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Protocol Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers van de gemeente 
Midden-Groningen 2021 

 

 

Inleiding 

“De maatschappij verhardt” is een veelgehoorde uitspraak. Agressie richt zich steeds vaker tegen 

overheidspersoneel. In de meeste gevallen gaat het om verbaal geweld, maar ook fysiek geweld 

komt voor. Democratische waarden als vrijheid van meningsuiting moeten te allen tijde 

gewaarborgd blijven als voorwaarde voor het politiek functioneren van collegeleden, raadsleden en 

(plv) commissieleden. De gemeente Midden-Groningen heeft een pakket maatregelen vastgesteld 

om de veiligheid van de medewerkers en bestuurders werkzaam bij of voor de gemeente Midden-

Groningen te vergroten.  

 

Definitie agressie en geweld  

Wat verstaan we onder agressie en geweld oftewel grensoverschrijdend gedrag?  

• Welbewust fysieke kracht of macht verbaal uiten, gebruiken of ermee dreigen; 

• Gericht tegen een medewerker/politieke ambtsdragers;  

• Onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van een 

publieke taak;  

• Met als (waarschijnlijke) gevolgen: een gevoel van bedreiging, materiële schade, letsel, 

psychische schade of dood.  

Agressie en geweldssituaties kunnen zich voordoen in de uitoefening van de publieke taak, maar 

ook voorvallen gerelateerd aan het werk in de privésfeer vallen hieronder. Dit protocol is ook van 

toepassing op deze situaties. 

 

Hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag? 

Dit protocol benoemt de rollen en de stappen die worden gezet in voorkomende gevallen. De 

afweging over te volgen stappen wordt niet langer bij het betrokken collegelid of raadslid/(plv) 

commissielid gelaten. In de praktijk blijkt te vaak dat bedreigden geen aangifte durven te doen of 

vrezen niet langer waardevrij en conform hun ambtseed of -belofte hun werk te kunnen 

voortzetten.  

 

Er wordt een krachtig signaal afgegeven door de gemeente Midden-Groningen in alle gevallen, met 

welnemen van de betrokkene, aangifte te laten doen wanneer er strafbare feiten worden 

vastgesteld. Agressie en geweld is onacceptabel en wordt nooit getolereerd. Over het doen van 

aangifte wordt intern, noch extern gecommuniceerd, tenzij dit in het belang van het onderzoek is. 

Voor afscherming van persoonsgegevens wordt gezorgd, de privacy is nadrukkelijk gewaarborgd. 

Door deze werkwijze wordt, het collegelid of raadslid(plv) commissielid beschermd/uit de wind 

gehouden. Voorwaarde is wel dat de betrokkene in de rol van benadeelde, zijn of haar volledige 

medewerking verleent aan het onderzoek. 

 

1. Basisafspraak 

De basisafspraak is dat de individuele bestuurder of politicus grensoverschrijdend gedrag 

vanwege zijn of haar functie altijd intern meldt en vervolgens de vastgelegde handelswijze in dit 

protocol volgt. De afspraken zijn erop gericht regie te voeren zodra er sprake is van 

grensoverschrijdend gedrag tegen collegeleden en/of raadsleden c.q. (plv) commissieleden. 

Waar in dit protocol wordt gesproken over collegeleden en/of raadsleden wordt ook verstaan oud 

raadsleden en (plv) commissieleden voor zover grensoverschrijdend gedrag betrekking heeft op hun 
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functioneren als (voormalig) raadslid, respectievelijk op politieke werkzaamheden zoals het 

optreden als woordvoerder in commissievergaderingen. 

 

2. Melden van grensoverschrijdend gedrag 

Grensoverschrijdend gedrag wordt altijd eerst intern gemeld. 

- Raadsleden en (plv) commissieleden melden incidenten bij de burgemeester en/of de 

griffier. De burgemeester en de griffier informeren elkaar. 

- Wethouders melden incidenten bij de burgemeester en/of de gemeentesecretaris. De 

burgemeester en de gemeentesecretaris informeren elkaar. 

- De burgemeester meldt een incident bij de gemeentesecretaris en/of de griffier. De 

gemeentesecretaris en de griffier informeren elkaar. 

 

Alle meldingen worden door de griffier geregistreerd in het zaaksysteem. Op grond van artikel 10 

en 11 Wob ligt de privacy van gevoelige zaken vast. Documenten kunnen doorgestuurd worden 

bijvoorbeeld naar een advocaat maar dan worden de persoonlijke gegevens weggelaten. 

 

3. Melding en aangifte 

Grensoverschrijdend gedrag kan strafbaar zijn. Het is van groot belang dat van mogelijk 

strafbaar gedrag zo snel mogelijk aangifte wordt gedaan. Het registreren van incidenten geeft 

inzicht in de aard, de vorm en mogelijke toename of afname van incidenten binnen de gemeente 

Midden-Groningen en is de basis voor de te nemen (preventieve) maatregelen. Het registreren van 

incidenten is ook belangrijk voor het, mogelijk later, aangifte doen bij de politie en voor het 

verhalen van mogelijke schade. 

