
Politieke 
ambtsdrager 
en slachto� er
Wat wij voor u doen

Slachto� erhulp Nederland
Vandaag verder

0900-0101  
www.slachto� erhulp.nl

Neem contact op met 
Slachto� erhulp Nederland
Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur en Slachto� erhulp Nederland staan voor u klaar.

Kijk voor meer informatie op: www.slachto� erhulp.nl/weerbaar-bestuur

Als slachto� er van een strafbaar 
feit heeft u bovenstaande en

meer rechten. 

Kijk voor meer informatie op:
www.slachto� erhulp.nl

of bel 0900 - 0101

Slachto� erhulp Nederland
Vandaag verder

Informatie
U heeft recht op informatie over 
uw rechten, over het doen van 

aangifte en wat er na de aangifte 
met uw zaak gebeurt.

Bescherming
Bent u bang dat u opnieuw 

slachto� er wordt? Of bent u bang 
voor de verdachte? Laat dit weten 

aan de politie of o�  cier van justitie. 
Met u zoeken zij naar oplossingen 

zodat u zich veiliger voelt.

Contact met 
de dader

Vaak hebben slachto� ers en 
nabestaanden vragen aan de 
dader. Als slachto� er of als 

nabestaande heeft u het recht 
om te vragen om contact met de 

verdachte of dader.

Gratis hulp
U heeft recht op gratis hulp, advies 
en informatie van Slachto� erhulp 
Nederland. Wij bieden juridische, 
praktische en emotionele hulp.

Ondersteuning
U heeft recht op ondersteuning 
door een (kosteloze) advocaat. 

Ook kunt u de politie of het 
Openbaar Ministerie vragen of u 
zich mag laten bijstaan door een 

vriend, familielid of een van 
onze medewerkers.

Schadevergoeding
U heeft het recht om een 

schadevergoeding te vragen als  
u schade heeft geleden door een 

strafbaar feit. Ook als nabestaande 
van een slachto� er heeft u 

dit recht.

Aangifte doen
Iedereen heeft het recht om bij 
de politie aangifte te doen van 

een strafbaar feit. Voordat u 
aangifte doet, krijgt u informatie 
over wat er gebeurt tijdens uw 

aangifte en daarna.

Bent u 
slachto� er? 
Hier heeft u 

recht op 



Slachto� erhulp Nederland voor 
politieke ambtsdragers
Als politieke ambtsdrager kunt u helaas te maken krijgen met agressie, intimidatie, vernielingen of 
bedreigingen. Behalve de emotionele impact die dit op u en uw omgeving kan hebben, brengen 
dergelijke incidenten vaak ook het nodige papier- en regelwerk met zich mee. Slachto� erhulp 
Nederland kan u ondersteunen bij: 

■ De afweging om wel of geen aangifte te doen;

■ Het verzoeken tot een strafrechtelijk contact- of gebiedsverbod voor de verdachte;

■ Het vergoed krijgen van de geleden schade;

■ De uitoefening van uw rechten in het strafproces.

Uitoefening van uw rechten 
in het strafproces
Aangifte doen, contact met het Openbaar 
Ministerie, een strafzitting. Voor veel mensen 
is dit onbekend terrein. Slachto� erhulp 
Nederland ondersteunt bij het gebruik 
maken van uw rechten en geeft u overzicht 
in het strafproces.

Spreekrecht
Wij helpen u bij het voorbereiden van 
het spreekrecht en het opstellen van uw 
schriftelijke slachto� erverklaring.

Gesprek met de o�  cier van justitie
Na een ernstig misdrijf heeft u in sommige 
gevallen recht op een gesprek met de 
o�  cier van justitie. Dit gesprek wordt een 
slachto� ergesprek genoemd. Tijdens het 
gesprek vertelt de o�  cier van justitie hoe de 
zaak verloopt en kunt u vragen stellen.

