
BIJLAGE: AANGIFTEFORMULIER PZ RONSE 
(@politie-ambtenaar: dit formulier dient als bijlage bij het proces-verbaal gevoegd te worden) 

Dit formulier wordt gebruikt om eenvoudige / niet-dringende feiten aan te geven. Gelieve het formulier 
zo volledig mogelijk in te vullen  en te verzenden naar PZ.Ronse.onthaal@police.belgium.eu.  

U kan steeds foto’s, documenten of andere bijlagen aan uw e-mail toevoegen. 

U zal nadien per e-mail of telefonisch gecontacteerd worden met het gegeven gevolg. Het is steeds 
mogelijk dat u nadien gecontacteerd wordt om alsnog aangifte te doen op het politiecommissariaat. 

1. Uw gegevens 
Naam:  
Voornaam:  
Beroep:  
Nationaliteit:  
Adres:  
Telefoonnummer (GSM):  
Geboortedatum + plaats:  
Nr. identiteitskaart:  
E-mailadres:  

2. Feiten 
Wat wenst u aan te geven? (geef een korte omschrijving – bv diefstal / beschadigingen / …) 
 
 
Wanneer deed het feit zich voor? (datum en tijdstip – geef een ruimere periode op indien de 
exacte datum / tijdstip niet gekend is – bv. op 05/03/2020 tussen 10u en 16u30) 
 
 
Waar vond het feit plaats? (gemeente – adres + huisnummer – indien geen exacte locatie 
gekend, omschrijf de locatie zo accuraat mogelijk) 
 
 
Betreft deze aangifte een klacht lastens onbekenden? (ja/neen - dit is het geval indien u geen 
vermoeden naar een dader heeft) 
 
Wie was betrokken bij de feiten? (voornaam+naam / geboortedatum + telefoonnr indien 
gekend) 
 
 
 
 
Zijn er getuigen? (voornaam+naam / geboortedatum + telefoonnr indien gekend) 
 
 
 
 
 



3. Relaas van de feiten 
Geef hieronder in uw eigen bewoordingen weer wat er gebeurd is. Wees zo gedetailleerd mogelijk. 
Indien u foto’s in uw bezit heeft die de feiten staven, gelieve deze mee door te mailen (bv. foto’s van 
schade, …). Indien een voertuig betrokken is in de feiten, gelieve een foto toe te voegen van uw 
boorddocumenten (verzekeringsbewijs, keuringsbewijs, inschrijvingsbewijs, rijbewijs, …) 

Bij het opstellen van deze verklaring neemt u kennis van volgende rechten: 

1) U kan niet verplicht kan worden zichzelf te beschuldigen; 

2) Uw verklaring kan gebruikt worden als bewijs in rechte; 

3) U kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt 
afgenomen; 

4) U kan vragen dat bepaalde documenten of stukken bij het dossier gevoegd worden;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgemaakt te / op:    Handtekening: 

 

Onderteken dit document en scan het in alvorens het terug te mailen. Indien u het document niet kan 
inscannen, neem een foto (bv. met uw smartphone) en mail deze foto door. 


