
Uit de brief van Grapperhaus over de uitvoering van de motie 
 
‘’ Serviceverlening meldingen en aangiftes” 
 
“De nabijheid van de politie in wijk, web en wereld betekent ook iets voor het doen van 
meldingen en aangiftes. Voorop staat dat het altijd en overal mogelijk moet zijn om op een 
laagdrempelige manier een melding of een aangifte te doen, in het ritme en tijd van de 
burger. Bij het contact met de politie is de behoefte van de burger leidend. Daarbij kan de 
burger over verschillende kanalen beschikken: online, per telefoon, in persoon op het 
politiebureau of in persoon thuis. De politie werkt voortdurend aan het verbeteren van dit 
aanbod. 
 
Tijdens het Algemeen Overleg Politie van 4 juni 2019 heb ik met uw Kamer gesproken over 
het voorstel van het lid Van Dam (CDA) om te komen tot één landelijk, herkenbaar 
serviceaanbod voor wat betreft het doen van aangifte. Ik onderschrijf het belang dat het 
voor de burger herkenbaar moet zijn welke kanalen er voor het doen van aangifte 
openstaan. In zijn algemeenheid geldt dat via politie.nl de verschillende mogelijkheden te 
raadplegen zijn. Ik hecht er verder waarde aan dat er lokaal invulling kan worden gegeven 
aan het serviceaanbod van de politie zodat er rekening gehouden kan worden met de lokale 
context van de basisteams. Als gevolg is het onvermijdelijk dat er regionale verschillen 
bestaan, zoals de tijden waarop er aangifte gedaan kan worden op een politiebureau. Dit 
mag er niet toe leiden dat het voor de burger onduidelijk is hoe en waarvoor hij de politie 
kan bereiken. De politie haalt via bijvoorbeeld buurtbijeenkomsten en de vertrouwens- en 
reputatiemonitor feedback op van burgers over de wijze waarop zij het contact met de 
politie ervaren en waar zij behoefte aan hebben. In aanvulling zal ik er bij de politie op 
aandringen dat zij bij de doorontwikkeling van de verschillende kanalen voor burgercontact 
blijvend aandacht heeft voor de herkenbaarheid van het serviceaanbod voor het doen van 
aangifte voor burgers. Daarbij zal ik in het bijzonder aandacht vragen voor de high impact 
crimes. 
 
Tot slot heb ik met uw Kamer tijdens de begrotingsbehandeling van mijn ministerie op 22 
november 2018 gesproken over ouderen en het belang om bij het aangifteproces rekening 
te houden met deze groep. De politie heeft hier blijvend aandacht voor. Dit komt 
bijvoorbeeld tot uitdrukking in de mogelijkheid dat als een persoon niet in staat is om op een 
politiebureau of via internet aangifte te doen, de politie op locatie (bij iemand thuis) aangifte 
komt opnemen. Inmiddels beschikken alle eenheden over ondersteunende middelen 
hiertoe. Ook wijkagenten hebben aandacht voor de verschillende groepen in hun wijk 
hebben, waaronder ouderen. Zij bezoeken en houden bijvoorbeeld spreekuren bij 
bejaardencomplexen en verzorgingstehuizen voor voorlichting en informatie. Een speciale 
aangifteagent voor ouderen past niet bij het uitgangspunt van de politie dat iedere 
politiemedewerker alle burgers van dienst moet kunnen zijn. Dit heb ik ook aan uw Kamer 
gemeld tijdens het Algemeen Overleg Politie van 4 juni 2019.’’ 
 


