
Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak*

Werkinstructie werkgever en 
werknemer bij aangifte/melding 

* Publieke taak
Onder de publieke taak vallen medewerkers van diverse 
organisaties in diverse sectoren die in dienst van of namens 
de overheid taken uitvoeren: 
•	 Veiligheid/Justitie: bijvoorbeeld medewerkers van politie, 

brandweer, GHOR, DJI, arbeidsinspecteurs , private 
beveiligers (als zij taken voor de overheid uitvoeren).

•	 Zorg: bijvoorbeeld ambulancepersoneel, ziekenhuis- 
personeel, medewerkers GGZ, medewerkers Jeugdzorg.

•	 Onderwijs: bijvoorbeeld leerkrachten, (con)rectoren, 
conciërges.

•	 Openbaar Vervoer/Infrastructuur: bijvoorbeeld bus- 
chauffeurs, trein- en tramconducteurs.

•	 Openbaar Bestuur: bijvoorbeeld politici, medewerkers  
van de gemeente, stadswachten, parkeerwachten, toezicht-
houders, belastinginspecteurs, belastingdeurwaarders, 
boswachters.

•	 Sociale zekerheid: bijvoorbeeld medewerkers van 
uitkeringsinstanties.

•	 Woningcorporaties: bijvoorbeeld baliemedewerkers.

Let op:
•	 Het gepleegde feit moet gericht zijn tegen de functie en/of  

de taak van het slachtoffer.
•	 Iedereen die kennis draagt van (het begaan van) een 

strafbaar feit mag aangifte doen, dus ook de werkgever. 
•	 De politie moet deze aangifte opnemen en dient een 

aangifte publieke taak prioriteit te geven.
•	 Voorkom dat de privé-adresgegevens van het slachtoffer in  

het dossier terecht komen.

Stap 1
Het incident betreft:
•	 Een strafbaar feit. Stap 2
•	 Geen strafbaar feit. Stap 5
•	 Twijfel over strafbaarheid feit. Stap 6

Stap 2
De aangever is:
•	 De werkgever die namens de werknemer  

(het slachtoffer) aangifte doet. Stap 3
•	 De werknemer (het slachtoffer) die zelf aangifte doet. Stap 4

Stap 3
De werkgever doet aangifte namens de werknemer (het 
slachtoffer). 

Het is als werkgever verstandig om vooraf contact te hebben 
met de politie. Maak daarom kennis met een aanspreekpunt 
bij de politie (bijvoorbeeld uw wijk- of buurtagent of 
coördinator veilige publieke taak), bespreek de situatie bij uw 
organisatie en maak zo mogelijk vooraf afspraken over het 
doen van aangifte. Dit vergroot het onderlinge begrip bij het 
aangifteproces.

3a Verzamel alle informatie m.b.t. het incident. Politie,  
officier van justitie en rechter moeten zich een goed  
beeld kunnen vormen van wat er precies is gebeurd.

•	 Bij deze informatie  gaat het om de 7 W’s:
 § Wie kan in verband worden gebracht met het misdrijf 

(aangever, slachtoffer, getuige, verdachte)?
 § Wat is er precies gebeurd?
 § Waar is het misdrijf gepleegd en waar zijn eventuele 

sporen achtergebleven?
 § Waarmee is het misdrijf gepleegd (welke voorwerpen/

middelen zijn gebruikt)?
 § Op welke wijze heeft het misdrijf plaatsgevonden?
 § Wanneer heeft het misdrijf plaatsgevonden en wanneer 

hebben andere relevante feiten plaatsgevonden?
 § Waarom is het misdrijf gepleegd?

•	 Denk ook aan andere informatie zoals foto’s (van de 
situatie, personen, verwondingen), camerabeelden,  
de verklaring van een arts of van een getuige.



3b Maak een afspraak voor het doen van aangifte. Dit kan via het 
algemene nummer van de politie: 0900-8844. Is er sprake van 
een ernstig incident, dan is het van belang om zo spoedig 
mogelijk aangifte te doen. Overleg dit met de politie.

