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 Aanbevelingen voor slachtoffers van stalking* 
 
Gevallen van interpersoonlijke stalking 
De volgende informatie is ontwikkeld om het slachtoffer van stalking te helpen met het 
omgaan met een traumatische en verwarrende situatie. Ben je ervan bewust dat de 
situatie waarin je je bevindt mogelijk nooit helemaal tot jouw tevredenheid, of die van de 
verdachte, opgelost wordt.  
 
Onthoud dat niet alle beschreven aanbevelingen gepast of haalbaar zullen zijn in alle 
situaties. De informatie is verre van volledig; elke zaak moet op zich geanalyseerd 
worden, omdat twee relaties nooit hetzelfde zijn. Behalve wanneer er sprake is van 
gezamenlijke kinderen moeten de volgende punten echter in elke zaak overwogen 
worden.  
 

• Volledige beëindiging van de relatie, zonder elke vorm van verder contact. 
Mogelijk is één communicatiehandeling nog nodig, bij voorkeur schriftelijk, om 
ondubbelzinnig de beëindiging van de relatie te bekrachtigen. Overweeg om je 
advocaat hiertoe een aangetekende brief te laten sturen.  
  

• Leg de relatiegeschiedenis, achtergrondinformatie van de verdachte en 
eventuele toekomstige pogingen om in contact te komen in detail vast.  
 

• Leg elke incidentele of ongebruikelijke gebeurtenissen vast, zoals telefoontjes 
die opgehangen worden of vandalisme.  
 

• Probeer niet om openlijk in te grijpen, informatie te verzamelen of een juridisch 
onderzoek te verstoren.  
 

• Sta familieleden of vrienden niet toe om openlijk in te grijpen. Personen met de 
beste bedoelingen kunnen meer kwaad dan goed doen en het dreigingsniveau 
voor jou verhogen.  
 

• Ben realistisch als je beschermende of beperkende maatregelen (zoals een 
straatverbod) overweegt – bekijk zowel de positieve als negatieve aspecten. 
Zorg ervoor dat je de beperkingen van de maatregel goed begrijpt om te 
voorkomen dat je een schijnveiligheid ervaart.  
 

• Zoek bevoegde hulp, of dat nou van de wetshandhaving of van een 
gerespecteerde particuliere organisatie is.  
 

• Train jezelf om je meer bewust te zijn van je omgeving. Vertrouw op je instinct in 
een potentieel gevaarlijke situatie en gebruik van preventieve 
veiligheidsmethodieken.  
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Veiligheid in en rond de woning 
 
In aanvulling op deze suggesties, bieden veel lokale politiebureaus gratis een 
woningveiligheidscontrole  aan die kan voorzien in specifieke aanbevelingen voor uw 
huis.  
 
� Verwijder struiken die als verstopplaats zouden kunnen fungeren. Monteer 

buitenlampen op onbereikbare hoogte rondom het hele huis, met name bij 
ingangen, balkons, patio’s en opritten.  
  

� Installeer bewegingsdetectoren op die plaatsen waar weinig mensen komen.  
 

� Bouw hekken en poorten om, zodat ze alleen nog maar vanaf de binnenkant van 
uw perceel opengemaakt kunnen worden.  
 

� Houd alle gas- en telefoonkasten aan de buitenkant van uw huis goed op slot.  
 

� Gebruik alleen goede (nacht-)sloten en houd de garage altijd op slot. Installeer 
een elektrische garagedeuropener.  
 

� Installeer buitencamera’s met een groothoeklens op alle buitendeuren en open 
nooit een deur voordat je zeker weet dat het een veilige bezoeker is.  
 

� Hang een sticker op die duidelijk maakt dat aan de deur niet gekocht wordt en 
werk nooit mee aan dat soort dingen.  
 

� Installeer een brievenbus die op slot kan.  
 

� Schuifdeuren en –ramen in oudere huizen zullen aanvullende versteviging nodig 
hebben. Raadpleeg een slotenmaker.  
 

� Installeer lampen en een radio op een tijdklok.  
 

� Zorg dat het gemakkelijk is om door uw ramen naar buiten te kijken, maar 
moeilijk naar binnen. Ga ’s avonds buiten uw huis staan om “zwakke plekken” te 
ontdekken.  
 