Contact met de dader
Contact met de dader kan antwoord geven 
op uw vragen en u helpen een plek te 
geven aan wat er is gebeurd. Perspectief 
Herstelbemiddeling kan het contact 
begeleiden. Lees meer op:
www.perspectiefherstelbemiddeling.nl

Wat doet Slachto� erhulp 
Nederland 
Elk slachto� er van een misdrijf, 
verkeersongeval of ramp verdient de 
beste hulp. Jaarlijks helpt Slachto� erhulp 
Nederland 200.000 slachto� ers en 
nabestaanden hun leven weer op te pakken 
na een ingrijpende gebeurtenis. Behalve 
emotionele hulp, biedt Slachto� erhulp 
Nederland ook praktische hulp en juridische 
ondersteuning. 

Bij ingrijpende gebeurtenissen is 
Slachto� erhulp Nederland bereikbaar 
voor crisisinzet bij verzoeken vanuit politie, 
GGD GHOR en gemeenten. 24 uur per dag, 
7 dagen per week.

Crisisinzet
Bij ingrijpende gebeurtenissen is 
Slachto� erhulp Nederland 24 uur per dag, 
7 dagen per week bereikbaar voor crisisinzet 
bij verzoeken vanuit gemeenten, politie 
en GGD GHOR. Onze piketteamleiders 
geven hierover (telefonisch) advies aan 
direct betrokkenen. Heeft één of meerdere 
slachto� ers direct behoefte aan emotionele 
hulp? Dan zetten we meteen medewerkers 
in voor de opvang van deze slachto� ers. 
SHN kan op verzoek van een gemeente 
in zeer korte tijd een online advies- en 
informatiecentrum opzetten. Lees meer op: 
www.slachto� erhulp.nl/voor-partners

Weerbaar bestuur
Binnen het Netwerk Weerbaar Bestuur zetten veel partners zich gezamenlijk in voor de veiligheid en integriteit 
van politieke ambtsdragers zoals burgemeesters, raadsleden, gedeputeerden en waterschapbestuurders. 
Vanuit het Netwerk ontwikkelen we maatregelen en zorgen we voor ondersteuning zodat u niet alleen staat op 
lastige momenten. Wanneer er toch een gevoel van onveiligheid is of u te maken krijgt met intimidatie, 
bedreiging of geweld, wordt meestal eerst ondersteuning geboden binnen de eigen gemeente en met de 
betrokken politie. Ook het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur kan advies geven in deze fase. Het kan 
daarnaast handig zijn dat er bij rechtshulp en nazorg wordt meegedacht vanuit een professionele partij, zoals 
Slachto� erhulp Nederland.

Lees in deze brochure wat Slachto� erhulp Nederland voor u kan betekenen.

Advies bij aangifte
U heeft het recht om domicilie te kiezen, u kunt 
dan een ander adres dan uw woonadres in de 
aangifte laten vermelden. Daarnaast is het mogelijk 
om aangifte onder nummer te doen indien er een 
ernstige vrees is voor represailles. Informeer hiernaar 
bij de politie. Heeft u een vraag over de bescherming 
van uw gegevens bij het doen van aangifte neem 
dan contact op met Slachto� erhulp Nederland. 

Contact- of gebiedsverbod 
Indien u zich onveilig voelt en vreest dat de 
verdachte weer contact met u zoekt, kunt u 
verzoeken om een contact- of gebiedsverbod. 
Zowel een o�  cier van justitie als de (straf) rechter 
kan een contact- of gebiedsverbod opleggen. 
Slachto� erhulp Nederland kan ondersteunen bij het 
indienen van een verzoek hiertoe. 

Mogelijkheden voor een 
schadevergoeding
Als u schade heeft, wilt u die natuurlijk vergoed 
krijgen. Wij helpen u bij het in kaart brengen van 
uw schade en adviseren u over wie uw schade kan 
vergoeden.

Schadevergoeding van de dader in het 
strafproces
Wilt u in de strafzaak een schadevergoeding eisen 
van de dader? Slachto� erhulp Nederland helpt bij 
het in kaart brengen van uw schade en het invullen 
van de formulieren. 

"Mijn advies? Vraag hulp, 
accepteer hulp! Je kunt 
niet overal in thuis zijn."

"Mijn contactpersoon hield 
me van elke stap in het 
proces op de hoogte."


