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De Minister van Justitie en Veiligheid  

  

Kamerbrief over motie taakstrafverbod zorgmedewerkers 
(debat agressie in de zorg van 18 januari) 

     
     

     

 

 
  

 
1.     Aanleiding 
Tijdens het debat over de toename van agressie en geweld tegen 
ziekenhuispersoneel van 18 januari 2023 met de Minister voor Langdurige Zorg 
en Sport is een motie ingediend door de leden Agema, Helder en Van Haga waarin 
de regering wordt verzocht te bewerkstelligen dat daders van agressie tegen 
zorgmedewerkers minimaal een gevangenisstraf krijgen (in de zaak bijgevoegd).  
 
De Minister voor Langdurige Zorg en Sport heeft deze motie ontraden, omdat dit 
buiten haar verantwoordelijkheid valt. Deze motie valt onder uw 
verantwoordelijkheid.  
 
In de conceptbrief geeft u een reactie op de motie en zegt u toe de motie mee te 
nemen in een eerder gedane toezegging over een soortgelijke motie van lid 
Helder (in de zaak bijgevoegd). 
 
De stemming over de motie vindt op dinsdag 24 januari 2023 plaats. De brief 
dient daarom uiterlijk maandag te zijn verzonden aan de Tweede Kamer. 
 
2.     Geadviseerd besluit 
Instemmen met de conceptbrief.  
 
3.     Kernpunten 
De recente motie van lid Agema c.s. is een soortgelijke motie als die van lid 
Helder van 17 november 2022. Beide moties hebben als doel een taakstrafverbod 
te realiseren. Bij de motie van lid Agema c.s. ligt de focus op delicten tegen 
zorgmedewerkers en bij de motie van lid Helder op delicten tegen politieagenten, 
brandweerlieden en ambulancepersoneel.  
 
U heeft al een toezegging gedaan naar aanleiding van de motie van lid Helder om 
op de motie terug te komen, waarbij u ook de bevindingen van het onderzoek van 
het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) betrekt over 
een taakstrafverbod bij delicten tegen journalisten. 
 
In de voorliggende conceptbrief zegt u toe om de motie van lid Agema c.s. mee te 
nemen in de eerdere toezegging naar aanleiding van de motie van lid Helder. 
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4.     Toelichting* 
 
4.1 Politieke context 
Het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het 
beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen 
personen met een publieke taak (Wet uitbreiding taakstrafverbod) is op 
18 oktober 2022 verworpen door de Eerste Kamer. 
 
5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
           
 5.1 Toelichting 
 
De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer. 
 


