Voorbeeld

Standaardtekst
proces-verbaal
Na een incident kan iemand van de instelling aangifte doen bij de politie.
Bijvoorbeeld om het slachtoffer uit de wind te houden. Het slachtoffer legt een
verklaring af als getuige. Het is belangrijk dat dit goed wordt opgenomen in het
proces-verbaal dat de politie opstelt. Onderstaande tekst kan worden gebruikt voor
de aangifte. Neem de tekst mee als je naar de politie gaat om verwarring te
voorkomen.

P R O C E S – V E R B A A L
aangifte
Feit
Plaats delict
HKS Object
opvangcentrum
Pleegdatum/tijd

: [bijv. bedreiging, mishandeling]
: [adres instelling]
: Bijzonder gebouw/terrein,
:

Ik, verbalisant [naam politiefunctionaris], [rang], verklaar
het volgende:
Op [datum tijd], verscheen voor mij, in het politiebureau,
[naam en adres bureau] een persoon die mij opgaf te zijn:
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats
Geslacht
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats

: [naam vertegenwoordiger instelling]
:
:
:
:
:
: [werkadres]
:

Tussen [datum tijd] en [datum tijd] werd op de locatie, zoals
vermeld bij plaats delict, het in de aanhef vermelde feit
gepleegd.
Zij deed aangifte namens de benadeelde
Rechtspersoon naam
: [naam instelling]
Adres
: [adres instelling]
Postcode plaats
:
en verklaarde het volgende over het in de aanhef vermelde
incident dat plaatsvond op de locatie genoemd bij plaats
delict, tussen [datum tijd] en [datum tijd]:
“Ik ben namens de benadeelde gerechtigd tot het doen van
aangifte.
Ik doe namens de benadeelde [naam instelling] aangifte van dit
voorval. Wij doen na dit soort incidenten altijd aangifte,
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omdat wij dit gedrag van onze cliënten niet accepteren. Ik
treed dus op als aangever namens mijn collega’s.
Bij dit voorval zijn [aantal] medewerkers aanwezig geweest. Dit
waren [naam] en [naam]. Beiden komen later een
getuigenverklaring afleggen.
Ik ben zelf niet bij het voorval aanwezig geweest, maar heb het
verhaal van mijn collega’s aangehoord. Ik hoorde van deze
medewerkers dat een cliënt [naam en geboortedatum cliënt]
bedreigingen had geuit naar hen.
Hij had tegen [naam medewerker 1] geroepen: “Ik trek je kop van
je romp”. Hierbij zou hij een gebaar hebben gemaakt waarbij hij
zijn handen met grote hevigheid van elkaar af bewoog.
Tegen [naam medewerker 2] had hij gezegd: “Ik pak jou ook, ik
pak je buiten.” Dit heeft [naam cliënt] gezegd nadat hij [naam
medewerker 1] bedreigde.
Ik heb gehoord van [naam medewerker 1] en [naam medewerker 2]
dat ze zich bedreigd voelden. Ik heb ook begrepen dat [naam
medewerker 1] en [naam medewerker 2] heel bang zijn geweest.
Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het
plegen van het feit.”
Nadat de aangeefster de verklaring had doorgelezen, volhardde
zij daarbij, waarna wij ondertekenden.
De aangeefster,

De verbalisant,

[handtekening]
[naam aangeefster]

[handtekening]
[naam verbalisant]

Slachtofferzorg
Betreft [naam instelling]
U wilt de schade verhalen op de verdachte.
U wilt op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het
onderzoek.
Aanvullende gegevens verstrekt door de verbalisant
Er is informatie met betrekking tot de verdere procedure en
kans op opheldering verstrekt.
Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot
en ondertekende te [plaats] op [datum].
[handtekening]
[naam verbalisant] op ambtseed
N.B. Dit exemplaar wordt één keer verstrekt

