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Onderdeel Slachtofferzorg OM  

Contactpersoon «gebr_naam»  

Telefoonnummer 

Slachtofferloket 
«telnr_slachtofferloket» 

 

E-mail Slachtofferloket *  

Ons kenmerk «idcompas».«parketnummer1»   

Slachtoffernummer «sltoffnummer»  

Uw kenmerk «sc_kenmerk»  

Feitgegevens Gepleegd «feit_plaats1», «feit_datum1»  

Datum «systeemdatum»  

   

Onderwerp  Ontvangstbevestiging proces-verbaal en informatie over uw rechten in deze zaak  

Bijlage(n) Formulier ‘Gegevens slachtoffer’, formulier ‘Verzoek tot schadevergoeding’, 

Wensenformulier, Antwoordenvelop 

 

  

 

 

 

«sc_aanhef_zonder_komma» «sc_voorv_naam», 
  
U krijgt deze brief omdat u slachtoffer bent van een misdrijf, ongeluk of andere gebeurtenis. De politie 
heeft de zaak onderzocht en een rapport geschreven. Dit heet een proces-verbaal. Ik ben de officier 
van justitie die het proces-verbaal voor het Openbaar Ministerie heeft beoordeeld. Ik of de rechter zal 
beslissen of de verdachte(n) een straf krijgt/krijgen. Ik wil graag van u weten of u meer informatie over 
de strafzaak wilt ontvangen. Hieronder leest u meer. 
 
Wat vragen we van u?  
Bij deze brief zitten drie formulieren: een formulier persoonlijke gegevens, een wensenformulier en 
een formulier voor schadevergoeding. Wilt u deze formulieren invullen en binnen 14 dagen aan ons 
terugsturen? U kunt hiervoor de meegestuurde antwoordenvelop gebruiken. Een postzegel is niet 
nodig. Met het wensenformulier laat u ons het volgende weten: 
* Of u informatie wilt blijven krijgen over de strafzaak. 
* Of u schadevergoeding wilt van de verdachte. 
* Of u in de rechtszaal iets wilt zeggen. Dit heet spreekrecht. 
* Of u een gesprek met de officier van justitie wilt. 

 
 
 
Wat als u het wensenformulier niet terugstuurt? 
Stuurt u het wensenformulier niet terug? Dan ga ik ervan uit dat u verder geen informatie en/of 
schadevergoeding wilt ontvangen. 
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Heeft u schade? 

Heeft u door de gebeurtenis schade die nog niet is vergoed? En wilt u dat de verdachte betaalt voor 
deze schade? Dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding insturen. Vul daarvoor het formulier 
‘Verzoek tot Schadevergoeding’ bij deze brief in en stuur dit samen met de andere formulieren binnen 
14 dagen aan mij terug. 
 
Wilt u in de rechtszaal iets zeggen? 
Als slachtoffer bestaat de mogelijkheid dat u in de rechtszaal iets mag zeggen als de verdachte voor 
de rechter moet komen. Dit heet spreekrecht. U vertelt in de rechtszaal welke gevolgen de 
gebeurtenis voor u heeft of heeft gehad. U mag ook een ander vragen om namens u iets te zeggen. 
U kunt er ook voor kiezen om een brief te schrijven. Deze brief noemen we een ‘schriftelijke 
slachtofferverklaring’ Deze verklaring voegen we toe aan de andere stukken die belangrijk zijn voor 
de strafzaak. Op het wensenformulier kunt u aangeven of  u iets wilt zeggen tijdens de strafzaak. U 
kunt op dit formulier ook laten weten of u hulp van Slachtofferhulp Nederland wilt bij het voorbereiden 
van het spreekrecht en/of de verklaring. Meer informatie hierover vindt u in de folder bij deze brief. 
 
Mogen wij uw gegevens aan Slachtofferhulp Nederland geven? 
Ik wil uw gegevens doorgeven aan Slachtofferhulp Nederland. Zij kunnen u helpen als u iets wilt 
zeggen in de rechtszaal, en/of een verklaring wilt schrijven. Als u niet wilt dat ik uw gegevens aan 
Slachtofferhulp Nederland geef, kunt u dit aangeven op het wensenformulier. 

