijnt. Dit formulier staat beschreven in sectie 3.10 E.   

Klik op [Volgende] om de gegevens te bevestigen en naar het volgende scherm te gaan. Indien de 

gegevens correct zijn, wordt de samenvatting van de gegevens van de aangifte weergegeven.

3.3.3.2.b Mobiele alarmsystemen voor personen

Dit scherm bestaat uit slechts één onderdeel:

● De gebruikersgegevens: In dit onderdeel staat informatie over de gebruiker van het 

alarmsysteem. Er zijn geen gegevens vooraf ingevuld. U kunt het adres van de melder kopiëren 

indien u dat wenst.

Volgende informatie moet verplicht worden ingevuld : 

○ Naam van de gebruiker

○ Het adres van de gebruiker. U kunt het adres van de melder hier eventueel kopiëren, 

zelfs indien dit buiten België ligt.

○ Het gsm-nummer.

○ Het e-mailadres is verplicht indien de check-box « aanvaardt infomailings” is 

geselecteerd »

Afbeelding 21 : Voorbeeldscherm « Initiële aangifte » van een mobiel alarmsysteem voor personen 

(2de scherm). 

Klik op [Volgende] om de gegevens te bevestigen en naar het volgende scherm te gaan. Indien de 

gegevens correct zijn, wordt de samenvatting van de gegevens van de aangifte weergegeven.

3.4 Raadplegen van een aangifte

Op volgend scherm staat een samenvatting van de gegevens van de geselecteerde aangifte voor 

raadpleging op het scherm van de aanmeldingen. 
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Afbeelding 22 : Voorbeeldscherm «Raadpleging» 

Vanaf dit scherm kunt u via de toets [Vorige] rechtstreeks naar het scherm van de aanmeldingen 

terugkeren.

Foutmelding

Verschijnt er op het scherm een foutmelding? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.2. Probleemoplossingen 

aangifte alarmsystemen, pagina 88. 
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3.5 Wijziging van een aangifte

Wanneer u een aangifte van alarmsysteem voor wijziging selecteert, verschijnt eenzelfde formulier als dat 

voor de indienststelling met de gegevens van de aangifte. Het zal dus afhankelijk zijn van de door de 

melder gebruikte rol.

3.5.a Wijziging van een aangifte ten persoonlijken titel 
De onderdelen zijn dezelfde als die op het scherm van indienststelling. Het onderdeel “Aangifte” werd 

toegevoegd en geeft een samenvatting van de status van de aangifte. 

Afbeelding 23 : Voorbeeldscherm «Wijziging van een alarm voor vastgoed» (geval van de particulier)

● In het onderdeel « Aangifte » staan het nummer van de aangifte en de status ervan. Ze kunnen 

niet worden gewijzigd. De status krijgt de waarde  « gevalideerd » indien de laatste validatie in 

het afgelopen jaar werd doorgevoerd. Let erop dat elke wijziging de laatste validatie van de 

aangifte actualiseert.
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● De gegevens van het onderdeel « Gebruikersgegevens » kunnen in dit scherm niet worden 

gewijzigd. 

● In het onderdeel « Gegevens van de vestigingsplaats » zijn de gegevens die kunnen worden 

gewijzigd dezelfde als deze die die bij de indienststelling zijn ingevoerd. Ze staan beschreven in 

sectie 3.3.1.2.

● Indien er al een plan is bijgevoegd, kunt u dat via [Weergeven] visualiseren. U kunt het via de link 

[Een ander plan toevoegen ] wijzigen.  Dit formulier staat beschreven in sectie 3.10 E.

Vanaf dit wijzigingsscherm is het mogelijk naar het scherm met de aanmeldingen terug te keren, zonder de 

aangifte te wijzigen door op [Vorige] te klikken, of de wijzigingen op te slaan door op [Volgende] te klikken. 

3.5.b Wijziging van een aangifte voor rekening van een onderneming
De onderdelen zijn dezelfde als die op het scherm van indienststelling. Het onderdeel “Aangifte” werd 

toegevoegd en geeft een samenvatting van de status van de aangifte.  De indienststelling van een 

aangifte voor rekening van een onderneming staat beschreven onder hoofdstuk 3.3.2.

Opmerking : Bent u niet de laatste persoon die de aangifte heeft gewijzigd, dan zal er een 

waarschuwingsbericht op het scherm verschijnen. Indien u met de wijziging verder gaat, zullen de 

gegevens van de vorige gebruiker door de uwe worden vervangen.  
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Afbeelding 24 : Voorbeeldscherm «Wijziging van een alarm voor vastgoed» (geval van de 

onderneming)

De onderdelen zijn dezelfde als die op het scherm van indienststelling. Het onderdeel “Aangifte” werd 

toegevoegd en geeft een samenvatting van de status van de aangifte.    

● In het onderdeel « Aangifte » staan het nummer van de aangifte en de status ervan. Ze kunnen 

niet worden gewijzigd. De status krijgt de waarde  « gevalideerd » indien de laatste validatie in 

het afgelopen jaar werd doorgevoerd. Let erop dat elke wijziging de laatste validatie van de 

aangifte actualiseert.
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● Alle gegevens van het onderdeel « Gebruikersgegevens » kunnen in dit scherm worden 

gewijzigd, behalve de naam en voornaam van de gebruiker. 

● In het onderdeel « Gegevens van de vestigingsplaats » kunnen dezelfde gegevens worden 

gewijzigd die bij de indienststelling zijn ingevoerd.

● . Ze staan beschreven in sectie 3.3.2.

Indien er reeds een plan is geassocieerd, kunt u dat via [Weergeven] bekijken. U kunt het via de 

link [Een ander plan bijvoegen ] wijzigen.  Dit formulier staat beschreven in sectie 3.10 E.

Vanaf dit wijzigingsscherm is het mogelijk naar het scherm met de aanmeldingen terug te keren. Indien u 

op [Vorige] klikt, worden geen wijzigingen opgeslagen. Indien u op [Volgende] klikt, is dat wel het geval.

3.5.c Wijziging van een aangifte voor rekening van een alarmcentrale 

Net als voor de aanmaak bestaat ook de wijziging van een aangifte voor een alarmcentrale uit twee 

schermen. 

Op het eerste scherm staat de datum van de laatste validatie en de status van de aangifte. U kunt het 

volgende wijzigen:

● het nummer van de aangifte;

● het type van de aangifte. 

Indien u het nummer van de aangifte wijzigt en dit door een actieve aangifte wordt gebruikt, zal u worden 

voorgesteld deze aangifte te wijzigen. U kunt dit aanvaarden via de toets « Volgende ».

Indien u het type wijzigt zullen de gegevens van het tweede scherm zo goed mogelijk worden aangevuld 

met de gegevens uit de vorige aangifte.

Afbeelding 25 : Afdruk van het eerste scherm «Wijziging van een alarm » (wanneer het om een 

alarmcentrale gaat)

Op het tweede scherm van de wijziging staan dezelfde gegevens als bij de aanmaak. U kunt de 

beschrijving ervan raadplegen in hoofdstuk 3.2.3.
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Afbeelding 26 : Afdruk van het tweede scherm «Wijziging van een alarm » (wanneer het om een  

alarmcentrale gaat) 

Foutmelding

Verschijnt er op het scherm een foutmelding? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.2. Probleemoplossingen 

aangifte alarmsystemen, pagina 88. 

3.6 Buitendienststelling van een aangifte

Op het volgende scherm kan een aangifte buiten dienst worden gesteld. Eerst verschijnt een samenvatting 

van de aangifte om na te gaan of de juiste aangifte buiten dienst is gesteld. De buitendienststelling is nog 

niet effectief.  
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Afbeelding 27 : Voorbeeldscherm «Buitendienststelling» 

Via de link [Weergeven] wordt het installatieplan dat met de aangifte is verbonden weergegeven.

Via de toets [Vorige] kunt u nog naar het scherm van de aanmeldingen terugkeren zonder 

buitendeinststelling. Via de toets [Bevestigen] stelt u de aangifte buiten dienst. Een scherm bevestigt u dat 

de buitendienststelling goed is verlopen en geeft u een korte samenvatting van de verwijderde aangifte.

Opmerking : Indien het gaat om een aangifte voor rekening van een onderneming en die onlangs door 

iemand anders gewijzigd werd, verschijnt volgend scherm: « Let wel, deze aangifte werd bevestigd door 

melder Xxxxx Yxxxx. U stelt een aangifte buiten dienst waarvoor u niet verantwoordelijk bent. ». 

Dit bericht moet u erop wijzen dat iemand anders op deze aangifte heeft gewerkt. U kunt de 

buitendienststelling steeds uitvoeren via de toets « Bevestigen ».

Let wel : Een aangifte van een alarmsysteem dat buiten dienst werd gesteld, is niet langer zichtbaar in het 

scherm met de aangiften. U kunt ze dus niet langer raadplegen, noch achteraf opnieuw in werking stellen.

Foutmelding

Verschijnt er op het scherm een foutmelding? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.2. Probleemoplossingen 

aangifte alarmsystemen, pagina 88. 

3.7 Validatie van een aangifte

Een aangifte draagt de status "gevalideerd" wanneer de laatste wijziging of validatie minder dan een jaar 

daarvoor is uitgevoerd. Is dit niet het geval, dan is de status "te valideren". De status ervan blijft dan 

onveranderd maar de validatiedatum wordt geactualiseerd. 

Scherm voor de validatie van een aangifte:
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Afbeelding 28 : Voorbeeldscherm «Jaarlijkse validatie» 

De datum van de laatste validatie staat in de hoofding van de samenvatting. Klik op [Bevestigen] om deze 

datum te vervangen door die van de dag en de status van de aangifte is voortaan « gevalideerd ». Een 

scherm bevestigt u dat de validatie goed is verlopen en geeft u een korte samenvatting van de 

gevalideerde aangifte.