� Overweeg een alarmsysteem. Door lease-contracten zijn er vele betaalbaar 
geworden. Het systeem zou minimaal in de gaten gehouden moeten worden 
door een onafhankelijk beveiligingsbedrijf, een vocaal buitenalarm moeten 
hebben en de mogelijkheid moeten bieden om het vanuit de slaapkamer in te 
schakelen voordat je gaat slapen.  
 

� Zorg voor vuurveiligheid door rookmelders en brandblussers te installeren.  
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Veiligheid op uw werkplek 
 
Onthoud dat het gemakkelijker is om u op het werk te traceren dan thuis, vooral als uw 
baan veel openbare interactie met zich meebrengt. Bescheiden voorzorgsmaatregelen 
kunnen helpen de dreiging van geweld op de werkplek te verminderen.  
 
 

� Carpoolen is de veiligste manier om naar en van het werk te reizen. 
 
� Parkeer uw auto op anonieme parkeerplaatsen. Verzoek de toezichthouders om 

speciaal te letten op verdachte personen.  
 

� Spreek af dat anderen met u meelopen van en naar uw auto.  
 

� Collega’s moeten herinnerd worden aan de routine veiligheidsprotocollen, zoals 
bedachtzaamheid op verdachte mensen, pakketjes en telefoontjes. Alle 
incidenten moeten direct in detail gedocumenteerd en doorgegeven worden.  
 

� Zorg voor een toegangssysteem dat openbare toegang tot de werkplek 
minimaliseert. Inventariseer alle sleutels en voer routine controles uit. Het verlies 
van een sleutel door één persoon is al genoeg reden om alle sloten te 
vervangen.  
 

� Adviseer en vraag advies aan zowel het personeel als de veiligheidsafdeling.  
 

� Zorg dat alle telefoontjes, post en pakketjes gescreend worden.  
 

� Zorg voor een inschrijvingsformulier voor alle bezoekers; ook voor bezorgers.  
 

� Maak niet teveel informatie bekend, hoewel collega’s van de situatie op de 
hoogte gesteld moeten worden. Vrienden en collega’s kunnen een bron van 
informatie zijn voor de stalker.  
 

� Blijf nooit alleen op het werk en vermijd het werken buiten kantooruren.  
 

� Ontwikkel geen lunchritueel. Zorg dat je lunch- en pauzegewoontes regelmatig 
verandert en betrek anderen bij dat plan.  
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Veiligheid van het voertuig 
 
� Inspecteer uw auto voordat u instapt; verder van uw auto af staan geeft u het 

beste zicht.  
 

� Installeer een auto-alarm met afstandbediening waarmee de auto opgemaakt 
kan worden, die de binnenlampen ontsteekt en waarmee het alarm geactiveerd 
kan worden.  
 

� Draag een mobiele telefoon bij u. Zorg dat u uw exacte locatie kunt doorgeven 
wanneer u om hulp belt. Wordt lid van de ANWB.  
 

� Rijd altijd met uw deuren op slot en uw veiligheidsriem om. Leg uw tas vast 
onder uw stoel.  
 

� Wen uzelf aan om, indien mogelijk, de middelste rijbaan te kiezen. Rijd op een 
tweebaansweg zo ver mogelijk verwijderd van het trottoir.  
 

� Voorzie uw voertuig van lokale kaarten, een telefoonboek, zaklamp, startkabels, 
vulpatroon voor een lekke band, EHBO-doos, brandblusser en andere 
noodvoorzieningen.  
 

� Zorg voor een benzinedop die afgesloten kan worden en tank alleen bij daglicht 
en bij een betrouwbaar pompstation.  
 

� Vermijd parkeerplaatsen waar uw auto voor u geparkeerd wordt.  
 

� Zorg ervoor dat u geen voorspelbare reisgewoonten ontwikkelt.  
 

� Zorg dat u de locaties kent van politiebureaus en brandweerkazernes. Verlaat 
uw auto niet voordat u op een veilige plek bent, als u het gevoel heeft dat u 
gevolgd wordt.  
 

� Stop nooit om een gestrande automobilist te helpen.  
 

� Blijf in uw auto totdat de situatie veilig is, als u betrokken raakt bij een botsing. 
Vraag, zonodig met een mobiele telefoon om hulp van politie of hulpverleners.  
 

