BEGRIPPENLIJST
AANGIFTE

BESCHIKKING

Als je slachtoffer bent geworden van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf is het
belangrijk hiervan zo snel mogelijk aangifte te doen zodat de politie eventuele sporen
kan veiligstellen. Als je aangifte wilt doen van aanranding, verkrachting of van een
ernstig geweldsmisdrijf moet je eerst een persoonlijke afspraak maken bij de politie.
In het geval van een zedenmisdrijf zal er dan een gespecialiseerde rechercheur
aanwezig zijn. Tijdens de aangifte word je gehoord door de politie.

De ofﬁcier van justitie kan beslissen om een zaak zelf af te handelen. In dit geval
worden er bepaalde afspraken gemaakt met de verdachte en/of legt de OvJ zelf een
straf op (een strafbeschikking). Er moet hierbij gedacht worden aan geldboetes en
taakstraffen. De OvJ kan zelf geen gevangenisstraf opleggen, dat kan alleen als
dit door een rechter is opgelegd. De verdachte kan bezwaar maken tegen een
strafbeschikking, dit heet verzet.

SLACHTOFFERADVOCAAT

TOM-ZITTING

De advocaten die bij stichting LANGZS zijn aangesloten zijn allen gespecialiseerd in
het bijstaan van slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. Een advocaat kan je
ondersteunen en begeleiden bij het hele juridische traject, vanaf de aangifte tot aan
de uitspraak van de rechter. Zeker als je slachtoffer bent geworden van een ernstig
gewelds- of zedenmisdrijf is het belangrijk dat je wordt bijgestaan door een
gespecialiseerde slachtofferadvocaat. Stichting LANGZS kan je helpen met
het vinden van een geschikte advocaat.

TOM staat voor Taakstraf Openbaar Ministerie. Een TOM-zitting is een besloten
gesprek tussen de verdachte en de ofﬁcier van justitie waarbij de OvJ de verdachte
een geldboete en/of een taakstraf kan opleggen. Net als bij een strafbeschikking
is hier geen rechter bij aanwezig. Je kunt je wel voegen als benadeelde partij.
De verdachte kan geen bezwaar maken. Wanneer de verdachte het niet eens
is met de opgelegde straf zal de zaak alsnog door de rechtbank behandeld worden.

POLITIEONDERZOEK
De politie doet naar aanleiding van de aangifte onderzoek. Wanneer de politie voldoende
onderzoek heeft gedaan en/of een verdachte heeft aangehouden sturen zij de zaak
naar de ofﬁcier van justitie. Als je bericht krijgt van de politie dat de zaak waarschijnlijk
niet wordt doorgezet is het verstandig om contact op te nemen met je advocaat.

VERDACHTE VRIJ OF IN VOORLOPIGE HECHTENIS?
Wanneer een verdachte opgepakt wordt mag hij of zij door de politie gedurende 9 uur
verhoord worden. Daarna wordt er gekeken of de verdachte nog langer vastgehouden
kan worden. Er kunnen periodes volgen waarin de verdachte 14, 30, 60 of 90 dagen
vast zit; de verdachte zit dan in voorlopige hechtenis. Er wordt regelmatig beoordeeld
of de voorlopige hechtenis nog wel toegestaan is volgens de wet. Als dit niet het
geval is wordt de voorlopige hechtenis geschorst of opgeheven.

CONTACT- EN GEBIEDSVERBOD
Wanneer de voorlopige hechtenis wordt geschorst is het mogelijk om hier een aantal
voorwaarden aan te verbinden zoals een contact- of gebiedsverbod. Dit betekent dat
de verdachte geen contact met je mag opnemen of niet bij jou in de buurt mag
komen. Het is verstandig deze mogelijkheden te bespreken met je advocaat.

OFFICIER VAN JUSTITIE (OVJ)
De ofﬁcier van justitie is de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie in de
rechtszaal. De OvJ leidt het opsporingsonderzoek in strafzaken en besluit of een zaak
voor de rechter wordt gebracht of niet. De OvJ geeft in de rechtszaak aan welke feiten
volgens hem bewezen moeten worden en welke straf daarvoor moet worden opgelegd.

SEPOT(-BEKLAG)
Wanneer een zaak wordt geseponeerd betekent dit dat het openbaar ministerie
heeft besloten om niet tot vervolging over te gaan, omdat er bijvoorbeeld
onvoldoende bewijs is tegen de verdachte. Als slachtoffer kan je hier bezwaar
tegen maken; dit heet een artikel 12-procedure. Het is verstandig de mogelijkheden
van een artikel 12-procedure te bespreken met je advocaat.

VERVOLGEN
Wanneer de ofﬁcier van justitie heeft besloten de verdachte te vervolgen betekent
dit dat de zaak wordt voorgelegd aan de rechter en er een zitting zal komen. Als je
wilt kan je als slachtoffer aanwezig zijn op de zitting. Als de verdachte minderjarig is,
dan is de zitting besloten maar mag je als slachtoffer erbij aanwezig zijn.

SPREEKRECHT
In sommige gevallen heb je als slachtoffer spreekrecht. Dit betekent dat je op
de zitting mag vertellen wat het misdrijf en de strafzaak met je hebben gedaan.
Sinds 2016 mag je je als slachtoffer ook uitlaten over het bewijs en over de
gewenste straf. Als je gebruik wilt maken van het spreekrecht moet je dit van
te voren aangeven. Het is niet verplicht gebruik te maken van het spreekrecht.
Mocht je niet willen spreken tijdens de zitting maar wel iets willen zeggen over
de zaak dan is het ook mogelijk een schriftelijke slachtofferverklaring (ssv)
op te stellen die dan kan worden voorgelezen door bijvoorbeeld je advocaat.

SCHADEVERGOEDING
Als slachtoffer is het mogelijk om aan de rechter te vragen de verdachte te
veroordelen tot het betalen van een bedrag aan schadevergoeding door middel
van een schadeopgaveformulier. Voorbeelden van schade zijn bijvoorbeeld
medische kosten die je hebt gemaakt, maar ook zogenaamde immateriële schade.
Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld pijn, angst en verdriet. Het is belangrijk
bewijsmiddelen te hebben voor de geleden schade. Bewaar bonnetjes van
bijvoorbeeld reiskosten of therapie dan ook goed. Het is ook mogelijk dat de rechter
de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk verklaart. Dan kun je de
vordering desgewenst nog voorleggen aan de civiele rechter. Het is verstandig
de mogelijkheden tot schadevergoeding te bespreken met je advocaat.

Voor meer informatie kun je de website www.langzs.nl bezoeken of
contact opnemen met stichting LANGZS via info@langzs.nl!

Bij de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers
aangesloten advocaten zijn gespecialiseerd 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.
Kijk voor meer informatie en een overzicht van aangesloten advocaten op www.langzs.nl