Via de link [Weergeven] geeft u het installatieplan weer dat met de aangifte is geassocieerd.

Via de toets [Vorige ] keert u terug naar het scherm van de aanmeldingen zonder validatie uit te voeren.

Opmerking : Bent u niet de laatste persoon die op deze aangifte heeft gewerkt, dan bent u niet 

gemachtigd deze validatie uit te voeren. Volgend scherm zal dan verschijnen: « Let wel, deze aangifte 

werd door melder Xxxxx Yxxxx bevestigd. U bent dus niet gemachtigd om deze aangifte te valideren.». U 

kunt de aangifte wel wijzigen, wat tot de validatie ervan zal leiden.  

Foutmelding

Verschijnt er op het scherm een foutmelding? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.2. Probleemoplossingen 

aangifte alarmsystemen, pagina 88. 

3.8 Een aangifte van een alarmsysteem bevestigen

In de samenvattingsschermen kunt u het volgende controleren: 

● uw gegevens als melder

● de gegevens over de vestigingsplaats van het alarmsysteem

Indien een plan bij de aangifte is gevoegd, kunt u dat via een link bekijken.

In de bevestigingsschermen staat volgende informatie: 

● datum van indienststelling/wijziging/validatie van de aangifte 
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● installatieadres van het alarmsysteem

● naam van de melder

● nummer van de aangifte 

3.8.1 Samenvatting en bevestiging van de indienststelling van een 
aangifte

Samenvattingsscherm van een initiële aangifte : 

Afbeelding 29 : Voorbeeldscherm «Initiële aangifte» 

U kunt de gegevens wijzigen via de toets [Vorige]. U keert dan terug naar het scherm voor het invoeren 

van de gegevens beschreven in sectie 3.3.

Geval van de   alarmcentrale   :  

In het geval van een aangifte voor rekening van een alarmcentrale ziet de samenvatting er als volgt uit: 
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Afbeelding 30 : Voorbeeldscherm «Bevestiging van een initiële aangifte voor rekening van een 

alarmcentrale» 

U kunt de gegevens uit het eerste en tweede scherm nog wijzigen door op de toets « Wijzigen » van 

het overeenkomstige onderdeel te klikken. Zo kunt u alle gegevens van de aangifte wijzigen, ook het 

nummer en het type van de aangifte. Indien u het type van de aangifte wijzigt, worden gelijkaardige 

gegevens in het oude en nieuwe type alarm opnieuw weergegeven. 

De knop [Bevestigen] maakt de initiële aangifte aan en geeft het bevestigingsscherm weer:

Afbeelding 31 : Voorbeeldscherm «Bevestiging van een initiële aangifte» 

U kunt deze bevestiging afdrukken of naar het scherm van de aanmeldingen terugkeren. Uw aangifte staat 

voortaan tussen uw lijst met aanmeldingen. Zo kunt u die raadplegen, wijzigen, valideren of buiten werking 

stellen.
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3.8.2 Samenvatting en bevestiging van de wijziging van een aangifte

Samenvattingsscherm van wijziging van een aangifte :

Afbeelding 32 : Voorbeeldscherm «Samenvatting  van wijziging van een aangifte » 

in het geval van een aangifte voor rekening van een alarmcentrale wordt de samenvatting van de 

wijziging in 2 onderdelen opgedeeld, net als voor de initiële aangifte (Raadpleeg dan hoofdstuk 3.8.1).

Na bevestiging worden in het bevestigingsscherm alle belangrijkste gegevens van de aangifte 

weergegeven: 

Afbeelding 33 : Voorbeeldscherm «Bevestiging van de wijziging van een aangifte » 

3.8.3 Bevestiging van de buitenwerkingstelling van een aangifte

Volgend scherm bevestigt de buitenwerkingstelling van een aangifte:

Afbeelding 34 : Voorbeeldscherm «Bevestiging van de buitenwerkingstelling van een aangifte » 
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U kunt deze bevestiging afdrukken of naar het scherm van de aanmeldingen terugkeren. Uw aangifte staat 

niet langer tussen uw lijst met aanmeldingen, u kunt die dan ook niet langer raadplegen. 

3.8.4 Bevestiging van de validatie van een aangifte
Volgend scherm bevestigt de validatie van een aangifte :

Afbeelding 35 : Voorbeeldscherm «Bevestiging van de validatie van een aangifte » 

U kunt deze bevestiging afdrukken of naar het scherm van de aanmeldingen terugkeren. Uw aangifte staat 

tussen uw lijst met aanmeldingen, met de status « gevalideerd »  en met een nieuwe validatiedatum.

Foutmelding

Verschijnt er op het scherm een foutmelding? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.2. Probleemoplossingen 

aangifte alarmsystemen, pagina 88. 
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3.9 Afdrukken

U kunt volgende document afdrukken: 

● het bevestigingsbericht van een aangifte (alle operaties)

Op deze schermafdrukken staan net dezelfde gegevens als op het scherm. U kunt ze afdrukken via de 

toets [Print].

Via de toets [Vorige] keert u naar het originele scherm terug. 

Afdrukvoorbeeld van een bevestiging. Dit document heeft geen enkele juridische waarde. 

Afbeelding 36 : Voorbeeldscherm «Afdrukvoorbeeld van een bevestiging van validatie van een aangifte » 

Foutmelding

Verschijnt er op het scherm een foutmelding? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.2. Probleemoplossingen 

aangifte alarmsystemen, pagina 88.  
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3.10 Een installatieplan toevoegen

U kunt een installatieplan bij uw aangifte voegen. Gebruik daarvoor volgend scherm :

Het bestand moet van het type .jpg of .pdf zijn en mag niet groter zijn dan 100kb. 

Dit scherm wordt tevens gebruikt om een bestand dat reeds bij een aangifte is gevoegd, te verwijderen. 

Kies daarvoor « Registreren » zonder vooraf een bestand te hebben opgezocht.

Foutmelding

Verschijnt er op het scherm een foutmelding? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.2. Probleemoplossingen 

aangifte alarmsystemen, pagina 88.  

Pagina 42



4 Aangifte van een misdrijf

Dit hoofdstuk beschrijft de stappen die moeten worden doorlopen voor de aangifte van een misdrijf. Het 

volgende hoofdstuk beschrijft de opties voor het melden van een afwezigheid.

4.1 Aangiftetype en identificatie

Vooraleer de gegevens van het misdrijf kunnen worden ingegeven, dient u aan te geven om welk misdrijf 

het gaat:

o Fietsendiefstal.

o Bromfietsdiefstal.

o Winkeldiefstal.

o Vandalisme (beschadigingen).

o Vandalisme (graffiti).

U dient tevens aan te geven op welke wijze u zich wenst te identificeren:

o Een elektronische identiteitskaart (e-ID).

o Een token2, dat kan worden aangevraagd via de Federale portaalsite.

o Een gebruikersnaam en wachtwoord3, die kunnen worden aangevraagd 
via de Federale portaalsite.

Onderstaande Voorbeeldscherm toont deze mogelijkheden:

2Raadpleeg de Federale portaalsite voor meer informatie in verband met de verschillende 
identificatiemethodes (zie hoofdstuk , O).

3Raadpleeg de Federale portaalsite voor meer informatie in verband met de verschillende 
identificatiemethodes (zie hoofdstuk , O).
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Afbeelding 37 : Voorbeeldscherm ‘Aangiftetype en identificatie’

Van zodra u geïdentificeerd bent, verschijnt het logout-icoon . Door hierop te klikken kan u zich 

afmelden.

Let wel: dit brengt u terug naar het beginscherm van de applicatie en eventuele ingevoerde gegevens 

worden niet bewaard.

Via de toets het home-icoon  zal u aangemeld blijven maar het aangiftetype kunnen wijzigen.

Let wel: uw persoonsgegevens worden (tijdelijk) bewaard, maar eventuele andere ingevoerde gegevens 

niet.

Foutmelding

Verschijnt er een foutmelding op het scherm? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.3 Probleemoplossing aangifte 

van misdrijf en afwezigheidsmelding 

4.2 Bevestiging algemene voorwaarden

U kan enkel klacht indienen via Internet indien u akkoord gaat met de in onderstaand scherm 

weergegeven algemene voorwaarden:
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Afbeelding 38 : Voorbeeldscherm « Algemene voorwaarden »

Lees aandachtig deze algemene voorwaarden en ga na of ze van toepassing zijn voor het misdrijf waar u 

slachtoffer van werd.

o Indien de voorwaarden van toepassing zijn, dient u het selectievierkantje 
“Ik ga akkoord met de voorwaarden om via Internet aangifte te doen” aan 
te merken vooraleer verder te gaan.

o Indien niet alle algemene voorwaarden van toepassing zijn of u niet 
akkoord gaat, kan er geen aangifte via Internet worden gedaan.  In dat 
geval dient u contact op te nemen met uw lokale politiebureau.

Foutmelding

Verschijnt er een foutmelding op het scherm? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.3 Probleemoplossing aangifte 
van misdrijf en afwezigheidsmelding, pagina 86.  

4.3. Persoonsgegevens

Nadat u zich hebt geïdentificeerd en de voorwaarden aanvaard, worden uw persoonsgegevens opgehaald 

uit het Rijksregister of de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid. Deze gegevens worden op het 

scherm getoond en kunnen niet worden gewijzigd.

Het onderstaande scherm verschijnt:
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Afbeelding 39 : Voorbeeldscherm « Informatie over de melder »

Na uw klacht via Internet kunt u door uw lokale Politie worden gecontacteerd. U dient te vermelden op 

welke wijze u gecontracteerd wenst te worden:

o Via e-mail (standaard). Hiervoor dient u uw e-mail adres op te geven. 

o Per gewone post. Deze keuze dient u te bevestigen via de toets [Bevestig], 
waarna u uw adresgegevens dient aan te vullen met de toets [Definieer 
adres]. Het gebruik van het formulier “Adres invoeren” is beschreven in 
sectie in sectie 2.4. Het scherm «  Definieer adres »

4.3.1 Informatie Onderneming
Merkt u het selectievierkantje « Ik dien klacht in in naam van een onderneming » aan, dan dient u ook de 

gegevens over de onderneming mee te delen.