3c Wijs de politie erop dat het gaat om de uitoefening van een 
publieke taak.

Met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn 
afspraken gemaakt over de afhandeling van agressie en 
geweld tegen functionarissen met een publieke taak.  
Zo wordt er hoge prioriteit gegeven aan de opsporing en 
vervolging van daders. Ook worden er hogere straffen geëist. 
Het is dus van belang dat de politie weet dat u een publieke 
taak uitoefent. 

3d Doe aangifte op basis van alle verzamelde informatie. Vertel 
de politie dat u als werkgever aangifte doet omdat het 
gepleegde feit is gericht tegen de functie en/of het werk van 
het slachtoffer.

3e Doe aangifte onder opgave van het adres van uw organisatie 
(domiciliekeuze). U zult wel de naam van de werknemer 
moeten opgeven. Het OM en de rechter accepteren geen 
burgerservicenummer en in beginsel ook geen personeels-
nummer in plaats van de naam van de werknemer. 

3f. Is er sprake van schade? Zorg ervoor dat de schade die al 
bekend is op het moment van het doen van aangifte, in de 
aangifte wordt opgenomen. Dit geldt zowel voor uw schade 
als die van uw werknemer. Voor het verhalen van de schade 
kunt u zich voegen in het strafproces. De politie kan u hierover 
informeren.

De Helpdesk VPT (binnenkort: expertisecentrum Veilige 
Publieke Taak) geeft advies en ondersteuning aan werkgevers 
met een publieke taak die schade lijden door agressie en 
geweld: www.helpdeskvpt.nl. 

3g De politie zal u vertellen dat uw werknemer gebruik kan 
maken van slachtofferhulp. Het is uw werknemer aan te raden 
om hier op in te gaan.

Voor meer informatie over de ondersteuning die 
Slachtofferhulp Nederland kan bieden, kunt u terecht op 
www.slachtofferhulp.nl.

3h Informeer uw werknemer over:
 § Dat hij door de politie of door de rechter kan worden 

gehoord als getuige. De oproeping gaat altijd via het adres 
van uw organisatie (in verband met domiciliekeuze, zie 3e).

 § Het mogelijke verloop van het strafproces tot en met de 
zitting.

Het is aan te raden om voor het vormgeven van uw agressie- 
en geweldsbeleid gebruik te maken van de Handreiking Agressie 
en Geweld en van de brochure Aangifte? Gewoon doen!. Deze kunt 
u aanvragen bij het programma Veilige Publieke Taak via: 
info@veiligepublieketaak.minbzk.nl. 

Stap 4
De werknemer (het slachtoffer) doet zelf aangifte. 

4a Meld het voorval bij uw werkgever en geef aan dat u aangifte 
gaat doen.

4b  Geef uw werkgever aan dat u aangifte gaat doen onder 
opgave van het adres van de organisatie (domiciliekeuze).

Bij domiciliekeuze geeft u de politie een ander adres dan  
uw woonadres op. Dat betekent dat uw adres niet in de 
processtukken komt te staan. Als u aangifte doet op uw  
eigen adres, is uw identiteit voor de dader gemakkelijk te 
achterhalen. Verdachte en diens raadsman immers hebben 
recht op alle processtukken. Uw naam komt wel in de 
processtukken te staan.

4c Vraag uw werkgever om ondersteuning bij het doen van 
aangifte en eventueel ook bij het begeleiden naar de zitting.

4d Verzamel alle informatie m.b.t. het incident. Politie, officier van 
justitie en rechter moeten zich een goed beeld kunnen vormen 
van wat er precies is gebeurd.



