
Stappenplan 
‘aangifte doen bij de politie’

Als je tijdens je werk slachtoffer wordt van agressie en 
geweld is dit vreselijk. Na agressie en geweld kan jij of  
je werkgever een melding of aangifte doen bij de politie. 
 
Met agressie en geweld bedoelen we lichamelijke en  
verbale geweldplegingen, belaging, intimidatie en  
be dreiging gepleegd in of door omstandigheden die  
verband houden met de uitvoering van de publieke taak. 
Dit kan gepaard gaan met beschadiging van goederen. 
 
Hier lees je hoe je in 8 stappen een melding of aangifte 
doet bij de politie en wie je kunnen helpen.

Zorg dat je er niet 
alleen voor staat 
en informeer of 
betrek anderen 
bij je aangifte.
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Maak intern melding van het incident volgens de interne meldingsprocedure. Zorg dat de juiste  
personen (bijvoorbeeld de teamleider, manager, hoofd beveiliging) weten dat je een melding of  
aangifte bij de politie wilt doen. Zij kunnen je helpen met bijvoorbeeld nazorg, de melding of aan- 
gifte doen en bij het verhalen van schade. De politie kan je in contact brengen met Slachtofferhulp.

Gebruik daarvoor de 7 W’s: wie, wat, waar, waarmee, op welke wijze, wanneer en waarom?  
Beantwoord deze vragen alvast voor jezelf, voordat je een melding of aangifte gaat doen.  
Maak foto’s (van de situatie, schade of verwondingen) of vraag - als die er zijn - de camera beelden 
op. Bewaar eventuele (voicemail)berichten van de dader en laat zo nodig een arts of getuige een 
verklaring opstellen.

Het is aan te bevelen om een afspraak te maken, zodat lange wachttijden worden voorkomen.  
Er zijn twee mogelijkheden; een melding of aangifte. Een aangifte heeft tot doel om te komen tot 
strafrechtelijke vervolging. De politie beoordeelt of er, in juridische zin, sprake is van een strafbaar 
feit dat vervolgd kan worden. Als het incident niet voor aangifte in aanmerking komt doe je een 
melding. Een melding wordt meegenomen in het dossier van de dader. 
Samen met de politie maak je de afweging of het een melding of aangifte wordt. Overweeg om je 
werkgever aangifte te laten doen. Dan word je zelf als getuige gehoord.

Vertel de politiefunctionaris wat er is gebeurd. Vermeld daarbij alleen de feiten (zie stap 2). 
Medische gegevens over een cliënt mogen niet worden verstrekt in verband met het medisch 
beroeps geheim, ook al vraagt de politie hier vaak (standaard) naar. Het is ook niet aan jou om je uit 
te spreken over de toerekeningsvatbaarheid van de dader. Geef aan wat voor impact het incident op 
je heeft gehad, bijvoorbeeld angst, pijn of stress. Dat is namelijk van belang voor het vervolg van de 
zaak. Lever bewijsmateriaal aan als dat er is (zie stap 2) en vermeld dat het om een Veilige Pubieke 
Taak (VPT)-zaak gaat (zie stap 6).

STAP 1 
Meld het incident intern

STAP 2 
Verzamel zo veel mogelijk  

feiten

STAP 3 
Maak een afspraak met  

de politie

STAP 4 
Doe een melding of aangifte  

bij de politie

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/U-bent-getuige-in-een-strafproces.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/U-bent-getuige-in-een-strafproces.pdf
https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/asset_936200.pdf
https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/asset_936200.pdf
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De directe cliëntrelatie maakt het vaak lastig om zelf aangifte te doen. Daarom is het goed dat de 
werkgever aangifte doet. Het kan ook dat je dat zelf doet (als slachtoffer). Geef in dat geval het adres 
van de zorgorganisatie op als woonadres, zodat je eigen adres niet hoeft te worden opgegeven. Alle 
eventuele correspondentie loopt dan ook via het werkadres. De aangever (en/of het slachtoffer) komt 
altijd met naam, toenaam en geboortedatum in de aangifte te staan. Als je niet wil dat deze gegevens 
in de aangifte komen, kun je dat aangeven. In dat geval krijg je een gesprek met de hulpofficier van 
justitie en die bepaalt of er in jouw specifieke geval een “getuigenverklaring onder nummer” kan 
worden opgenomen. Dat kan alleen wanneer daar goede redenen voor zijn en de dader het slachtoffer 
nog niet bij naam kent. In de praktijk is aangifte onder nummer uiteindelijk vaak niet haalbaar.