Via de toets [Onderneming] verschijnt volgend formulier:
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Afbeelding 40 : Voorbeeldscherm « Ondernemingsinformatie »
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U dient de ondernemingsgegevens aan te vullen:

o U kan de ondernemingsgegevens ophalen van de Kruispuntbank voor 
Ondernemingen (‘KBO’):

o Vul het ondernemingsnummer in en bevestig met de toets [Zoek in KBO].

o De opgehaalde ondernemingsgegevens worden op het scherm getoond. Deze 

kunnen verder gewijzigd worden met de toets 2.4.1. [Definieer adres].4

o U kan de ondernemingsgegevens manueel invullen. Onderstaande gegevens zijn 

hierbij verplicht op te geven:  

· Vul de naam van de onderneming in
· Selecteer de juridische vorm van de onderneming uit de keuzelijst.
· Selecteer de hoofdactiviteit van de onderneming uit de keuzelijst.
· Klik op [Een adres invoeren]4

 Onderstaande bedrijfsgegevens kunnen optioneel opgegeven worden: 

 Telefoonnummer.

 Faxnummer.

 E-mailadres.

Klik op [OK] voor bevestiging van de gegevens.

o De naam van de onderneming wordt toegevoegd aan het scherm 
“Informatie over de melder”.

o Selecteer uit de keuzelijst uw functie binnen de onderneming.

U kan doorgaan naar de volgende stap.

Foutmelding

Verschijnt er een foutmelding op het scherm? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.3 Probleemoplossing aangifte 
van misdrijf en afwezigheidsmelding, pagina 84.  

4Het gebruik van het formulier “Definieer Adres” is beschreven in sectie Error: Reference source not found, 
blz Error: Reference source not found.

Pagina 48



4.4. Informatie over het misdrijf

U dient de nodige gegevens aan te vullen met betrekking tot het misdrijf.

De klacht wordt automatisch behandeld door de politiedienst van de plaats van het misdrijf. Een misdrijf 

gepleegd in Gent zal behandeld worden door de lokale politie van Gent. De melder heeft bijgevolg geen 

keuze van de behandelende politiedienst.

Onderstaande gegevens zijn onafhankelijk van het type misdrijf:

o Plaats.

o Tijd.

o Omstandigheden.

Deze gegevens moeten ingevoerd worden in onderstaand formulier:

Afbeelding 41 : Voorbeeldscherm « Informatie over het misdrijf »

Informatie met betrekking tot de gestolen of beschadigde voorwerpen zijn specifiek per misdrijf:

o Fietsdiefstal.

o Winkeldiefstal.

o Vandalisme (algemeen).
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o Vandalisme (graffiti).

Er kunnen steeds meerdere voorwerpen opgenomen worden in één aangifte.

Per voorwerp moet specifieke informatie ingevoerd worden in het formulier dat getoond wordt nadat op de 

toets [Voeg een voorwerp toe] gedrukt is.

4.4.1 Algemene gegevens

4.4.1.1. Plaats

De plaats van het misdrijf moet worden opgegeven. Klik op [Definieer adres] om dit in te voeren. Het 

gebruik van het formulier “Definieer Adres” is beschreven in sectie 2.4. Scherm «  Definieer adres ».

4.4.1.2. Tijdstip

Het tijdstip van uw vaststelling van het misdrijf moet worden ingegeven, alsook het tijdstip waarop u het 

betrokken voorwerp de laatste maal gezien heeft.

Een tijdstip moet worden ingegeven volgens onderstaande vereisten:

o Datum volgens het formaat “dd/mm/jjjj” (bvb. 10/05/2007 = 10 mei 2007).

o Uur volgens het formaat “uu:mm” ( bvb. 21:05 = 5 minuten na 9 uur ‘s 
avonds).

4.4.1.3. Omstandigheden

De omstandigheden van het misdrijf kunnen in vrije tekst beschreven worden.

Dit vrije tekst geeft u de mogelijkheid om met eigen woorden een relaas te doen van de omstandigheden. 

Helemaal op het einde van de aangifte heeft u nog een vrij tekstveld om, totaal vrijblijvend, bijkomende 

informatie mee te delen.

Een tekst van meer dan 1.000 karakters wordt echter niet aanvaard.

Foutmelding

Verschijnt er een foutmelding op het scherm? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.3 Probleemoplossing aangifte 
van misdrijf en afwezigheidsmelding, pagina 84.  
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4.4.2. De types klachten

4.4.2.1 Fietsdiefstal

In onderstaand formulier kunnen kenmerken van een gestolen fiets worden ingegeven:  

Afbeelding 42 : Voorbeeldscherm « Informatie over de gestolen fiets »

Onderstaande eigenschappen van een gestolen fiets dienen (verplicht) te worden ingevuld:

o Aanduiding of het  een kinder-, een dames- of een herenfiets betreft.

o Selectie van het type uit een keuzelijst.

o Het merk

o Selectie van de kleur uit een keuzelijst.  
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Onderstaande eigenschappen van een gestolen fiets kunnen (optioneel) worden ingevuld:  

o Het kadernummer.

o Het graveringsnummer.

o De aankoopwaarde (in Euro).

o Vermelden of de fiets op het moment van de diefstal beveiligd was, 
fietsslot bijvoorbeeld.  

o Een beschrijving van de gestolen fiets. Een tekst van meer dan 1.000 
karakters wordt niet aanvaard.

Indien de eigenaar van de fiets een andere persoon is dan de melder dan kan deze persoon worden 

gedefinieerd via de toets [Een persoon toevoegen] te drukken.

In onderstaand scherm kunnen de nodige persoonsgegevens ingevoerd worden:

Afbeelding 43 : Voorbeeldscherm « Informatie over de eigenaar »

Indien de fiets verzekerd was, dient dat te worden vermeld.

Indien dit het geval is, moeten onderstaande gegevens worden ingevuld :

o de verzekeringsmaatschappij (selectie uit een keuzelijst) – enkel 
geregistreerde en erkende verzekeringen komen in dit lijstje voor!
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o het polisnummer.

4.4.2.2. Bromfietsdiefstal

In onderstaand formulier kunnen kenmerken van een gestolen bromfiets worden ingevoerd:

Afbeelding 44 : Voorbeeldscherm « Informatie over de gestolen bromfiets »

Onderstaande eigenschappen van een gestolen bromfiets dienen (verplicht) te worden ingevuld:

o Selectie van het type (cc gerelateerd) uit een keuzelijst.

o Het merk

o De kleur 

o Het kadernummer
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Onderstaande eigenschappen van een gestolen bromfiets kunnen (optioneel) worden ingevuld:   

o Het graveringsnummer.

o De aankoopwaarde (in Euro).

o Eventueel hangslot of anti-diefstalbeveiliging op de bromfiets

o Een beschrijving van de gestolen bromfietsfiets. (maximaal 1.000 
karakters).

Indien de eigenaar van de bromfiets een andere persoon is dan de melder dan kan deze persoon worden 

gedefinieerd door de toets [Een persoon toevoegen] te drukken.

In onderstaand scherm kunnen de nodige persoonsgegevens ingevoerd worden:

Afbeelding 45 : Voorbeeldscherm « Informatie over de eigenaar » (bromfietsdiefstal)

Indien de bromfiets verzekerd was, dan kan dit aangeduid worden met de keuzetoets.

Indien dit wordt aangeduid, moeten onderstaande gegevens worden ingevuld:

o de verzekeringsmaatschappij (selectie uit een keuzelijst) – enkel 
geregistreerde en erkende verzekeringen komen in dit lijstje voor!

o het polisnummer.
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Foutmelding

Verschijnt er een foutmelding op het scherm? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.3 Probleemoplossing aangifte 

van misdrijf en afwezigheidsmelding, pagina 84.  

4.4.2.3  Winkeldiefstal

In onderstaand formulier kunnen kenmerken van een gestolen voorwerp worden ingegeven:  

Afbeelding 46 : Voorbeeldscherm « Informatie over het gestolen voorwerp »

Onderstaande eigenschappen van een gestolen voorwerp dienen (verplicht) te worden ingevuld:

o Selectie van het voorwerp uit een keuzelijst. De eerste selectie moet 
steeds bevestigd worden met [Bevestig] vooraleer een valide, tweede 
selectie kan gemaakt worden.

o Het merk.

o Het type.

Onderstaande eigenschappen van een gestolen voorwerp kunnen (optioneel) worden ingevuld:  

o Een identificatie.

o Een serienummer. Hier kan zowel een beginwaarde als een eindwaarde 
worden ingevoerd om een reeks aan te duiden.

o Een aantal, met de maateenheid.

o De aankoopwaarde (in Euro).
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o Een beschrijving van het gestolen voorwerp. Een tekst van meer dan 
1.000 karakters wordt niet aanvaard.

De eigenaar van het voorwerp wordt steeds gelijkgesteld met de onderneming in wiens naam de aangifte 

wordt gedaan.

Indien het gestolen voorwerp verzekerd was, dan kan dit aangeduid worden met de keuzetoets.

Indien dit wordt aangeduid, moeten onderstaande gegevens worden ingevuld:

o de verzekeringsmaatschappij ( te selecteren uit een keuzelijst.)

o het polisnummer.

Foutmelding

Verschijnt er een foutmelding op het scherm? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.3 Probleemoplossing aangifte 
van misdrijf en afwezigheidsmelding, pagina 84.  

