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1 INLEIDING 
 
Een van de projecten van het ketenbrede programma ‘Recht doen aan slachtoffers’, onder leiding van 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie, is het project ‘Maatwerk’. De opdracht aan de projectgroep 
luidde om een herziene versie, een actualisering van het oude ‘Protocol Maatwerk’ op te leveren. Aan 
de projectgroep namen afgevaardigden van de politie, het Openbaar Ministerie (OM), Slachtofferhulp 
Nederland (SHN), het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) en het Centraal Justitieel Incassobu-
reau (CJIB) deel. Het resultaat van dit project is het Protocol Maatwerk 2.0. 
 
In dit protocol staan de afspraken beschreven over de omgang met slachtoffers van ernstige gewelds- 
en zedendelicten en met nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten in het strafproces.  
Om ‘secundaire victimisatie’1 te voorkomen, krijgt deze doelgroep ‘extra’ aandacht gedurende de op-
sporingsfase, vervolgingsfase, fase van berechting en fase van tenuitvoerlegging van het  
vonnis/arrest. Inmiddels is een Protocol Maatwerk versie 3.0 in voorbereiding, waarin onder andere de 
afspraken met betrekking tot zorg voor slachtoffers en/of nabestaanden van verkeersdelicten in de 
strafrechtsketen worden opgenomen (artikel 5 en 6 Wegenverkeerswet). De politie dient op dit thema 
echter nog een intern landelijk beleidskader vast te stellen. 
 
Het protocol omschrijft de rollen en taken van de bij het protocol betrokken partijen in het strafproces 
en maakt inzichtelijk welke contact-, overleg- en overdrachtsmomenten er zijn. Het proces van Proto-
col Maatwerk 2.0 start na het constateren van het delict door de politie en eindigt met de uitkering van 
het schadebedrag door het CJIB op grond van de Voorschotregeling (uitkering acht maanden na  
onherroepelijk worden van het vonnis/arrest, of eerder in onderling overleg door samenwerkende  
partners).  
  
Bij het ontbreken van een verdachte, bespreken de politie, OM en SHN op welk moment zij de actieve  
samenwerking beëindigen. Bij nieuwe ontwikkelingen in een ‘oude’ zaak kan de samenwerking  
worden hervat. 
 
Het protocol verwijst in paragraaf 1.3 naar artikel 51a lid 1 Sv (nieuw). In dit artikel is het onderscheid 
tussen slachtoffer en nabestaande vervallen. Ten behoeve van de leesbaarheid wordt dit onderscheid 
in het protocol wel gebruikt.  
 
1.1 PARTIJEN BIJ HET PROTOCOL MAATWERK 2.0 
 
De omgang met de doelgroep slachtoffers van ernstige gewelds- en zedendelicten en/of nabestaan-
den van slachtoffers van levensdelicten betreft een gezamenlijk proces van vijf partijen, te  
weten: 

 Politie; 

 Openbaar Ministerie; 

 Slachtofferhulp Nederland; 

 Schadefonds Geweldsmisdrijven; 

 Centraal Justitieel Incasso Bureau. 
 
 
Nadere uitwerking: 
 
1. De familierechercheur vervult een liaisonfunctie tussen de politie en slachtoffers en/of nabestaan-

den en is gedurende het operationele opsporingsonderzoek het vaste aanspreekpunt voor slacht-
offers en/of nabestaanden en het onderzoeksteam. Zijn belangrijkste taak is het onderhouden van 
contact. In alle zaken waarin een familierechercheur van de politie is ingezet, fungeert deze als 
aanspreekpunt voor het Casemanagement Aanmeldpunt (CMA) en de casemanager van Slachtof-
ferhulp Nederland.  
 
Wanneer er geen sprake is van inzet van een familierechercheur, dan fungeert het hoofd van de 
Dienst Regionale Recherche (DRR), chef Districtsrecherche (DR) of de teamchef Zedenpolitie in 

                                                      
1 Secundaire victimisatie betekent dat slachtoffers en/of nabestaanden eigenlijk een tweede maal slachtoffer worden, doordat ze 
zich geconfronteerd zien met negatieve reacties, (onwillige) functionarissen, instanties die te weinig informeren en langdurige 
procedures. 
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eerste instantie als contactpersoon voor Slachtofferhulp Nederland (al dan niet het CMA) of de ca-
semanager van het OM. De politie bepaalt per zaak zelf of en zo ja, wie het slachtoffer als vast 
aanspreekpunt bij de politie heeft. Meestal wordt de dossiereigenaar (de zaaksrechercheur) de 
contactpersoon van het slachtoffer. 
 

2. De zaakscoördinator van het OM is de liaison tussen het OM en slachtoffers en/of nabestaanden 
(en/of namens hen de casemanager). De zaakscoördinator werkt zaakgericht en heeft als taak 
slachtoffers en/of nabestaanden optimaal te ondersteunen tijdens de gehele rechtsgang door hen 
uitleg te geven over het strafproces, op de hoogte te houden van de voortgang en vragen te be-
antwoorden. 
 

3. De casemanager van Slachtofferhulp Nederland biedt praktische, juridische en psychosociale hulp 
en ondersteuning aan slachtoffers en/of nabestaanden gedurende alle fasen: van opsporing tot en 
met tenuitvoerlegging van het vonnis/arrest. De casemanager werkt vraaggericht, gaat een ver-
trouwensrelatie aan met slachtoffers en/of nabestaanden en verwijst door daar waar nodig. 
 

4. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers van een opzettelijk gepleegd gewelds-
misdrijf, die daardoor ernstig psychisch of fysiek letsel opliepen, een financiële tegemoetkoming. 
Om dit te bereiken behandelt het Schadefonds Geweldsmisdrijven aanvragen zorgvuldig, spoedig 
en onafhankelijk. De behandelaar toetst de aanvragen op aannemelijkheid van het misdrijf en stelt 
de hoogte van de tegemoetkoming vast aan de hand van de aard en ernst van het letsel. Waar 
mogelijk wordt de schade verhaald op de dader. Meestal gebeurt dit doordat het CJIB de schade 
incasseert bij de dader ten behoeve van de verrekening met de door het Schadefonds Gewelds-
misdrijven uitgekeerde tegemoetkoming. Ten behoeve van deze afweging kan het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven informatie opvragen bij politie en OM. Het SGM keert ook uit aan nabestaan-
den van slachtoffers van levensdelicten. 

 
5. Als het gaat om een zaak met een verdachte heeft het CJIB tot taak ervoor te zorgen dat het door 

de rechter toegewezen schadebedrag in een schadevergoedingsmaatregel wordt geïnd bij de ver-
oordeelde en op de rekening van het slachtoffer en/of nabestaande wordt gestort. Als een veroor-
deelde een opgelegde schadevergoedingsmaatregel niet binnen acht maanden na het onherroe-
pelijk worden van het vonnis volledig heeft voldaan, dan keert het CJIB namens de Staat een 
voorschot uit aan het slachtoffer en/of de nabestaande. 
 
