Toelichting op het aangifteformulier
Met het aangifteformulier doet u schriftelijk aangifte van een strafbaar feit, als bedoeld in artikel
163 van het Wetboek van Strafvordering. Leest u a.u.b. deze toelichting zorgvuldig. De
nummering correspondeert met die op het aangifteformulier.
Het ingevulde formulier gaat deel uit maken van een proces-verbaal ter zake valsheid in
geschrifte en eventueel overtreding van de Opiumwet. Dit laatste is het geval als het valse
recept wordt aangeboden om een middel te verkrijgen dat staat vermeld in een van de lijsten
van de Opiumwet.
1. In verband met uw privacy kunt u volstaan met de adresgegevens van de apotheek. Uw
persoonsgegevens wel vermelden.
2. U ontvangt een bevestiging en zaaknummer van uw aangifte op het opgegeven e-mailadres.
5. Indien de identiteit is geverifieerd dan graag het soort document vermelden. Als er geen
identiteitsgegevens bekend zijn, dan bij overige persoonskenmerken de bijzonderheden
vermelden waaraan de persoon herkend kan worden: postuur, haarkleur, taal, opvallend
gedrag etc.
6. Indien u naar aanleiding van het strafbare feit schade heeft geleden en u wenst deze schade
binnen het strafproces te verhalen op de dader, dan kunt u dit vermelden in de aangifte. U
zult dan op een later moment een bericht ontvangen van de officier van justitie waarin u wordt
verzocht deze schade te vermelden in een zogeheten vordering benadeelde partij.
7. Bij omschrijving gebeurtenis vermeldt u wat er is gebeurd, zodat duidelijk is hoe het
aanbieden van het recept heeft plaatsgevonden en of het aan uzelf of aan een medewerker is
aangeboden. Indien aan een medewerker aangeboden dan naam en geboortedatum van de
medewerker vermelden. Zijn er getuigen? Graag ook vermelden hoe ontdekt is dat het om
een vals of vervalst recept ging. Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk bijzonderheden
vermeldt zodat de verdachte daarmee in het verhoor kan worden geconfronteerd.
8. Vergeet niet uw handtekening te plaatsen.
Het recept dat is aangeboden dient ter beschikking van de IGJ te worden gesteld om te dienen
als bewijsmiddel. Voor uw eigen administratie adviseren we u om een kopie te maken van het
aangeboden recept.
De aangifte niet per e-mail versturen, maar tezamen met het recept per post naar:
Bureau Opsporing en Boetes IGJ
Postbus 19040
3501 DA Utrecht
Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen of e-mailen naar:
(088) 120 50 00
bureauopsporing@igj.nl

Aangifte ter zake het aanbieden van een vals of vervalst recept

1. Gegevens apotheker (aangever)
Achternaam
Tussenvoegsels
Voornamen voluit
Geboortedatum en –plaats
Domicilie kiezende ten kantore
van onderstaande apotheek
2. Gegevens apotheek
Naam apotheek
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
3. Gegevens van het feit
Datum en tijdstip van aanbieden
Omschrijving geneesmiddel,
sterkte en aantal
Naam voorschrijver
Straat en huisnummer voorschrijver
Postcode en plaats voorschrijver
Is er daadwerkelijk ter hand gesteld?
4. Patiëntgegevens op het recept
Naam
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
5. Gegevens aanbieder (verdachte)
Is de patiënt ook de aanbieder?
Identiteit geverifieerd?
Zo ja, document en BSN vermelden
Naam aanbieder
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Geboortedatum

Indien geen identiteitsgegevens:
Geslacht aanbieder
Omschrijving overige
persoonskenmerken

6. Schade
Schadebedrag
Schade verzekerd?
Zo ja, welke verzekeraar?
Schade verhalen op de dader?
Vordering voegen in de strafzaak?
7. Omschrijving gebeurtenis

8. Ondertekening aangever
Plaats en datum
Handtekening

