
Vaak kunt u dan vragen om een schadevergoeding van de 
dader. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u 
hierbij helpen. 

U mag vragen om contact met de verdachte of dader 
Slachtofferhulp Nederland kan u doorverwijzen naar 
organisaties, die helpen om in contact te komen met een 
verdachte of dader. 

U heeft recht op een goede behandeling
Wij moeten u goed behandelen en rekening houden met 
wat belangrijk voor u is. 

Vindt u dat u niet goed wordt behandeld? Dan kunt u een 
klacht indienen.

Uw overige rechten in het strafproces
• U mag klagen wanneer het Openbaar Ministerie besluit 

dat er geen strafzaak komt 
• U mag vragen om stukken van het dossier van de 

strafzaak te zien
• U kunt een vergoeding krijgen als u moet getuigen
• In sommige gevallen mag u spreken in de rechtszaal 
• U heeft recht op informatie over verlof, vrijlating of 

ontsnapping van de verdachte of dader          
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een advocaat gratis. U mag ons ook vragen of iemand 
anders u kan bijstaan.

U kunt vragen om een tolk als u de Nederlandse taal niet 
goed begrijpt
Begrijpt u de Nederlandse taal niet goed? Wij zorgen voor 
een tolk bij aangifte doen. Onderzoeken wij uw zaak? Dan 
heeft u ook recht op een tolk tijdens gesprekken of vertaling 
van documenten. 

U kunt een vergoeding vragen voor uw schade
Heeft u schade door het misdrijf en is er een verdachte? 

U kunt ons bijvoorbeeld vragen om uw adres niet in uw 
aangifte te zetten. 

U mag aangifte doen
Iedereen mag bij de politie aangifte doen van een misdrijf. 
Ook minderjarigen. U kunt op verschillende manieren 
aangifte doen. Welke manier het beste bij u past, hangt 
ook af van wat er is gebeurd. www.politie.nl/aangifte

U mag zich laten bijstaan 
U mag zich altijd laten bijstaan door een advocaat, 
bijvoorbeeld als u aangifte doet. In een aantal gevallen is 

Ministerie (regionale telefoonnummers vindt u op 
www.slachtofferloket.nl).

U heeft recht op hulp
U kunt voor gratis hulp, advies en informatie terecht bij 
een aantal organisaties, bijvoorbeeld Slachtofferhulp 
Nederland (T. 0900-0101).

U kunt bescherming krijgen
Bent u bang voor uw veiligheid? Praat hier dan over met 
ons. Samen met u bekijken we wat we kunnen doen om u 
te beschermen en ook wat u zelf kunt doen. 

Bent u slachtoffer van een misdrijf? Of bent u 
nabestaande van een slachtoffer? 
Dan heeft u een aantal rechten. Deze rechten gelden ook als 
u niet in Nederland woont of als u geen verblijfsstatus in 
Nederland heeft. Kijk voor meer informatie op  www.politie.
nl/slachtoffer of stel uw vraag aan een politiemedewerker. 

U heeft 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. 
Heeft u zelf vragen over hoe het nu verder gaat met uw 
zaak? Bel dan de politie (T. 0900-8844) of het Openbaar 


