
 

 

 
Geachte heer/mevrouw, 
De Erasmus Universiteit Rotterdam doet onderzoek naar locatie-, contact- en gebiedsverboden in opdracht 
van Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hiervoor zoeken we slachtoffers die hun ervaringen willen delen. 
 

Wat houdt het onderzoek in? Justitie kan locatie-, contact- en gebiedsverboden opleggen aan 

verdachten of daders. Het doel daarvan is het slachtoffer te beschermen. Deze verboden kunnen op 
verschillende momenten in het strafproces opgelegd worden. Bijvoorbeeld in de periode tussen aangifte en 
de zitting, of na de zitting wanneer de verdachte zijn gevangenisstraf niet hoeft uit te zitten mits hij of zij zich 
aan de opgelegde voorwaarden houdt. Het ministerie wil weten hoe deze verboden in de praktijk werken en 
of ze helpen de veiligheid van slachtoffers te vergroten. Ook zal worden onderzocht waarom de verboden 
soms wel en soms niet goed werken.  

Wat kunt u voor ons doen? Voor ons onderzoek 

zoeken we slachtoffers van een misdrijf, waarbij de 
verdachte of veroordeelde een locatie-, contact- of 
gebiedsverbod kreeg opgelegd. We horen graag uw 
ervaringen met het verbod. Voelde u zich bijvoorbeeld 
veiliger door het verbod? Werd het verbod overtreden? 
Heeft u hierover contact gehad met de politie? Waar bent 
u tevreden over en waarover niet?  

 
Doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is 
meer te leren over de praktijk van de locatie-, contact- en 
gebiedsverboden om deze vervolgens waar mogelijk te 
verbeteren. Door deel te nemen aan dit onderzoek kunnen 
wij voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie in kaart 
brengen op welke punten de verboden zelf en de 
handhaving daarvan verbeterd kunnen worden.  

 
Wat houdt het interview in? Een interview duurt 
ongeveer een uur en kan telefonisch of face-to-face 
plaatsvinden. U geeft zelf aan op welk tijdstip en plaats u 
het interview wilt houden. Uw antwoorden worden 
vertrouwelijk en anoniem verwerkt. De interviewperiode 
loopt tot en met 30 juni. Als dank voor uw deelname 
ontvangt u een VVV-bon ter waarde van € 15,-.  
 
Heeft u vragen? Neemt u gerust contact op  
We hopen van harte dat u wilt deelnemen aan ons 
onderzoek. Mocht u vragen hebben, of zich afvragen of uw 
ervaring bij ons onderzoek past, neem dan gerust contact 
op. 

Met vriendelijke groet,  
 

Tamar Fischer 
Sanne Struijk 
Irma Cleven 

Aanmelden voor een interview  
 
U kunt zich telefonisch aanmelden via  
010-4082223  
of 
 stuur een e-mail naar cleven@law.eur.nl 
met als onderwerp ‘’interview onderzoek  
beschermingsbevelen’’.  
 
 

 

Onderzoek naar strafrechtelijke locatie-, contact- en 

gebiedsverboden 

 

 

Het onderzoeksteam 
 
Tamar Fischer 
Projectleider 
E-mail: Fischer@law.eur.nl 
Tel: 010-4081531 
 
Sanne Struijk 
Onderzoeker 
E-mail: struijk@law.eur.nl 
Tel: 010-4082668 
 
Irma Cleven 
Junior onderzoeker 
E-mail: cleven@law.eur.nl 
Tel: 010-4082223 
 
De link naar het onderzoek: 
www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2710-
effectiviteit-van-beschermingsbevelen.aspx 
 
 


