
Instructiekaart GIR 

Melden van een incident

1. AANMELDEN OF REGISTREREN
Ga naar: https://www.agressieregistratieoverheid.nl

• Gebruik je het GIR voor het eerst, dan moet je je eerst registreren. Vul je 

e-mailadres in en klik op ‘wachtwoord vergeten’. Je ontvangt een link in je 

mailbox om een wachtwoord in te stellen. 

• Heb je het GIR al eerder gebruikt dan kun je aanmelden met je e-mailadres  

(@gemeente.nl) en je eigen GIR-wachtwoord. 

2. HOMEPAGINA
Na het aanmelden kan je op de homepagina terecht. Je kunt hier de volgende 

keuzes maken:

• Incident melden
• Wachtwoord wijzigen
• Incidentenoverzicht: inzien eigen meldingen

https://www.agressieregistratieoverheid.nl


3. HET MELDEN VAN EEN INCIDENT
Klik op: Incident melden; je komt nu in het identificatiescherm.

Een aantal gegevens is automatisch ingevuld; wijzigen is mogelijk. Je gebruikt 

hiervoor het pop-up scherm dat wordt aangeduid met 

Wanneer de persoonsgegevens       (naam, geboortedatum) of een signalement of 

kenteken van de dader bekend zijn, geef je dit aan door ‘ja’ aan te klikken.



Bij locatieomschrijving kun je met de   de locatie selecteren waar het incident heeft 

plaatsgevonden.

Door op ‘Verder’ te klikken, worden de gegevens automatisch opgeslagen en ga je 

naar het volgende scherm: Typeringen. 

Door onder aan de eerste pagina op ‘Annuleren’ te klikken, breek je de melding af.

In het typeringenscherm vink je aan van welke soort agressie sprake is geweest. Je 

kunt hier meerdere soorten aanklikken.

Tip: voor een toelichting op de kenmerken, kun je op het vraagteken klikken per 

kenmerk

Door op ‘verder’ te klikken, worden de gegevens automatisch opgeslagen en ga je 

naar het volgende scherm, de Extra vragen.

Door te klikken op ‘opslaan’ worden de tot nu toe ingevulde gegevens bewaard. Je 

kunt de melding dan op een later moment verder afmaken.



In het Extra vragenscherm wordt je een aantal vragen gesteld over de toedracht 

van het incident en de gevolgen ervan, bv:

Als je in het identificatiescherm hebt aangegeven dat de persoonsgegevens van de 

dader je niet bekend zijn, is je melding nu afgerond en klik je op ‘Verzenden’.

Je melding wordt nu via een e-mail doorgestuurd naar de afhandelaar/je 

leidinggevende. Deze zal je melding in behandeling nemen en aangeven welke 

maatregelen getroffen (moeten) worden met betrekking tot opvang en nazorg en 

met betrekking tot dadergerichte sancties.

Zijn de persoonsgegevens van de dader wel bekend, klik dan op ‘verder’. De 

gegevens worden automatisch opgeslagen en je gaat naar het volgende scherm: 

Additionele gegevens.

In het scherm met Additionele gegevens worden persoonsgegevens van de dader 

en aanvullende gegevens gevraagd over het incident. Deze gegevens kunnen, 

waar aan de orde, worden gebruikt voor het doen van aangifte.

Als je geen persoonsgegevens hebt van de dader, kun je in het tekstvak ‘Exacte 
omschrijving/aanleiding van het incident’ beginnen met het beschrijven van een 

signalement of kenteken. Je kunt de vakjes met ‘naam en geboortedatum dader’ 
leeg laten.



Tip: de tekst die je in het vorige scherm hebt ingevuld bij de vraag naar de 

toedracht van het incident, kun je door kopiëren en plakken in dit scherm invullen.

Na het invullen van dit scherm is de melding afgerond. Door te klikken op 

‘Verzenden’ wordt je melding via een e-mail doorgestuurd naar de afhandelaar/je 

leidinggevende.

Deze zal je melding in behandeling nemen en in het GIR registreren welke 

maatregelen zijn/moeten worden getroffen met betrekking tot opvang  en nazorg 

en welke sancties richting de dader.

Als je hebt aangegeven dat te willen, word je per e-mail op de hoogte gesteld over 

de voortgang van de behandeling van dit incident.



4. INCIDENTENOVERZICHT

Op de homepagina kun je je eigen meldingen bekijken. Door middel van ‘kies’ of 

kun je de melding bekijken en tevens zien welke maatregelen de afhandelaar heeft 

toegevoegd.

Meldingen die gedeeltelijk geregistreerd zijn of waarvan de registratie is afgebroken, 

kun je nog wijzigen of aanvullen. Door op       te klikken kun je documenten als 

brieven, memo’s, foto’s toevoegen aan de melding.


