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Aangifte, melden en schade

Agressie of bedreigingen

Als politieke ambtsdrager kunt u helaas te maken krijgen met agressie, intimidatie of bedreigingen. Wanneer het u of uw collega
overkomt is het verstandig om aangifte te doen bij de politie. Ook om daarmee bijvoorbeeld geleden schade vergoed te krijgen.
Als het betreffende incident geen strafbaar feit oplevert, kunt u het incident wel bij de politie melden. Daarmee registreert de
politie het incident en kan de informatie eruit voor de toekomst mogelijk wel bruikbaar zijn voor een nieuwe zaak tegen bijvoorbeeld dezelfde dader.

Veilige Publieke Taak

Veilige Publieke Taak (VPT) heeft landelijk als doelstelling
dat werknemers hun publieke taak veilig kunnen uitoefenen en dat agressie en geweld tegen hen verminderd
dient te worden. Er zijn op basis van deze doelstelling
op veel plekken agressie- en geweldsprotocollen
ontwikkeld.

Aangifte?
Gewoon doen!

Ook zijn er in de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA)
afspraken gemaakt tussen politie en het Openbaar
Ministerie over zaken als aangifte doen, vervolging en
o.a. verhoging van de strafeis vastgelegd. In de ELA is
verder vastgelegd dat incidenten bij mensen met een
publieke taak de hoogste prioriteit hebben. Geef
daarom bij het doen van aangifte of een melding
duidelijk aan dat het om een VPT-zaak gaat.
.

Mogelijke vragen bij het doen van aangifte en schadeverhaal

In de rol die u vervult kan de vraag opkomen of het
doen van aangifte zinvol is, en zo ja, op welke manier
dat het beste gedaan kan worden. Wat is slim bij het
doen van aangifte? Gaat u zelf aangifte doen of kan een
ander dat voor u doen? Wat wilt u als organisatie
uitstralen? Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden van doen van aangifte, bijvoorbeeld aangifte
doen onder nummer, aangifte met domiciliekeuze
(aangifte onder ander adres dan privéadres) of beperkt
anonieme aangifte.
En wanneer aangifte is gedaan en er is schade geleden,
hoe kunt u deze schade dan vergoed krijgen? Kan dit in
het strafproces of moet hier een civiele procedure voor
worden opgestart? En wat kunt u doen wanneer het
openbaar ministerie uw aangifte seponeert?

Ondersteuning

Slachtofferhulp Nederland (SHN) ondersteunt hierbij niet alleen met opvang, maar ook met het verhalen van de schade.
Waar mogelijk wordt dit al gedaan binnen het strafproces en biedt SHN ondersteuning bij dit lastige traject.
Binnen het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur zijn experts beschikbaar die politieke ambtsdragers vertrouwelijk kunnen
helpen en adviseren bij dilemma’s bij het doen van aangifte (zie ook www.weerbaarbestuur.nl).
Contactpersoon aangifte, melden en schade: Peter Peerdeman RSE, p.peerdeman@caop.nl, 06-21875962.

