
Zwartboek VI LANGZS, nu ook meldingen over Opsporing Verzocht. 

Het bestuur van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers brengt zijn zesde 

Zwartboek uit. In dit Zwartboek worden misstanden met betrekking tot de naleving van 

slachtofferrechten opgenomen. De meldingen die door slachtoffers zijn gedaan zien op de gehele 

strafrechtketen, Slachtofferhulp Nederland, het Openbaar Ministerie (OM), de Rechtspraak etc., en 

variëren in ernst. Dit jaar ziet LANGZS wederom een stijging in het aantal meldingen. Dit kan 

betekenen dat slachtoffers en hun advocaten steeds makkelijker de weg naar het Zwartboek weten 

te vinden, maar een goede beschouwing laat zien dat ten aanzien van de naleving van 

slachtofferrechten nog veel winst te behalen valt. 

Het is opvallend dat er in dit Zwartboek twee meldingen zijn gedaan over Opsporing Verzocht. Bij 

fouten tijdens de strafprocedure blijven de gevolgen over het algemeen beperkt tot die procedure. 

Die gevolgen kunnen natuurlijk wel ernstig zijn en leiden tot secundaire victimisatie. Maar fouten bij 

de inzet van media kunnen een diepe impact hebben in het dagelijks leven en de omgang met de 

directe omgeving van een slachtoffer. De kijkers kunnen tenslotte bekenden van het slachtoffer 

(privacy) of de dader (represailles) zijn. De media is voor de autoriteiten zonder meer een handig 

middel om aanknopingspunten in een zaak te verkrijgen, maar moet wel met uiterste zorgvuldigheid 

worden ingezet. 

Verder blijven er klachten komen over het niet of onvoldoende rekening houden met slachtoffers. 

Ook dit Zwartboek bevat helaas weer zeer sprekende voorbeelden. 

Het Zwartboek is vandaag aangeboden aan het Parket Generaal van het Openbaar Ministerie, de 

Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland, de directeur van de Raad van Rechtsbijstand, de 

voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, en de hoofddirecteur van de Dienst Justitiële 

Inrichtingen. Het Zwartboek is hier te vinden op de website van LANGZS.  

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van LANGZS, de advocaat mr. Richard 

Korver via 020-5357565 of voorzitter@langzs.nl 

 


