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WIGMAN GIJSBERTS & 

VAN WEEGBERG 

advocaten 

Specialisten in personen- en familierecht  
 

Ruime ervaring en kennis Adresgegevens: 
 
op het gebied van:    Adelheidstraat 74 

2595 EE Den Haag 
Telefoon: 070 – 3818915 

-  echtscheidingen    Fax: 070 – 3855451 
 
-  omgangsrecht     www.wgw-advocaten.nl 

info@wgw-advocaten.nl 
-  recht op informatie 

E-mail Mr. Wigman: 
-  ouderlijk gezag    wigman@wgw-advocaten.nl 
 
-  kinderalimentatie    E-mail Mr. Sardjoe: 

sardjoe@wgw-advocaten.nl 
-  partneralimentatie 

E-mail Mr. van Weegberg: 
-  boedelverdelingen      vanweegberg@wgw-advocaten.nl 
 

 

Daarnaast heeft ons kantoor zich gespecialiseerd in  
het arbeidsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht. 

 

Belt u ons gerust voor een afspraak, informatie of een 
second opinion. 

Recht toe Recht aan 
 

Aangifte doen en het opnemen daarvan 
 

 
Stel, u wilt aangifte doen van een valse aangifte (artikel 188 
SR) of van onttrekking aan het gezamenlijk gezag (artikel 279 
SR) omdat de omgangsregeling niet wordt nagekomen. U gaat 
naar het politiebureau, u legt de situatie uit en u wilt dat de 
agent de aangifte opneemt. Vervolgens blijkt de agent in 
kwestie de aangifte niet te willen opnemen en verwijst hij u 
door naar een advocaat. 
 
Mag de agent weigeren uw aangifte op te nemen? 
 
De theorie 
Politieambtenaren zijn wettelijk verplicht om aangiften van 
strafbare feiten op te nemen. Zelfs als de politie twijfelt aan de 
aangifte of twijfelt aan de strafbaarheid van het feit, zijn ze 
verplicht de aangifte op te nemen.  
 
Wettelijk staat dit geregeld in artikel 161 en verder van het 
Wetboek van Strafvordering (SV). 
 
Artikel 161 SV:  Ieder die kennis draagt van een 

begaan strafbaar feit is bevoegd 
daarvan aangifte of klachte te doen. 

 
De bevoegde ambtenaar is op grond van artikel 163 lid 5 
verplicht de aangifte in ontvangst te nemen. Hij is niet alleen 
verplicht tot het ontvangen van de aangifte, hij dient deze 
voorts onverwijld te doen toekomen aan de officier van justitie.  
 
Artikel 163 lid 5 SV Tot het ontvangen van de aangiften 

(...) zijn de (opsporings)ambtenaren 
verplicht. 

 
De officier van justitie beslist uiteindelijk wat men met de 
aangifte doet. Tegen zijn oordeel staat beroep open bij de 
rechter op grond van een artikel 12 procedure (art 12 Wetboek 
van Strafvordering).  
 
 
De praktijk 
In praktijk blijkt het regelmatig anders te gaan. U wilt wel 
aangifte doen, maar de agent neemt de aangifte niet op. 
Bijvoorbeeld omdat hij vindt dat het geen strafbaar feit is, of dat 
er onvoldoende bewijzen zijn. Daarmee gaat de agent op de 
stoel van de officier van justitie zitten: niet de agent, maar de 
officier neemt uiteindelijk de beslissing over het wel of niet 
vervolgen. 
 
De ombudsman zegt er het volgende over. ‘Ook ik krijg 
klachten van mensen die hun aangifte bij de politie niet kwijt 
kunnen. Dat vind ik vreemd, want naar mijn idee is het simpel: 
de wet verplicht de politie om aangiftes op te nemen. Zelfs als 
een agent twijfelt of er wel sprake is van een strafbaar feit, mag 
hij de aangifte niet weigeren. Alleen bij hoge uitzondering is dit 
mogelijk. Verder is de politie verplicht om de aangifte op te 
nemen op het moment dat die gedaan wordt. Als dat op dat 
moment niet mogelijk is, dan moet het zo snel mogelijk wél 
gebeuren. Duidelijke regels lijkt mij.’ 
 

Wat nu te doen als u problemen heeft met het doen van 
aangifte? De eerste stap is om rustig en beleefd te blijven en 
duidelijk tegen de agent te zeggen dat u toch aangifte wilt 
doen. Dreig eventueel met een klacht en vraag naar de naam 
van de agent. Als dat niet tot resultaat leidt, kunt u een klacht 
indienen bij de politie zelf.  Komt u er met de politie niet uit, dan 
kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman 
(www.nationaleombudsman.nl of 0800-335555). 
 
Omdat de behandeling van een klacht enige tijd zal kosten, 
raad ik u aan in ieder geval een mutatie bij de politie te laten 
opmaken waarin u melding maakt van het strafbare feit en 
waarin u aangeeft dat uw aangifte niet wordt opgenomen. 
 
Vraag altijd een kopie mee van uw aangifte of uw mutatie! 
 
 
Conclusie 
De theorie is de praktijk niet bij het doen van aangiften. Uit de 
wet blijkt duidelijk dat de aangifte van een strafbaar feit moet 
worden opgenomen. Wellicht kan het helpen om de 
dienstdoende agent te wijzen op de artikelen 161 en 163 lid 5 
van het Wetboek van Strafvordering. 
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag   
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