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Ministerie van Justitie
De Code voor Slachtofferhulp
Slachtoffers van criminaliteit: Inzicht in de ondersteuning die u kunt verwachten
Ondersteuning en Informatie
Slachtoffer worden van een misdrijf kan pijnlijk zijn.
De impact van criminaliteit kan variëren , maar veel mensen hebben baat bij het ontvangen van
ondersteuning en informatie om hen verder te helpen en te herstellen.
De Code voor Slachtofferhulp is een Overheidsdocument dat verklaart wat voor ondersteuning en
informatie slachtoffers van criminaliteit – (personen zowel als bedrijven) - kunnen verwachten.
Sommige slachtoffers in speciale omstandigheden, bijvoorbeeld kinderen of slachtoffers van de
ernstigste misdrijven, hebben recht op extra ondersteuning. Dit is ook uitgelegd in de Code.
Aangifte doen
U kunt aangifte doen bij de politie door een bezoek aan een politiebureau, telefonisch of, in
sommige gevallen, online.
De politie zal u informatie geven over wat U kunt verwachten van het strafrechtstelsel na het doen
van aangifte.
Als U akkoord gaat, zullen zij uw gegevens doorgeven aan slachtofferhulp organisaties die dan
contact met U opnemen.
De Code zorgt ervoor dat strafrechtelijke instanties- zoals de politie en de rechtbanken – slachtoffers
de hulp geven waar zij recht op hebben.
Sommige slachtoffer organisaties, zoals liefdadigheidsorganisaties, vallen niet onder de Code voor
Slachtofferhulp; deze organisaties bieden waardevolle praktische en emotionele hulp aan mensen
die criminaliteit ervaren hebben.
U kunt gevraagd worden om een getuigenverklaring af te leggen. Hierin kunt U in detail uitleggen
wat er is gebeurd. Als u wilt, kunt u ook een Slachtoffer Persoonlijke Verklaring (SPV) opstellen. Hier
kunt U uitleggen hoe de misdaad U heeft beïnvloed.
Geïnformeerd blijven
De politie zal u informeren over de voortgang van het onderzoek; zoals arrestaties of verdachten die
beschuldigd worden.
U kunt met de politie overeenkomen over de regelmaat waarmee zij U op de hoogte houden.
Naar de Rechtbank
Als uw zaak voor de rechtbank komt , is het mogelijk dat U als getuige wordt opgeroepen.
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U krijgt dan als getuige een “Care Officer” toegewezen, of u krijgt een ander aanspreekpunt. Aan
hen kunt U alle vragen stellen en zij zullen u op de hoogte houden gedurende het proces.
Dit omvat o.a informatie over de data en locaties van de zittingen van het gerecht en of de
verdachte is vrijgelaten op borgtocht of wordt vastgehouden in de gevangenis.
Zij zullen u ondersteunen tot de zaak is afgerond.
Als uw zaak niet voor de rechter komt, moet de reden voor deze beslissing aan U worden uitgelegd.
Getuige zijn
U kunt vragen om bijzondere maatregelen die kunnen helpen om uw beste bewijs te geven.
Bijzondere maatregelen zouden kunnen betekenen dat een scherm rond de getuigenbank wordt
geplaatst , of dat u mag getuigen via een live videoverbinding, zodat u niet met de verdachte(n),
hun vrienden of familie geconfronteerd hoeft te worden.
U kunt ook aan personeel van de rechtbank vragen of het mogelijk is om op een andere plaats te
wachten dan de verdachte(n) en hun vrienden en familie.
Het Vonnis
Als de verdachte schuldig wordt bevonden, kunt u vragen om uw SPV voor te lezen in de rechtbank,
of iemand anders aanwijzen om dit voor U te doen.
De rechter zal daar rekening mee houden bij de beslissing over de straf. De VPS kan niet tot een
hogere straf leiden dan wat er als maximum voor de misdaad is aangegeven.
Uw Care Officer of ander contact zal uitleggen wat de straf betekent.
Als de dader vergunning krijgt om in beroep te gaan zal uw contact vertellen waar en wanneer de
behandeling in hoger beroep zal plaatsvinden.
Herstelrecht
Als slachtoffer van een misdrijf kunt u mogelijk deel nemen aan het herstelrecht wanneer u schade
lijdt door een misdrijf.
Dit kan gebeuren door contact met de dader zodat beiden een positieve manier vinden om vooruit
te gaan. Zowel het slachtoffer als de dader moeten instemmen om het contact te laten
plaatsvinden.
Het slachtoffer Contact Scheme is een speciale service voor slachtoffers van seksueel en/of
geweldsmisdrijven wanneer de dader wordt veroordeeld tot twaalf maanden of meer in de
gevangenis. Als u gebruik maakt van deze regeling , wordt u op de hoogte gehouden over wat er
gebeurt met de dader nadat die schuldig wordt bevonden en als die zijn straf heeft afgerond.
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