
Slachtoffer? Waar kunnen wij u mee helpen?

Bent u slachtoffer van een misdrijf? 
Dan kunt u aangifte doen.

Zo kan een dader 
straf krijgen.

Door aangiftes weet 
de politie welke 
misdrijven waar 

plaatsvinden. 

Soms kunt u uw  
gestolen spullen 

terugkrijgen.

U krijgt soms 
een schade
vergoeding.

U kunt ook een 
melding doen.Uw 

melding is 
belangrijk. Als de 

politie bijvoor
beeld meer 

meldingen over 
een verdachte 
krijgt, kan de 
politie  een 
onderzoek 

starten.

Bij een aangifte vraagt u 
de politie om een onder

zoek te starten.

U bent verplicht 
om in uw 

 aangifte de 
waarheid te 

vertellen. 

Iedereen mag aangifte doen van 
een misdrijf. Bij een kind van 

jonger dan 13 nemen we altijd 
contact op met ouders/en of 

verzorgers. U mag ook namens 
uw minderjarige kind aangifte 

doen.

Schade?
bijvoorbeeld kapotte spullen 

of psychische schade? 

Als u alles heeft verteld en 
uw aangifte klaar is, mag u 
de aangifte lezen. Klopt het 

wat er staat?

Wilt u op de hoogte blijven 
van de voortgang van uw 

aangifte?

U kunt op verschillende manieren aangifte doen; 
door in te loggen met uw digiD op  

www.politie.nl, telefonisch of soms bij u thuis. Op 
een politiebureau kan ook, maak daarvoor eerst 

een afspraak door te bellen met 
0900 8844. Welke manier het beste bij u past, 

hangt af van wat er is gebeurd. 

09008844

www.politie.nl

U HEEFT RECHTEN.
LEES DIT VOORDAT U 

AANGIFTE DOET.

AANGIFTE
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Slachtoffer? Waar kunnen wij u mee helpen?

Vertel het ons, zodat de  
schade goed in de aangifte 

opgeschreven staat. 

Neem bij schade ook direct 
contact op met uw eigen 

verzekeraar.

Schade?
bijvoorbeeld kapotte spullen 

of psychische schade? 

Bent u slachtoffer van een misdrijf? 
Dan kunt u aangifte doen.

Iedereen mag aangifte doen van 
een misdrijf. Bij een kind van 

jonger dan 13 nemen we altijd 
contact op met ouders/en of 

verzorgers. U mag ook namens 
uw minderjarige kind aangifte 

doen.

Zo kan een dader 
straf krijgen.

Door aangiftes weet 
de politie welke 
misdrijven waar 

plaatsvinden. 

Soms kunt u uw  
gestolen spullen 

terugkrijgen.

krijgt u soms 
een schade
vergoeding.

Bij een aangifte vraagt u 
de politie om een onder

zoek te starten.

U bent verplicht 
om in uw 

 aangifte de 
waarheid te 

vertellen. 

U kunt op verschillende manieren aangifte doen; 
door in te loggen met uw digiD op  

www.politie.nl, telefonisch of soms bij u thuis. Op 
een politiebureau kan ook, maak daarvoor eerst 

een afspraak door te bellen met 
0900 8844. Welke manier het beste bij u past, 

hangt af van wat er is gebeurd. 

09008844

www.politie.nl

U HEEFT RECHTEN.
LEES DIT VOORDAT U 

AANGIFTE DOET.

U kunt ook een 
melding doen.Uw 

melding is 
belangrijk. Als de 

politie bijvoor
beeld meer 

meldingen over 
een verdachte 
krijgt, kan de 
politie  een 
onderzoek 

starten.

Door aangiftes weet 
de politie welke 
misdrijven waar 

plaatsvinden. 

U krijgt soms 
een schade
vergoeding.
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Slachtoffer? Waar kunnen wij u mee helpen?

Zo kan een dader 
straf krijgen.

Door aangiftes weet 
de politie welke 
misdrijven waar 

plaatsvinden. 

Soms kunt u uw  
gestolen spullen 

terugkrijgen.

U krijgt soms 
een schade
vergoeding.

Bij een aangifte vraagt u 
de politie om een onder

zoek te starten.

Bent u slachtoffer van een misdrijf? 
Dan kunt u aangifte doen.

Iedereen mag aangifte doen van 
een misdrijf. Bij een kind van 

jonger dan 13 nemen we altijd 
contact op met ouders/en of 

verzorgers. U mag ook namens 
uw minderjarige kind aangifte 

doen.