Gedurende het inningsproces van de schadevergoedingsmaatregel informeert het Slachtoffer  
Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS) van het CJIB het slachtoffer en/of nabe-
staande over de voortgang en een uit te keren voorschot. De behandelaar van het CJIB zal na de 
overdracht van de zaak en na een ontvangen melding ‘Maatwerk’ (via mail) vanuit het OM, contact 
opnemen met de zaakscoördinator van het OM, zodat een warme overdracht van wensen en be-
hoeften van slachtoffers en/of nabestaanden in de zaak kan plaatsvinden. In de tenuitvoerleg-
gingsfase van de schadevergoedingsmaatregeling en de uitvoering van de Voorschotregeling zal 
hier rekening mee worden gehouden. 

 
 
1.2 DOELSTELLING  
 
Het doel van Protocol Maatwerk 2.0 is een eenduidige dienstverlening aan slachtoffers van ernstige 
gewelds- en/of zedendelicten en aan nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten gedurende 
het strafproces.  
 
Specifieke inzet van, en samenwerking tussen, partijen leidt tot een kwalitatieve borging van de rech-
ten van deze groep slachtoffers en/of nabestaanden. Hierdoor voelen zij zich erkend in het strafpro-
ces, wat bijdraagt aan herstel en vertrouwen. 
 
Protocol Maatwerk 2.0 bestaat naast de huidige afspraken met andere partijen met betrekking tot 
doorverwijzing naar hulp. Hierbij valt te denken aan afspraken binnen de aanpak van huiselijk geweld, 
kindermishandeling en/of seksueel geweld.  
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1.3 DOELGROEP 
 
Het protocol geldt als er sprake is van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedendelicten en nabe-
staanden van slachtoffers van levensdelicten.  
Protocol Maatwerk 2.0 wordt ingezet bij nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten en perso-
nen die slachtoffer zijn van een specifieke groep strafbare feiten, die voldoen aan de wettelijke defini-
tie van slachtoffer en waarvoor de gevolgen complex zijn.  
 
Partijen bepalen zelf of daarbij (ook) ‘specialisten’ worden ingezet. Het kan dus voorkomen dat de ene 
partij een ‘specialist/taakaccenthouder’ inzet, zoals een familierechercheur van de politie, casemana-
ger SHN of zaakscoördinator OM en de andere niet. 
 
 
Ad 1.  Personen 
Onder slachtoffer wordt verstaan (art 51 a lid 1 Sv. nieuw): 
 
Slachtoffer: 

 Degene die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit vermogensschade of ander nadeel 
heeft ondervonden;  

 Nabestaande: familielid van een persoon wiens overlijden rechtstreeks veroorzaakt is door 
een strafbaar feit. 

 
Omdat familieleden (tot de vierde graad) van een overleden slachtoffer ook onder de definitie vallen 
van een slachtoffer, kunnen zij aanspraak maken op hun rechten in het strafproces. 
 
Protocol Maatwerk 2.0 richt zich echter niet op alle nabestaanden, maar op de naastbetrokkenen van 
de overledene. Dit heeft te maken met specifieke behoeften die voortkomen uit de complexe gevolgen 
van het misdrijf voor deze groep. Uit de praktijk blijkt dat vooral deze groep extra hulp nodig kan heb-
ben, soms zelfs van gespecialiseerde medewerkers. Naastbetrokkenen van het directe slachtoffer 
kunnen zijn: partner, ouders, kinderen, broers en zussen, of personen die van het slachtoffer afhanke-
lijk zijn.  
 
Ad 2. Delicten 
De delicten waar dit protocol op is gericht, zijn de misdrijven waarvoor een financiële tegemoetkoming 
kan worden gevraagd bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het gaat hierbij om levensdelicten (bij-
voorbeeld moord/doodslag) en om gewelds- en zedenmisdrijven (bijvoorbeeld lichamelijke mishande-
ling, diefstal met geweld, bedreiging met geweld en/of een wapen en verkrachting). 

Slachtoffers van opzettelijk gepleegde gewelds- en zedenmisdrijven, die ernstige psychische of fy-
sieke schade hebben opgelopen komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming. De aanvrager 
heeft daarbij geen eigen aandeel in het misdrijf. Ook verstrekt het Schadefonds uitkeringen aan nabe-
staanden van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf zijn overleden.  

Het Schadefonds hanteert als definitie van ernstig letsel: ‘Ernstig letsel is lichamelijk en/of geestelijk 
letsel dat ernstige langdurige of blijvende medische gevolgen heeft’. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
een ontsierend litteken in het gezicht, het verlies van een oog, een gebroken been dat geopereerd is 
of blijvend verlies van reuk en/of smaak of een posttraumatische stress stoornis. 

Ad 3. Incidenten met grote impact 
Daarnaast behoren tot de categorie ‘Maatwerk’, de zaken met als gevolg: 

 Maatschappelijke onrust; 

 Mediagevoeligheid; 

 Politieke gevoeligheid. 
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2     CONTACT- EN OVERDRACHTSMOMENTEN EN OVERLEG 
 
 
2.1 FASEN IN HET STRAFPROCES  
 
In het strafproces worden verschillende fasen onderscheiden. Daarin heeft ieder van de ketenpartners 
een eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. 
 
In onderstaand schema wordt aangegeven: 
A. De verschillende fasen in het opsporings- en strafproces; 
B. De verantwoordelijke actoren per fase. 
 
A. Fasen 1.  

Aangifte  
2. 
Onderzoek  

3.  
Vervolging 

4. 
Terechtzitting 

5. 
Hoger beroep  
en cassatie 

6.   
Tenuitvoer- 
legging 

B. Verantwoordelijke 
actoren 

 
Politie 

 

 

   
Openbaar Ministerie 

 
Informatiepunt 

Detentieverloop 
 

  
 

 
Slachtofferhulp Nederland 

 
 

 
 

  
 
 

 
Schadefonds Geweldsmisdrijven 

 
 

 

 

 
Centraal  
Justitieel  

Incasso Bureau 
 

 
 
 
2.2  CONTACT- EN OVERDRACHTSMOMENTEN 
 
De samenwerking tussen de deelnemende ketenpartners voorziet ten minste in de volgende contact- 
en overdrachtsmomenten:  

 
1. De politie checkt of er sprake is van een ‘Maatwerk-zaak’ en zorgt zo spoedig mogelijk voor aan-

melding bij Slachtofferhulp Nederland, middels een startmutatie bij het CMA2 en het OM, al dan 
niet rechtstreeks bij de zaakscoördinator OM. Daarbij informeert zij de samenwerkende partners 
ten minste over:  
a. de aard van het strafbare feit; 
b. wie zijn de slachtoffers en wie zijn eventueel de aanspreekpunten van de nabestaande(n); 
c. indien mogelijk de eerste reactie van slachtoffers op de gebeurtenis en de behoefte aan inzet 

van bijzondere maatregelen op grond van een eerste individuele beoordeling van het slachtof-
fer; 

d. veiligheidsaspecten voor Slachtofferhulp Nederland ten behoeve van een huisbezoek. 
 

