
Bedreiging en intimidatie
Raadsleden bevinden zich in de frontlinie van de democratie. Doordat zij zo dichtbij de burgers staan, 
kunnen zij helaas ook te maken krijgen met intimidatie, bedreiging en agressie. Slachtofferschap van agressie en geweld onder 

raadsleden lijkt sinds 2014 toe te nemen. Verbale 
agressie komt het vaakst voor (25%), gevolgd door 
bedreiging/intimidatie (11%) en fysieke agressie (1%).

Reactie bij incidenten
Wat kun je doen als je met agressie en intimidatie te maken krijgt?

Preventieve actie
Wat kun je doen om agressie en intimidatie te voorkomen?

De overheid neemt allerlei maatregelen om de veiligheid van politieke ambtsdragers te vergroten. 
U kunt echter zelf ook maatregelen nemen om de kans slachtoffer te worden van agressie en 
geweld te verkleinen.

Raadsleden 
melden 

incidenten bij 
de gri�er.

De gri�er stelt de 
burgemeester op 

de hoogte.

De ambtelijke 
coördinator 

agressie en geweld 
wordt over alle 

indicenten 
geïnformeerd.

Beperk het risico dat derden toegang 
krijgen tot uw informatie door het 
treffen en actueel houden van 
(digitale) beveiligingsmaatregelen.

Wees op de hoogte van de verschil-
lende beveiligingsprocedures op de 
plek waar je werkt.

Zorg ervoor dat je op de 
hoogte bent van de actuele 
situatie in het land dat je 
gaat bezoeken. 

Zorg voor een veilige woning door o.a. 
sleutelbeheer, een alarmsysteem, een deurbel 
intercom met videobeeld, buitenverlichting 
en beveiligde deuren en ramen. 

Veel raadsbesluiten raken inwoners persoonlijk. Soms komt daar emotie bij kijken, wat heel begrijpelijk is. Maar als 
raadslid moet je een grens trekken wanneer een confrontatie met een inwoner onprettig of onveilig voelt. Meld het 
daarom altijd bij de gemeente wanneer je het idee hebt dat iets intimiderend of bedreigend is. Een goed gesprek is 
vaak al effectief voor meer wederzijds begrip. Maar ook als je voor deze optie kiest is het belangrijk een melding te 
doen, zodat het incident wordt geregistreerd.

advies en 
ondersteuning

Plan reizen van tevoren zorgvuldig 
en zorg ervoor dat je zo mogelijk 
altijd in gezelschap reist.

Weet met wie u communi-
ceert en kies bewust welke 
informatie u online plaatst.
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Doe hier 
een zelfscan 

Kijk hier voor 
meer informatie

Opvang en nazorg 
gebeurt in eerste 
instantie door de 
burgemeester en 
eventueel door het 
interne (ambtelijke) 
collegiale opvangteam. 
Indien nodig wordt er 
extern professionele 
hulp ingeschakeld.

Het is ook altijd mogelijk om het 
Ondersteuningsteam Weerbaar 
Bestuur in te schakelen. 

Mogelijke maatregelen: 

        Mondelinge of schriftelijke waarschuwing
        Ontzegging van toegang tot de gemeentlijke                    
        gebouwen
        Melding of aangifte bij de politie, eventueel 
        overleg met het OM

Sanctie
beleid

https://hetccv.nl/onderwerpen/veiligheid-politieke-ambtsdragers/zelfscan-persoonlijke-veiligheid/start-de-zelfscan-persoonlijke-veiligheid/
https://www.lokale-democratie.nl/netwerkweerbaarbestuur/ondersteuningsteam

