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Recent afgerond onderzoek 
 

Evaluatie implementatie schriftelijke slachtofferverklaring (Kool, Passier en Beijer) 
Tegenwoordig kan het slachtoffer van een ernstig misdrijf een schriftelijke slachtofferverklaring (SSV) 
opstellen: de rechter leest deze dan bijv. voor in de rechtszaal . Ook hebben slachtoffers sinds kort 
spreekrecht. 
 
Uit evaluatie blijkt o.a.:  

 de SSV wordt zeker niet in alle daarvoor in aanmerking komende zaken gebruikt en ook van het 
spreekrecht wordt slechts mondjesmaat gebruik gemaakt; 

 de SSV wordt door rechters positief gewaardeerd, maar een goed voorbereid spreken kan extra indruk 
maken; 

 zowel SSV als spreekrecht kunnen van invloed zijn op het oordeel van de rechter, zij het enkel in de 
marges van de straftoemeting. 

 
Evaluatie slachtoffer-dadergesprekken (Hissel, Jansen, Soethout en Tromp) 

In het project ‘slachtoffer-dadergesprekken’ kunnen mensen die slachtoffer zijn van een gewelds- of een 
vermogensdelict een gesprek voeren met ‘hun’ dader. De gedachte is dat slachtoffers dan sneller of beter 
het delict verwerken.  
 
Uit het onderzoek blijkt o.a.  

 er zijn erg weinig bemiddelingen gerealiseerd (37 i.p.v. 250); 
 dit komt o.a. doordat vrijwilligers de mogelijkheid van een gesprek met de dader lang niet altijd 

voorstellen; 
 slachtoffers die een gesprek met ‘hun’ dader hebben gevoerd, zeggen dat dit hen heeft geholpen bij de 

verwerking; 
 soms wordt door het OM in het strafproces rekening gehouden met de uitkomst van het gesprek, dat 

eigenlijk losstaat van het formele justitietraject; dit leidt soms tot teleurstelling bij het slachtoffer. 
 

Tevredenheid van slachtoffers (Koolen, van der Heide en Ziegelaar) 
In dit onderzoek zijn  bijna 2000 slachtoffers uit vijf politieregio’s ondervraagd over hun tevredenheid 
over politie en justitie. 
 
Uit het onderzoek blijkt o.a.  

 de politie krijgt van slachtoffers een hoger rapportcijfer (6,7) dan het OM (5,9) en de rechtbank (5,9). 
Slachtofferhulp Nederland scoort het hoogst: een 7,0; 

 de tevredenheid van slachtoffers neemt af naarmate het delict ernstiger is en naarmate de geleden 
financiële schade oploopt; 

 de informatievoorziening vanuit politie en OM laat te wensen over. 
 
Er vindt momenteel verdiepend onderzoek plaats naar determinanten van tevredenheid. 
 

Lopend onderzoek 
 

Slachtoffers en aansprakelijkheidsrecht 
Wat verwachten slachtoffers en hun naasten van het aansprakelijkheidsrecht en waarmee hangen deze 
verwachtingen samen? Het gaat hier bijv. om slachtoffers van verkeers- of arbeidsongevallen en 
medische fouten. 
Uitvoering onder leiding van Arno Akkermans (Vrije Universiteit) 
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Behoeften van slachtoffers van misdrijven 
Uit onderzoek weten we dat slachtoffers onder andere behoefte hebben aan informatie (o.a. over het 
politieonderzoek), consultatie (bijv. over het geven van informatie aan de pers), gehoord worden (door de 
rechter), compensatie/herstel (zowel materieel als immaterieel), steun en begrip van derden.  
Maar welke behoeften zijn nu het grootst en zijn er verschillen tussen slachtoffers van verschillende 
delicten? In een systematic review worden resultaten uit eerder onderzoek 
bijeen gebracht. 
Uitvoering door het WODC. 
 

Schaderegeling tbv slachtoffers 
Hoe verloopt in de praktijk de schaderegeling voor slachtoffers van misdrijven: 

 de schaderegeling door politie en OM; 
 het voegen door de benadeelde in een strafrechtelijke procedure?  

Wat zijn succes en faalfactoren in de schaderegeling en wat zijn de redenen dat in het strafproces 
gevoegde civiele vorderingen tot schadevergoeding al dan niet worden toegewezen door de rechter?  
Uitvoering onder leiding van Martin Moerings (Universiteit Leiden) 
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Deze reeks omvat korte verslagen van onderzoek dat door of in opdracht van het WODC is verricht.  
Opname in de reeks betekent niet dat de inhoud het standpunt van de Minister van Justitie weergeeft. 
 
Alle rapporten van het WODC zijn gratis te downloaden van www.wodc.nl. 

 