4.4.2.4. Vandalisme (algemeen)

In onderstaand formulier kunnen kenmerken van de beschadigde voorwerpen en identiteit van de eigenaar 

worden ingegeven:
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Afbeelding 47 : Voorbeeldscherm « Informatie over het beschadigde voorwerp »

Onderstaande eigenschappen van een beschadigd voorwerp dienen (verplicht) te worden ingevuld: 

o Selectie van het voorwerp uit een keuzelijst. De eerste selectie moet 
steeds bevestigd worden met [Bevestig] vooraleer een valide, tweede 
selectie kan gemaakt worden.

o Het type
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Onderstaande eigenschappen van een beschadigd voorwerp kunnen (optioneel) worden ingevuld:  

o Het merk.

o Een identificatie.

o De aankoopwaarde (in Euro).

o Een beschrijving van het beschadigde voorwerp. Een tekst van meer dan 
1.000 karakters wordt niet aanvaard.

Voor de toegebrachte schade moet het volgende worden ingegeven:

o Het geschatte schadebedrag (in Euro).

o Een beschrijving. Een tekst van meer dan 1.000 karakters wordt niet 
aanvaard.

Indien de eigenaar van het voorwerp een andere persoon is dan de melder dan kan deze persoon worden 

gedefinieerd via de toets [Een persoon toevoegen].

In onderstaand scherm kunnen de nodige persoonsgegevens ingevoerd worden:

Afbeelding 48 : Voorbeeldscherm « Informatie over de eigenaar » (vandalisme)

Indien het beschadigde voorwerp verzekerd was, dan kan dit worden aangeduid.

Indien dit wordt aangeduid, moeten onderstaande gegevens worden ingevuld:  
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 de verzekeringsmaatschappij (te selecteren uit een keuzelijst)
 het polisnummer.

Foutmelding

Verschijnt er een foutmelding op het scherm? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.3 Probleemoplossing aangifte 
van misdrijf en afwezigheidsmelding, pagina 84.   
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4.4.3. Vandalisme (graffiti)
In onderstaand formulier kunnen kenmerken van de door graffiti beschadigde voorwerpen en de identiteit 

van de eigenaar worden ingegeven:
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Afbeelding 49 : Voorbeeldscherm « Informatie over het beschadigde voorwerp (graffiti) »
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Onderstaande eigenschappen van een beschadigd voorwerp dienen (verplicht) te worden ingevuld: 

o Selectie van het voorwerp uit een keuzelijst. De eerste selectie moet 
steeds bevestigd worden met [Bevestig] vooraleer een valide, tweede 
selectie kan gemaakt worden.

o Het type

Onderstaande eigenschappen van een beschadigd voorwerp kunnen 
(optioneel) worden ingevuld:  

o Het merk.

o Een identificatie (serienummer, enz.)

o De aankoopwaarde (in Euro).

o Een beschrijving van het beschadigde voorwerp. Een tekst van meer dan 
1.000 karakters wordt niet aanvaard.

Voor de toegebrachte schade moet het volgende worden ingegeven:

o Het geschatte schadebedrag (in Euro).

o Een beschrijving. Een tekst van meer dan 1.000 karakters wordt niet 
aanvaard.

Onderstaande specifieke kenmerken van de aangebrachte graffiti moeten worden ingegeven:

o De afmetingen, d.i. lengte en hoogte (in cm).

o Indien het leesbare graffiti betreft, dan kan de leesbare tekst worden 
ingegeven.

o Selecteer het middel waarmee de graffiti werd aangebracht.

o Selecteer de (hoofd)kleur uit een keuzelijst.

o Indien de graffiti uit andere kleuren bestaat, dan kunnen deze vrij worden 
ingegeven. 

Indien de eigenaar van het voorwerp een andere persoon is dan de melder dan kan deze persoon worden 

gedefinieerd via de toets [Een persoon toevoegen].

In onderstaand scherm kunnen de nodige persoonsgegevens worden ingevoerd:
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Afbeelding 50 : Voorbeeldscherm « Informatie over de eigenaar » (graffiti)

Indien het beschadigde voorwerp verzekerd was, dan kan dit worden aangeduid.

Indien dit wordt aangeduid, moeten onderstaande gegevens worden ingevuld:  

 de verzekeringsmaatschappij (te selecteren uit een keuzelijst)
 het polisnummer.

Foutmelding

Verschijnt er een foutmelding op het scherm? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.3 Probleemoplossing aangifte 
van misdrijf en afwezigheidsmelding, pagina 84.   

.
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4.5. Aanvullende informatie

Indien er nog andere informatie is die u aan de Politie wenst mee te delen, dan kan u deze informatie in 

onderstaand scherm ingeven: 

Afbeelding 51 : Voorbeeldscherm « Aanvullende informatie »

Een tekst van meer dan 1.000 karakters wordt niet aanvaard.

Daarnaast worden enkele preventietips in verband met het misdrijf getoond. Deze tips worden in 

samenwerking met de Directie Veiligheids- en Preventiebeleid aangeboden. Meer vindt u op de website 

http://www.vps.fgov.be.
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4.6. Samenvatting

Als laatste stap bij de invoer van een aangifte via Internet wordt een samenvatting getoond van de klacht.

4.6.1. Algemeen
De samenvatting bevat:

o Gegevens van de melder.

o Gegevens van het misdrijf.

o Gegevens over de betrokken voorwerpen

o Aanvullende informatie.  

Per onderdeel kan u de ingevoerde gegevens wijzigen door op [Wijzig] te klikken. Na wijziging van 

specifieke gegevens moet de aangifteprocedure terug doorlopen worden opdat de wijzigingen in de 

samenvatting zouden worden opgenomen. Ter illustratie geeft onderstaand scherm de samenvatting van 

een fietsdiefstal weer: 
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Afbeelding 52 : Voorbeeldscherm « Samenvatting Graffiti »
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4.6.2. Verzending
Indien de aangifte volledig is, kan deze worden verzonden naar de Politie met de toets [Verzenden].  

Foutmelding

Verschijnt er een foutmelding op het scherm? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.3 Probleemoplossing aangifte 
van misdrijf en afwezigheidsmelding, pagina 84.    

4.7. Bevestiging

Indien de verzending van de aangifte succesvol was, dan wordt onderstaand bevestigingsscherm getoond:

Afbeelding 53 : Voorbeeldscherm « Bevestiging van de klacht »

In de bevestiging staan volgende administratieve gegevens:

o Transactienummer.

o Politiezone belast met de klacht

De lokale Politiezone zal via e-mail of per post  contact met u opnemen.

Uw bevestiging kan worden afgedrukt via de toets [Print]:

Afbeelding 54 : Voorbeeldscherm « Afschrift van uw elektronische aangifte »

Via de toets [Nieuwe aanklacht] kan een volgende aangifte via Internet worden gedaan worden.  
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Indien de verzending van de aangifte niet succesvol was, verschijnt onderstaand scherm:  

Afbeelding 55 : Voorbeeldscherm « Probleem bij verzending »

Dit duidt erop dat er zich onverwachte technische problemen voordeden bij de verzending.

U kan de samenvatting van uw aangifte afdrukken en u bij uw lokaal politiekantoor aanbieden om klacht in 

te dienen.
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5. Afwezigheidsmelding

Dit hoofdstuk beschrijft de stappen die moeten worden doorlopen indien u melding van een afwezigheid 

wil doen. Het vorige hoofdstuk gaf een overzicht van de opties voor het aangeven van een misdrijf.

5.1. Meldingtype en identificatie

Vooraleer de gegevens van de afwezigheidsmelding kunnen worden ingegeven, dient u aan te geven dat 

u een melding wil doen. Er is slechts 1 type van melding mogelijk (naast de opties om een misdrijf aan te 

geven, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk) namelijk de « Afwezigheidsmelding » (default niet 

geselecteerd)

U dient tevens aan te geven op welke wijze u zich wenst te identificeren:

o Een elektronische identiteitskaart (e-ID).

o Een token5, dat kan worden aangevraagd via de Federale portaalsite.

o Een gebruikersnaam en wachtwoord6, die kunnen worden aangevraagd 
via de Federale portaalsite.

Onderstaande Voorbeeldscherm toont deze mogelijkheden: 

5Raadpleeg de Federale portaalsite voor meer informatie in verband met de verschillende 
identificatiemethodes (zie hoofdstuk , O).

6Raadpleeg de Federale portaalsite voor meer informatie in verband met de verschillende 
identificatiemethodes (zie hoofdstuk , O).
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Afbeelding 56 : Voorbeeldscherm « Aangiftetype en identificatie »

Van zodra u geïdentificeerd bent, verschijnt het logout-icoon . Door hierop te klikken kan u zich 

afmelden.

Let wel: dit brengt u terug naar het beginscherm van de applicatie en eventuele ingevoerde gegevens 

worden niet bewaard.

Door te klikken op het home-icoon  zal u aangemeld blijven maar het aangiftetype kunnen wijzigen.

Let wel: uw persoonsgegevens worden (tijdelijk) bewaard maar eventuele andere ingevoerde gegevens 

niet.

Foutmelding

Verschijnt er een foutmelding op het scherm? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.3 Probleemoplossing aangifte 
van misdrijf en afwezigheidsmelding, pagina 84.    

Pagina 71



5.2 Bevestiging algemene voorwaarden

U kan enkel melding doen van een afwezigheid via Internet indien u akkoord gaat met de algemene 

voorwaarden vermeld in onderstaand scherm: 

Afbeelding 57 : Voorbeeldscherm « Algemene voorwaarden  »

Lees aandachtig de algemene voorwaarden en ga na of ze van toepassing zijn voor de melding die u wil 

doen.  

o Indien de voorwaarden van toepassing zijn, dient u het selectievierkantje 
« Ik ga akkoord met de voorwaarden om via Internet aangifte te doet » aan 
te merken vooraleer verder te gaan.

o Indien de algemene voorwaarden niet voldaan zijn of u niet akkoord gaat, 
kan er geen aangifte via Internet worden gedaan.  In dat geval dient u 
contact op te nemen met uw lokale politiebureau.

