
Geweldsincidenten tegen werknemers met een publieke taak, jaarwisseling 2011-2012 
 

Het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV) publiceerde op 6/1/2012 een overzicht van inci-

denten die omstreeks de jaarwisseling hadden plaatsgevonden. Er zijn 186 geweldsincidenten tegen werk-

nemers met een publieke taak geregistreerd (tabel 1). Daarvan waren 155 geweldsincidenten (83%) tegen 

politieagenten gericht. En onder de 143 personen die werden aangehouden in verband met gewelds-

incidenten tegen werknemers met een publieke taak, waren er zelfs 132 (ruim 92%) die van geweld tegen 

politieagenten werden verdacht. Gezien het feit dat men politieagenten in het alledaagse spraakgebruik 

niet tot de hulverleners rekent, is het dus uiterst misleidend om de geweldsincidenten tegen werknemers 

met een publieke taak als geweldsincidenten tegen hulpverleners te kenschetsen.  

Het CCV rapporteerde tevens gegevens over de aard van de zogenaamde geweldsincidenten tegen politie-

agenten. Van de 214 strafbare feiten die tijdens de jaarwisseling tegen politieagenten waren gepleegd, 

behoorden er 108 (50%) tot de categorie belediging. Van deze 108 geregistreerde gevallen van belediging 

leidden er slechts 66 (61%) tot een formele beschulding. Maar van de 132 aangehouden personen die ver-

dacht werden van geweld tegen politieagenten, werder er 66, dat is 50%, (uitsluitend dan wel onder meer) 

van belediging van politieagenten beschuldigd. Hieruit volgt dat belediging een groot aandeel heeft in de 

zogenaamde geweldsincidenten tegen politieagenten. Gezien het feit dat men uitschelden of beledigen in 

het alledaagse spraakgebruik niet tot het uitoefenen van geweld rekent, is het uiterst misleidend zonder 

nadere toelichting van geweldsincidenten te spreken als men daarmee niet alleen (het uitoefenen van of 

bedreigen met) fysiek geweld maar ook verbaal geweld bedoelt. 

 

Tabel 1. Geweldsincidenten tegen werknemers met een publieke taak, jaarwisseling 2011-2012  
Bron: http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/overlast-jaarwisseling/oud-nieuw_2011-2012.pdf 

 

totaal aantal 

gewelds-

incidenten 

waarvan 

gewelds- 

incidenten 

zonder 

aanhoudingen 

aantal 

aangehouden personen 

totaal (hori-

zontaal %) 

totaal (verti-

caal %) 

geregistreerde geweldsincidenten 

tegen werknemers met een publieke taak 
186 (100%) ≥ 43 (≥ 23%) 143 (77%) 143 (100%) 

waarvan tegen politieagenten 155 (83%) ≥ 23 (≥ 15%) 132 (85%) 132 (92,5%) 

waarvan tegen brandweer, ambulance-

diensten en spoedeisende hulp 
17 (9%) ≥ 12 (≥ 71%) 5 (29%) 5 (3,5%) 

waarvan tegen overige werknemers 

met een publieke taak 
14 (8%) ≥ 8 (≥ 57%) 6 (43%) 6 (4%) 

 

Tabel 2. Strafbare feiten tegen politieagenten, jaarwisseling 2011-2012 

Bron: http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/overlast-jaarwisseling/oud-nieuw_2011-2012.pdf 

 
totaal aantal 

strafbare 

feiten 

waarvan 

strafbare 

feiten zonder 

aanhoudingen 

aantal 

aangehouden personen 

totaal (hori-

zontaal %) 
totaal (verti-

caal %) 

strafbare feiten tegen politieagenten 
(n.b.: één aanhouding kan >1 feit omvatten!) 

214 (100%) ??? 166 (78%) 166 (100%) 

waarvan (poging tot) zware mish. 10 (5%) --- 10 (100%) 10 (6%) 

waarvan mishandeling 21 (10%) --- 21 (100%) 21 (13%) 

waarvan bedreiging 24 (11%) ??? 23 (96%) 23 (14%) 

waarvan openlijke geweldpleging 51 (24%) ??? 46 (90%) 46 (28%) 

waarvan belediging 108 (50%) ??? 66 (61%) 66 (40%) 

waarvan overige of ongespecificeerd p.m. ??? p.m. p.m. 
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