
DO’s DON’ts

Zorg voor de veiligheid van het slachtoffer. Waarheidsvinding is niet aan de betrokkenen, dit kan een mogelijk 
juridisch traject beïnvloeden.

Als iemand op heterdaad wordt betrapt: 
- Laat het slachtoffer niet alleen; 
-  Meld het onmiddellijk aan degene die bereik-baarheidsdienst 

heeft voor calamiteiten; 
- Als de situatie dreigend is bel 112 zodat de politie kan ingrijpen; 
-  Laat de toestand zoveel mogelijk onaan-geroerd ivm eventueel 

sporenonderzoek. Bel de zedenpolitie (112), meld waarover het 
gaat en vraag om instructies.

Handel nooit op eigen houtje!

Stel zo weinig mogelijk vragen. Luister en stel het slachtoffer op 
zijn/haar gemak.

Neem bij een vermoeden nooit zelf contact op met de vermoede-
lijke pleger, ook niet als het in vriendschappelijke band gebeurt. 
De beste manier om het exces te stoppen en aan te pakken, is een 
objectief onderzoek.

Schrijf alles zo letterlijk en feitelijk mogelijk op, ook de vragen die 

je hebt gesteld.

Hoor het vermoedelijke slachtoffer niet uit. Het uithoren van het 
vermoedelijke slachtoffer en/of het spreken met contactpersonen 
van het vermoedelijke slachtoffer kan een eventueel juridisch 
traject verstoren.

Vertel dat je verplicht bent het verhaal aan het bestuur te melden, 
maar dat er geen stappen buiten medeweten van het slachtoffer 
om worden genomen.

Denk aan de (voorlopige) zwijgplicht!

Meld het vermoeden direct bij het bestuur. Bij twijfel consulteer de 
vertrouwenscontact-persoon van de KNHB  
(Chantal Mies: 030-3077613)

Beloof nooit geheimhouding, ook niet wanneer een slachtoffer 
erom vraagt.

Neem als bestuur geen overhaaste beslissingen zoals een ontslag 
of ontzegging van de bevoegdheid van de verdachte tot dat de 
waarheidsvinding is vastgesteld.

Blijf beschikbaar voor het slachtoffer en blijf de normale  
begeleiding bieden.

Na een melding kan het nodig zijn dat het bestuur gepaste  
(voorlopige) maatregelen treft t.a.v. de vermoedelijke pleger en het 
vermoedelijke slachtoffer. Overleg dit altijd eerst met de KNHB.

DO’S en DON’TS bij binnenkomst melding



VERMOEDEN ONTHULLING HETERDAAD

Beschrijf Wie er bij het incident betrokken zijn, Wat er gebeurd is, Waar het gebeurd is, 
Wanneer het gebeurd is. Probeer vast te stellen of er mogelijk sprake is van meerdere 
slachtoffers en/of plegers.

Zorg dat het gedrag stopt.

Om welke signalen gaat het? Stel het slachtoffer veilig en laat hem/haar 
niet alleen.

Zijn er meerdere mensen op de hoogte van het (mogelijke) incident? Laat de toestand zoals u die heeft  
aangetroffen onaangeroerd, dit is  
belangrijk in het kader van mogelijk  
politieonderzoek.

Indien het slachtoffer beschermd en/of 
veiliggesteld moet worden, ga na of dit 
mogelijk is en op welke wijze dit moet 
gebeuren.

Als de situatie bedreigend is: bel 112. 

Ga niet in gesprek met de verdachte over het voorval.

Wijs op het belang van voorlopige zwijgplicht.

Bespreek met de melder hoe met de situatie om te gaan.

Verwijs de melder/klager over hoe er wordt geïnformeerd.

Vraag de melder om het verhaal op schrift te stellen en te ondertekenen.

Meld de melding binnen het verenigingsbestuur en neem contact op met de vertrouwenscontactpersoon van  
de KNHB (Chantal Mies: 030-3077613)

Beoordelen melding ongewenst gedrag