Foutmelding

Verschijnt er een foutmelding op het scherm? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.3 Probleemoplossing aangifte 
van misdrijf en afwezigheidsmelding, pagina 84.    

5.3. Persoonsgegevens

Nadat u zich geïdentificeerd heeft en de voorwaarden aanvaard heeft, worden uw persoonsgegevens 

opgehaald uit het Rijksregister of de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid. Deze gegevens worden op 

het scherm getoond en kunnen niet worden gewijzigd.

Het onderstaande scherm verschijnt:  
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Afbeelding 58 : Voorbeeldscherm « Persoonlijke informatie - afwezigheidsmelding »

Na melding via Internet kunt u door uw lokale Politie gecontacteerd worden. U dient op te geven op welke 

wijze u gecontacteerd wenst te worden: 

o Per gewone post. Deze keuze dient u te bevestigen via de toets [Bevestig], 
waarna u uw adresgegevens dient aan te vullen met de toets [Definieer 
adres]. Het gebruik van het formulier “Definieer Adres” is beschreven in 
sectie 2.4. “Definieer adres”.

Onderstaande contactgegevens kunnen optioneel worden aangevuld worden:

o Telefoon privé.

o Telefoon werk.

o Gsm.

 5.4. Informatie over de woning 

U dient de nodige gegevens aan te vullen met betrekking tot uw woning. De afwezigheidsmelding wordt 

automatisch behandeld door de politiedienst  van de plaats van de melding. Een afwezigheidsmelding in 

Gent zal worden behandeld door de lokale politie van Gent. De melder heeft bijgevolg geen keuze van de 

behandelende politiedienst.
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Onderstaande Voorbeeldscherm geeft een beeld van de woninggegevens die in het formulier moeten 

worden ingevuld.

Afbeelding 59 : Voorbeeldscherm 1 « Informatie over de woning »

5.4.1. Bereikbaarheid in het buitenland
U dient hier aan te geven of u bereikbaar bent in het buitenland.

o Bent u niet bereikbaar, vul dan de andere velden (Land en telefoon) niet in

o Bent u bereikbaar, dan moeten land en telefoonnummer in het buitenland 
verplicht worden ingevuld. U kan optioneel een tweede telefoonnummer 
invullen.  

5.4.2. Woningtype
U dient het woningtype te selecteren dat u achterlaat. Er zijn volgende opties:

o Villa

o 2 gevels (rijwoning)

o 3 gevels (half open bebouwing)

o Appartement.

5.4.3. Adres van uw woonst
U dient het adres van de woning die u achterlaat op te geven. Klik op [Vul adres in]. Het gebruik van het 

formulier “vul adres in” / “Definieer Adres” is beschreven in sectie 2.4. Scherm “Definieer adres” .

Indien u voor de optie “appartement” kiest, kan u in het volgende deel van het scherm ook het volgende 

invoeren:

o onderdeel

o Verdieping

o Appartement.
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5.4.4. Veiligheidsmaatregelen

Afbeelding 60 : Voorbeeldscherm 2 « Informatie over de woning »

Vink onder de hoofding veiligheidsmaatregelen die aan waarmee de woning is uitgerust. 

o Alarmsysteem

o Buitenverlichting

o Verlichtingstimer

o Bewakingsfirma

Indien u aangeeft dat u een bewakingsfirma heeft, dan moet u ook de gegevens van 
deze firma ingeven. Naam is verplicht, telefoonnummer niet.

o Waakhond

o Aanwezigheid van derden

Optioneel kan u ook nog mogelijk andere aanwezige veiligheidsmaatregelen beschrijven (maximaal 1000 

karakters).

5.4.5. Voertuigen
Er kunnen steeds meerdere voertuigen in één afwezigheidsmelding worden opgenomen.

Per voertuig moet in het formulier dat verschijnt nadat op de toets [Voeg een voertuig toe] is gedrukt 

specifieke informatie worden ingevoerd.

o Via de knop [Voeg een voertuig toe] kan u een nieuw voertuig dat u tijdens 
uw afwezigheid achterlaat, ingeven.

o Via de knop [Wijzig] kunnen de gegevens van een reeds toegevoegd 
voertuig worden gewijzigd.

o Via de knop [Verwijder] kan een toegevoegd voertuig worden verwijderd.
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Afbeelding 61 : Voorbeeldscherm « Informatie over het voertuig »

Informatie over een voertuig :

o Merk en model (verplicht)

o Nummerplaat (verplicht)

o Vermelden of het voertuig al dan niet in de garage staat.

5.4.6. Periode van afwezigheid
U dient het tijdstip waarop u op vakantie vertrekt en het tijdstip waarop u terugkeert te vermelden.

Een tijdstip moet als volgt worden ingegeven:

o Datum volgens het formaat “dd/mm/jjjj” (bvb. 10/05/2007 = 10 mei 2007).

o Uur volgens het formaat “uu” ( bvb. 21 =  9 uur ‘s avonds).

Noot: 

De periode van afwezigheid moet  minstens een week op voorhand worden gemeld. Ze mag niet langer 

zijn dan drie maanden en niet korter dan een week.

5.4.7. Contactpersonen
Er kunnen steeds meerdere contactpersonen in één afwezigheidsmelding worden opgenomen. Er moeten 

echter minstens één en maximaal 3 contactpersonen per melding worden ingevoerd.

Per contactpersoon moet in het formulier dat verschijnt nadat op de toets [Voeg een voertuig toe] is 

gedrukt specifieke informatie worden ingevoerd.

o Via de knop [Voeg een contactpersoon toe] kan u een nieuwe 
contactpersoon ingeven die tijdens uw afwezigheid ter plaatse zal zijn.

o Via de knop [Wijzig] kunnen de gegevens van een reeds toegevoegd 
contactpersoon worden gewijzigd.

o Via de knop [Verwijder] kan een toegevoegd contactpersoon worden 
verwijderd.
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Afbeelding 62: Voorbeeldscherm « Informatie over contactpersonen »

Foutmelding

Verschijnt er een foutmelding op het scherm? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.3 Probleemoplossing aangifte 
van misdrijf en afwezigheidsmelding, pagina 84.     
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5.5. Aanvullende informatie

Indien er nog andere informatie is die u aan de Politie wenst mee te delen, dan kan dit in onderstaand 

scherm:  

Afbeelding 63 : Voorbeeldscherm « Aanvullende informatie »

Een tekst van meer dan 1.000 karakters wordt niet aanvaard.

Daarnaast worden enkele preventietips in verband met de afwezigheidsmelding getoond. Deze tips 

worden in samenwerking met de Directie Veiligheids- en Preventiebeleid aangeboden. Meer vindt u op de 

website http://www.besafe.be        
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5.6. Samenvatting

Laatste stap van een aangifte via Internet: een samenvatting van uw afwezigheidsmelding.  

5.6.1. Algemeen
De samenvatting bevat:

o Gegevens van de melder.

o Gegevens van de woning.

o Gegevens over de contactpersonen.

o Aanvullende informatie.

Per onderdeel kan u de ingevoerde gegevens wijzigen door op [Wijzig] te klikken. Na wijziging van 

specifieke gegevens moet de meldingsprocedure terug doorlopen worden om opnieuw in de samenvatting 

te komen.
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 Afbeelding 64: Voorbeeldscherm « Samenvatting van de afwezigheidsmelding »
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5.6.3. Verzending
Wanneer de aangifte volledig is kan deze via de toets [Verzenden] naar de Politie worden verzonden.  

Foutmelding

Verschijnt er een foutmelding op het scherm? Raadpleeg dan hoofdstuk 6.3 Probleemoplossing aangifte 
van misdrijf en afwezigheidsmelding, pagina 84.   

5.7. Bevestiging

Afbeelding 65 : Voorbeeldscherm « Bevestiging van de aangifte »

In de bevestiging staan volgende administratieve gegevens:

o Transactienummer.

o Politiezone belast met de klacht

De lokale Politiezone zal via e-mail of per post  contact met u opnemen.
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Afbeelding 66: Voorbeeldscherm « Afschrift van uw bevestiging »

Via de toets [Nieuwe aanklacht/melding] kan een volgende aangifte via Internet worden gedaan.
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Indien de verzending van de melding niet succesvol was, verschijnt volgend scherm :

Afbeelding 67 : Voorbeeldscherm « Probleem bij verzending »

Er kunnen zich twee situaties voordoen (de boodschappen variëren):

– Ofwel wordt uw aanvraag niet ondersteund door de bevoegde politiezone (geval geïllustreerd in 

bovenstaand scherm). Dit betekent dat deze politiezone voor dat soort aanvragen police on web niet 

gebruikt. U neemt dan best contact op met uw politiebureau. Neem een afdruk van uw aanvraag mee. 

– Ofwel heeft er zich tijdens de verzending een onverwacht technisch probleem voorgedaan: u dient  

nogmaals uw aanvraag in op police on web,  u een afdruk van uw aanvraag en bezorgt die persoonlijk 

aan uw politiebureau.
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6 Probleemoplossingen 

In volgende lijsten staan eventuele problemen opgesomd met mogelijke oorzaak en oplossing. 

6.1 Foutschermen

Wanneer er zich in de applicatie een technische fout voordoet, verschijnt een foutpagina. Die bevat een 

aantal pertinente gegevens die u moet meedelen aan de Service Desk. Aan de hand van die informatie 

kunnen zij de oorzaak van uw probleem opsporen.

De foutpagina van Police on Web ziet er als volgt uit

Een overzicht van de voor de Service Desk belangrijke informatie

. Code – de foutcode; die laat de Service Desk toe de oorzaak van de fout gemakkelijker op te sporen.

