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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer  

der Staten-Generaal 

Postbus 20018  

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

Datum 23 januari 2023 

Onderwerp Motie over minimaal een gevangenisstraf daders van agressie tegen 

zorgmedewerkers  

 

 

 

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 van de leden Agema, Helder en Van Haga waarin 

de regering wordt verzocht te bewerkstelligen dat daders van agressie tegen 

zorgmedewerkers minimaal een gevangenisstraf krijgen1. De Minister voor 

Langdurige Zorg en Sport heeft deze motie ontraden, omdat dit buiten haar 

verantwoordelijkheid valt. Deze motie valt onder mijn verantwoordelijkheid.  

 

Met deze brief wil ik een reactie geven op deze motie.  

 

Iedere dag staan politiemensen, brandweerlieden, boa’s, ambulancepersoneel, 
zorgmedewerkers en andere functionarissen met een publieke taak voor ons in de 

frontlinie. Agressie en geweld tegen deze gedragsdragers is ontoelaatbaar. Wij 
trekken daar een duidelijke grens. Mishandeling van deze functionarissen is een 

ernstig delict en daar past naar mijn mening geen taakstraf als hoofdstraf. Ik was 

dan ook teleurgesteld dat de Eerste Kamer recent het wetsvoorstel voor de 
uitbreiding van het taakstrafverbod heeft verworpen.  

 
Tijdens de behandeling van de Begroting Justitie en Veiligheid op 17 november 

2022 is een soortgelijke motie besproken van lid Helder waarin de regering wordt 

verzocht de betreffende wetsartikelen in het Wetboek van Strafrecht zo aan te 
passen dat alle geweldsdelicten tegen politieagenten, brandweerlieden of 

ambulancepersoneel niet meer kunnen worden bestraft met alleen een taakstraf, 
geldboete en/of voorwaardelijke gevangenisstraf.2 De motie van mevrouw Helder 

roept op om een vrijwel identiek wetsvoorstel opnieuw in procedure te brengen. 
Een dergelijk voorstel kan echter op dit moment niet op voldoende steun rekenen 

in de Eerste Kamer. 

 

Ik heb tijdens het debat van 17 november 2022 aan lid Helder gevraagd om de 

motie aan te houden en hierbij toegezegd dat ik op het taakstrafverbod bij 

gewelddelicten tegen hulpverleners terugkom. Het Wetenschappelijk Onderzoek- 

en Documentatiecentrum (WODC) voert momenteel namelijk een onderzoek uit 

naar het al dan niet instellen van een taakstrafverbod bij delicten tegen 

                                                 
1  Kamerstukken II, 2022/23, 29 282, nr. 496. 
2  Kamerstukken II, 2022/23, 36 200 VI, nr. 55. 
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journalisten. Deze bevindingen van het WODC zullen worden betrokken in mijn 

brief over het taakstrafverbod bij delicten tegen functionarissen met een publieke 

taak en journalisten. Lid Helder heeft de motie aangehouden. Het WODC verwacht 

het onderzoek in de tweede helft van februari aan mijn ministerie aan te bieden. 

 

De recente motie van Agema c.s. die zich richt op zorgmedewerkers zie ik als een 

aanvulling op de eerdere motie van lid Helder over politieagenten, 

brandweerlieden en ambulancepersoneel. Ik zal daarom de motie van Agema c.s. 

meenemen in mijn eerdere toezegging over het taakstrafverbod. 

 

 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 

 

 

 

 

D. Yeşilgöz-Zegerius  

 
 

 

 

 


