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Bijlage 5 Strafbare feiten (afkomstig uit GIR) 

 
 Strafbaar? Wanneer? Welke Feiten? 

(Non) Verbale Agressie    

Beledigen Ja 

Indien:  

 openbaar mondeling 

 bij geschrift/afbeelding 

 in tegenwoordigheid slachtoffer mondeling 
of door feitelijkheden 

 door toe/aangeboden geschrift/afbeelding 

Art. 266/267 
Wetboek van 
Strafrecht 
(Sr)(belediging) 

Schelden / schreeuwen 
Onder 
omstandigheden 

Als het een belediging of bedreiging betreft 
Art. 266/267 en 
285 Sr 

Vernederen 
Onder 
omstandigheden 

Als het een belediging betreft Art. 266/267 Sr 

Aantasten goede naam of 
eer / smaad 

Onder 
omstandigheden 

Als het een belediging betreft Art. 261 Sr 

Treiteren / pesten 
Onder 
omstandigheden 

Als het een belediging betreft Art. 266/267 Sr 

Discriminatie naar sekse 
Onder 
omstandigheden 

Indien beledigend Art. 266/267 Sr 

Discriminatie naar huidskleur Ja Indien beledigend Art. 137c Sr 

Discriminatie naar 
geloofsovertuiging Ja Indien beledigend 

Art. 137c Sr  
Evt. art. 147 Sr 

Discriminatie naar seksuele 
geaardheid of voorkeur 

Ja Indien beledigend Art. 137c Sr 

Discriminatie naar leeftijd 
Onder 
omstandigheden 

Indien beledigend Art. 266/267 Sr 

Persoonlijke bedreiging    

Bedreigen (of dreigbrief) Ja 

Indien gedreigd / gepoogd wordt met:  

 openlijk geweld (geweld in 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 aanranding van de eerbaarheid 

 enig misdrijf tegen het leven gericht 

 gijzeling 

 zware mishandeling 

 brandstichting 

 terrorisme 

Art. 285 Sr 
(bedreiging) 

Stalken Ja 

Indien het wederrechtelijk en stelselmatig gebeurt 
en de persoonlijke levenssfeer in het geding is. 
Heeft het oogmerk om die werknemer bang te 
maken, wat van werknemer gedaan te krijgen of die 
werknemer te beletten iets te doen. 

Art. 285 b Sr 
(belaging, stalking)  
Evt. art. 179 Sr 
(ambtsdwang) 

Dwingend gedrag / 
bemoeilijken onmogelijk 
maken / chanteren 

Onder 
omstandigheden 

Indien het leidt tot dwang om een ambtshandeling 
door een ambtenaar uit te voeren of juist na te laten. 

Art. 179 Sr  
Art. 284 Sr 
(dwang)  
Art. 137 Sr 
(afpersing)  
Art. 318 Sr 
(afdreiging) 

Seksuele chantage 
Onder 
omstandigheden 

Indien bedreigend met bijvoorbeeld verkrachting  
i.g.v. verkrachting  
i.g.v. ontuchtige handelingen 

Art. 285 Sr  
Art. 242 Sr  
Art. 246 Sr  

Lokaalvredebreuk Ja 
Ongeoorloofd aanwezig zijn na verzoek (3 maal) 
daartoe. 

Art. 138 Sr 
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Fysiek Geweld    

Duwen, trekken, vastgrijpen 
Onder 
omstandigheden 

Als het gedrag pijn doet of letsel teweeg brengt.  
Als het gebeurt om slachtoffer bang te maken. 

Art. 300 Sr 
(mishandeling)  
Art. 285 Sr 

Slaan Ja Mits het pijn doet of letsel teweeg brengt. Art. 300 Sr  

Schoppen Ja Mits het pijn doet of letsel teweeg brengt. Art. 300 Sr  

Spugen Ja Mits gericht wordt gespuugd. Art. 266/267 Sr  

Verwonden Ja Mits het opzettelijk gebeurt. Art. 300 Sr 

Fysiek hinderen (bv de weg 
versperren) 

Onder 
omstandigheden 

Indien het verzet tegen een (actieve) 
ambtsverrichting betreft. (wederspannigheid)  
In geval van niet weggaan ondanks vordering 
daartoe (3X) 

Art. 180 sr (weder-
spannigheid)  
Evt de plaatselijke 
verordeningen  
Art. 138 Sr 
(lokaal/huisvrede-
breuk) 

Gooien met voorwerpen 
(bijvoorbeeld meubilair of 
stenen) 

Onder 
omstandigheden 

Indien gericht tegen slachtoffer, evt. bedreiging of 
poging zware mishandeling/ doodslag.  
Als door het gooien een ambtsverrichting wordt 
afgedwongen kan dit ambtsdwang opleveren. Bij 
verstoring openbare orde of openlijk geweld. 

Art. 285 Sr 
(bedreiging)  
Art. 302, 287 jo 45 
Sr  
Art. 179 Sr  
Art. 141 Sr 

Vernielen of beschadigen 
van voorwerpen 

Ja 

Gewone voorwerpen  
Indien het om water- of gas- of rioolwerken o.i.d. 
betreft of  
Indien elektriciteitswerken 
i.g.v. brandstichting 
i.g.v. telecommunicatie-werken 
i.g.v. werken t.b.v. openbaar verkeer  
i.g.v een gebouw 

Art. 350 Sr 
(vernieling)  
Art. 161 Sr  
Art.161 bis ev  
Art.157-159 Sr  
Art. 161 
omstandigh.  
Art.162-163/ 166-
169 Sr  
Art. 170-171 Sr  

Diefstal eigendom Ja Aantoonbaar Art. 310 Sr ev 

Aanranding, betasting, 
knijpen e.d. 

Ja Indien het ontuchtige handelingen betreft Art. 246 Sr 

Verkrachting Ja Seksueel binnendringen van het lichaam Art. 242 Sr 

Wapengebruik Ja Slag-, stoot- en vuurwapen en peperspray 
Wet Wapens en 
Munitie 

 