� Plaats raamfolie die zo donker is als de wet toestaat.  
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Algemene veiligheid  
 
De beste algemene voorzorgsmaatregel is een instelling waarin gezonde 
waakzaamheid gemengd wordt met een defensieve houding.  
 
� Zorg dat een vriend of een van de buren die u vertrouwt de reclamefolders en 

post uit de brievenbus haalt als u voor langere tijd weg bent. Zorg er in die 
gevallen voor dat er steeds andere binnenlampen branden.  
  

� Bewaar eventuele vuurwapens op een veilige wijze en volg regelmatig een 
training over veiligheid en gebruik van vuurwapens.  
 

� Zorg ervoor dat u op elk moment weet waar ieder gezinslid is.  
 

� Plan een noodevacuatie en bereid die voor.  
 

� Noteer elke ongewone gebeurtenis, zoals verkeerde telefoonnummers en de 
kentekenplaten van verdachte voertuigen.  
 

� Vergezel uw kinderen van en naar de bus.  
 

� Sluit u aan bij een buurtwacht of zet zo’n organisatie op.  
 

� Een hond heeft bewezen het meest effectieve afschrikmiddel en alarm te zijn.  
 

� Persoonlijke veiligheidsmaatregelen zijn een kwestie van uw keuze. Zorg voor 
een voorbereiding indien u besluit om middelen in te zetten ter zelfverdediging. 
Verkrijg gedetailleerde en constante training en blijf binnen de grenzen van de 
wet.  
 

� Onthoud dat elke veiligheidsmaatregel die u neemt een comfortabele en 
acceptabele levenswijze zou moeten worden, niet een tijdelijke maatregel.  
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Telefonische intimidatie 
 
 
� Zorg dat uw nummer niet geregistreerd staan (geheim nummer) en neem alleen 

telefoontjes op van nummers die u kent. Neem contact op met uw provider om te 
kijken welke andere maatregelen voorhanden zijn.  
  

� Overweeg om een tweede nummer te nemen, in plaats van uw nummer te 
wijzigen. Instrueer vrienden en familie om het nieuwe nummer te gebruiken. Dit 
zorgt ervoor dat uw stalker geen nieuwe “uitdaging” krijgt en maakt het mogelijk 
dat het mogelijk is bewijs te verzamelen zonder dat uw leven compleet op zijn 
kop gezet wordt.  
 

� Er zijn diensten waarbij een soort telefonische postbus krijgt, die u telefoontjes 
doorstuurt naar een beveiligde telefoon bij u thuis (‘remote call forwarding’). Dit 
maakt het moeilijk voor iedereen, ook voor medewerkers van een telefoonbedrijf, 
om uw woonadres te herleiden.  
 

� Schakel de identiteitsverzending uit op uw mobiel. Achterhaal hoe u uw nummer 
kunt afschermen als u een vaste telefoon gebruikt.  
 

� Er zijn diensten die telefoontjes van afgeschermde nummers filteren. Uw 
telefoon rinkelt dan niet, u wordt niet op de hoogte gesteld van de belpoging en 
de beller wordt middels een opgenomen boodschap op de hoogte gesteld van 
de reden dat er niet doorverbonden wordt.  
 

� Screen uw telefoontjes met uw voicemail/antwoordapparaat. Elke poging tot 
telefonisch contact moet opgenomen worden.  
 

� Hou een dagboek bij van ongewone of ongewone telefoontjes, zodat u die kunt 
vergelijken met een gespecificeerde lijst van het telefoonbedrijf.  
 

� Vaak werkt het telefoonbedrijf samen met de politie om telefoontjes te traceren. 
In veel gebieden volgt deze dienst op een overeenkomst om te vervolgen (geldt 
voor Amerika; of dit in Nederland ook zo is kunt u navragen, MST-NL).  
 

�  In ernstige zaken kan het telefoonbedrijf uw buitenlijnen ook op 
afluisterapparatuur controleren.  
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Bedreigende post 
 
Deze richtlijnen om post als bewijslast te behandelen, zijn slechts algemene richtlijnen. Mogelijk 
heeft de politie meer specifieke procedures die gebruikt zouden moeten worden. De 
aanvullende aanbevelingen voor de bescherming van uw adres zijn het meest succesvol 
wanneer ze toegepast worden bij een verhuizing, maar kunnen ook waardevol zijn als deze optie 
niet mogelijk of nodig is.  
 
