Wat kost een LANGZS-advocaat?

Waar vindt u een LANGZS-advocaat?

Onder bepaalde voorwaarden is de rechtsbijstand van

LANGZS-advocaten vindt u in het hele land.

een advocaat voor slachtoffers kosteloos, ongeacht

Zij zijn vermeld op de website van LANGZS:

inkomen of vermogen. Deze voorwaarden zijn
– er is strafrechtelijke vervolging ingesteld,

www.langzs.nl

– er is sprake van ernstig letsel: letsel met blijvende
ernstige gevolgen of letsel waarvan het herstel
langere tijd duurt. Ernstig letsel wordt op voorhand
aangenomen bij een gewapende overval en bij een
zedenmisdrijf.

Stichting Landelijk Advocaten Netwerk
Gewelds- en Zeden Slachtoffers

Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, kunt u geen
gebruik maken van de specifieke regeling voor slacht

Stichting LANGZS, landelijk advocatennetwerk gewelds- en

offers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.

zedenslachtoffers, richt zich op de juridische bijstand aan

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u dan in

slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. De stichting

aanmerking komen voor de reguliere gefinancierde

is daartoe in december 2007 opgericht en heeft als doel

rechtsbijstand, waarbij u een Eigen Bijdrage betaalt, of

- de deskundigheid van advocaten die slachtoffers

betaalt u uw advocaat zelf. U kunt bij iedere advocaat
informeren naar de tarieven en naar de mogelijkheid
om in aanmerking te komen voor kosteloze dan wel
gefinancierde rechtsbijstand.

bijstaan te vergroten,
- de positie van slachtoffers van gewelds- en zeden
misdrijven te versterken,
- en aan publieksvoorlichting te doen.
Bij de stichting zijn advocaten aangesloten die gespecialiseerd zijn in het verlenen van juridische bijstand aan slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. Alle deelnemende
advocaten hebben specifieke kennis en ervaring op dit
rechtsgebied alsmede affiniteit met slachtoffers.

Slachtoffer van
een Gewelds- of
Zedenmisdrijf?
Een slachtofferadvocaat is er voor u!

Wat kan een slachtofferadvocaat voor u doen?
Een advocaat kan u informeren en adviseren, kan namens u

u kunt een slachtofferverklaring opstellen en gebruik

contact onderhouden met bijvoorbeeld politie, justitie en

maken van uw spreekrecht en u kunt een schadevergoe-

de (advocaat van de) pleger, en kan u vertegenwoordigen

ding vorderen.

in een juridische procedure. Meestal wordt een slacht

Om effectief gebruik te kunnen maken van uw rechten

fen. Lichamelijk en emotioneel. Ondersteuning is

offeradvocaat ingeschakeld nadat er aangifte is gedaan

in het strafproces is ter zake kundige rechtsbijstand

van belang. Om te herstellen, om weer vertrouwen

van een misdrijf. Maar ook als u advies wilt over het al dan

onontbeerlijk. Een LANGZS-advocaat kan deze bijstand

te kunnen krijgen. om verder te leven.

niet doen van aangifte of wilt weten welke juridische

bieden en kan u informeren en adviseren wanneer u als

mogelijkheden u heeft als u geen aangifte doet, kunt u

getuige wordt opgeroepen.

Mensen die slachtoffer worden van seksueel
misbruik, seksueel geweld of een geweldsmisdrijf
worden daardoor over het algemeen hard getrof-

Slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven
krijgen ook te maken met juridische procedures die
veel van ze vragen. En ook daarbij is ondersteuning

zich tot een advocaat wenden.

Schadevergoeding
Aangifte doen?

Slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven worden

Voor slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven is het

vaak geconfronteerd met een aanzienlijke schade. Dit

om niet meegesleurd te worden in een procedure,

niet altijd vanzelfsprekend om aangifte te doen. Het is niet

betreft zowel immateriële schade, die samenhangt met

maar waar mogelijk controle te houden; om

zeker dat een aangifte leidt tot een veroordeling. Bij

het geleden leed en het lichamelijke en/of psychische

erkenning te krijgen en je recht te halen. Die onder-

misdrijven die zijn gepleegd door onbekenden lukt het

letsel, als materiële schade: kosten die zijn gemaakt en

niet altijd de pleger te vinden; in zedenzaken is het bewijs

verlies aan verdienvermogen ten gevolge van het misdrijf.

vaak moeilijk rond te krijgen en soms is er angst voor

Deze schade kan binnen de strafzaak worden gevorderd.

represailles. Ook is een strafzaak voor het slachtoffer zwaar.

In dat geval kan aangesloten worden bij een procedure

U moet alles (soms meermalen) tot in detail vertellen,

die al loopt en neemt de overheid de inning van de

wordt geconfronteerd met kritische vragen, en blijft bezig

schadevergoeding op zich. De schade kan ook in een

met de nare gebeurtenis(sen). Aan de andere kant is het

civiele procedure worden gevorderd. Bijvoorbeeld als er

doen van aangifte de belangrijkste mogelijkheid om de

geen strafzaak is of als de vaststelling van de schade te

pleger ter verantwoording te roepen en enige genoeg

ingewikkeld is om binnen een strafzaak afgehandeld

doening en een vergoeding van uw schade te krijgen. Een

te worden. Ook is het mogelijk om in een kort geding

van belang. Om af te wegen wat je wel en niet wilt;

steuning bieden de advocaten van LANGZS, het
Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en
Zedenslachtoffers.

Waarom bijstand van een slachtofferadvocaat?

LANGZS-advocaat kan u informeren over de consequenties

een voorschot te vragen op de schadevergoeding.

Slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven hebben baat

van het doen van aangifte en u zo helpen bij het maken

Een LANGZS-advocaat kan u bijstaan in het vorderen van

bij een gespecialiseerde advocaat die hen kan bijstaan in

van een weloverwogen keuze.

een schadevergoeding, zowel in de strafzaak als in een

het strafproces én in een eventuele civiele procedure,

civiele procedure.

bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een schadevergoeding

Het slachtoffer in het strafproces

of het eisen van een contactverbod.

Als slachtoffer bent u in het strafproces vooral getuige;

Straat- en contactverbod

Voor gewelds- en zedenslachtoffers is het van belang dat

wat meebrengt dat u vooral plichten heeft: u moet ver-

Om te voorkomen dat slachtoffers van geweld of seksueel

namens hen regie wordt gevoerd in een procedure, en dat

schijnen als u opgeroepen wordt; u moet vragen beant-

misbruik opnieuw geconfronteerd worden met de pleger

hun vertegenwoordiger met gezag kan optreden. Een

woorden en u moet de waarheid spreken. Als slachtoffer

kan een straat- of contactverbod worden gevraagd. In uit-

gespecialiseerde advocaat met kennis, kunde en affiniteit

heeft u echter ook rechten. U heeft recht op inzage in het

zonderlijke situaties kan zelfs een verhuisgebod worden

met deze specifieke doelgroep kan deze rol bij uitstek

dossier, recht om stukken aan het dossier te laten toevoe-

gevorderd. Ook dit kan een LANGZS-advocaat voor u

vervullen.

gen, om een gesprek met de officier van justitie vragen;

regelen.

