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Aangifte doen, wanneer wel en niet en hoe werkt dat precies? 

 

Nadat een strafbaar feit heeft plaatsgevonden kan er aangifte worden 

gedaan. Nadat aangifte is gedaan, kan een onderzoek door (meestal) de 

politie gestart worden, waarna de officier van justitie van het Openbaar 

Ministerie beslist of een verdachte wordt vervolgd. De officier van justitie 

heeft ook de bevoegdheid om zonder aangifte opdracht te geven tot een 

opsporingsonderzoek en mag dan ook zelf beslissen dat er vervolgd moet 

worden. 

 

In sommige gevallen is het verplicht om aangifte te doen. Dat is in de 

volgende gevallen:  

Artikel 160 Sv 

1. Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de 

artikelen 92-110 Sr1, art. 157 t/m 167c2, voor zover daardoor 

levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 2943 

en 296 Sr, van mensenroof of van verkrachting, is verplicht daarvan 

onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar. Deze 

verplichting geldt ook ten aanzien van een ieder die kennis draagt 

van een terroristisch misdrijf. 

2. De bepaling van het eerste lid is niet van toepassing op hem die 

door de aangifte gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van 

zichzelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het 

afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen. 

3. Ook is ieder die kennis draagt dat iemand gevangen gehouden 

wordt op een plaats die niet wettig daarvoor bestemd is, verplicht 

daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar. 

 

Een ieder die kennis draagt van een strafbaar feit mag volgens art. 161 Sv 

aangifte doen. Dat hoeft dus niet per se het slachtoffer zelf te zijn.  

 

Artikel 163 Sv regelt de manier waarop aangifte gedaan kan worden: 

1. De aangifte van enig strafbaar feit geschiedt mondeling of 
schriftelijk bij de bevoegde ambtenaar, door de aangever in 

persoon of door een ander die daartoe door hem van een bijzondere 

schriftelijke volmacht is voorzien. 

2. De mondelinge aangifte wordt door de ambtenaar die haar 

 
1 Misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en de koninklijke waardigheid 
2 Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar 
worden gebracht 
3 (gekwalificeerde) doodslag, doorslag met terroristisch oogmerk, moord, kinderdoodslag 
en -moord door moeder en deelnemers, onzorgvuldige euthanasie, aanzetten tot 
zelfdoding en afbreken zwangerschap door ander dan een arts 
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ontvangt, op schrift gesteld en na voorlezing door hem met de 

aangever of diens gemachtigde ondertekend. Als  deze niet kan 

tekenen, wordt de reden van het beletsel vermeld. 

3. Als de aangever of zijn vertegenwoordiger (gemachtigde) de 

Nederlandse taal niet of onvoldoende begrijpt of spreekt, wordt hij 

in staat gesteld aangifte te doen in een taal die hij begrijpt of spreekt 

of ontvangt hij de nodige taalkundige bijstand.4 

4. De schriftelijke aangifte wordt door de aangever of diens 

gemachtigde ondertekend. De aangifte kan elektronisch worden 

gedaan in sommige gevallen.  

5. De aangever ontvangt een kopie van de aangifte dan wel een kopie 

van het proces-verbaal van aangifte. 

6. Als het belang van het onderzoek dit vergt, ontvangt de aangever 

een schriftelijke bevestiging van zijn aangifte, in afwijking van het 

bepaalde in het vijfde lid. 

 

In sommige gevallen mag er alleen onderzoek door de politie worden 

gedaan en strafvervolging worden ingesteld als de aangever dat 

uitdrukkelijk verklaart (klachte doet). De strafwet bepaalt welke strafbare 

feiten dat zijn. Dat zijn er niet veel. De klachte moet binnen 3 maanden na 

het strafbare feit5 worden gedaan tegenover een (hulp)officier van justitie 

door een klachtgerechtigde.  

 

Een klachtgerechtigde is iemand tegen wie het feit is begaan of de ouders 

van een kind jonger dan 16 of de curator67. De aangifte/klacht mag niet 

geweigerd worden. De klachtgerechtigde heeft na het doen van 

aangifte/klacht een bedenktijd van acht dagen8. Als de klachtgerechtigde 

binnen die tijd doorgeeft toch geen vervolging te willen, dan mag er geen 

vervolging en ook geen onderzoek door de politie plaatsvinden. 

 

Artikel 164 Sv 

1. Bij strafbare feiten die alleen op klachte vervolgbaar zijn, geschiedt 

deze klachte mondeling of schriftelijk bij de bevoegde ambtenaar, 
door de tot de klachte gerechtigde in persoon of door een ander, die 

daartoe door hem van een bijzondere schriftelijke machtiging is 

voorzien. De klachte bestaat in een aangifte met verzoek tot 

vervolging. 

 
4 De aangifte mag tegenover elke bevoegde ambtenaar overal in Nederland worden 
gedaan en zelfs tegenover bevoegde ambtenaren in het buitenland.  
5 Art. 66 Sr 
6 Art. 65 Sr 
7 Art. 64 Sr 
8 Art. 67 Sr 



MR REGTER  

STRAFADVOCAAT  

 

 

 
 

pagina 3 

2. Artikel 163, tweede lid, derde lid en vijfde lid, is van 

overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 165 Sv 

1. Tot het ontvangen der klachte is elke officier van justitie en elke 

hulpofficier van justitie bevoegd en verplicht. 

2. Artikel 156 is van toepassing. 

 

Artikel 166 Sv 

1. De intrekking der klachte geschiedt bij de ambtenaren, op de wijze 

en in den vorm voor het doen der klachte bij de artikelen 163, 164 

en 165 bepaald. 

 

Weigert de politie de aangifte op te nemen? 

Als wordt geweigerd om de aangifte op te nemen, kunt u een klacht 

indienen bij de klachtencommissie van de politie of bij de Nationale 

Ombudsman. Voor het doen van aangifte is niet vereist dat u (voldoende) 

bewijs aandraagt van het strafbare feit. Dat is nu juist aan de politie. Alleen 

als een feit heel duidelijk geen strafbaar feit is, mag de politie weigeren 

aangifte op te nemen.  

 

Weigert de politie onderzoek te doen? 

Hoewel de politie verplicht is de aangifte op te nemen, is de politie niet 

verplicht om het feit te onderzoeken. Er mag door de politie een afweging 

gemaakt worden om dit feit wel of niet te onderzoeken. Dat is afhankelijk 

van werkdruk, aard misdrijf, beschikbare middelen etc.  

 

Tegen de beslissing geen onderzoek te doen kan bij de officier van justitie 

worden geklaagd. Als de officier van justitie ook beslist dat er geen 

onderzoek wordt gedaan, kan bij het gerechtshof een klaagschrift op grond 

van art. 12 Sv worden ingediend. 

 

Hulp nodig? 

U kunt zich in alle gevallen laten helpen door een strafadvocaat. U kunt 

met mij contact opnemen om een afspraak te maken.  

 

 


