Wanneer is agressief gedrag strafbaar?
Dader past verbaal geweld toe:
Strafbaar?
Bedreigen (of
Ja, indien
dreigbrief)
gedreigd wordt
met:

Beledigen

Ja, indien:

Schelden /
schreeuwen
Vernederen

Onder
omstandigheden
Onder
omstandigheden
Onder
omstandigheden

Treiteren /
pesten

Dwingend
gedrag

Onder
omstandigheden

Chanteren

Onder
omstandigheden

Wanneer?
 openlijk geweld (geweld is de
openbaarheid door 2 personen of meer)
 enig misdrijf waardoor de algemene
veiligheid van personen en/of goederen
of de verlening van diensten kan
ontstaan
 verkrachting / feitelijk aanranden van de
eerbaarheid
 enig misdrijf tegen het leven gericht
 gijzeling
 zware mishandeling
 brandstichting
 terrorisme
 openbaar mondeling of
 bij geschrift/afbeelding of
 in tegenwoordigheid slachtoffer
mondeling of door feitelijkheden of
 door aangeboden geschrift/afbeelding
Als het een belediging of bedreiging betreft
Als het een belediging betreft
 Als het een belediging betreft of als het
stalkingachtige vormen aanneemt:
 gericht op de persoon van de werknemer
 diens persoonlijke levenssfeer wordt
daarbij stelselmatig beïnvloedt
 houdt gedurende langere periode aan
 heeft het oogmerk om die werknemer
bang te maken, wat van werknemer
gedaan te krijgen of die werknemer te
beletten iets te doen
Indien het leidt tot dwang om een
ambtshandeling door een ambtenaar te
volvoeren of na te laten tegen van nietambtenaren
Indien het leidt tot dwang om een
ambtshandeling te volvoeren of n ate laten

Welk(e) feit(en)?
Art. 285 sr
(bedreiging)

Art. 266/267 sr
(belediging)

Art. 266, 267 en
285 sr
Art. 266 en 267
sr
Art. 266, 267 sr
Art. 285b sr
(belaging,
stalking)

Eventueel art.
179 sr
(ambtsdwang)
Art. 179 sr
Art. 284 sr
(dwang)
Art. 179 sr
(ambtsdwang)
Art. 317 sr
(afpersing)
Art. 318 sr
(afdreiging)

Dader past fysiek geweld toe:

Slaan
Schoppen
Spugen

Ja
Ja
Ja

Wanneer?
Als het gedrag pijn doet of letsel teweeg
bracht.
Als het gebeurt om aangever bang te
maken.
Mits het pijn doet of letsel teweeg brengt.
Mits het pijn doet of letsel teweeg brengt.
Mits gericht wordt gespuugd.

Verwonden
Fysiek
hinderen (bijv..
de weg
versperren)

Ja
Onder
omstandigheden

Mits het opzettelijk gebeurt.
Indien het verzet tegen een (actieve)
ambtsverrichting betreft (wederspannigheid)

Duwen,
trekken,
vastgrijpen

Strafbaar?
Onder
omstandigheden

In geval van niet weggaan ondanks
vordering.
Gooien met
voorwerpen
(bijv. meubilair
of stenen)

Onder
omstandigheden

Stalken

Ja

Verkrachting

Ja

Indien gericht tegen het slachtoffer, evt.
bedreiging of poging zware mishandeling /
doodslag.
Als door het gooien een ambtsverrichting
wordt afgedwongen kan dit ambtsdwang
opleveren.
Indien verstoring openbare orde evt.
openlijk geweld.
Als de voorwerpen beschadigt raken kan dit
vernieling opleveren (benadeelde is de
eigenaar)
Indien het wederrechtelijk en stelselmatig
gebeurd en de persoonlijke levenssfeer in
het geding is.

Welk(e) feit(en)?
Art. 300 sr
(mishandeling)
Art. 285 sr
Art. 300 sr
Art. 300 sr
Art. 266 en 267
sr
Art. 300 sr
Art. 180 sr
(wederspannigheid).
Evt. De
plaatselijke
verordeningen.
Art. 138 sr
(lokaal- /
huisvredebreuk)
Art. 285 sr
(bedreiging)
Art. 302, 287 jo
45 sr
Art. 179 sr
Art. 141 sr
Art. 350 sr
(vernieling)
Art. 285 sr

Art. 242 sr

Overig:

Vernielen van
voorwerpen

Strafbaar?
Ja

Wanneer?
Gewone voorwerpen
Water- of gas- of rioolwerken o.i.d.
Elektriciteitswerken
i.g.v. brandstichting
i.g.v. telecommunicatiewerken
i.g.v. werken t.b.v. openbaar verkeer of
luchtverkeer
i.g.v. een gebouw

Welk(e) feit(en)?
Art. 350 sr
Art. 161 sr
Art. 161 bis ev
Art. 157-159 sr
Art. 161 quinies
ev
Art. 162-163,
166-169 sr
Art. 171-171 sr

Diefstal
eigendommen
Roofoverval
Bommelding
Seksuele
chantage

Ja

Art. 310 sr ev

Ja
Ja
Onder
omstandigheden

Aanranding,
betasting,
knijpen e.d.
Discriminatie
naar sekse
Discriminatie
naar
huidskleur
Discriminatie
naar geloofsovertuiging
Discriminatie
naar seksuele
geaardheid of
voorkeur
Discriminatie
naar leeftijd

Ja

Bedreigend met bijv. verkrachting
i.g.v. verkrachting
i.g.v. ontuchtige handelingen
Indien het ontuchtige handelingen betreft

Art. 312 sr ev
Art. 142a lid 2
Art. 285 sr
Art. 242 sr
Art. 246 sr
Art. 246 sr

Onder
omstandigheden
Ja

Indien beledigend

Art. 266/267 sr

Indien beledigend

Art. 137c sr

Ja

Indien beledigend

Art. 137c sr
Evt. art. 147 sr

Ja

Indien beledigend

Art. 137c sr

Onder
omstandigheden

Art. 266/267 sr