. Naam en voornaam – uw namen en voornamen.

. Tijdstip van het incident – de aangevulde datum van het tijdstip waarop het probleem zich voordeed.

Op deze pagina treft u ook de contactgegevens van de Service Desk aan.

6.2 Identificatie

In volgende lijst staan problemen i.v.m. de identificatie van de melder en de keuze van het 

aangiftetype in functie van de identificatiemethode.
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Foutmelding Oorzaak Oplossing 
« Er deed zich een fout voor met 
betrekking tot de inlogprocedure.  
De technische details van deze 
foutmelding werden geregistreerd.  
Probeer later opnieuw ». 
of
« Er deed zich een fout voor op het 
niveau van de Federale 
Authenticatie dienst (SAML Service) 
of deze dienst is niet bereikbaar ».
of 
« De identificatie is niet gelukt door 
een te grote reactietijd. Probeer later 
opnieuw ».
of
« Er deed zich een algemene fout  
voor. De technische details werden 
geregistreerd. Probeer later 
opnieuw ».

Na bevestiging 
identificatiemethode treedt 
er een technisch probleem 
op.

Er deed zich een fout voor bij 
externe systemen of deze systemen 
zijn niet beschikbaar. De technische 
details van deze foutmelding worden 
geregistreerd. 
Probeer later opnieuw of contacteer 
uw lokale politiebureau.

Identificatie via token of combinatie gebruikersnaam-wachtwoord: 
« U bent als gebruiker vergrendeld 
(level 1).  Dit betekent dat u 
meermaals een foutief paswoord 
hebt ingevoerd.  U kunt dit 
paswoord zelf ontgrendelen via 
"http://www.belgium.be", de federale 
portaalsite ».

U hebt (meermaals) een 
foutief wachtwoord  
ingevoerd.

Ga naar « Toegangsherstel » van de 
federale portaalsite 
(http://www.belgium.be/) om te 
ontgrendelen.
Probeer daarna opnieuw.

« U bent als gebruiker vergrendeld 
(level 2).  Dit betekent dat u 
meermaals een foutief token hebt 
ingevoerd.  U kan dit token zelf 
ontgrendelen via 
"http://www.belgium.be", de federale 
portaalsite ».

U hebt (meermaals)  een 
foutief token ingevoerd.

Ga naar « Toegangsherstel » van de 
federale portaalsite 
(http://www.belgium.be/) om te 
ontgrendelen.
Probeer daarna opnieuw.

« Er is een fout opgetreden bij het 
ophalen van uw gegevens bij het 
Rijksregister of de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid. De 
gegevens kunnen niet worden 
gevonden ».

U bent niet gekend in het 
Rijksregister of de 
Kruispuntbank voor de 
Sociale Zekerheid.

U kunt geen aangifte doen via 
internet.
U kunt echter klacht indienen bij uw 
lokale politiebureau.
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Foutmelding Oorzaak Oplossing 
« Er is een fout opgetreden bij het 
ophalen van uw gegevens bij het 
Rijksregister. De gegevens zijn 
onvolledig. Het element [x] 
ontbreekt. Contacteer de Service 
Desk van Fedict via 
http://www.belgium.be om het 
probleem te melden ». 
of
« Er is een fout opgetreden bij het 
ophalen van uw gegevens bij het 
Rijksregister. De gegevens kunnen 
niet worden geïnterpreteerd. Het 
element [x] is foutief. Contacteer de 
Service Desk van Fedict via 
http://www.belgium.be  om het 
probleem te melden».
of 
« Er is een fout opgetreden bij het 
ophalen van uw gegevens bij de 
Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid. De gegevens zijn 
onvolledig. Het element [x] 
ontbreekt. Contacteer de Service 
Desk van Fedict via 
http://www.belgium.be om het 
probleem te melden ». 
of
« Er is een fout opgetreden bij het 
ophalen van uw gegevens bij de 
Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid. De gegevens kunnen 
niet worden geïnterpreteerd. Het 
element [x] is foutief. Contacteer de 
Service Desk van Fedict via 
http://www.belgium.be om het 
probleem te melden ».

Uw gegevens zijn niet 
volledig of foutief in het 
Rijksregister of de 
Kruispuntbank voor de 
Sociale Zekerheid.  

Contacteer de Service Desk van 
Fedict  (zie http://www.belgium.be/)
U kunt geen aangifte doen via 
internet.
U kunt voor aangifte uw lokale 
politiebureau contacteren.  

« Er is een fout opgetreden bij het 
ophalen van uw gegevens bij het 
Rijksregister. Probeer opnieuw. Als 
het probleem zich blijft voordoen 
contacteer dan de Service Desk van 
Fedict via http://www.belgium.be om 
het probleem te melden».
of
« Er is een fout opgetreden bij het 
ophalen van uw gegevens bij de 
Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid. Probeer opnieuw. Als het 
probleem zich blijft voordoen 
contacteer dan de Service Desk van 
Fedict via http://www.belgium.be om 
het probleem te melden».  

Uw aanvraag voor 
identificatie werd niet tijdig 
beantwoord door het 
Rijksregister of de 
Kruispuntbank voor de 
Sociale Zekerheid.

Probeer later opnieuw of contacteer 
uw lokaal politiebureau.  

« U beschikt niet over een token ».
of
« U beschikt niet over een 
ambtenarentoken».

Identificatie via token terwijl 
bij aanvraag op de Federale 
portaalsite geen token werd 
aangevraagd.

U dient zich te identificeren via de 
optie van  
«gebruikersnaam+wachtwoord ».

Algemeen
« Sorry, u kunt geen klacht indienen. 
Daarvoor moet u meerderjarig zijn ».

U bent minderjarig. U kunt geen klacht indienen via 
Internet.
Uw ouders of voogd kunnen dit voor 
u doen. U kunt ook klacht indienen 
bij uw lokaal politiebureau. 
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Foutmelding Oorzaak Oplossing 
« Het beheer van de aanmeldingen 
van alarmen is tijdelijk niet 
beschikbaar. Probeer later opnieuw. 
Indien het probleem zich blijft 
voordoen, contacteer dan de 
Service Desk van Fedict.

Het alarmbeheersysteem is 
niet beschikbaar. 

Probeer later opnieuw of contacteer 
uw lokaal politiebureau.

Een aantal van uw gegevens zijn 
niet dezelfde als deze die we bij de 
identificatie hebben verkregen. Uw 
voornaam/naam {0} {1} zal worden 
vervangen door {2} {3}. Contacteer 
de Service Desk van Fedict indien 
deze situatie u abnormaal lijkt.

Uw naam of voornaam zijn 
reeds geregistreerd in PoW 
maar zijn niet dezelfde als 
deze die bij de identificatie 
zijn verkregen.  

Kies « Sluiten » en contacteer de  
Service Desk van Fedict  (zie 
http://www.belgium.be/)

of kies  « Verdergaan »  en voor de 
en doe aanmeldingen met nieuwe 
naam/voornaam gegevens. 

De toelatingen voor derden konden 
niet worden verkregen. U kunt enkel 
aanmeldingen doen als privé-
persoon.

Er heeft zich een technisch 
probleem voorgedaan en uw 
toelatingen voor derden 
konden niet worden 
verkregen. 

Probeer later opnieuw  of contacteer 
uw lokaal politiebureau.

6.3 Aangifte van alarmsystemen

In volgende lijst staan problemen i.v.m. een aangifte van alarmsysteem.

6.3.1 Profielscherm

Foutmelding Oorzaak Oplossing 

Geval van de melder die toelatingen heeft voor ondernemingen of AC : 

« U kunt de rol van bediende van 

een alarmcentrale niet combineren 

met andere rollen in eenzelfde 

werksessie.  Selecteer ofwel de rol 

van bediende van alarmcentrale, of 

een of meerdere andere rollen. »

Er zijn incompatibele rollen 
geselecteerd.

Kies de rol van 
vertegenwoordiger van AC OF 
een of meerdere andere rollen.

« U moet minstens een profiel 

selecteren om verder te kunnen 

gaan. »

Er werd geen enkele rol 

geselecteerd.

Selecteer een van de rollen.

6.3.2  Hoofdscherm
Foutmelding Oorzaak Oplossing 

Wijziging van de gegevens van de melder
« De e-mailadressen stemmen niet 
overeen. »

U hebt 2 verschillende 
adressen ingevoerd 

Voer 2 identieke e-mailadressen 
in 

« Elke wijziging van uw 
persoonsgegevens  heeft een 
impact op de gebruikersgegevens 
van elk van uw aanmeldingen die u 
als particulier hebt gedaan. »

U hebt ervoor gekozen 
aanmeldingen als 
privépersoon uit te voeren. 
Elke wijziging heeft een 
impact op uw reeds 
aangemaakte 
aanmeldingen. 

Informatiebericht
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Foutmelding Oorzaak Oplossing 
U hebt ervoor gekozen mailing te 
aanvaarden, u moet een e-mail 
adres invoeren. 

Het e-mailadres is verplicht 
indien u deze optie kiest.

Een e-mail adres invoeren of de 
optie afvinken. 

indienststelling van een aangifte 

«U dient een onderneming 

selecteren. « 

De optie "rekening van 
een onderneming" is 
aangevinkt, maar er werd 
geen enkele onderneming 
gekozen.

Een  onderneming  selecteren 
of  de  optie  « ten  persoonlijken 
titel » kiezen

Lijst van aanmeldingen

Toegestane formaat: 

NNNN/NNNNNNN waarbij elke N 

een cijfer is.

aanmeldingenummer onjuist Voer  een  juist 
aanmeldingenummer in.

Verfijn uw zoekcriteria. Deze 

opzoeking heeft te veel resultaten 

opgeleverd.

Zoekcriteria leveren te veel 

resultaten op.

Verfijn de zoekcriteria.