•	 Bij deze  informatie gaat het om de 7 W’s:
 § Wie kan in verband worden gebracht met het misdrijf 

(aangever, slachtoffer, getuige, verdachte)?
 § Wat is er precies gebeurd?
 § Waar is het misdrijf gepleegd en waar zijn eventuele 

sporen achtergebleven?
 § Waarmee is het misdrijf gepleegd (welke voorwerpen/

middelen zijn gebruikt)?
 § Op welke wijze heeft het misdrijf plaatsgevonden?
 § Wanneer heeft het misdrijf plaatsgevonden en wanneer 

hebben andere relevante feiten plaatsgevonden?
 § Waarom is het misdrijf gepleegd?

•	 Denk ook aan andere informatie zoals foto’s (van de 
situatie, personen, verwondingen), camerabeelden, de 
verklaring van een arts of van een getuige.

4e Maak een afspraak voor het doen van aangifte. Dit kan via het 
algemene nummer van de politie: 0900-8844. Is er sprake van 
een ernstig incident, dan is het van belang om zo spoedig 
mogelijk aangifte te doen. Overleg dit met de politie.

4f  Wijs de politie erop dat het gaat om de uitoefening van een 
publieke taak.

Met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn 
afspraken gemaakt over de afhandeling van agressie en 
geweld tegen functionarissen met een publieke taak.  
Zo wordt er hoge prioriteit gegeven aan de opsporing en 
vervolging van daders. Ook worden er hogere straffen geëist. 
Het is dus van belang dat de politie weet dat u een publieke 
taak uitoefent. 

4g Doe aangifte op basis van alle verzamelde informatie.  
Kies domicilie op het adres van uw werkgever.

4h Besef dat u altijd nog opgeroepen kunt worden door de  
politie of door de rechter om uw verklaring toe te lichten.  
De oproeping gaat altijd via het adres van uw werkgever  
(zie 4b en 4g).

4i  Is er sprake van schade? Zorg ervoor dat de schade die al 
bekend is op het moment van het doen van aangifte, in de 
aangifte wordt opgenomen. Voor het verhalen van de schade 
kunt u zich voegen in het strafproces. De politie kan u hierover 
informeren.

4j  Vraag uw werkgever om ondersteuning bij het verhalen  
van schade en bij nazorg (bijvoorbeeld door de schade- en 
letselcoördinator in uw organisatie). U mag die ondersteuning 
verwachten.

4k De politie zal u vragen of u gebruik wilt maken van 
slachtofferhulp. Het is verstandig om hier op in te gaan.

Voor meer informatie over de ondersteuning die 
Slachtofferhulp Nederland kan bieden, kunt u terecht  
op www.slachtofferhulp.nl.

4l  Spreek duidelijk met de politie af hoe u wordt geïnformeerd 
over de voortgang van een eventueel strafproces tot en met 
de zitting. Bijvoorbeeld wanneer en hoe u terugkoppeling 
krijgt.

Stap 5
Deze vorm van agressie is niet strafbaar; het betreft dan een 
melding en geen aangifte.

5a Werknemer: meld deze vorm van agressie altijd bij uw 
werkgever. 

5b Werkgever: zorg er voor dat u incidenten/meldingen binnen 
uw organisatie consequent en systematisch registreert en 
meld deze bij de politie.

Meldingen zijn belangrijk voor de dossiervorming. 
Het kan zijn dat een dader zich ook bij andere instanties  
heeft misdragen, of dat een dader zich bij uw organisatie  
al meerdere keren (niet strafbaar) heeft misdragen. 
Als werkgever kunt u met uw contactpersoon bij de politie 
overleggen waarvan en op welke manier u melding doet.

Stap 6
Er is twijfel over de strafbaarheid of er zijn andere redenen om te 
twijfelen aan het doen van aangifte.

6a Overleg met de politie hoe te handelen. 

6b U kunt de politie ook vragen zonodig navraag te doen bij de 
(hulp)officier van justitie.

Blijkt het na overleg met de politie een strafbaar feit te zijn?
•	 Ja. Stap 2
•	 Nee. Stap 5
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