
WATERSCHAP , Hunze en Aas 
Protocol Agressie en geweld tegen bestuurders of ambtenaren van het waterschap Hunze en 
Aa's 2015 

Het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa's; 

Overwegende dat er maatregelen moeten worden genomen om geweld tegen te gaan en de 
ongewenste gevolgen ervan zoveel als mogelijk te beperken. 

Besluit: 

Vast te stellen het volgende Protocol Agressie en geweld tegen bestuurders of ambtenaren van het 
waterschap Hunze en Aa's 2015. 

Artikel1 
Voor de toepassing van het bij of krachtens dit protocol bepaalde, wordt verstaan onder: 
a. bestuurder: leden van het algemeen of dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's; 
b. ambtenaar: degene die is aangesteld om in openbare dienst voor waterschap Hunze en Aa 's 

werkzaam te zijn; 
c. geweld: zowel verbale vormen van geweld zoals bijvoorbeeld belediging of bedreiging als fysieke 

vormen van geweld zoals bijvoorbeeld vernieling, mishandeling of geweldpleging. 

Artikel2 
Voor de toepassing van dit protocol wordt met een ambtenaar gelijkgesteld degene die tegen betaling 
werkzaamheden voor het waterschap verricht - bijvoorbeeld krachtens een arbeidsovereenkomst op 
grond van artikel 7: 610 Burgerlijk Wetboek of krachtens een overeenkomst van opdracht op grond 
van artikel 7: 400 Burgerlijk Wetboek - en tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden wordt 
geconfronteerd met geweld. Dit protocol is eveneens van toepassing op stagiaires, trainees, 
arbeidscontractanten, vrijwilligers, interim-medewerkers en uitzendkrachten. 

Artikel3 
Van geweld gericht tegen bestuurders en ambtenaren van waterschap Hunze en Aa 's wordt - na 
overleg met één van de twee contactpersonen bij de afdeling Personeelszaken Facilitair en 
Communicatie - door of vanwege het waterschap aangifte gedaan bij de politie. Teneinde andere 
vormen van geweld zoveel als mogelijk tegen te gaan, wordt van de misdrijven genoemd in de 
artikelen 138a, 139, 139 c, 139 d, 141, 143, 144, 160, 161 en 351 Wetboek van Strafrecht eveneens 
door of vanwege het waterschap aangifte gedaan bij de politie. 

Artikel4 
Indien als gevolg van geweld aan de zijde van bestuurder, ambtenaar of goederen van het 
waterschap schade ontstaat, zal worden getracht deze schade op de dader te verhalen. 

Artikel5 Inwerkingtreding en citeertitel 
Dit protocol treedt in werking op de dag nadat deze is vastgesteld. 
Dit protocol kan worden aangehaald als: Protocol geweld tegen bestuurders of ambtenaren van het 
waterschap Hunze en Aa 's. 
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WATERSCHAP I Hunze en Aas 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 4 februari 2015, 

Harm Küpers 
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