
U bent advocaat in het privaatrecht of strafrecht 

en u wilt zich specialiseren. 

Tijdens de specialisatieopleiding ‘Bijstand aan 

EGZ-slachtoffers’ gaat u met gelijkgestemden 

op zoek naar de mogelijkheden (en grenzen) 

om de bijstand aan slachtoffers van ernstige 

gewelds- en zedenmisdrijven (EGZ) te 

verbeteren. Dit doet u samen met docenten 

afkomstig uit de academie en de rechtspraktijk. 

Tijdens 17 inspirerende bijeenkomsten vergroot 

u uw kennis en wordt u uitgedaagd grenzen te 

verkennen. Door de vakgebiedoverstijgende 

benadering beziet u de samenhang om via het 

privaatrecht en het strafrecht de belangen van 

slachtoffers te behartigen. 

Voor advocaten die een unieke meerwaarde 

willen creëren voor zichzelf.

Specialisatieopleiding
‘Bijstand aan 
EGZ-slachtoffers’

Aanmelden
nu mogelijk!



Programma
In de specialisatieopleiding staan de volgende hoofdthema’s centraal:

• Privaatrechtelijke mogelijkheden tot schadeverhaal; 

• Strafrechtelijke mogelijkheden tot uitoefening van slachtofferrechten 

 en tot behartiging van de belangen van slachtoffers; 

• Psychologische aspecten van slachtofferschap en van bijstand verlenen 

 aan slachtoffers.

• Slachtoffer, en dan?

• Omgaan met slachtoffers van EGZ-  

 misdrijven

• Overzicht Nederlands straf(proces)recht

• Overzicht civiel aansprakelijkheidsrecht

• Causaal verband, eigen schuld en   

 medeschuld

• Het voorbereidend onderzoek in strafzaken

• Verhoren tijdens het voorbereidend  

 onderzoek

• Schade en schade van derden

• De vordering benadeelde partij:   

 schadeverhaal via het strafrecht 

• Strafzitting, spreekrecht en schriftelijke  

 slachtofferverklaring

• Verlies aan arbeidsvermogen, betaald en  

 onbetaald (zelfwerkzaamheid,   

 huishoudelijke hulp) en opstellen   

 van schadestaat

• Financiële gevolgen van schadevergoeding  

 & Deskundigenrapportage

• Straffen en maatregelen, rechtsmiddelen en  

 executie (strafrechtelijk & privaatrechtelijk)

• Verjaring en deelgeschillen

• De artikel 12 Sv-procedure en Schadefonds 

 Geweldsmisdrijven

• Kosten en contact met de media

• Privacy en afsluiting

Deze hoofdthema’s worden in 

de 17 bijeenkomsten van 3,5 uur 

verder uitgediept. 

Daarbij worden bijeenkomsten 

over straf(proces)rechtelijke 

aspecten van de bijstand aan 

slachtoffers van strafbare 

feiten steeds afgewisseld 

met bijeenkomsten waarin 

privaatrechtelijke onderwerpen 

centraal staan.

Bijeenkomsten



Aanmelden
Het maximum aantal deelnemers is vast-

gesteld op twintig. Inschrijving voor de 

specialisatieopleiding dient vóór 1 juni 2016 

schriftelijk te geschieden bij het Willem 

Pompe Instituut voor Strafrechtsweten-

schappen. Toelating vindt plaats op basis 

van volgorde van binnenkomst van de 

volledige aanmeldingen die aan alle eisen 

voldoen. 

Kijk voor voorwaarden en toelatingseisen 

op de website: 

www.uu.nl/wpi/specialisatie-egz
Praktisch
De specialisatieopleiding 

start in september 2016. 

De bijeenkomsten vinden 

plaats in de Molengraaff-zaal, 

Janskerkhof 12 te Utrecht op 

woensdagavond van 17.00 

tot 20.30 uur, inclusief een 

maaltijd.

De kosten voor deelname 

aan de specialisatieopleiding 

bedragen €3.425,- 

Dankzij een subsidie van het 

Ministerie van Veiligheid en 

Justitie is dat voor maar

€200,- per bijeenkomst.

Na afloop van de 

specialisatieopleiding wordt 

een certificaat uitgereikt.

Contact
mw. Nel Verheij-Kaat

P.C.A.Verheij@uu.nl

Tel. 030-253 71 25 

of mw. dr. Renée Kool

R.S.B.Kool@uu.nl

Tel. 030-253 71 42

51 NOvA punten



www.uu.nl/wpi/specialisatie-egzAanmelden
nu mogelijk!