2. De partners politie, Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland maken onderling, z.s.m. na 
de aanmelding door de politie een afspraak tot casusoverleg. In dit casusoverleg komt, met in-
achtneming van de privacywetgeving, aan de orde: 
a) welke voor de betreffende partner relevante  

 informatie is verstrekt aan en verkregen van de slachtoffers en/of nabestaanden;  

 activiteiten zijn uitgevoerd met betrekking tot de slachtoffers en/of nabestaanden en door 
wie;  

b) wie welke afspraken heeft gemaakt met wie van de slachtoffers en/of nabestaanden (of con-
tactpersoon). 

                                                      
2 Hierbij rekening houdend met de Wet Politiegegevens en het Besluit Politiegegevens (toetsing aan proportionaliteit en subsidi-
ariteit). 
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3. Einde politieonderzoek: er vindt altijd een persoonlijke terugkoppeling plaats door de politie. Afhan-

kelijk van de ernst van de zaak en de impact op het slachtoffer en/of de nabestaanden vindt een 
eindgesprek plaats bij de politie. De casemanager SHN en/of zaakscoördinator OM kunnen bij een 
dergelijk gesprek aanwezig zijn om slachtoffers en/of nabestaanden optimaal te kunnen ondersteu-
nen in de vervolgvraag naar hulp- en dienstverlening. 
 

4. SHN draagt er zorg voor dat de slachtoffers en/of nabestaanden zo snel mogelijk gewezen wor-
den op de mogelijkheid van het indienen van een aanvraag voor tegemoetkoming door het Scha-
defonds Geweldsmisdrijven. Op het moment dat het Schadefonds Geweldsmisdrijven in beeld 
komt, wordt de zaakscoördinator OM hierover in kennis gesteld. 

 
5. Na overdragen van de zaak van het OM aan het CJIB voor de tenuitvoerlegging van het vonnis/ar-

rest met daarin opgelegde schadevergoedingsmaatregel, informeert de zaakscoördinator van het 
OM het CJIB dat er in een zaak sprake is van ‘Maatwerk’. De behandelaar van CJIB neemt con-
tact op met de betreffende zaakscoördinator om de wensen en behoeften van het slachtoffer door 
te nemen. Daarop wordt bepaald hoe de informatievoorziening inzake de tenuitvoerlegging van de 
schadevergoedingsmaatregel en de uitkering Voorschotregeling wordt vormgegeven. De contact-
gegevens van de zaakscoördinator van het OM worden geregistreerd in het zogenaamde ‘Ter-
wee-systeem’. De slachtoffers en/of nabestaanden ontvangen vanuit het CJIB in alle gevallen de 
ontvangstbevestiging vanuit het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen. Het 
CJIB neemt alleen ‘Maatwerk-zaken’ in behandeling als deze worden aangemeld door een zaaks-
coördinator van het OM. 

 
6. Na schadeloosstelling van het slachtoffer en/of nabestaande door het CJIB (middels ontvangen 

dadergeld of op grond van de Voorschotregeling slachtoffers) wordt de protocollaire ketensamen-
werking formeel beëindigd3. 

 
2.3 STRUCTUREEL KETENOVERLEG  
 
Ieder kwartaal vindt er een regionaal Maatwerkoverleg plaats4. Deelnemers aan dit overleg zijn: de 
coördinator van de familierechercheurs, Dienst Regionale Recherche (DRR), chef Districtsrecherche 
(DR) of de teamchef Zedenpolitie uit de betrokken eenheden, minstens één zaakscoördinator van het 
OM, minstens één casemanager van SHN en de zaakscoördinator van het Hof. Het Schadefonds Ge-
weldsmisdrijven, het CJIB en het aanspreekpunt van de Hoge Raad fungeren als agenda-lid en sluiten 
op verzoek aan. Knelpunten in de arrondissementale samenwerking kunnen hier worden gesigna-
leerd.  
 
Eens per jaar is er een landelijk Maatwerkoverleg5 tussen de leidinggevende van de casemanagers 
SHN, de landelijk coördinator van de familierechercheurs en de leidinggevende van de zaakscoördi-
natoren OM. Zowel de kwaliteit van de ketensamenwerking, de (verbetering van de) ketenwerkproces-
sen, als ook nieuwe (landelijke) ontwikkelingen met betrekking tot slachtofferbeleid staan op de 
agenda van dit overleg. Knelpunten in de landelijke ketensamenwerking kunnen hier worden gesigna-
leerd.  

                                                      
3 Na schadeloosstelling vervalt de informatievoorziening, echter op verzoek van het slachtoffer en/of nabestaande kan deze nog 
over de afloop van de inning van de schadevergoedingsmaatregel worden geïnformeerd. 
4 Ten tijde van het schrijven van Protocol Maatwerk 2.0 wordt dit overleg georganiseerd door de Bovenregionaal Coördinator 
Slachtofferloket. De Bovenregionaal Coördinator heeft de verantwoordelijkheid om te bemiddelen, dan wel te escaleren, behou-
dens de eigen verantwoordelijkheid van iedere taakorganisatie.  
5 Op dit moment wordt dit overleg georganiseerd door de Landelijke Coördinator van het Slachtofferloket.  
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3 TAKEN 
 
In de volgende paragrafen is per fase en per organisatie/functionaris aangegeven welke rol en taken vervuld worden ten behoeve van slachtoffers en/of nabestaan-
den.  
 
3.1  SCHEMA: TAKEN PER ORGANISATIE 
 

Fase Politie Openbaar Ministerie Slachtofferhulp Nederland Schadefonds Gewelds-
misdrijven 

CJIB 

 
Aangifte / 
melding 

 
De politie6 
 
De politie voert het slechtnieuwsge-
sprek met het slachtoffer, indien 
van toepassing. 
 
De politie verstrekt de slachtoffers 
en/of nabestaanden informatie over 
rechten( waaronder het recht op bij-
stand), geeft de mogelijkheden van 
Slachtofferhulp aan en neemt 
z.s.m. contact op met het CMA van 
SHN. Bij specifieke delicttypen wor-
den daarnaast andere (keten)af-
spraken nageleefd, zoals doorver-
wijzing van een slachtoffer naar an-
dere hulpverlening, zoals een Cen-
trum voor Seksueel Geweld. 
 
 
De familierechercheurs: 

 Worden ingezet volgens piketre-
geling; 

 Doen een kind-check bij Jeugd-
zorg Nederland en CMA; 

 Nemen na hun eerste contact met 
het slachtoffer contact op met het 
CMA van SHN en bespreken dan 
ook de inventarisatie van de vei-
ligheid voor SHN-medewerkers; 

 Verstrekken een (gedeelte) van 
de ‘startmutatie’ aan het CMA. 