 

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag die strafbaar kunnen zijn: 

- beledigingen, (doods)bedreigingen uiten, 

- bedreiging met represailles, bedreigen (van familieleden) en uitvoeren van dreigementen, 

- schoppen, spugen en andere fysieke agressie, 

- letsel toebrengen of materiele schade veroorzaken en gedrag dat anderen in gevaar brengt, 

- het ongewenst betreden van de privésfeer van politieke ambtsdragers en hun gezinsleden.  

 

AFSPRAKEN:  

a. Grensoverschrijdend gedrag wordt altijd eerst intern gemeld. 

b. De burgemeester informeert het OM en politie hier zo spoedig mogelijk over. 

c. De burgemeester agendeert elke melding van bedreiging of agressie jegens een collegelid, 

raadslid/(plv) commissielid in de eerstvolgende vergadering met OM en politie (lokale 

driehoek). 

d. Zo spoedig mogelijk na de melding volgt een gesprek met het bedreigde collegelid, 

raadslid/(plv) commissielid met en een daartoe gespecialiseerde politieambtenaar die 

vaststelt of er sprake is van strafbare feiten. 

e. Als er geen sprake is van grensoverschrijdend gedrag zonder strafbare feiten dan is het 

altijd mogelijk contact op te nemen met de griffier. Na het contact wordt bepaald of en 

wat er nodig is. Er kan maatwerk geleverd worden ook als er zorg nodig/noodzakelijk is. Na 

het contact kan ook duidelijk worden dat er verder geen nazorg of anderszins nodig is. 

f. Als er sprake is van strafbare feiten doet, in alle gevallen met welnemen van de 

betrokkene, de gerechtigde vertegenwoordiger van de gemeente daarvan aangifte waarbij 

(im)materiële schade altijd wordt verhaald als de dader bekend is. 
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g. Over de aangifte wordt niet gecommuniceerd tenzij betrokkene daarmee instemt 

ten behoeve van het onderzoek. 

h. Het betreffende collegelid of raadslid/(plv) commissielid wordt juridisch als benadeelde 

beschouwd. 

i. Het betrokken collegelid of raadslid/(plv) commissielid verleent als benadeelde volledige 

medewerking aan het politieonderzoek. 

j. Een incident wordt geregistreerd via het Agressieregistratieformulier. Zie bijlage 1. 

 

4. Noodgevallen en alarmering beveiliging 

Wanneer zich een noodgeval voordoet, belt de bedreigde altijd 112 en geeft aan waar hij/zij zich 

bevindt en (indien mogelijk) wat de situatie is. Tijdens een noodgeval in het gemeentehuis wordt 

naast 112 ook altijd het interne noodnummer 9999 gebeld. Dit nummer is tevens de lijn naar de 

Bedrijfshulpverlening (BHV). 

 

5. Follow-up na melding en/of aangifte bij de politie 

- De Hoofdofficier van Justitie wordt, door tussenkomst van het arrondissementsparket Noord 

Nederland, door de politie op de hoogte gesteld bij een dreigingsmelding en/of een aangifte. 

- Bij dreiging tegen een persoon ligt de verantwoordelijkheid voor de beslissing over het treffen 

van beveiligingsmaatregelen, in het kader van de strafrechtelijke handhaving en het bewaken 

en beveiligen, bij de Hoofdofficier van Justitie en doet de politie voorstellen over de te nemen 

maatregelen (artikel 1 lid 2 Politiewet, aanwijzing beveiliging van personen, objecten en 

diensten). 

- Als de burgemeester zelf onderwerp is van dreiging, blijft de Hoofdofficier van Justitie 

verantwoordelijk en kan worden overlegd met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 

en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Als de burgemeester slachtoffer is, 

wordt tevens de Commissaris van de Koning op de hoogte gesteld. 

- Als het te verwachten effect en de aard van de gebeurtenis op het terrein van de openbare 

orde ligt, dan maakt de burgemeester zo nodig gebruik van zijn bevoegdheden op grond van de 

Gemeentewet. 

- Aanvullende beveiligingsmaatregelen worden in goed overleg tussen gemeente, politie en OM 

getroffen en uitgevoerd. 

- De politie voert maatregelen in de openbare ruimte uit (surveillance, cameratoezicht). 

- De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van bijzondere maatregelen aan de woning 

in het kader van (be)dreiging en maatregelen die noodzakelijk zijn vanwege specifieke 

omstandigheden en risico’s en eventueel herstel na afloop van de dreiging. 

- De werkgever is verplicht de Arbeidsinspectie te waarschuwen uiterlijk binnen 24 uur na het 

incident. De Arbeidsinspectie wordt binnen 24 uur gewaarschuwd door de burgemeester of door 

de griffier als er sprake is van een ernstig incident waarbij een politieke ambtsdrager 

lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, in het ziekenhuis moet worden opgenomen, blijvende 

schade overhoudt aan de gezondheid of overlijdt aan de gevolgen. 

