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In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 
hebben we samen met Bureau Bruinsma onderzoek gedaan naar de regeling ‘aangifte 
onder nummer’. Binnen deze regeling worden persoonsgegevens die normaliter in het 
proces-verbaal van aangifte worden opgenomen, vervangen door een nummer. Beoogd 
is om medewerkers met een publieke taak te stimuleren (ook) aangifte te doen in situa-
ties die zij als bedreigend ervaren. ‘Gewone’ burgers kunnen echter ook onder nummer 
verklaren.

Doel van het onderzoek

Het onderzoek richtte zich op de implementatie en toepassing van aangifte onder num-
mer. In het uitgevoerde onderzoek staan vier thema’s centraal:

1. Het aantal en de aard van de opgenomen aangiften en verklaringen onder nummer;

2. Het juridische vervolg bij alle aangiften en registraties onder nummer;

3. Het bewerkstelligen van anonimiteit gedurende het onderzoeks- en strafproces;

4. De implementatie zoals geprotocolleerd in voorschriften en procedures.

Methode van onderzoek

Er is in dit onderzoek sprake van een multimethodenaanpak. Dat wil zeggen dat op 
basis van verschillende bronnen informatie is vergaard. Het betreft: een literatuur- en 
documentstudie, mystery visits bij tien politiebureaus, interviews met (hulp)officieren 
van justitie en aanvullende interview, survey onder vijftien sectoren met een publieke 
taak en aanvullende interviews, interviews met verschillende betrokken organisaties, 
data-analyse op data van de politie en het Openbaar Ministerie.

Via deze VlotBekeken kunt u in korte tijd kennis nemen van de inhoud en belangrijkste 

resultaten van het door Bureau Beke uitgevoerd onderzoek.
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Belangrijkste resultaten uit het onderzoek

• Tussen 1 oktober 2012 en 31 december 2013 werden 151 slachtofferverklaringen 
en 198 getuigenverklaringen onder nummer afgelegd rondom 243 incidenten. Het 
afleggen van een verklaring onder nummer is daarmee een mogelijkheid die tot 
dusverre beperkt wordt toegepast, namelijk in 0,01 procent van alle geregistreerde 
incidenten.

• Verklaren onder nummer gebeurt vooral bij geweldsincidenten en wordt vaker ge-
daan door personen met een publieke taak dan door ‘gewone’ burgers.

• Van de 243 incidenten met een verkla¬ring onder nummer worden er 105 incidenten 
doorgezonden naar het OM. Van de 105 incidenten die vanuit de politie zijn doorge-
stroomd naar het OM, zijn er 66 voor de rechter gebracht. Ten tijde van het schrij-
ven van de rapportage, is in 39 zaken een gerechtelijke uitspraak bekend. In een 
ruime meerderheid van deze zaken (97%) is overgegaan tot strafoplegging. 

• De identiteit van de aangever of getuige(n) die onder nummer verklaard hebben is, 
tenzij na onderling overleg anders overeengekomen is, behouden gebleven in het 
onderzoeks- en strafproces. Het doen van een beroep op schadevergoeding door de 
(anonieme) aangever lijkt in de praktijk niet tot problemen te leiden.

• Verschillende partijen in de strafrechtsketen hebben de regeling ‘aangifte onder 
nummer’ in een korte periode in hun (bedrijfs)processen moeten implementeren. 
Deze snelle implementatie heeft met name bij de politie tot aandachtspunten geleid. 

• De keten lijkt in staat om de regeling ‘aan¬gifte onder nummer’ selectief toe te 
passen voor incidenten waarbij de anonieme uit¬gangspositie praktisch gezien be-
houden kan blijven. Daarnaast lijkt een anonieme verklaring in de rechtsgang geen 
problemen op te leveren c.q. lijkt de procedure tegemoet te komen aan rechten van 
de verdachte. 
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