 
De zaakscoördinator: 
 
Het OM heeft als taak nabestaan-
den van levensdelicten en slacht-
offers van zeer ernstige gewelds- 
en zedendelicten met complexe 
gevolgen optimaal te ondersteu-
nen tijdens de gehele rechtsgang.  
 

 De zaakscoördinator informeert 
bij de zaaksofficier van justitie 
naar de stand van zaken betref-
fende het onderzoek; 

 De zaakscoördinator organi-
seert het casusoverleg en zit 
deze voor; 

 De zaakscoördinator stuurt alle 
correspondentie vanuit het OM 
in cc naar de casemanager en 
in de politiefase in cc naar de 
familierechercheurs; 

 Het OM overlegt met de politie 
wie het slachtoffer, of diens ad-
vocaat, informeert over de aan-
houding van de verdachte.  

 
De zaak wordt aangemeld bij SHN middels 
de startmutatie bij het CMA. 
 
De casemanager: 
 
 

 Bezoekt het slachtoffer en/of de nabe-
staande, indien gewenst, zo spoedig moge-
lijk na het 1e contact met de politie en voert 
een assessment uit, waarin de wensen en 
behoeften van het slachtoffer en/of de na-
bestaande worden geïnventariseerd; 

 Bespreekt het dienstenaanbod met betrek-
king tot de psychosociale ondersteuning, 
praktische ondersteuning en juridische be-
geleiding; 

 Neemt deel aan het casusoverleg nadat 
deze door de zaakscoördinator is geïnfor-
meerd en geïnviteerd; 

 Deelt indien gewenst noodzakelijke infor-
matie met de zaakscoördinator, de advo-
caat en de familierechercheurs na uitleg 
aan en met toestemming van het slachtoffer 
en/of de nabestaande; 

 Wijst op de mogelijkheid van de inzet van 
een rechtshulpverlener. 

 
De casemanager van SHN reikt bij aanvang 
van de hulp- en dienstverlening een cliënt-
dossier uit aan de slachtoffers en/of  nabe-
staanden. In dit dossier kunnen zij alle cor-
respondentie aangaande hun zaak beheren7. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Daar waar in dit schema gesproken wordt over de politie, wordt de Politie bedoeld. 
7 Het cliëntdossier is een gezamenlijk initiatief van de politie, SHN, het OM, SGM en het CJIB. 
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Fase Politie Openbaar Ministerie Slachtofferhulp Nederland Schadefonds Gewelds-
misdrijven 

CJIB 

Zie bijlage Voorbeeld Startmutatie 
op pagina 20; 

 Nemen deel aan het 1e casus-
overleg, indien van toepassing; 

 Informeren het slachtoffer dat een 
casemanager contact opneemt 
om een dienstenaanbod te doen; 

 De politie meldt de zaak aan bij 
de zaakscoördinator van het OM. 

 
De politie  maakt een vertrouwelijk 
logboek op. De inhoud van dit log-
boek kan niet worden gedeeld met 
de andere ketenpartners. In dit log-
boek legt zij vast: 
 

 Inhoud slechtnieuwsgesprek in-
dien van toepassing;  

 Eerste reactie slachtoffer op ge-
beurtenis; 

 Welke informatie is verstrekt aan 
en verkregen van het slachtoffer;  

 Welke activiteiten zijn uitgevoerd 
met betrekking tot het slachtoffer 
en door wie;  

 Wie heeft welke afspraken ge-
maakt met het slachtoffer; 

 Resultaat analyse veiligheid 
SHN-medewerkers voor een 
eventueel huisbezoek; 

 De politie maakt afspraken met 
het slachtoffer m.b.t. informeren 
over de voortgang van het onder-
zoek van de advocaat in plaats 
van het slachtoffer, als het slacht-
offer zich laat bijstaan door een 
advocaat; 

 De politie overlegt met het OM 
wie het slachtoffer, of diens advo-
caat, informeert over de aanhou-
ding van de verdachte. 
 

In alle eenheden is een coördina-
tor familierechercheur aangesteld. 
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Fase Politie Openbaar Ministerie Slachtofferhulp Nederland Schadefonds Gewelds-
misdrijven 

CJIB 

De politie bepaalt zelf wanneer 
deze wordt ingezet. 

 
 
Onderzoek 

 
De (familie)rechercheurs: 
 

 Bezoeken zo spoedig mogelijk de 
slachtoffers en/of nabestaanden; 

 Informeren de slachtoffers en/of 
nabestaanden over hun rechten, 
als dat nog niet eerder mogelijk 
was; 

 Informeren de slachtoffers en/of 
nabestaanden over hun rol, als 
haler en brenger van onderzoeks-
informatie tussen politie en 
slachtoffers en/of nabestaanden; 

 Informeren de slachtoffers en/of 
nabestaanden over taken politie, 
bereikbaarheid en de vervolg-
stappen in het onderzoek; 

 Maken afspraken met de slachtof-
fers en/of nabestaanden over hun 
onderlinge communicatie;  

 Scannen de zaak op veiligheid 
voor medewerkers van SHN en 
informeren SHN (indien al een 
naam bekend van de betrokken 
casemanager); 

 Koppelen het einde van het politie 
onderzoek tenminste persoonlijk 
terug, al dan niet in een eindge-
sprek met slachtoffers en/of na-
bestaanden. Een evaluatie kan 
onderdeel uitmaken van dit ge-
sprek; 

 Informeren de slachtoffers en/of 
nabestaanden over de beëindi-
ging van hun officiële rol. 

 
 

 
De zaakscoördinator: 
 

 Bij verzoeken tot schorsing of 
opheffing van de voorlopige 
hechtenis (indien zichtbaar) 
vraagt het OM actief naar hun 
mening en geeft uitleg over de 
schorsingsvoorwaarden die mo-
gelijk zijn. In alle gevallen wordt 
de beslissing hierover aan het 
slachtoffer gecommuniceerd; 

 Informeert het slachtoffer en/of 
de nabestaande en de keten-
partners over een eventuele in-
vrijheidstelling/ schorsing van 
de verdachte in de fase van de 
voorlopige hechtenis; 

 De zaakscoördinator informeert 
en organiseert alles met betrek-
king tot de pro forma zitting; 

 Levert (indien nodig) de infor-
matie aan bij het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven; 

 Legt en onderhoudt contact met 
de persofficier voor externe 
persinformatie; 

 Bij overgang van de onder-
zoeksfase naar de vervolgfase 
organiseert de zaakscoördinator 
(na overleg met de (familie)re-
chercheur en de casemanager) 
een slachtofferbijeenkomst die 
het moment van afsluiting van 
het politieonderzoek markeert; 

