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Een makelaar is slachtoffer van een woninginbraak. Daarbij worden sieraden, dure kleding, 
een computer en een plasmatelevisie ontvreemd. Zij doet aangifte bij de politie en dient een 
schadeaangifteformulier in bij haar verzekering. Gezien de hoogte van het schadebedrag 
wordt nader onderzoek ingesteld door een recherchebureau. ANJA COUZIJN *

De ongeloofwaardige makelaar

Een makelaar doet aangifte van 
een woninginbraak en dient een 
schadeaangifteformulier in bij 

haar verzekering. Bij de inbraak zijn 
waardevolle goederen ontvreemd. Zo 
blijken een kort voor de inbraak aange-
schafte diamanten set ter waarde van 
10.000 euro en een zilveren ring ver-
dwenen. Tevens behoren een kostbaar 
horloge van haar vriend, een plasmate-
levisie, een computer, een dure lederen 
jas en een nog duurdere bontjas tot de 
buit. In korte tijd is dit haar derde 
schadeclaim. Daarbij is de braakschade 
aan de toegangsdeur opmerkelijk en 
blijkt er meer aan waarde verdwenen 
dan er was verzekerd. Voldoende reden 
voor een nader onderzoek.

Aankoopbonnen
Tijdens het onderzoek vertelt de make-
laar dat zij ondanks de recente aan-
schaf niet beschikt over de aankoop-
bon van de diamanten set. Van de 
zilveren ring heeft zij de bon wegge-
gooid, en over het horloge van haar 
vriend verklaart zij dat hij het in een 
onbekende winkel heeft gekocht en de 
aankoopbon toen heeft weggegooid.
De originele aankoopbon van de in 
2005 op naam van de makelaardij 
aangeschafte plasmatelevisie zou in de 
boekhouding zijn verwerkt. Om die re-
den wordt een kopie van de aankoop-
bon overhandigd. Eveneens overhan-
digt de vrouw een kopiebon van de 
gestolen computer als bewijsmateriaal. 
Als de toegezegde originele aankoop-
bonnen op zich laten wachten, deelt zij 
desgevraagd mee dat zij de bonnen niet 
heeft kunnen vinden en vermoedt dat 
haar personeel ze heeft weggegooid. 
Ten slotte blijken ook van de in Turkije 

aangeschafte jassen de aankoopbon-
nen te zijn weggegooid.

Vervolgonderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat de make-
laar in haar politieaangifte heeft opge-
geven de plasmatelevisie recent te heb-
ben aangeschaft, in tegenstelling tot 
haar latere verklaring dat ze deze aan-
koop in 2005 heeft gedaan. Uit een ad-
ministratief onderzoek bij de elektroni-
cawinkel blijkt de door de makelaar 
overhandigde factuur niet in de admi-
nistratie voor te komen. Bovendien 
blijkt de tv onder een andere naam aan-
geschaft, één maand ná de opgegeven 
inbraakdatum, en staat de financiering 
op een adres waar een horecagelegen-
heid is gevestigd waarvan de makelaar 
eigenaar is. Voorts ontbreekt in de lay-
out van de factuur de koptekst en is een 

ander lettertype gebruikt.
En dan het dure horloge van haar 
vriend. Dit blijkt tweedehands van een 
andere vriend te zijn overgenomen 
voor slechts 2.500 euro. En het hand-
schrift op één van de hierbij als bewijs 
overgelegde certificaten vertoont een 
sterke gelijkenis met het handschrift 
op het door de makelaar ingevulde 
schadeaangifteformulier.

Bekentenis
Bij een onaangekondigd bezoek op 
haar kantoor draagt de makelaar een 
opvallende zilveren ring, die een grote 
gelijkenis vertoont met het door haar 

als gestolen opgegeven exemplaar. Ge-
schrokken neemt zij plaats achter haar 
pc die veel weg heeft van de door haar 
als gestolen opgegeven computer.
Tijdens het daaropvolgende gesprek 
ontkent zij eerst alle confronterende 
bevindingen. Vervolgens trekt zij ge-
deelten van haar verklaring in en past 
zij deze aan. Zo zou de zilveren ring 
niet meer ontvreemd zijn en zou haar 
neef de aankoopbon van de plasmate-
levisie hebben vervalst. Uiteindelijk 
verklaart de makelaar dat zij op haar 
kantoor op een blanco A4 haar naam 
heeft geplaatst en hiermee wat plak- 
en knipwerk heeft verricht, totdat de 
vervalste factuur een feit was gewor-
den. Tevens bekent zij dat de plasmate-
levisie niet gestolen is, maar dat ze 
deze aan haar ouders cadeau heeft ge-
daan.

Zij verklaart dat zij zowel tegenover de 
politie als tegenover het recherchebu-
reau heeft gelogen en valsheid in ge-
schrifte heeft gepleegd.

Ongeloofwaardig
Mede doordat de makelaar zich bij 
voortduring in haar relaas van ‘vrien-
den, broers en vrienden van broers’ 
heeft bediend, is de beweerde inbraak 
ongeloofwaardig gebleken. ‹‹
*  Anja Couzijn is particulier onderzoeker 

(registeronderzoeker Couzijn Consul-
tancy) en bestuurslid van Stichting 
 Nerob (www.nerob.nl)

Zij verklaart dat zij heeft gelogen en 
valsheid in geschrifte heeft gepleegd
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