
Korps landelijke politiediensten 
 
Emne:  Etterforskning av svindel 
Referer: C. Schep 
Telefon: +31 79 345 8900 
  +31 79 345 9300 
Telefaks: +31 79 345 8792 
  +31 79 345 9396 
E-post:  LBF@planet.nl
 
Det nederlandske nasjonale byrå for etterforsking av svindel, en avdeling av nederlandsk økokrim 
under den nasjonale nederlandske Byrå for Etterforskning, foretar undersøkelser angående den 
verdensomspennende formen for svindel som er kjent som "forutgående avgift svindel" eller "419-
svindel". Denne typen svindel er kjennetegnet ved at du som offer blir bedt om å betale inn et 
pengebeløp for å få tilgang på et større beløp penger. 
Hvis du har vært eller er i kontakt med mistenkte i fra Nederland eller har blitt lurt av denne 
typen svindel, oppfordrer vi deg på det sterkeste til å ikke sende mer penger. Vi vil sette pris på 
om du samarbeider med oss i vår etterforskning ved å sende en skriftlig rapport til oss i den formen 
som er vist under. Ta gjerne kontakt med den Nederlandske Ambassaden før du sender rapporten for 
mer hjelp og informasjon. 
 
Jeg, 
: fullt navn; 
: fødselsdato, hvor du er født, og hvilket land du er født; 
: yrkestittel og nasjonalitet; 
: full adresse, inkludert land; 
: telefon og faksnummer, samt e-postadresse; 
ønsker herved offisielt å rapportere et tilfelle av svindel til de Nederlandske Nasjonale Autoriteter. 
 
Vær vennlig å gi en kronologisk oversikt over saken, og pass på å få med disse aspektene: 
- Hvordan kom du først i kontakt med den / de mistenkte? 
- Hvorledes nærmet de seg saken? 
- Hvem tok kontakt med deg (om mulig med fullt navn, telefonnummer, telefaksnummer og e-

postadresse)? 
- Hvilken rolle / funksjon hadde denne personen? 
- Hvorledes forklarte den / de mistenkte forslaget sitt for deg? 
- Med hvilke andre har du hatt kontakt, og hvilke roller / funksjoner hadde disse personene? 
- Lag en liste over all kontakt du har hatt med den / de mistenkte og alle andre som har vært part i 

saken (om mulig med fullt navn, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse)? 
- Har du møtt noen av personene i saken ansikt til ansikt, og i så fall, vil du kunne kjenne de igjen 

siden? 
 
Vær vennlig å si ifra om du har foretatt noen betalinger, og i så fall hvorfor. 
 
Lag en oversikt over alle betalinger du måtte ha foretatt, med beløpet, datoen for betalingen, hvem du 
betalte til og måten betalingen foregikk (kontanter, kontooverføring, Western Union, osv). Legg ved 
den informasjonen du måtte ha om banker, kontonummer og navnet kontoer står i. 
 
Vær vennlig å skrive at din rapport og informasjonene i den kan brukes i en føderal etterforskning. 
Pass og på å skrive at du krever pengene dine tilbake fra den / de mistenkte. 
 
Til slutt må du skrive en erklæring på at du har fylt ut rapporten ærlig og sannferdig. Glem ikke å 
signere rapporten. 
 
Send rapporten og all dokumentasjon du har sendt eller i mottatt, og alle kvitteringer. Legg og 
ved en oversikt over alle vedlegg. 
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