 Nodigt de advocaat van het 
slachtoffer en/of de nabe-
staande uit om aanwezig te zijn 
tijdens dit gesprek en houdt 
hierbij rekening met diens ver-
hinderdata; 

 
De casemanager: 
 

 Fungeert als regievoerder en uitvoerder van 
de hulp- en dienstverlening aan de slachtof-
fers en/of nabestaanden. Schakelt indien 
nodig/gewenst, in overleg met en na toe-
stemming van de slachtoffers en/of nabe-
staanden, externe dienstverleners in en 
monitort deze inzet; 

 Fungeert ten behoeve van slachtoffers 
en/of nabestaanden als contactpersoon 
voor andere instanties en netwerkpartners; 

 Fungeert als vertrouwenspersoon voor de 
slachtoffers en/of nabestaanden; 

 Stelt in overleg met de slachtoffers en/of 
nabestaanden een dienstverleningsplan op 
conform gebruik binnen de organisatie; 

 Legt (samen met een eventuele advocaat) 
juridische ontwikkelingen in het strafproces  
uit en maakt daarbij een inschatting van de  
consequenties op psychosociaal gebied; 

 De casemanager neemt deel aan de slacht-
offerbijeenkomst om zodoende de vervolg 
hulp- en dienstverlening goed in te richten 
en uit te kunnen voeren; 

 Ondersteunt indien gewenst bij het indienen 
van een verzoek tot tegemoetkoming door 
het Schadefonds Geweldsmisdrijven. 

 

 
In voorkomende gevallen con-
tact onderhouden met de zaaks-
coördinator en/of casemanager 
over: 

 Een eventuele aanvraag bij 
het Schadefonds Geweldsmis-
drijven; 

 De verwachtingen bij het 
slachtoffer over de (afhande-
ling van de) aanvraag;   

 Wie de behandelend jurist is 
(na indiening van de aan-
vraag); 

 Na het indienen van de aan-
vraag houdt het Schadefonds  
Geweldsmisdrijven contact 
met de aanvrager. Wanneer 
deze een gemachtigde heeft, 
loopt dit contact via de ge-
machtigde als dat op het aan-
vraagformulier is aangegeven. 
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 Verstrekt het parketnummer  
van de zaak aan het slachtoffer 
en/of de nabestaande en diens 
advocaat; 

 Het initiatief voor wat betreft de 
organisatie van deze bijeen-
komst ligt bij de zaakscoördina-
tor; 

 Houdt rekening met beschik-
baarheid van het slachtoffer 
en/of de nabestaande en diens 
advocaat om de zittingen bij te 
kunnen wonen (ook bij pro 
forma zittingen); 

 Neemt contact op met het 
slachtoffer bij daderidentificatie 
of gevoeligheden omtrent media 
en het delict; 

 Zorgt ervoor dat het slachtoffer 
en/of de nabestaande de moge-
lijkheid heeft om eigen onder-
zoekswensen te bespreken met 
de officier van justitie; 

 Indien het slachtoffer en/of de 
nabestaande zich laat bijstaan 
door een advocaat verloopt alle 
communicatie in deze fase van 
het strafproces via de advocaat 
en niet rechtstreeks met het 
slachtoffer; 

 Organiseert tussentijds een   
casusoverleg op verzoek van 
een van de drie partijen. 

 

 
Vervolging 

  
De zaakscoördinator: 
 

 Draagt zorg voor correcte en 
tijdige informatie over het ver-
loop van de strafrechtelijke pro-
cedure; 

 Verzorgt administratie en coör-
dinatie met betrekking tot de  
civiele vordering, het spreek-
recht en de schriftelijke slacht-
offerverklaring; 

 Faciliteert de afhandeling van 
verzoeken met betrekking tot 

 
De casemanager: 
 

 Verzorgt in overleg met de zaakscoördina-
tor algemene en specifieke informatie over 
het verloop van het strafproces; 

 Geeft informatie over de rechten van slacht-
offers en/of nabestaanden in het strafpro-
ces; 

 Geeft informatie over mogelijkheden tot 
schadevergoeding; 

 Ondersteunt (indien gewenst) bij het invul-
len van het schadeopgaveformulier/voe-
gingsformulier via de juridisch medewerker; 

 
In de voorkomende gevallen 
contact onderhouden met de 
zaakscoördinator en/of casema-
nager over: 

 Een eventuele aanvraag bij 
het Schadefonds Geweldsmis-
drijven; 

 De verwachtingen bij het 
slachtoffer over de (afhande-
ling van de) aanvraag;  

 Wie de behandelend jurist is 
(na indiening van de aan-
vraag); 
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het slachtoffer en/of de nabe-
staande in overleg met de offi-
cier van justitie; 

 Verzorgt interne afstemming 
binnen de eigen organisatie 
(de familierechercheurs en   
casemanager) en extern met 
de rechtbank; 

 Als voorbereiding op de zitting 
maakt de zaakscoördinator een 
afspraak met het slachtoffer 
en/of de nabestaande voor een 
gesprek met de officier van jus-
titie; 

 De advocaat van het slachtof-
fer en/of de nabestaande wordt 
voor het slachtoffergesprek uit-
genodigd; 

 Er wordt rekening gehouden 
met de verhinderdata van de 
advocaat; 

 Indien de officier van justitie 
besluit de zaak te seponeren 
dan biedt de zaakscoördinator 
het slachtoffer en/of de nabe-
staande van tevoren een ge-
sprek aan;  

 De advocaat van het slachtof-
fer en/of de nabestaande wordt 
voor het sepotgesprek uitgeno-
digd; 

 Er wordt rekening gehouden 
met de verhinderdata van de 
advocaat; 

 Het dossier wordt bij een voor-
genomen sepot ter inzage aan 
de advocaat van het slachtoffer 
en/of de nabestaande aange-
boden; 

 De officier van justitie houdt re-
kening met de eventuele be-
zwaren van het slachtoffer 
en/of de nabestaande tegen 
het voorgenomen sepot; 

 In het geval van voorwaardelijk 
sepot vraagt het OM aan het 
slachtoffer of deze ten aanzien 

 Is, indien gewenst, intermediair richting za-
kelijke/administratieve contacten; 

 Draagt zorg voor het opstellen van de 
schriftelijke slachtofferverklaring en belegt 
dit bij de juridisch medewerker; 

 Draagt indien gewenst zorg voor de voorbe-
reiding op de uitoefening van het spreek-
recht; 

 Begeleidt en ondersteunt bij gesprekken 
met de officier van justitie; 

 Begeleidt indien gewenst en mits toege-
staan bij een eventueel verhoor door de 
Rechter Commissaris; 

 Evalueert de hulp- en dienstverlening met 
de slachtoffers en/of nabestaanden; 

 Legt (samen met een eventuele advocaat) 
juridische ontwikkelingen in het strafproces 
uit en maakt daarbij een inschatting van de 
consequenties op psychosociaal gebied. 