U bent verplicht 
om in uw 

 aangifte de 
waarheid te 

vertellen. 

U kunt op verschillende manieren aangifte doen; 
door in te loggen met uw digiD op  

www.politie.nl, telefonisch of soms bij u thuis. Op 
een politiebureau kan ook, maak daarvoor eerst 

een afspraak door te bellen met 
0900 8844. Welke manier het beste bij u past, 

hangt af van wat er is gebeurd. 

09008844

www.politie.nl

U HEEFT RECHTEN.
LEES DIT VOORDAT U 

AANGIFTE DOET.

U kunt ook een 
melding doen.Uw 

melding is 
belangrijk. Als de 

politie bijvoor
beeld meer 

meldingen over 
een verdachte 
krijgt, kan de 
politie  een 
onderzoek 

starten.

Als u alles heeft verteld en uw 
aangifte klaar is, mag u de 

aangifte lezen. Klopt het wat er 
staat?

Dan mag u uw handtekening 
eronder zetten.

 

Daarna kunt u de aangifte niet 
meer veranderen of intrekken.

U kunt de aangifte later nog wel 
laten aanvullen, bijvoorbeeld als u 

zich nog bepaalde details 
 herinnerd. 

AANGIFTE

AANGIFTE AANGIFTE

AANGIFTE

AANGIFTE
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U kunt ook een 
melding doen.Uw 

melding is 
belangrijk. Als de 

politie bijvoor
beeld meer 

meldingen over 
een verdachte 
krijgt, kan de 
politie  een 
onderzoek 

starten.

Slachtoffer? Waar kunnen wij u mee helpen?

Bent u slachtoffer van een misdrijf? 
Dan kunt u aangifte doen.

Zo kan een dader 
straf krijgen.

Door aangiftes weet 
de politie welke 
misdrijven waar 

plaatsvinden. 

Soms kunt u uw  
gestolen spullen 

terugkrijgen.

U krijgt soms 
een schade
vergoeding.

Bij een aangifte vraagt u 
de politie om een onder

zoek te starten.

Iedereen mag aangifte doen van 
een misdrijf. Bij een kind van 

jonger dan 13 nemen we altijd 
contact op met ouders/en of 

verzorgers. U mag ook namens 
uw minderjarige kind aangifte 

doen.

U bent verplicht 
om in uw 

 aangifte de 
waarheid te 

vertellen. 

U kunt op verschillende manieren aangifte doen; 
door in te loggen met uw digiD op  

www.politie.nl, telefonisch of soms bij u thuis. Op 
een politiebureau kan ook, maak daarvoor eerst 

een afspraak door te bellen met 
0900 8844. Welke manier het beste bij u past, 

hangt af van wat er is gebeurd. 

09008844

www.politie.nl

U HEEFT RECHTEN.
LEES DIT VOORDAT U 

AANGIFTE DOET.

Voor misdrijven zoals diefstal 
en vernieling kunt u dat zelf 
opzoeken  door in te loggen 

met uw DigiD op mijnpolitie.nl 
op www.politie.nl. 

Bij zwaardere misdrijven 
houden wij u per brief of 

persoonlijk op de hoogte. 

Als u geen informatie wilt 
missen over uw aangifte, is het 
belangrijk dat wij uw contact
gegevens hebben. Verandert 

uw telefoonnummer of 
emailadres? Geef dat dan  

aan ons door.

mijnpolitie.nl

Wilt u op de hoogte blijven 
van de voortgang van uw 

aangifte?
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Na de aangifte?

Na de aangifte (telefonisch, online, thuis 
of op het politiebureau) gaan wij 

voor u aan de slag.

Als er geen 
aanknopings

punten zijn.

We beoordelen of er een 
onderzoek wordt gestart en 

verwijzen naar Slachtofferhulp 
Nederland. 

We laten u weten als wij geen 
onderzoek doen, 

een onderzoek stoppen en 
leggen u ook uit waarom. 

Voor het terugkrijgen van uw 
spullen kan slachtofferhulp 

Nederland u helpen. 

Verdachte opgepakt

Hebben we een verdachte 
opgepakt en moet de verdachte 

voor de rechter komen? 

Vanaf dit moment 
zal het openbaar 

ministerie u verder 
informeren. 

Ook waar het over 
een schade

vergoeding gaat.

Sommige slachtoffers willen een 
gesprek met de verdachte of de 

dader. Slachtofferhulp Nederland 
kan u hierbij helpen.

