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In 2015 zegde de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer een fenomeenonderzoek toe 
over de wijze waarop criminelen lokale besluitvorming proberen te beïnvloeden. Dit onderzoek1 dat in 
opdracht van het WODC is uitgevoerd werd recent opgeleverd en behandelt drie varianten van invloed 
te weten bedreiging, omkoping en infiltratie. Het vormt een goede aanleiding om stil te staan bij de 
kwetsbaarheid van het lokaal bestuur, wat politieke ambtsdragers daar zelf aan kunnen doen en de 
wijze waarop politie en justitie daar mee omgaan. In dit artikel wordt voornamelijk bij de 
beïnvloedingsvariant bedreiging stilgestaan. 
  

 
Deze anekdote is om meerdere reden illustratief. Niet alleen omdat er mogelijk iets uit af te leiden valt 
over de aangiftebereidheid van politieke ambtsdragers maar ook vanwege de titel van het 
rondetafelgesprek "Bedreiging van publieke ambtsdragers”. Het frame ΅Bedreigd bestuur" is weliswaar 
pakkend en duidt de kwetsbaarbaarheid van de democratische besluitvorming maar leidt in de dag 
dagelijkse praktijk niet zelden tot een onbevredigende ervaring.  
 
 
Aard en omvang bedreiging politiek ambtsdragers 
In het onderzoek worden de percentages vermeld van het aantal respondenten dat heeft aangegeven 
in hun huidige functie bedreigd te zijn. Zij moesten zelf aangeven of een crimineel oogmerk aanleiding 
was voor de beïnvloeding. Bedreigingen zonder crimineel oogmerk, bijvoorbeeld in het kader van de 
opvang van asielzoekers in de gemeente of die een persoonlijk geschil heeft met de gemeente, vielen 
uitdrukkelijk buiten het onderzoek. Wat opvalt, is dat bijna een kwart van de burgemeesters zelf 
aangeeft crimineel bedreigd te zijn. (tabel1) 
 

                                                        
1 Winter & Woestenburg (2017), "Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur", Groningen 
Pro Facto in opdracht WODC 

Op 15 mei 2016 vond in de Aletta Jacobszaal in het gebouw van de Tweede Kamer een 
rondetafelgesprek over 'Bedreiging van publieke ambtsdragers' plaats tussen Tweede 
Kamerleden en vertegenwoordigers van politie, OM, de rechterlijke macht en de 
wetenschap. In het tweede blok van het rondetafelgesprek vroeg de heer Huberts, 
Hoogleraar Integriteit en bestuur aan de VU, of hij voordat de Kamerleden daartoe 
overgingen hij hen eens een vraag zou mogen stellen. Dat novum viel in goede aard en 
Huberts vroeg aan de Kamerleden of degene van hen die wel eens bedreigd was de hand 
wilde opsteken. Alle vijf de Kamerleden staken hun hand op. Vervolgens verzocht Huberts 
de Kamerleden om de hand op steken indien ze daarvan aangifte hadden gedaan. Geen 
van de Kamerleden stak zijn of haar hand op.  
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Tabel 1 Bron Pro Facto fenomeen onderzoek naar Criminele beïnvloeding van het lokale 
openbaar bestuur 

Bedreiging met crimineel 
oogmerk 

Netto 
populatie 

Respons 
absoluut 

Bedreigd 
absoluut 

 Aangifte   

Burgemeesters 376 225 54 (24%)  26   

Wethouders 1307 658 61 (11%)  16   

Raadsleden 8207 2445 195 (8%)  34   

TOTAAL 9881 3328 310 (11%)  76   

 
Aangifte  
Uit het overzicht valt op te maken dat de door de respondenten gepercipieerde bedreiging met 
crimineel oogmerk slecht in een beperkt aantal gevallen tot aangifte leidt. Als argumenten om geen 
aangifte te doen werd door de respondenten in het fenomeenonderzoek genoemd:  

 de bedreiging was volgens de respondent niet ernstig of concreet genoeg 

 de bedreiging was strafrechtelijk moeilijk te bewijzen en te vervolgen 

  er hebben gesprekken met de bedreigers plaats gevonden en dat was voor de betrokkene 
afdoende 

 door aangifte te doen zou (naar mening van de respondent) de situatie (mogelijk) escaleren 
Op zich geen onbekende argumenten hoewel een afdoend gesprek met een bedreiger met een 
crimineel en ondermijnend oogmerk op zijn minst opmerkelijk te noemen is.  
Het doen van aangifte blijft echter van belang om een heldere norm te stellen. Tot hier en niet verder. 
Om die reden zijn ook de eenduidig landelijke afspraken in het kader van de veilige publieke taak tot 
stand gekomen. Die afspraken, waaronder ook politieke ambtsdragers vallen, richten zich op een 
versnelde afhandeling door politie en OM en een hogere strafeis.  
 
Onbevredigend 
De volgende passage2 uit het voornoemde fenomeenonderzoek  maakt het ongewenste neveneffect 
van het frame 'bedreigd' bestuur in de praktijk nog eens duidelijk. "Wat door meerdere bedreigde 
respondenten is genoemd, is dat geen aangifte kan worden gedaan omdat de politie en/ of het 
openbaar Ministerie er 'niets mee gaat doen'.  In dit onderzoek is verschillende malen naar voren 
gekomen dat respondenten die bedreigd zijn wel hebben overlegd met de politie en/ of het Openbaar 
Ministerie, maar dat er niet voldoende informatie en bewijs beschikbaar was om aangifte te doen en 
vervolging te starten. Door de betreffende respondenten werd deze ontmoediging als onbevredigend 
ervaren. "  
 
Zo gesteld lijkt het alsof politieke ambtsdragers vogelvrij zijn. Dit is echter geenszins het geval. 
Essentieel is om daarbij het frame 'bedreigd' bestuur te verrijken en tevens te spreken over 'belaagd' 
bestuur. Het strafrechtartikel belaging, in normaal taalgebruik beter bekend als 'stalking', heeft alle 
elementen in zich om met succes over te gaan tot aangifte en vervolging wanneer er sprake is van 
onrechtmatige beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur. Voorwaarde is dat de stelselmatige 
stapeling van intimidatie en pesterijen, die op zich nog geen strafbare bedreiging opleveren, wordt 
aangetoond.  
 