 

 Na het indienen van de aan-
vraag houdt het Schadefonds  
Geweldsmisdrijven contact 
met de aanvrager. Wanneer 
deze een gemachtigde heeft, 
loopt dit contact via de ge-
machtigde als dat op het aan-
vraagformulier is aangegeven. 
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van de daaraan te verbinden 
voorwaarden wensen heeft; 

 Houdt het slachtoffer op de 
hoogte wanneer verdachte zich 
niet aan opgelegde bijzondere 
voorwaarden en eventueel 
door de reclassering gegeven 
aanwijzingen houdt; 

 Woont de gesprekken met de 
officier van justitie bij en legt de 
rol en de taak van de zaaksco-
ördinator tijdens het gesprek 
uit; 

 Informeert het slachtoffer en/of 
de nabestaande over een 
eventuele invrijheidstel-
ling/schorsing van de ver-
dachte gedurende het strafpro-
ces; 

 Pleegt overleg met en stemt af 
met de familierechercheurs en 
de casemanager; 

 Onderhoudt (eventueel) con-
tact met de advocaat van het 
slachtoffer en/of de nabe-
staande; 

 Onderhoudt contact met het 
Schadefonds Geweldsmisdrij-
ven over mogelijke schade; 

 Stelt het slachtoffer en/of de 
nabestaande onverwijld op de 
hoogte van een eventueel ho-
ger beroep in de zaak; 

 Nodigt het slachtoffer en/of de 
nabestaande en diens advo-
caat uit voor de zitting en houdt 
hierbij rekening met de verhin-
derdata van het slachtoffer en 
diens advocaat; 

 Indien het slachtoffer zich laat 
bijstaan door een advocaat, 
verloopt alle communicatie in 
deze fase van het strafproces 
via de advocaat en niet recht-
streeks met het slachtoffer. 
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Terechtzit-
ting 

 
De (familie)rechercheur: 
 

 Kan aanwezig zijn bij de  terecht-
zitting indien een beargumen-
teerd verzoek van een slachtoffer 
of andere belanghebbende par-
tijen is gedaan, bijvoorbeeld in 
het belang van het onderzoek. 

 
De zaakscoördinator: 
 

 Bereidt de aanwezigheid van 
het slachtoffer voor in facilite-
rende en logistieke zin; 

 Ontvangt het slachtoffer en/of 
de nabestaande en de betrok-
kenen; 

 Is tijdens de zitting beschik-
baar/bereikbaar of indien nood-
zakelijk aanwezig; 

 Maakt indien gewenst, nadat de 
zitting heeft plaatsgehad een af-
spraak met het slachtoffer en/of 
de nabestaande voor een offi-
ciersgesprek. In dit gesprek 
wordt uitgelegd hoe en waarom 
het verloop van de zitting op be-
treffende manier heeft plaatsge-
vonden; 

 Informeert het slachtoffer en/of 
de nabestaande, de advocaat, 
de familierechercheur en de ca-
semanager over de uitspraak 
en maakt melding als er eventu-
eel hoger beroep wordt inge-
steld; 

 Zorgt ervoor dat het gehele von-
nis onverwijld aan het slachtof-
fer en/of de nabestaande wordt 
toegezonden; 

 Indien het slachtoffer en/of de 
nabestaande zich laat bijstaan 
door een advocaat, zorgt de 
zaakscoördinator ervoor dat het 
vonnis onverwijld aan de advo-
caat verzonden wordt; 

 Zorgt voor de overdracht van de 
1e naar de 2e lijn, inclusief de 
gegevens van de casemanager; 

 De zaakscoördinator wijst het 
slachtoffer en/of de nabe-
staande op de noodzaak van 
een herhaaldelijk voegingsver-
zoek, zodat er een voorschot 
door het CJIB wordt toegewe-
zen; 

 
De casemanager: 
 

 Begeleidt de slachtoffers en/of nabestaan-
den ter zitting, met inbegrip van voor- en 
nagesprek met de officier van justitie en/of 
de zaakscoördinator; 

 Evalueert de hulp- en dienstverlening met 
de slachtoffers en/of nabestaanden; 

 Legt (samen met een eventuele advocaat) 
juridische ontwikkelingen in het strafproces 
uit en maakt daarbij een inschatting van de 
consequenties op psychosociaal gebied. 

 
In voorkomende gevallen con-
tact onderhouden met de zaaks-
coördinator en/of casemanager 
over: 

 Een eventuele aanvraag bij 
het Schadefonds Geweldsmis-
drijven; 

 De verwachtingen bij het 
slachtoffer en/of de nabe-
staande over de (afhandeling 
van de) aanvraag;   

 Wie de behandelend jurist is 
(na indiening van de aan-
vraag); 

 Na het indienen van de aan-
vraag houdt het Schadefonds  
Geweldsmisdrijven contact 
met de aanvrager. Wanneer 
deze een gemachtigde heeft, 
loopt dit contact via de ge-
machtigde als dat op het aan-
vraagformulier is aangegeven. 
 

 
 

 
 
. 
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 De zaakscoördinator vraagt het 
slachtoffer en/of de nabe-
staande wat zijn wensen zijn 
ten aanzien van een eventueel 
hoger beroep. Het OM houdt   
rekening met de wensen van 
het slachtoffer hieromtrent; 

 Onderhoudt contact met het 
Schadefonds Geweldsmisdrij-
ven; 

 De zaakscoördinator zorgt voor 
een casusoverleg met de case-
manager. Indien gewenst sluit 
de familierechercheur daarbij 
aan; 

 De zaakscoördinator (of het 
IDV) zorgt ervoor dat het slacht-
offer en/of de nabestaande    
actief op de hoogte gehouden 
wordt van veranderingen in de 
hechtenissituatie van de ver-
dachte en informeert bij het 
slachtoffer naar de wensen hier-
omtrent;  

 Indien het slachtoffer en/of na-
bestaande zich laat bijstaan 
door een advocaat verloopt alle 
communicatie in deze fase van 
het strafproces via de advocaat 
en niet rechtstreeks met het 
slachtoffer. 

 
Hoger       
Beroep 
en 
Cassatie 

 
De (familie)rechercheur: 
 

 Kan aanwezig zijn bij de  terecht-
zitting indien een beargumen-
teerd verzoek van een slachtoffer 
of andere belanghebbende par-
tijen is gedaan bijvoorbeeld in het 
belang van het onderzoek. 