De postcode en de gemeente 

stemmen niet overeen.

Combinatie 

postcode/gemeente onjuist.

Wijzigen criteria

« De ingevoerde postcode bestaat 

niet.». Of

« De postcode telt exact vier 

cijfers. »

Postcode onjuist Wijzigen criteria

6.3.3 Een aangifte van alarmsysteem uitvoeren
Dit hoofdstuk behandelt de functies indienststelling, raadpleging, wijziging, validatie en  

buitendienststelling van een aangifte van alarmsysteem. 

Foutmelding Oorzaak Oplossing
Om een alarmaangifte via internet 
te kunnen doen moet u met deze 
voorwaarden instemmen. U kunt 
ook steeds een aangifte doen bij 
het lokale politiebureau. 

De algemene voorwaarden 
werden niet aanvaard. 

De algemene voorwaarden 
aanvaarden.

Verplichte velden

« Het gsm nummer mag niet meer 
dan 20 karakters tellen en niet 
minder dan 9 cijfers; het mag 
bovendien enkel volgende 
karakters bevatten: cijfers, spatie, 
plus symbool, 
openingsaanhalingsteken, 
sluitingsaanhalingsteken, plus 
karakter enkel in eerste positie. »

Telefoonnummer moet 
formaat respecteren 

Telefoonnummer wijzigen. 

Vertegenwoordiger van een alarmcentrale 
« Voer een ander nummer in. Dit 
nummer wordt gebruikt door een 
aangifte die  buiten werking is 
gesteld. »

Aangifte voor een 
alarmcentrale: het gekozen 
nummer is reeds in gebruik.

Voer een ander nummer in.
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Foutmelding Oorzaak Oplossing
Deze aangifte bestaat reeds. Kies 
de toets Volgende om ze te 
wijzigen of een nieuw 
aanmeldingenummer in te voeren.

aanmeldingenummer reeds 
in gebruik.

« Volgende » of « een nieuw 
nummer invoeren » kiezen

« U hebt dus geen toestemming 
om deze aangifte te valideren. »

U bent niet de laatste 
persoon die de aangifte 
heeft gewijzigd. 

U mag de aangifte wijzigen,  ze 
wordt bij het opslaan 
automatisch gevalideerd.

Vertegenwoordiger van een onderneming 
Er is een fout opgetreden bij het 
ophalen van uw gegevens bij de 
Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid.  Probeer opnieuw. Als 
het probleem zich blijft voordoen 
contacteer dan de de  Service 
Desk Fedict.

De Kruispuntbank van 
Ondernemingen is niet 
beschikbaar.

Probeer later opnieuw

Het nummer moet met een van 
volgende formaten overeenkomen: 
xxx.xxx.xxx, xxxx.xxx.xxx, 
xxxxxxxxx(9 cijfers), xxxxxxxxxx 
(10 cijfers).

Formaat onjuist. Voer het nummer opnieuw in met 
het juiste formaat.

Let wel, deze aangifte werd 
uitgevoerd door de melder {0} {1}. 
Indien u deze aangifte wijzigt, krijgt 
u de rol van gebruiker van dit  
alarmsysteem en wordt u dus 
verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van de aangegeven gegevens.

U bent niet de laatste 
persoon die de aangifte 
heeft gewijzigd.  

U mag uw wijziging bevestigen, 
de gegevens zullen worden 
gewijzigd. 

Dit ondernemingsnummer bestaat 
niet in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen, gelieve het te 
wijzigen.

Ondernemingsnummer 
onjuist

Het nummer opnieuw invoeren

6.4 Aangifte van een misdrijf en afwezigheidsmelding

6.4.1 Algemene voorwaarden
Foutmelding Oorzaak Oplossing 
Vooraleer u uw afwezigheid via 
police-on-web kunt melden, dient u 
akkoord te gaan met deze 
voorwaarden. U kan ook steeds 
aangifte doen via het lokale 
politiebureau.

U heeft het 
selectievierkantje « ik ga 
akkoord met algemene 
gebruiksvoorwaarden  » niet 
aangemerkt.

Indien uw aanvraag aan de 
voorwaarden voldoet, vink het 
selectievierkantje 'bevestiging' aan 
vooraleer verder te gaan. Anders 
dient uw lokaal politiebureau te 
contacteren.

6.4.2 Informatie over de melder/aanvrager
Foutmelding Oorzaak Oplossing
« Gelieve e-mailadres te 
bevestigen ».

U kiest de contactmethode 
« Via e-mail » maar u vult 
slechts éénmaal het e-
mailadres in. 

Het e-mailadres moet twee maal 
ingevuld worden.

« E-mailadressen stemmen niet 
overeen ».

U kiest de contactmethode 
« Via e-mail » maar u vult 
twee verschillende e-
mailadressen in.  

Het e-mailadres moet twee maal 
ingevuld worden met dezelfde 
waarde.
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Foutmelding Oorzaak Oplossing
« Vooraleer u kan verder gaan, moet 
u eerst de gegevens van de 
onderneming invullen ».

U vinkt « Ik wens klacht 
neer te leggen in naam van 
een onderneming » aan 
maar definieert geen 
onderneming. 

 Indien u klacht indient in naam 
van een onderneming, moet via 
de toets [Onderneming] de 
ondernemingsinformatie worden 
ingevuld.

 Indien u geen klacht neerlegt in 
naam van een onderneming, 
moet het vakje worden 
afgevinkt.

Afwezigheidsmelding 
kan niet gebeuren in 
naam van een 
onderneming. 

« U kan enkel de gegevens van een 
onderneming invullen als u klacht wil 
neerleggen in naam van een 
onderneming ».

U klikt op [Onderneming] 
maar u heeft « Ik wens 
klacht neer te leggen in 
naam van een 
onderneming » niet 
aangevinkt.

 Vink « Ik wens klacht neer te 
leggen in naam van een 
onderneming » aan.

« Er kan geen onderneming met dit 
ondernemingsnummer in de KBO 
(Kruispuntbank van Ondernemingen) 
worden gevonden. Gelieve uw 
ondernemingsgegevens in te 
geven ».

Voor het opgegeven 
ondernemingsnummer 
worden geen gegevens 
teruggevonden in de 
Kruispuntbank van 
Ondernemingen.  

 Via de site van KBO 
( mineco.fgov.be/enterprises/cro
ssroads) kan een 
ondernemingsnummer worden 
teruggevonden op basis van 
adresgegevens.

 U kan de gegevens van de 
maatschappelijke zetel manueel 
invullen via de toets [Definieer 
adres].

« De Kruispuntbank van 
Ondernemingen kon niet worden 
gecontacteerd. Probeer opnieuw. 
Indien het probleem zich blijft 
voordoen, contacteer dan de Service 
Desk van Fedict via 
http://www.belgium.be ».

Na bevestiging van het  
ondernemingsnummer 
treedt er een technisch 
probleem op.

Er deed zich een fout voor bij het 
externe systeem of het systeem is 
niet beschikbaar. De technische 
details van deze foutmelding worden 
geregistreerd.  
Probeer later opnieuw of contacteer 
uw lokale politiebureau.
Contacteer de Service Desk van 
Fedict  (http://www.belgium.be/) 
indien het probleem zich blijft 
voordoen.

« Er werd voor deze onderneming 
geen activiteit gevonden in de KBO 
(Kruispuntbank van 
Ondernemingen). Gelieve uw 
activiteitsgegevens in te geven.»

Voor het opgegeven 
ondernemingsnummer 
werden geen activiteiten 
teruggevonden in de 
Kruispuntbank van 
Ondernemingen.

U kan de activiteiten manueel 
selecteren uit een keuzelijst.

« De ingevulde postcode bestaat 
niet ».

U definieert een adres aan 
de hand van een niet 
bestaande postcode. 

Vul Vul de juiste postcode in of laat dit 
veld leeg.

« Verfijn uw zoekcriteria. Deze 
zoekstring heeft te veel resultaten 
opgeleverd.»

U definieert een adres aan 
de hand van enkele letters 
in de velden « gemeente » 
en « straat ».

 Vul meerdere letters in in 
zoekvelden « gemeente » en 
« straat » en indien mogelijk een 
postcode.

« U moet een contactadres 
meedelen ».

U definieert geen adres 
terwijl u verkiest om via brief 
verwittigd te worden.

 Definieer een adres of kies 
contactmethode « Via e-mail » 
en vul e-mail adres in.

« U moet een bedrijfsadres 
meedelen ».

U definieert geen adres voor 
de onderneming.

 Definieer een adres voor de 
onderneming..

Tabel 3 : probleemoplossingen met betrekking tot de informatie over de melder
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6.4.3 Informatie over het misdrijf

Foutmelding Oorzaak Oplossing
« De ingevulde postcode bestaat 
niet ».

U definieert een adres aan 
de hand van een niet 
bestaande postcode.

VuVul de juiste postcode in of laat dit        
veld leeg

« Verfijn uw zoekcriteria. Deze 
zoekstring heeft te veel resultaten 
opgeleverd ».

U definieert een adres aan 
de hand van enkele letters in 
de velden « gemeente » en 
« straat ».

 Vul meerdere letters in in 
zoekvelden  « gemeente » en 
« straat » en indien mogelijk 
een postcode.

«Plaats is verplicht ». U heeft de plaats van het 
misdrijf (eerst selectie) niet 
bevestigd via de toets 
[Bevestigen].

 Selecteer een waarde uit de 
eerste keuzelijst.  

 Bevestig via de toets 
[Bevestigen*].

 Selecteer de tweede plaats uit 
de keuzelijst.  

« De gekozen plaatsen komen niet 
overeen ».

U heeft, na het selecteren 
van de plaats en 
plaatsspecificatie uit de twee 
getoonde keuzelijsten 
opnieuw de plaats in de 
eerste keuzelijst gewijzigd. 

