
Wist u dat een slachtoffer recht heeft op rechtshulp in 
het strafproces?
Bijvoorbeeld door Slachtofferhulp Nederland. Wij kunnen helpen 
een rechtshulpverlener te vinden. Ook staan onze medewerkers 
slachtoffers bij tijdens het strafproces. Onze hulp is altijd gratis.

Strafuitvoering 

Heeft de dader een straf opgelegd gekregen en komt er geen 
hoger beroep? Dan begint de strafuitvoering. Het hangt van de 
straf af wie deze uitvoert. 

In hoger beroep tegen de uitspraak 

De officier van justitie of de verdachte kunnen in hoger beroep 
gaan tegen de uitspraak. De zaak wordt dan behandeld door 
nieuwe rechters. Het slachtoffer moet opnieuw formulieren 
invullen en heeft dezelfde rechten als bij de eerste strafzitting.  

Het strafproces uitgelegd

Deze infographic is onderdeel van het Platform voor Professionals van Slachtofferhulp Nederland. Hier vindt u praktische 
hulpmiddelen, kennis en advies over slachtofferschap en hulp bij het doorverwijzen. Ook vindt u er ons aanbod van ondersteuning 
bij calamiteiten, advisering over slachtofferbeleid en ons training- en opleidingsaanbod. www.slachtofferhulp.nl/professionals 

In het strafproces beoordeelt de officier van justitie of de rechter of de verdachte schuldig is 
aan een strafbaar feit. Een slachtoffer moet tijdens het strafproces een aantal beslissingen 
nemen. Bekijk wat er gebeurt in elke fase van het strafproces en help overzicht te houden. 

De politie doet onderzoek 

Na aangifte beslist de politie of er een onderzoek komt. Soms 
kan een onderzoek starten zonder aangifte. Een slachtoffer 
heeft het recht om informatie op te vragen over de status van 
de zaak. Dat kan door te bellen naar het Slachtofferloket van de 
politie of door te kijken op MijnSlachtofferzaak.nl. 

Online omgeving met berichten van o.a. politie, Openbaar 
Ministerie en Slachtofferhulp Nederland over een strafzaak.

De rechter behandelt de zaak in een strafzitting 

Het slachtoffer ontvangt per brief een uitnodiging van het 
Openbaar Ministerie om aanwezig te zijn bij de strafzitting. 
Aanwezig zijn is niet verplicht. Het slachtoffer heeft rechten 
tijdens de strafzitting. Iemand mag bijvoorbeeld anoniem 
blijven. Bij ernstige misdrijven heeft een slachtoffer spreekrecht. 

Slachtofferhulp Nederland kan helpen bij het voorbereiden 
op de strafzitting.

De rechter doet uitspraak 

Na de strafzitting doet de rechter uitspraak. Dat kan vrijspraak, 
ontslag van rechtsvervolging of veroordeling zijn. De rechter 
kan de dader ook voorwaarden en maatregelen opleggen.  

Bijvoorbeeld een 
contactverbod.

Bijvoorbeeld een schadevergoeding 
aan het slachtoffer.

De officier van justitie beslist over de zaak 

Als het politieonderzoek klaar is, gaat het dossier naar de 
officier van justitie. Een slachtoffer ontvangt dan formulieren 
om wensen in het strafproces door te geven en om een 
verzoek tot schadevergoeding in te dienen.

Mogelijke besluiten van de officier van justitie zijn: de verdachte 
wordt niet vervolgd (sepot), de officier van justitie bepaalt de 
straf of de zaak gaat door naar de rechter. 

Het schadeformulier goed invullen is ingewikkeld. 
Slachtofferhulp Nederland kan hierbij helpen.

Aangifte doen bij de politie 

Een slachtoffer van een overtreding of misdrijf heeft het recht 
om aangifte of melding te doen bij de politie. Dat is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. De beslissing om wel of geen 
aangifte of melding te doen ligt altijd bij het slachtoffer. 

Is het slachtoffer bang om aangifte te doen? Dan zijn er 
beschermingsmaatregelen mogelijk.
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