Slachtofferhulp  Nederland   
(Telefoonnr. 09000101) 

Bij Slachtofferhulp Nederland kunt u terecht 
voor emotionele steun, praktische hulp en 

ondersteuning in een strafproces.

Als wij uw gestolen spullen 
terugvinden, kunt u ze meestal 

terug krijgen. 

Slachtofferhulp Nederland helpt u  
uw schade vergoed te krijgen.

Als er aanknopings
punten zijn, 

starten wij een 
onderzoek.

U HEEFT RECHTEN.
LEES DIT VOORDAT U 

AANGIFTE DOET.





Gaan wij voor u aan de slag!
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Slachtofferhulp 
 Nederland  kan u 

helpen op juridisch, 
praktisch en 

 emotioneel gebied.

09000101
(gebruikelijke 

belkosten)

Slachtofferrechten

Als u slachtoffer bent of nabestaande bent van een 
overleden slachtoffer heeft u rechten. Ook als u niet in 

Nederland woont of geen verblijfsstatus heeft. 
Uw rechten zijn:

Contact met de dader
 

 Slachtofferhulp Nederland kan u 
doorverwijzen naar organisaties, 

die helpen om in contact te 
komen met een verdachte of 

dader.

Goede 
 behandeling 

De politie moet u 
goed behandelen. 

En wij moeten 
rekening houden 

met wat belangrijk 
voor u is. 

Bijstand

U mag zich altijd laten bijstaan 
door een advocaat, bijvoorbeeld 

tijdens de aangifte of strafzit
ting. Ook bijstand van een 

vriend of familielid is mogelijk. 

Recht  
op informatie

Niet alleen op 
informatie over uw 
rechten, maar ook 
over het doen van 
aangifte en wat er 

daarna met uw 
zaak gebeurt. 

Gratis hulp 

U kunt voor gratis hulp, 
advies en informatie 
terecht bij een aantal 

organisaties, bijvoorbeeld 
Slachtofferhulp Neder

land. 

Bescherming

Bent u bang voor 
uw veiligheid? 

Bijvoorbeeld dat u 
nog een keer 

slachtoffer wordt? 
Wij bekijken 

samen met u wat 
we kunnen doen 
om u te bescher
men en ook wat u 

zelf kunt doen. 

Schade vergoeding

Heeft u schade door het 
strafbare feit en is er een 

verdachte? Vaak kunt u dan 
vragen om een schadevergoe
ding van de dader. De officier 

van justitie of de rechter 
besluit dan of de dader de 
schade moet vergoeden. 

Tolk 

Begrijpt u de Nederlandse taal 
niet goed? Vraag dan om een 

tolk. Regelen wij een tolk voor u, 
bijvoorbeeld bij de aangifte of 
het verhoor? Dan is dit gratis. 

Aangifte doen

Iedereen mag bij 
de politie aangifte 

doen van een 
strafbaar feit. Ook 
minderjarigen. U 
kunt op verschil
lende manieren 
aangifte doen. 

Ga naar
www.politie.nl/slachtofferzorg 
om de verklaring van rechten 

te bekijken.
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Slachtoffer zijn is al 
vervelend genoeg. 
Samen voorkomen 

we dat u van het kastje 
naar de muur wordt 

gestuurd. 
 

Beschermen van slachtoffers

Beschermende maatregelen 
zijn divers:

Denk aan afscherming van 
het woon of verblijfadres; 

bijstand bij verhoor door
bijvoorbeeld een advocaat; 

doorverwijzing naar 
 de juiste hulpverlening.

Bent u bang voor uw veiligheid, bijvoorbeeld dat u 
nog een keer slachtoffer wordt? Praat hier dan over 

met ons. Samen met u bekijken wij of wij u extra 
kunnen beschermen en wat u zelf kunt doen. 

De politie informeert 
het Openbaar 

Ministerie

Samen met u beoordeelt de politie mogelijke 
risico’s. Denk bijvoorbeeld aan de kans op 

herhaling, intimidatie of vergelding. 

Als het nodig 
is, kunnen de 
politie en het 

OM 
 maat regelen 

treffen om het 
slachtoffer 

beter te 
beschermen.

Ook Slachtofferhulp Nederland let extra 
op uw  behoefte aan bescherming.

De politie licht met uw toestemming 
ook Slachtofferhulp Nederland in 

over het ingeschatte risico en 
eventueel genomen  maatregelen.

U HEEFT RECHTEN.
LEES DIT VOORDAT U 

AANGIFTE DOET.
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