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Hollannin viranomaisten petostutkintaosasto (The Dutch National Fraud Bureau), joka on Hollannin rikospoliisin
talousrikosten alaosasto, tutkii maailmalla jo yleisiä 419-petoksia, ns. “Nigerialaiskirjeitä”.

Aiheesta on saatavilla suomenkielinen tiedote osoitteessa

- www2.poliisi.fi/poliisi/bulletin.nsf/PFBD?OpenView&Start=7.8 kohdassa ”Poliisi varoittaa vastaamasta
sähköisiin "nigerialaiskirjeisiin"”

Lisää tietoa on saatavilla seuraavilta englanninkielisiltä internetsivustoilta:

- www.africaservice.com/fraud/index.html “What is 419” –linkin alta
- www.secretservice.gov/financial_crimes.shtml
- www.met.police.uk/fraudalert/index.htm
- www.betrug-online.info/html/neu.html
- http://home.rica.net/alphae/419coal/index.html
- www.419fraud.com

Jos olet ollut yhteydessä epäilyksenalaisiin Hollannista ja olet tullut petetyksi, kehoitamme että et lähetä heille /
hänelle rahaa. Olisimme myös hyvin kiinnostuneita avustasi tutkimuksissamme. Voit auttaa lähettämällä kirjallisen
raportin / rikosilmoituksen joka sisältää seuraavat tiedot allaolevassa muodossa: 

“Minä, : nimesi;
: syntymäaika, –paikka ja –maa;
: ammatti ja kansalaisuus;
: täydellinen osoitteesi;
: puhelin ja mahdollinen faksinumerosi sekä sähköpostiosoitteesi

täten virallisesti teen ilmoituksen petoksesta Hollannin viranomaisille.
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Kirjoita tämän jälkeen selvitys tapauksestasi ja luettele tapahtumat aikajärjestyksessä. Kerro seuraavat tiedot:

- Millä tavalla kontakti epäilyksenalaisen kanssa alkoi?
- Kuinka sinua lähestyttiin?
- Kuka (ketkä) sinua lähestyivät? (jos mahdollista, listaa myös täydelliset nimet, puhelin- ja faksinumerot

sekä sähköpostiosoitteet)
- Mikä tämän kyseisen henkilön rooli petoksessa oli?
- Kuinka tämä henkilö kuvaili sinulle tapauksen?
- Luettele muut henkilöt, joiden kanssa olet ollut yhteydessä tapaukseen liittyen. Mitkä heidän roolinsa

olivat?
- Luettele kaikki yhteydenotot jokaisen tapaukseen liittyvien epäilyksenalaisten henkilöiden kanssa.

Tutkintaa helpottaa, mikäli pystyt kertomaan päivämääriä, kellonaikoja, yhteydenottotavat (sähköposti,
puhelin jne).

- Oletko koskaan tavannut näitä henkilöitä tai ketään petokseen liittyvää?
- Jos olet, luulisitko pystyväsi tunnistamaan heidät / hänet?

Kerro, oletko maksanut jotain. Jos olet, kerro myös mihin tarkoitukseen nämä maksut menivät.
Tee luettelo suorittamistasi maksuista. Ilmoita summat, päivämäärät, saaja, maksutapa (käteinen, tilisiirto, Western
Union). Liitä mukaan kaikki tietosi pankki- tai lähetetietoineen saajan pankista, tilinumeroista sekä tilin haltijoista.

Ole hyvä ja kerro ilmoituksessasi, että näitä tietoja saa käyttää viranomaisten tutkimuksissa sekä syytteiden
muodostamisessa. Älä myöskään unohda sanoa, että vaadit asianomaisia palauttamaan kaikki heille lähettämäsi
rahat.

Lisää loppuun vakuutus, että olet kirjoittanut tämän ilmoituksen totuudenmukaisesti. Älä unohda allekirjoittaa
raporttiasi.

Lähetä raporttisi sekä kaikki hallussasi olevat kirjalliset todisteet sen ohessa. Luo lista kaikista kuiteista, kirjeistä,
fakseista sekä sähköposteista ja liitä tämä dokumentti mukaan.

Lähetä raporttisi osoitteeseen:
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