De politie en het OM geven agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak een hoge 
prioriteit. Dat is een landelijke afspraak. De politie moet aan de aangifte de VPT-code toekennen. 
Vraag daar om als je aangifte doet.

Controleer de inhoud voordat deze ondertekend wordt. Controleer ook of het juiste adres is vermeld 
en of de VPT-code is toegekend. Vraag hoe je op de hoogte wordt gehouden van het vervolg. Loopt 
de correspondentie via de organisatie? Regel dan intern dat alle post op de juiste plek terecht komt. 
Je krijgt een afschrift van het proces-verbaal van de aangifte mee van de politie. Vraag in geval van 
een melding om een kopie van de melding.

Een melding wordt opgenomen in het dossier door de politie en wordt niet doorgestuurd naar de 
officier van justitie. Een melding leidt dan ook niet tot een straf. Een aangifte wordt naar de officier 
van justitie gestuurd. Eerdere meldingen kunnen hierbij gevoegd worden. De officier van justitie 
beslist of hij tot vervolging overgaat. Als dat zo is, wordt de zaak voorgelegd aan de rechter.  
De officier kan ook beslissen om de zaak niet verder te vervolgen (de zaak te seponeren).  
Tegen deze beslissing kan bezwaar worden gemaakt (artikel 12 Sv-procedure).

STAP 5 
Bescherm je 

privégegevens

STAP 6 
Meld dat je een publieke 

taak hebt

STAP 7 
Controleer de melding 

of aangifte

STAP 8 
Vervolg van de melding 

of aangifte

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Strafrecht/Procedures/Paginas/Klacht-niet-vervolgen-strafbaar-feit.aspx#d9be6187-31b4-4405-b4ab-f58f970ed6ef0
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Voorbeeld: 
agressieve cliënt op de crisisafdeling

Op een gesloten afdeling van een ggz-organisatie verblijft sinds een paar 
dagen een psychotische cliënte. Omdat zij erg onrustig is en waanbeelden 
heeft, heeft zij medicatie gekregen. Dat lijkt te werken, zij wordt rustiger. 
Een dag later wil ze graag naar buiten, maar dat mag niet. Ze wordt 
opeens erg agressief en stormt op een hulpverlener af. Ze stoot de 
hulpverlener omver en slaat haar meerdere keren. Collega’s weten de 
cliënte uiteindelijk te overmeesteren. 

Voor uitgebreidere informatie over opvolging van incidenten vindt u meer informatie op: http://opvolging.duidelijkoveragressie.nl/home/weet-wat-er-speelt.

Opvolging incident: 
de collega’s vangen de hulpverlener op. 

De hulpverlener doet een melding van agressie bij haar leidinggevende. 
Na overleg met de leidinggevende wordt de wijkagent benaderd.  
De cliënte is een bekende van de politie; er zijn al meerdere meldingen 
van agressie over haar geweest. Na overleg met de agent doet de 
organisatie aangifte van het voorval, waarbij de hulpverlener als 
getuige wordt opgegeven. In de aangifte wordt slechts de naam van 
de cliënte opgegeven en een beschrijving van de feitelijke situatie 
tijdens de aanval. Daaronder worden alleen de objectieve en feitelijke 
gegevens van dat moment verstaan en dus geen informatie over de 
(mogelijke) reden van de agressie. Je mag geen informatie geven 
over het ziektebeeld van de cliënte of over een mogelijk verband 
tussen het ziektebeeld en de reactie die volgde op het bericht dat ze 
niet naar buiten mocht.  

http://opvolging.duidelijkoveragressie.nl/home/weet-wat-er-speelt