 
De zaakscoördinator: 
Hoger beroep 
 

 Maakt, indien gewenst, voordat 
de zitting plaatsvindt een af-
spraak met het slachtoffer en/of 
de nabestaande en diens advo-
caat voor een gesprek met de 
Advocaat Generaal en houdt 
hierbij rekening met hun verhin-
derdata; 

 Maakt, indien gewenst, nadat 
de zitting heeft plaatsgehad een 
afspraak met het slachtoffer 
en/of de nabestaande en diens 
advocaat voor een gesprek met 

 
De casemanager: 
Hoger beroep 
 

 Legt contact met de zaakscoördinator van 
het Hof. Informeert slachtoffers en/of nabe-
staanden in algemene en in specifieke zin 
over het verdere verloop van de strafzaak; 

 Begeleidt de slachtoffers en/of nabestaan-
den ter zitting, met inbegrip van voor- en 
nagesprek; 

 Begeleidt de slachtoffers en/of nabestaan-
den bij een voor- c.q. nagesprek met de Ad-
vocaat Generaal; 

 Evalueert de hulp- en dienstverlening met 
de slachtoffers en/of nabestaanden; 

 
Hoger beroep 
 
In voorkomende gevallen con-
tact onderhouden met de zaaks-
coördinator en/of casemanager 
over bijvoorbeeld; 

 Een eventuele aanvraag bij 
het Schadefonds Geweldsmis-
drijven; 

 De verwachtingen bij het 
slachtoffer en/of de nabe-
staande over de (afhandeling 
van de) aanvraag;  

 Wie de behandelend jurist is 
(na indiening van de aan-
vraag); 
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de Advocaat Generaal en houdt 
hierbij rekening met hun verhin-
derdata; 

 Woont het gesprek met de Ad-
vocaat Generaal bij en maakt 
daarvan indien nodig een ver-
slag; 

 Informeert het slachtoffer en/of 
de nabestaande over een even-
tuele invrijheidstelling van de 
verdachte; 

 Voert een exitgesprek met het 
slachtoffer en/of de nabe-
staande; 

 Onderhoudt contact met het 
Schadefonds Geweldsmisdrij-
ven. 

 
Cassatie 
 

 Draagt bij het Hof de zaak over 
aan de Hoge Raad; 

 De zaakscoördinator zorgt voor 
de overdracht van Hoger Be-
roep naar Cassatie. Inclusief de 
gegevens van de casemanager; 

 Indien het slachtoffer en/of de 
nabestaande zich laat bijstaan 
door een advocaat verloopt alle 
communicatie in deze fase van 
het strafproces via de advocaat 
en niet rechtstreeks met het 
slachtoffer en/of de nabe-
staande; 

 Voor de cassatieprocedure is er 
voor de slachtoffers en/of nabe-
staanden een aanspreekpunt bij 
de Hoge Raad (vergelijkbaar 
met zaakscoördinator OM); 

 Voor alle slachtoffers en/of    
nabestaanden bestaat gedu-
rende de cassatiefase een op 
de wet gebaseerde vorm van 
standaard begeleiding; 

 Het aanspreekpunt is verant-
woordelijk voor een goed ver-
loop van de cassatieprocedure 

  Legt (samen met een eventuele advocaat) 
juridische ontwikkelingen in het strafproces 
uit en maakt daarbij een inschatting van de 
consequenties op psychosociaal gebied.  
 

Cassatie 
 

 De casemanager geeft informatie over de 
cassatieprocedure (managen verwachtin-
gen); 

 De casemanager informeert naar bijzon-
dere wensen van slachtoffers en/of nabe-
staanden in de cassatieprocedure; 

 De casemanager informeert over het (pro-
ces) verloop van de strafzaak; 

 De casemanager zorgt voor begeleiding 
van slachtoffers en/of nabestaanden als 
een zaak veel media- aandacht krijgt; 

 De casemanager kan bijzondere zaken 
melden bij het Kenniscentrum Juridische 
Dienstverlening van SHN. Het Kenniscen-
trum kan vervolgens contact opnemen met 
het aanspreekpunt van de Hoge Raad. In 
onderling overleg kunnen nadere afspraken 
worden gemaakt over de gewenste infor-
matie en/of extra begeleiding.  

 Na het indienen van de aan-
vraag houdt het Schadefonds  
Geweldsmisdrijven contact 
met de aanvrager. Wanneer 
deze een gemachtigde heeft, 
loopt dit contact via de ge-
machtigde als dat op het aan-
vraagformulier is aangegeven. 
 

Cassatie 
 

In voorkomende gevallen      
contact onderhouden met de 
zaakscoördinator en/of casema-
nager over bijvoorbeeld: 

 Een eventuele aanvraag bij 
het Schadefonds Geweldsmis-
drijven; 

 De verwachtingen bij het 
slachtoffer en/of de nabe-
staande over de (afhandeling 
van de) aanvraag;   

 Wie de behandelend jurist is 
(na indiening van de aan-
vraag); 

 Na het indienen van de aan-
vraag houdt het Schadefonds  
Geweldsmisdrijven contact 
met de aanvrager. Wanneer 
deze een gemachtigde heeft, 
loopt dit contact via de ge-
machtigde als dat op het aan-
vraagformulier is aangegeven. 
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die aansluit bij het hoger be-
roep; 

 Het aanspreekpunt onderhoudt 
nauw  contact met de zaaks- 
coördinator. Hierbij geldt dat de 
informatieverstrekking zich met 
name richt op de  uitspraak van 
de Hoge Raad. De zaakscoördi-
nator speelt bij de kennisgeving 
van de uitspraak aan het slacht-
offer en/of de nabestaande een 
belangrijke rol; 

 Voor bijzondere zaken bestaat 
de mogelijkheid dat het slacht-
offer en/of de nabestaande    
extra begeleiding krijgt gedu-
rende de cassatieprocedure. 
Hiertoe kan een schriftelijk ver-
zoek worden gedaan bij het 
aanspreekpunt van de Hoge 
Raad. Ook SHN kan dergelijke 
zaken aanmelden;  

 Indien het slachtoffer en/of de 
nabestaande zich laat bijstaan 
door een advocaat, verloopt alle 
communicatie in deze fase van 
het strafproces via de advocaat 
en niet rechtstreeks met het 
slachtoffer. 
 

 
Tenuitvoer-
legging 

 
 

 
De zaakscoördinator: 
 

 De zaakscoördinator, in wiens 
fase het vonnis of arrest onher-
roepelijk wordt, draagt er zorg 
voor dat uiterlijk 42 dagen na 
het onherroepelijk worden van 
het vonnis of arrest dit ter exe-
cutie overgedragen wordt aan 
het CJIB, inclusief contactge-
gevens; 

 Informeert het slachtoffer en/of 
de nabestaande conform de 
daarvoor geldende regels over 
verlof en invrijheidstelling van 
de veroordeelde; 

 
De casemanager: 
 

 Neemt naar aanleiding van de melding con-
tact op met de slachtoffers en/of nabe-
staanden om te informeren of er behoefte is 
aan ondersteuning; 

 Fungeert indien gewenst als contactper-
soon bij het Schadefonds Geweldsmisdrij-
ven en/of het CJIB; 

 Draagt zorg voor een eventuele doorverwij-
zing; 

 Evalueert de hulp- en dienstverlening aan 
de slachtoffers en/of nabestaanden en sluit 
deze af; 

 Neemt naar aanleiding van de melding door 
het IDV contact op met slachtoffers en/of 
nabestaanden. De casemanager informeert 

 
In voorkomende gevallen con-
tact onderhouden met de  
zaakscoördinator en/of casema-
nager over: 

 Een eventuele aanvraag bij 
het Schadefonds Gewelds-
misdrijven; 

 De verwachtingen bij het 
slachtoffer en/of de nabe-
staande over de afhandeling 
van de aanvraag; 

 Wie de behandelend jurist is; 

 Na het  indienen van de aan-
vraag houdt het Schadefonds  
Geweldsmisdrijven contact 
met de aanvrager. Wanneer 
deze een gemachtigde heeft, 

 
Het CJIB heeft een actieve rol 
binnen het protocol Maatwerk 
wanneer het vonnis in de straf-
rechtelijke procedure onherroe-
pelijk is geworden.  
 