-  De gemeentesecretaris en/of de griffier zorgen voor terugkoppeling aan de betrokkenen en 

aan de Gemeenteraad over de strafrechtelijke vervolging en de resultaten daarvan. 

 

6. Nazorg 

Nazorg is belangrijk, de politieke ambtsdragers – en indien nodig ook de directe familieleden en 

collega’s - kunnen ervan uitgaan dat ze ondersteund worden tijdens en na het incident van agressie 

en geweld. De burgemeester vangt de wethouder, de raadsleden en (plv) commissieleden op. De 

gemeentesecretaris en griffier organiseren de benodigde hulp. Zij kunnen te allen tijde 
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deskundigen om hulp vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vertrouwenspersoon, bedrijfsarts 

of bedrijfsmaatschappelijk werker. De mogelijkheid bestaat om slachtoffers een steun in de rug te 

geven om de gevolgen van het voorval te verwerken en zo gevolgen op de lange termijn te 

voorkomen.  

 

Specifieke regelingen voor politiek ambtsdragers 

Speciaal voor politiek ambtsdragers (bestuurders) zijn er specifieke regelingen. Dit zijn: 

 

A. Landelijk team: ondersteuningsteam weerbaar bestuur 

Wilt u weten wat u kunt doen wanneer u zich belaagd of bedreigd voelt? Of hebt u vragen rondom 

uw beveiliging of rechtshulp? Hebt u behoefte aan nazorg, voor uzelf en/of uw gezin? 

Om u bij deze vraagstukken te helpen, is het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (OT) ingericht 

(https://weerbaar-bestuur.nl/producten-en-diensten/ondersteuningsteam-weerbaar-bestuur) 

Raadsleden, wethouders en burgemeesters die geconfronteerd worden met vraagstukken rondom 

de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) kunnen hier terecht.  

 

Hoe werkt het? 

U kunt vertrouwelijk via het telefoonnummer 070-3738314 contact opnemen met contactpersonen 

van het Ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit vertrouwenspersonen van de beroeps- en 

belangenverenigingen van burgemeesters, wethouders en raadsleden. Deze contactpersoon denkt 

met u mee, adviseert en schakelt waar nodig netwerkpartners in. Dit netwerk van vak- en 

ambtsgenoten en ervaringsdeskundigen in de regio is beschikbaar voor snelle, praktische adviezen. 

Ook kunnen experts op het gebied van bijvoorbeeld beveiliging, rechtshulp en nazorg worden 

ingeschakeld.  

 

B. Rechtsbijstand 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kent een ‘collegebeschermingsverzekering’. 

Burgemeesters en wethouders, maar ook raadsleden die geconfronteerd worden met bedreigingen, 

agressie en geweld kunnen een beroep doen op juridische begeleiding/advies. 

https://vng.nl/files/vng/pagina_attachments/2016/vngv-collegebeschermingspolis-brochure.pdf 

In de verzekering is ook opgenomen dat slachtoffers, indien zij hier gebruik van wensen te maken, 

een beroep kunnen doen op traumabegeleiding.  

 
  

https://weerbaar-bestuur.nl/producten-en-diensten/ondersteuningsteam-weerbaar-bestuur
https://vng.nl/files/vng/pagina_attachments/2016/vngv-collegebeschermingspolis-brochure.pdf
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Bijlage 1: Agressieregistratieformulier 

 

 

 
 

 

 

 

 

Registratienummer:  

 
  

Datum incident:  

 
  

Plaats incident:  

 
  

  

Klant / cliëntgegevens Naam: 

 

Indien onbekend (omschrijving agressor):  

 
  

Adres:  

 
  

Postcode:  

 
  

Geboortedatum:  

 
  

Reden van contact/bezoek:  

 
  

  

Gegevens medewerker: Naam:  

 
  

Naam betrokken collega:  

 
  

Rapportagedatum:  

 
   

Soort incident:  

O Verbale agressie  O Bedreiging / Fysieke   

O Discriminatie   O Seksuele intimidatie  

O Intimidatie   O Agressie  
 

Genomen maatregelen:  

1. Waarschuwing: 
•  

2. Ordegesprek: 

 

3. Aangifte bij de politie: 

 

4. Pandverbod: 

  

5. Geen van allen:  
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Nazorg: 

O  Eerste opvanggesprek 

O  Vervolggesprek 

O    Psychische ondersteuning 

O    Juridische ondersteuning 

O    Geen van allen  

  

Toelichting en omschrijving incident  

Neem in de toelichting de volgende zaken mee: rol van alle betrokkenen, wat was de oorzaak van 
het ontstaan van het agressief gedrag, zijn er hulpmiddelen gebruikt en zo ja welke zijn toegepast, 
welke maatregelen zijn genomen om de agressie te stoppen, of er materiële of psychische schade is 
geleden.  

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

  

  


