Anoniem aangifte doen
In bepaalde gevallen kan een werknemer redenen hebben om alleen aangifte te doen als zijn identiteit of
persoonlijke gegevens niet bekend worden bij de verdachte(n). Redenen kunnen angst voor represailles, overlast
of een andere belemmering zijn. Overigens heeft het in het kader van het strafproces wel de voorkeur om “op
naam” aangifte te doen omdat dit de verklaringen betrouwbaarder en beter toetsbaar zijn.
Er zijn de volgende mogelijkheden om (deels) anoniem aangifte te doen. Hierbij bestaat de mogelijkheid om
aangifte te doen door de werknemer zelf of als waterschap:
•
Aangifte door de werknemer:
o Een gedeeltelijke anonieme aangifte: domiciliekeuze. Hierbij geeft de werknemer wel zijn naam
maar wordt een ander adres dan het woonadres opgegeven. Dit kan bijvoorbeeld het adres van
het waterschap zijn.
o Werknemer doet aangifte onder nummer. De naam en het adres zijn dan alleen bekend bij de
politie (het Slachtofferloket). De hulpofficier van Justitie geeft advies of aangifte onder nummer
mogelijk is. Indien hij een negatief advies geeft kan de werknemer aangifte doen met
domiciliekeuze of kan de officier van justitie beslissen of de zaak verder wordt doorgezet.
o Beperkt anoniem aangifte doen: de werknemer vraagt aan de politie om verdergaande
bescherming dan domiciliekeuze en aangifte onder nummer. Als dit wordt toegewezen komen
er geen gegevens (naam, adres, etc.) die herleidbaar zijn tot de werknemer.
•
Aangifte door het waterschap:
o Het waterschap doet aangifte namens de werknemer onder domicilie. De werknemer geeft in
zijn verklaring zijn naam en domicilieadres op (adres werknemer blijft onbekend). Bij deze
aangifte hoeft de werknemer niet mee naar het politiebureau om aangifte te doen. Een
schriftelijke, en door de werknemer ondertekende, verklaring (wel met naam werknemer)
volstaat.
o Het waterschap doet aangifte namens de werknemer waarbij geen naam en geen adres wordt
genoemd. Hierbij hoeft de werknemer wederom niet mee naar het politiebureau en volstaat een
door de werknemer ondertekende verklaring. De verklaring bevat geen voor- en achternaam
maar bijvoorbeeld een personeelsnummer. De hulpofficier van Justitie dient voor deze vorm
van aangifte advies te geven. De naam en het feitelijke adres zijn wel bekend bij de politie
(bureau Slachtofferhulp).
Meer weten? Kijk op de website van het Expertisecentrum Veilig Publieke Taak (www.evpt.nl) bij het onderwerp
“aanpak agressie” en het subonderwerp 8 maatregelen (maatregel 6 gaat over aangifte doen).