 Zo spoedig mogelijk na het 
onherroepelijk worden van het 
vonnis / arrest meldt (de 
zaakscoördinator van) het 
Openbaar Ministerie de zaak 
aan bij het CJIB, waarna de 
tenuitvoerlegging van het von-
nis/arrest wordt opgestart; 

 Vanuit het CJIB informeert het 
SIS het slachtoffer en/of de 
nabestaande schriftelijk over 
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 Indien het slachtoffer en/of de 
nabestaande zich laat bijstaan 
door een advocaat verloopt de 
communicatie in deze fase van 
het strafproces via de advocaat 
en niet rechtstreeks met het 
slachtoffer en/of de nabe-
staande. 

 
 
 

over het detentieverloop en inventariseert 
of er wensen en behoeften zijn naar aanlei-
ding hiervan. 

 

loopt dit contact via de ge-
machtigde als dat op het aan-
vraagformulier is aangegeven.  
 

 
 

de voortgang van de inning 
van de schadevergoedings-
maatregel en de Voorschotre-
geling slachtoffers; 

 Het SIS is schriftelijk en tele-
fonisch aanspreekpunt voor 
vragen van slachtoffer en/of 
nabestaande over hun zaak; 

 Er is contact tussen de zaaks-
coördinator van het OM en de 
behandelaar bij het CJIB om 
eventuele wensen van de 
slachtoffers en/of nabestaan-
den door te spreken; 

 Acht maanden na het onher-
roepelijk worden van het von-
nis/arrest keert het CJIB na-
mens de Staat inzake zeden- 
en/of geweldsmisdrijven het 
resterende schadebedrag uit. 
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4 AANVULLENDE AFSPRAKEN 
 
 
4.1 VERTROUWENSPOSITIE CASEMANAGER  
 
De casemanager van SHN onderhoudt een vertrouwensrelatie met de slachtoffers en/of nabestaan-
den. Binnen deze relatie verkregen informatie kan de casemanager niet aan anderen (b.v. de familie-
rechercheur) ter beschikking stellen, tenzij daarvoor nadrukkelijke schriftelijke toestemming is verkre-
gen van het slachtoffer en/of de nabestaande.  
Volgens binnen SHN geldende regels is dit alleen anders, wanneer de veiligheid c.q. het welzijn van 
minderjarigen in het geding is, dan wel wanneer er gevaar dreigt voor personen. 
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BIJLAGE VOORBEELD STARTMUTATIE 

 
 

Startmutatie 
 
 

 Zaaknaam 
 

 

 Datum delict 
 

 

 Proces-verbaalnummer 
 

 

 Parketnummer 
 

 

 Naam slachtoffer en/of nabe-
staande 

 

 

 Datum aanmelding bij Slachtoffer-
hulp Nederland 

 

 
 
 

Contactlijst 
 
Naam Telefoon Mobiel E-mail 

 
Politie: 
 

Familierechercheur 1    

Familierechercheur 2    

Hoofd Dienst Regio-
nale Recherche (DRR) 

   

Chef Districts- 
recherche (DR) 

   

Teamchef  
Zedenpolitie 

   

 
Openbaar Ministerie: 
 

Zaakscoördinator    

Officier van Justitie    

Parket Secretaris    

Persofficier    

Bovenregionaal Coördinator 

 
Slachtofferhulp Nederland: 
 

Casemanager    

Juridisch medewerker    

 
Overige: 
 

Advocaat    
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Huisarts    

Uitvaartverzorger    

Geestelijke    

Bedrijfsarts    

GGD    

Notaris    

Belastingconsulent    

Contactpersoon Scha-
defonds Geweldsmis-
drijven 

   

Sociale Verzekerings-
bank 

   

Gemeente    

Onderwijsinstelling    

Jeugdzorg Nederland    

 
 

Slachtoffer 

Naam :  
Voorna(a)m(en) :  
Geboorteplaats :  
Geboortedatum :  
Adres :  
Woonplaats :  
Telefoonnummers :  
BSN/GBA :  
 
Familielid / relatie slachtoffer (1e contactpersoon) 
Naam :  
Voorna(a)m(en) :  
Geboorteplaats :  
Geboortedatum :  
Adres :  
Woonplaats :  
Telefoonnummer(s) :  
Aard relatie slachtoffer :  
 
Familielid / relatie slachtoffer (2e contactpersoon) 
Naam :  
Voorna(a)m(en) :  
Geboorteplaats :  
Geboortedatum :  
Adres :  
Woonplaats :  
Telefoonnummer(s) :  
Aard relatie slachtoffer :  
 
Familielid / relatie slachtoffer 
Naam :  
Voorna(a)m(en) :  
Geboorteplaats :  
Geboortedatum :  
Adres :  
Woonplaats :  
Telefoonnummer(s) :  
Aard relatie slachtoffer :  
 
Familielid / relatie slachtoffer 
Naam :  
Voorna(a)m(en) :  
Geboorteplaats :  
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Geboortedatum :  
Adres :  
Woonplaats :  
Telefoonnummer(s) :  
Aard relatie slachtoffer :  

 
 

CONTACTGEGEVENS  
 

Politie 0900-8844 
 Politie.nl 
 
Openbaar Ministerie https://www.om.nl/contact/   
 
Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 
 www.slachtofferhulpnederland.nl 
 
Schadefonds Geweldsmisdrijven 070-4142000 
 www.schadefonds.nl    
 
Centraal Justitieel Incassobureau BOZ Intake/Straf: 058-2533780 

BO02Schadevergoedingen@cjib.minvenj.nl (alleen voor gebruik 
binnen de keten) 

 www.cjib.nl  
 
 

tel:0900-8844
http://www.politie.nl/
https://www.om.nl/contact/
http://www.slachtofferhulpnederland.nl/
http://www.schadefonds.nl/
mailto:BO02Schadevergoedingen@cjib.minvenj.nl
http://www.cjib.nl/