 
Wilt u een gesprek met de officier van justitie? 
Als u een gesprek met mij wilt dan kunt u dat invullen op het wensenformulier. In dat gesprek kan ik u 
meer vertellen over de strafzaak en andere vragen beantwoorden. Ook kunt u mij meer vertellen over 
de gevolgen van de gebeurtenis. 
 
Wilt u juridische hulp? 
Er zijn verschillende deskundigen of instanties waar u juridische hulp kunt krijgen. Bijvoorbeeld bij het 
invullen van uw verzoek tot schadevergoeding. Denk aan uw rechtsbijstandverzekeraar, het Juridisch 
Loket, Slachtofferhulp Nederland of een advocaat. Dit is niet altijd gratis. Vraag ernaar als u contact 
opneemt. Voor hulp van Slachtofferhulp Nederland betaalt u geen kosten.  

 
Heeft u nog vragen? 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Dan kunt u bellen met het Slachtofferloket, telefoon 
«telnr_slachtofferloket». U kunt hen bereiken van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Houd deze brief bij de hand. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens de officier van justitie, 
 
 
Medewerker slachtofferzorg 
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 De officier van justitie 

 

«naam_arrond» 
 
 

 
WENSENFORMULIER 
 

 

Ons kenmerk «idcompas».«parketnummer1»  

Slachtoffernummer «sltoffnummer»  

Datum «systeemdatum»  
 

  

 
Met dit wensenformulier laat u weten of en hoe u betrokken wilt worden bij de strafzaak. Stuur het 
ingevulde formulier binnen 14 dagen aan mij terug. U kunt hiervoor de meegestuurde 
antwoordenvelop gebruiken. Een postzegel is niet nodig. 
 
1.    Wilt u informatie krijgen over de strafzaak? 
□ Ja, ik wil informatie krijgen over de strafzaak. 

Let op: vul het formulier ‘Gegevens slachtoffer’ in en stuur dit mee. 
□ Nee, ik wil geen informatie krijgen over de strafzaak.  

 
2.    Wilt u schadevergoeding? 
Heeft u schade door het misdrijf, ongeluk of de gebeurtenis? En betaalt de verzekering niet voor deze 
schade? Dan kunt u een schadevergoeding vragen aan de verdachte. 
□ Ja, ik wil schadevergoeding.  

Let op: vul de formulieren ‘Verzoek tot schadevergoeding’ en ‘Gegevens slachtoffer’ in en stuur 
deze mee.  

□ Nee, ik wil geen schadevergoeding. 
 
3.  Wilt u in de rechtszaal iets zeggen? 
U mag in de rechtszaal iets zeggen. U mag ook een ander vragen om namens u iets te zeggen.  
□ Ja, ik wil graag iets zeggen in de rechtszaal.  
□ Ja, ik wil graag een brief schrijven.  
□ Nee, ik wil niets zeggen of schrijven. 
□ Ja, ik wil graag dat een ander namens mij iets zegt. De gegevens van deze contactpersoon vul 

ik in op het formulier ‘Gegevens slachtoffer’. 
 
4.  Mogen wij u gegevens doorgeven aan Slachtofferhulp Nederland?  
Het Openbaar Ministerie (OM) wil uw gegevens doorgeven aan Slachtofferhulp Nederland. Zij kunnen 
u helpen als u iets wilt zeggen in de rechtszaal, of een brief wilt schrijven.  
□    Ik vind het goed dat het OM mijn gegevens doorgeeft aan Slachtofferhulp Nederland. 
□    Ik wil niet dat het OM mijn gegevens doorgeeft aan Slachtofferhulp Nederland.  
Ik wil dit niet om de volgende reden: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
5.    Wilt u een gesprek met de officier van justitie? 
□    Ik wil graag een gesprek met de officier van justitie. 

Let op: vul het formulier ‘Gegevens slachtoffer’ in en stuur dit mee. 
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□    Ik wil geen gesprek met de officier van justitie. 
 

 
 

 

Datum: ___________________ Handtekening: _____________________________________ 


