Onderzoek
Stoppen van
Stalking

Tijdens een onderzoek kan BBPD u helpen om de
stalker te achterhalen en de stalking te stoppen.
Stalking het betekent letterlijk
besluipen, maar is beter te deﬁniëren
als iemand opzettelijk en structureel
lastigvallen, waardoor het slachtoﬀer
zich in zijn of haar vrijheid en veiligheid
voelt aangetast. Stalking verstoort het
leven van het slachtoﬀer, soms voor
maanden of zelfs jaren.
Stalking gedragsvormen:
‣ Aanhoudend ongewenste brieven emails, telefoontjes en sms’jes krijgen.
‣ Gedreigd of bedreigd worden met
geweld.
‣ Opgewacht, bespied of achtervolgd
worden.
‣ Er worden leugens of roddels over u of
uw familie verspreid.
‣ Eigendommen worden vernield of
beschadigd.
‣ Iemand doet bestellingen uit uw
naam.

In het algemeen geldt dat u bewijs
moet verzamelen dat u wordt gestalkt.
Dat komt neer op feiten goed
documenteren en bewaren, zoals:
‣ brieven
‣ mails
‣ sms’jes
‣ gesproken berichten
‣ opgenomen telefoongesprekken
‣ etc.
Maak een dagboek van alle
handelingen. Het belangrijkste naast het
bewijs is achterhalen wie u stalkt.
We kunnen u bijstaan om de dader te
achterhalen, hiervoor hebben we een
gedegen stappenplan om de dader te
achterhalen, het bewijs te verzamelen
en de stalking te stoppen.

Case Study | Stalking case:
Identiﬁceren en confronteren van de stalker
Uitdaging: Wendy word al jaren lastiggevallen door een voor haar
onbekend persoon. Het meeste gebeurd met sms berichten waarin uit
de teksten blijkt dat de stalker haar goed in de gaten houdt.
Inzet: Naast camera’s bij de woning zetten we een aantal observaties in
om te bekijken wat er zoal om haar heen gebeurd.
Resultaat: Binnen drie weken is de stalker betrapt, geïdentiﬁceerd,
geconfronteerd en sindsdien heeft Wendy geen last meer van stalking.

Stalking stoppen is een van de
diensten die we leveren als
specialisme. Waarin we kunnen
helpen met:

HULP NODIG?

075-3690503
aanvragen@bbpd.nl
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Plaatsen camera’s
Digitale recherche onderzoek
Observaties
Confrontatie
Beveiliging
Safe house

Wilt u meer weten of heeft u
onze hulp nodig? Bel ons gerust.

Over BBPD
BBPD is een recherche- en adviesbureau. Vandaag de dag,
leveren we de best mogelijke service aan onze klanten en
zetten ons meer dan 100% in om een oplossing of antwoord
te leveren. Wanneer er ook maar iets gebeurd, we zijn 24
uur per dag bereikbaar om indien nodig direct te helpen.
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