 Wanneer u de eerste keuzelijst 
weer wijzigt, klik erna steeds op 
[Bevestig*] om de juiste 
bijhorende tweede keuzelijst te 
zien. 

« Datum heeft een verkeerd 
formaat ».

U heeft voor datum van het 
misdrijf een waarde ingevuld 
die niet voldoet aan het 
vereiste formaat 
« dd/mm/jjjj ».

 Dag (d) en maand (m) moeten 
twee cijfers bevatten. 

 Jaar (j) moet 4 cijfers bevatten. 
 Dag en maand, en maand en 

jaar moeten worden gescheiden 
worden door “/”.
Bvb. 10/05/2007. 

« Uur heeft een verkeerd formaat ». U heeft  voor het tijdstip van 
het misdrijf een waarde 
ingevuld die niet voldoet aan 
het vereiste formaat « uu : 
mm ».

 Uur (u) en minuten (m) moeten 
twee cijfers bevatten. 

 Uur en minuten moeten 

worden gescheiden 

door  « : ».

Bvb. 21 :05.
« De datum van de vaststelling moet 
na de datum liggen waarop u de 
voorwerpen voor het laatst zag ».

U heeft een tijdstip 
aangegeven dat vroeger is 
dan het tijdstip waarop u het 
gestolen voorwerp voor het 
laatst zag.

Gelieve beide tijdstippen na te willen 
kijken.  

« U moet minstens 1 voorwerp 
toevoegen».

U gaat naar de volgende 
stap zonder een voorwerp 
toe te voegen.

Klik op de knop [Voeg een voorwerp 
toe] om een voorwerp toe te voegen.

« U moet een misdrijflocatie 
bepalen».

U heeft geen adres 
gedefinieerd voor de locatie 
van het misdrijf.

Definieer een adres.

6.4.4 Informatie over het gestolen voorwerp en de eigenaar 
Foutmelding Oorzaak Oplossing
« De gekozen categorieën komen 
niet overeen».

U heeft na het selecteren 
van de categorie en klasse 
opnieuw de categorie 
gewijzigd.

 Wanneer u de eerste keuzelijst 
weer wijzigt, klik erna steeds op 
[Bevestig*] om de juiste 
bijhorende tweede keuzelijst te 
zien. 

« U moet een adres voor de 
eigenaar bepalen».

U heeft geen adres 
gedefinieerd voor de 
eigenaar.

Definieer een adres.

« U kan geen geboortedatum voor 
1841 ingeven».

U heeft een geboortedatum 
voor 1841 ingegeven.

Geef een andere geboortedatum in.

Pagina 92



Foutmelding Oorzaak Oplossing
« De ingevulde postcode bestaat 
niet».

U definieert een adres aan 
de hand van een niet 
bestaande postcode.

 Vul de juiste postcode in of laat 
dit veld leeg.

« Verfijn uw zoekcriteria. Deze 
zoekstring leverde te veel resultaten 
op».

U definieert een adres aan 
de hand van enkele letters in 
de velden  « gemeente » en 
« straat ».

 Vul meerdere letters in in 
zoekvelden  « gemeente » en 
« straat » en indien mogelijk 
een postcode. 

6.4.5 Samenvatting en verzenden
Foutmelding Oorzaak Oplossing
« Probleem bij het doorsturen van 
uw aangifte naar de politie. U kan 
later opnieuw proberen. U kan ook 
de aangifte afdrukken en bezorgen 
aan uw lokale politiekantoor. Voor 
technische vragen kan u steeds de 
Service Desk  van Fedict 
contacteren (zie contactgegevens 
onderaan)».

Na verzending  heeft zich 
een technisch probleem 
voorgedaan.

Er deed zich een fout voor bij het 
extern systeem of het systeem is 
niet beschikbaar. De technische 
details van deze foutmelding 
worden geregistreerd. 
Probeer later opnieuw of contacteer 
uw lokaal politiebureau.
Contacteer de Service Desk van 
Fedict voor technische vragen.  

« De plaats van de feiten is gelegen 
in een politiezone die nog niet is 
aangesloten op het e-loket. 
Contacteer uw plaatselijke politie! ».

U heeft een plaats van het 
misdrijf bepaald die geen 
onderdeel is van een 
Politiezone zoals opgelijst 
bij de Algemene 
Voorwaarden. 

U kan geen klacht neerleggen via 
Internet.
U kan de aangifte afdrukken en 
klacht neerleggen bij uw lokaal 
politiebureau.

6.5 Melding van afwezigheid, informatie over de woning  

Foutmelding Oorzaak Oplossing
« Telefoonnummer is verplicht » U definieert geen 

telefoonnummer terwijl u 
wel aangeeft dat u 
bereikbaar bent in het 
buitenland

Vul een telefoonnummer in

« Uw adres moet zijn ingevuld » U definieert geen adres van 
de woning die u achterlaat

U klikt  op de knop [Vul  adres in]  en 
selecteert een geldig adres.

 « onderdeel mag alleen ingevuld 
zijn bij woningtype appartement.»

 «Verdieping mag alleen ingevuld 
zijn bij woningtype appartement. »

 « Appartement mag alleen ingevuld 
zijn bij woningtype appartement»

U heeft één van de velden 
“onderdeel”, “Verdieping” of 
“Appartement” ingevuld 
terwijl het geselecteerde 
woningtype niet 
“appartement” is.

Selecteer  “appartement”  als 
woningtype  of  maak  de  velden 
onderdeel”,  “verdieping”  en 

“appartement” leeg.

« Naam is verplicht » U heeft aangegeven dat u 
een bewakingsfirma hebt, 
maar hebt de naam niet 
ingevoerd.

Vul  de naam van de bewakingsfirma 
in of vink uit dat u een bewakingsfirma 
hebt.

« Merk  / model is verplicht » U heeft bij het toevoegen 
van een voertuig geen Merk 
/ Model gedefinieerd.

Vul Merk / Model in

« Nummerplaat verplicht » U heeft bij het toevoegen 
van een voertuig geen 
nummerplaat gedefinieerd.

Vul Nummerplaat in

« Vanaf / tot – formaat onjuist » U heeft een waarde voor 
Vanaf of Tot van de melding  
ingevuld die niet voldoet 
aan het vereiste formaat 
“dd/mm/jjjj”.

Dag (d)  en maand (m) moeten twee 
cijfers bevatten.
Jaar (j) moet 4 cijfers bevatten.
Dag  en  maand,  en  maand  en  jaar 
moeten gescheiden worden door “/”.

Bvb. 10/05/2007.
« Uur – formaat onjuist » U heeft een waarde voor tijd Uur (u) moeten twee cijfers bevatten.
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van “Vanaf” of “Tot” ingevuld 
die niet voldoet aan het 
vereiste formaat “uu”.

Bvb. 21

« Einde van de periode moet na 
begin van de periode liggen. »

U heeft een tijdstip “Tot” 
aangegeven dat vroeger is 
dan het tijdstip “Vanaf”

Kijk beide tijdstippen na.

« Vanaf mag maximaal 6 maanden 
in de toekomst liggen.»

U geeft een tijdstip in voor 
“Vanaf” dat verder dan 6 
maanden in de toekomst ligt

Kijk beide tijdstippen na.

« Periode mag maximaal 12 
maanden duren.»

U heeft een periode 
ingegeven die langer duurt 
dan 12 maanden.

Definieer een periode die korter is 
dan 12 maanden
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7. Overige referenties

Federale Portaalsite

 Algemeen : http     ://www.belgium.be/  

 Service Desk Fedict : http     ://www.belgium.be/eportal/application?  

languageParameter=fr&pageid=contentPage&docId=39667/ 

 e-ID : http     ://eid.belgium.be/fr/navigation/12000/index.html/   

 Token : http     ://www.belgium.be/security/fr_BE/application_help/application_help_0174.htm/   

 Inleiding tot registratie :  

https     ://www.belgium.be/usermgmt/eGovUserMgmtwebapp/public/RegistrationIntro.do/   

 Toegangsherstel :  

https     ://www.belgium.be/usermgmt/eGovUserMgmtwebapp/public/RegistrationIntroWithAcce  

ssRecovery.do/ 

Federale Politie

 Algemeen : http     ://www.police.be/  

 Folders preventietips :  http     ://www.police.be/vps   ou  http     ://www.vps.fgov.be/   

Lokale politie

 Algemeen : http     ://www.policelocale.be/  
 Uw politiezone : http     ://www.policelocale.be/«     nom de de gemeente     »   

Kruispuntbank van Ondernemingen

 Algemeen : http     ://mineco.fgov.be/enterprises/crossroads_bank/home_fr.htm  
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Historiek

versie datum beschrijving

1.0 04.01.2007 Originele versie 

1.1 15.06.2007 Kleine  verbeteringen  +  aanpassingen  aan  de  definitieve 

benaming van de webapplicatie

1.2 10.09.2007 Aanpassingen  na  de  commentaren  van  het  externe 

communicatiebureau en van de politie 

2.0 30.01.2008 Aanvullingen  in  verband  met  nieuwe  transacties: 

afwezigheidsmelding en bromfietsdiefstal. 

2,1 15.05.2008 Kleine verbeteringen

3.0 31.03.2009 Aanpassingen na het toevoegen van de aanmeldingen van 

alarmsystemen .

3.1 15.06.2009 Verschillende verbeteringen

3.3 21/09/09 Beschrijving van een scherm technische fout

3.3 Rev. a 27/04/10 Diverse  kleine  verbeteringen  ten  gevolge  van  de 

communicatie review

4,2 28/03/11 Streamlining  with  release  4.2  of  eLoket.  Remove  of  the 

sentence saying a Token cannot modify an alarm system

4.6 16/05/13 Streamlining  with  release  4.6  of  eLoket.  Added  new 

screenshots.

4.7 31/05/13 Added screenshots with new login screens
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