
Aangifte doen? 
Zo doe je het goed en veilig!

Meer informatie over veilig aangifte doen: www.rvsmiddennederland.nl

Is er een acute situatie?

Let op:
• Maak een melding van het incident via het interne meldsysteem van de instelling.
• Neem je leidinggevende of een collega mee naar het politiebureau
• Geef je werkadres en niet je prive-adres op
• Lees je verklaring, melding of aangifte goed door, controleer of het juiste adres is 
 vermeld en vraag om een kopie.

Ja

Stap 1
• Bel 112.
• Verander niets aan de plek tenzij de 
 veiligheid in gevaar komt.
• Geef precies door wat er gebeurd is, 

waar, welke hulpdienst nodig is.

Stap 2 
• Neem contact op met je leidinggevende.
• Geef precies door wat er gebeurd is, 

waar, wanneer en door wie.

Nee

Stap 2
• De leidinggevende informeert de 
 adviseur Veiligheid en houdt hem/haar 

tijdens het hele proces op de hoogte.
• Contactpersoon voor politie overlegt 

met wijkagent of er een melding of 
aangifte wordt gedaan.

Stap 1
• Neem contact op met je leidinggevende
• Geef precies door wat er gebeurd is, 

waar, wanneer en door wie.
• Bespreek welke (persoons)gegevens 

van de cliënt je kan/mag doorgeven.
• Leidinggevende bepaalt wie contact-

persoon wordt voor politie.

Stap 3  
• De politie neemt voorlopige getuigen-

verklaringen af.
• Zorg dat evt getuigen beschikbaar zijn 

voor de politie.

Melding maken

De wijkagent kan 
de dader toespreken.

Maak een melding bij 
politie. Op deze manier 
bouwt de politie een 
dossier op.

Aangifte doen

Bezwaar akkoord 
door hulpoffi  cier. 

Bezwaar niet akkoord 
door hulpoffi  cier.

Optie 2
De leidinggevende doet 
aangifte met jou als 
getuige.

Verklaring onder 
nummer

Optie 1
Doe zelf aangifte.

• Meld dat je een publieke taak hebt.
• Heb je bezwaar tegen het geven van persoonlijke gegevens 

en is er sprake van ernstige dreiging? Dan volgt er een 
gesprek met de hulpoffi  cier van justitie

Het kan incidenteel voorkomen dat de rechter je als getuige 
wil horen.

Leidinggevende doet 
aangifte met jou als 
getuige.