� Bewaar alle verdachte post, pakketjes, of presentjes als mogelijk bewijs.  

   
� Pak mogelijk bewijsmateriaal zo min mogelijk vast en betrek zo min mogelijk mensen.  

 
� Plaats brieven in plastic insteekhoezen (behalve als het papier vochtig is), of een map 

om mogelijke vingerafdrukken te beschermen. Bewaar ook alle verpakkingen en 
enveloppen.  
 

� Ben u ervan bewust dat het slachtoffer van een dreiging niet altijd het slachtoffer wordt 
van daaropvolgend geweld; sommige stalkers hebben hun eigen familieleden, of de 
familie en vrienden van hun slachtoffer vermoord.  
 

� Neem een postbus of een particuliere brievenbusdienst met bezorgservice. Verstuur een 
adreswijziging rond op deze nieuwe locatie. Als u een particuliere dienst gebruikt, lijkt het 
adres op een gewoon woonadres.  
 

� Eigenaarschap van grond of een woning wordt in openbare stukken bijgehouden. Richt 
een stichting op zonder dat uw achternaam gebruikt wordt en zet uw huis op naam van 
die stichting.  
 

� Huurcontracten van woningen moeten opgesteld worden op naam van een stichting of 
een andere algemene naam. Overweeg dit ook voor de bedrijven van de vaste lasten.  
 

� De registratie van kiesgerechtigden wordt ook in openbare stukken bijgehouden. 
Herregistreer u onder een geheim adres, of meld u aan voor een vertrouwelijke 
kiezersstatus.  
 

� Neem per post contact op met instanties als het BKR om hen te informeren over uw 
postadres (of geheime status van u woonadres) en verzoek om verwijdering van je 
woonadres en je telefoonnummer uit hun archieven. Je kunt dan meteen controleren of er 
informatie niet klopt, of opzettelijk verwijderd is.  

 
� Verander het adres op uw rijbewijs en autopapieren voor zover toegestaan, zodat uw 

adres afgeschermd wordt.  
 

� Wees u ervan bewust dat uw vuilnisbak een waardevolle bron van informatie kan zijn. 
Gooi post, aantekeningen en ander afval op een veilige manier weg.  
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Bedreigende (mondelinge) communicatie 
 
Het is belangrijk dat conversaties indien mogelijk opgenomen worden, of letterlijk opgeschreven, 
ongeacht of er sprake is van telefonisch of face-to-face contact. Leg de volgende informatie 
direct vast om dit te kunnen doen:  
 
� Wat is het kwaad waarmee gedreigd wordt?  

  
� Waar en wanneer zal het dreigement uitgevoerd worden?  

 
� Wie zal het dreigement uitvoeren?  

 
� Heeft de dreigende persoon de bronnen en mogelijkheid om het dreigement uit te 

voeren?  
 

� Wat wil de bedreiger?  
 

� Hoe kan het dreigement voorkomen worden?  
 

� Waarom uit de persoon de bedreiging?  
 

� Waar is de bedreiger nu?  
 

� Is er sprake van informatie die tot identificatie kan leiden (naam, adres, werkgever etc.)?  
 

� Geslacht, ras, leeftijd en nationaliteit?   
 

� Wat was de emotionele toon (verdrietig, boos, overstuur, berekenend, eisend)? 
 

� Waren er tekenen dat de dreiger invloed was, of lijdt aan een psychische stoornis? 
 

� Was er sprake van ongewone of zorgwekkende lichaamstaal of gebaren? 
 

� Klonk het telefoontje lokaal of als een lange-afstandtelefoontje?  
 

� Waren er achtergrondgeluiden die zouden kunnen helpen om de locatie van de beller te 
achterhalen (machines, verkeer, kinderen of televisie etc.)? 
 

� In geval van een bommelding: locatie, constructie en uiterlijke kenmerken van de bom.  
 

� Tijd en locatie waar het dreigement ontvangen werd.  
 

� Werden de bedreigingen of boodschappen verstuurd via een derde?  
 


