Opstellen schriftelijke
slachtofferverklaring
Als slachtoffer heeft u het recht om een verklaring af te leggen tijdens het strafproces. In
deze ‘slachtofferverklaring’ kunt u aangeven wat het misdrijf met u heeft gedaan en hoe u
tegen de zaak aankijkt. U kunt uw verklaring schriftelijk indienen vóór de zitting. U kunt de
verklaring ook voorlezen tijdens de zitting.
Onderstaande vragen kunnen u helpen bij het schrijven van uw slachtofferverklaring. De vragen
kunnen helpen te bepalen over welke onderwerpen u wilt vertellen en wat u daarover kwijt wilt. U
hoeft zich niet aan de vragenlijst te houden. U mag alle onderwerpen benoemen die voor u van
belang zijn.

Voordat u begint met schrijven
•
•
•
•
•
•

Probeer de lengte van uw verklaring te beperken tot maximaal 1 ½ A4.
Schrijf uw verklaring in de ‘ik-vorm’.
De rechter, de officier van justitie en de verdachte(n) weten wat er is voorgevallen. U hoeft
dit niet opnieuw te vertellen als u dit niet wilt.
Met uw verklaring kunt u laten weten wat het misdrijf met u heeft gedaan en hoe u tegen de
zaak aankijkt.
Bedenk eerst over welke onderwerpen u zeker wilt vertellen. De onderwerpen die minder
impact hebben (gehad) kunt u kort benoemen of weglaten als de verklaring te lang wordt.
Wij raden aan zoveel mogelijk in chronologische volgorde te vertellen.

Vragen die u kunnen helpen
Tijdens, gedurende het delict en vlak na het delict
• Wat voelde u?
• Wat dacht u?
• Wat merkte u?
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Lichamelijke gevolgen
• Welk lichamelijk letsel heeft u opgelopen?
• Heeft u medische hulp gezocht? Bij wie?
• Welke medische behandeling is toegepast? Hoe lang zal de behandeling duren?
• Zijn er medicijnen voorgeschreven of gaat u naar een fysiotherapeut?
• Heeft u pijn (gehad)? Hoelang heeft de pijn aangehouden?
• Hoe verloopt het herstel? Wat is de prognose?
• Heeft u blijvend letsel? Wat zijn de lichamelijke beperkingen en hoelang duren ze?
• Is er sprake van tijdelijke of een blijvende arbeidsongeschiktheid?
• Welke impact heeft het letsel op u?
Emotionele gevolgen
• Hoe kijkt u terug op het misdrijf zelf en de weken en maanden daarna?
• Hoe gaat het nu met u?
• Welke psychische gevolgen ervaart u als gevolg van het misdrijf? Kunt u daar voorbeelden
van geven?
• Bij wie kan u terecht met uw gevoelens (partner, familie, vrienden, hulpverlener)?
• Welke invloed heeft de gebeurtenis op uw relaties?
• Kunt u de gebeurtenis een plek geven?
• Heeft u hulp gekregen van een therapeut of psycholoog?
• Welke behandeling krijgt u en krijgt u medicijnen?
• Wat is de verwachting hoe u zult herstellen?
Gevolgen voor uw dagelijks leven
• Wat zijn de gevolgen van het misdrijf voor uw dagelijks leven? Denk bijvoorbeeld aan
gevolgen voor uw studie, werk, wonen, vrijetijdsbesteding, huishouden en financieel.
Strafproces
• Hoe ervaart u het verloop van het strafproces?
• Wat zijn uw verwachtingen van de zitting?
• Wilt u iets kwijt over de strafmaat? Zo ja, wat?
• Wilt u iets kwijt over de verdachte? Zo ja, wat?

Slachtofferhulp Nederland

2 van 2