Ook het Pro Facto onderzoek gaat uit van het delict bedreiging als vorm van beïnvloeding en laat 
belaging buiten beschouwing. Het fenomeenonderzoek is mede daardoor niet zo zeer 'diepgravend' 
zoals in de slotbeschouwing van de samenvatting staat omschreven, maar eerder 'omvangrijk' gezien 
het grote aantal respondenten. Dat neemt niet weg dat het een waardevolle momentopname geeft. 
 
Belaagd raadslid 
In de gemeenteraad van Hilversum werd in 2014 een raadslid 'bedreigd' toen de opvang van 
asielzoekers prominent op de politieke agenda stond. Op Facebook werden met regelmaat berichten 
aan het raadslid gestuurd die niets aan de verbeelding over lieten (afbeelding 1).  

 

                                                        
2 Pagina 64, Winter & Woestenburg (2017), "Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur", 
Groningen Pro Facto in opdracht WODC 
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Afbeelding 1 Facebook bericht  raadslid in Hilversum 

   
Het raadslid dat naar aanleiding van dit bericht op Facebook aangifte van bedreiging wilde doen, 
kreeg in eerste aanleg net als in het Pro Facto rapport te horen dat, hoe intimiderend het bericht ook, 
het niet als strafbare bedreiging aangemerkt kon worden.  
 
Een ander voorbeeld dat recent nog ¨Zondag met Lubach¨ haalde staat in het boek "De achterkant 
van Nederland"3. Dit boek werd ter bewustwording door de burgemeester in Hilversum aan alle 
raadsleden aangeboden. Het voorbeeld betrof een citaat van de burgemeester van Heusden: 
"Natuurlijk word ik ook wel eens bedreigd, het doet me niks. We trekken de lijn door, je moet niet 
wijken. Het is soms lastig voor je privésituatie. Je gaat om half twaalf naar bed, knipt het licht uit, krijg 
je vijf minuten later een sms'je. 'Welterusten', staat er. ..." 
 
In het geval van het Hilversumse raadslid bleef het niet bij één intimiderend bericht op Facebook, er 
volgden vileine sms'jes na bijdragen in de raadsvergadering en uitwerpselen op de stoep voor het huis 
van het raadslid. Uiteindelijk zag het Openbaar Ministerie voldoende grond in die stapeling van 
incidenten voor vervolging en werd door het raadslid aangifte van belaging gedaan.  
 
Protocol 
Het voorval vormde voor burgemeester Broertjes aanleiding om het agressie protocol in Hilversum 
onder de loep te nemen. Hij signaleerde onder meer dat het melden van incidenten van beïnvloeding 
nog te wensen overliet terwijl politici naar buiten toe wel meldden bedreigd te zijn.  
Broertjes nam het voortouw door als gemeente de fictieve rol van werkgever voor politieke 
ambtsdragers in zijn gemeente te vervullen. In het kader van de veilige publieke taak doen veel 
werkgevers namens hun werknemers aangifte. Strikt formeel is de burgemeester noch de gemeente 

                                                        
3 Pagina 28, Tops &Tromp (2017)"De achterkant van Nederland, hoe onder- en bovenwereld 
verstrengeld raken", Amsterdam: Balans 
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de werkgever van raadsleden. Sterker nog, de burgemeester legt verantwoording af aan de 
gemeenteraad. Toch was dit een belangrijke stap om meerdere redenen.  
Door met instemming van het raadslid in alle gevallen de gemeente aangifte te laten doen werd het 
ten eerste mogelijk om eenduidig de norm vast te stellen en uit te dragen. Ten tweede ging er een 
beschermende werking vanuit naar de betrokken politieke ambtsdrager. 
 
Hygiëne factoren  
Om tot een dergelijke eenduidige werkwijze te komen was het wel nodig om de nadruk te verleggen 
van partijpolitieke verschillen in de gemeenteraad naar collectieve collegialiteit. Ook werd afgesproken 
om alle incidenten van onrechtmatige beïnvloeding altijd te melden. Die meldingen worden dan door 
de burgemeester in de lokale driehoek met politie en het OM besproken. Dat maakt het mogelijk om al 
in een vroegtijdig stadium te beschouwen wanneer er sprake is van een vervolgbaar strafbaar feit en 
overgegaan kan worden tot het doen van aangifte. Door het bespreken van de meldingen in de 
driehoek ontstaat bovendien goed zicht op de criminele beïnvloeding en ondermijning van het lokale 
openbaar bestuur.  
 
Op voordracht van de VNG heeft onder meer in Gelderland een aantal informatieavonden voor 
griffiers en raadsleden over een agressie protocol plaatsgevonden. In steeds meer gemeenten 
bestaan daar goede voorbeelden van. Het is goed te zien dat steeds meer politieke ambtsdragers 
bewust raken van wat zij zelf kunnen doen en afspreken om criminele beïnvloeding aan te pakken. 
Een breed bewustzijn van het onderscheid tussen bedreiging en belaging zal daar zeker aan 
bijdragen.  
 
 


