
Registratie ervaringen met behandeling strafzaken tijdens corona 
 
Heeft de strafzaak waarbij u betrokken bent vertraging opgelopen vanwege de coronacrisis 
en wilt u uw ervaringen daarover met ons delen? Of gaat de strafzaak wel door, maar in 
aangepaste vorm? Dan kunt u helpen door het registreren van uw verhaal, positief of 
negatief.  Uw ervaringen bij de behandeling van een strafzaak waarin u slachtoffer of 
nabestaande bent, dragen bij aan een beter begrip van wat u doorstaan heeft en wat er 
nodig is voor een oplossing. 
 
Registratie bijzondere ervaringen met de rechtspraak 
Fonds Slachtofferhulp registreert sinds eind april situaties en dossiers waarbij uitstel en 
aanpassing in de behandeling van strafzaken als gevolg van de coronacrisis impact heeft op 
slachtoffers, naasten en nabestaanden 
 
Ons doel is om hiermee objectief zicht te krijgen op de aard en omvang van deze dossiers en 
te begrijpen welke oplossingen u belangrijk vindt, bij het opnieuw opstarten van de 
strafrechtspleging. Wij verwachten in juni 2020 de eerste resultaten met u te kunnen delen. 
Op onze programmapagina leest u meer over de doelstelling en resultaten van Fonds 
Slachtofferhulp bij Misdrijven en de Rechtspositie van slachtoffers. 
 
Deze enquête bestaat uit 13 vragen en zal tussen de 5 en 10 minuten in beslag nemen. 
 
Allereerst willen we u een aantal vragen stellen over het verloop van de strafzaak waarin u 
slachtoffer of nabestaande bent. 
 

1. Waar bent u slachtoffer van? 
o Serieuze bedreiging(en), zonder gebruik fysiek geweld (niet via internet) 
o Online serieuze bedreiging(en), zonder gebruik fysiek geweld 
o Seksueel geweld/seksueel misbruik (niet via internet) 
o Online seksueel geweld/seksueel misbruik 
o Overval 
o Verkeersongeval 
o Inbraak 
o Fysiek geweld door eigen partner 
o Fysiek geweld, niet door eigen partner 
o Diefstal/oplichting 
o Online diefstal/oplichting (via internet) 
o Anders, namelijk… 
 

2. Wanneer heeft u aangifte gedaan? 
o Minder dan een maand geleden 
o Een maand tot 6 maanden geleden 
o 6 Maanden tot een jaar geleden 
o Langer dan een jaar geleden 

 
 
 



3. Krijgt u hulp van een advocaat? 
o Ja   
o Nee  

 
4. Is u verteld dat u recht heeft op een advocaat? 
o Ja, door de politie 
o Ja, door Slachtofferhulp Nederland 
o Ja, door  …………………………………………. 
o Nee, ik ben door niemand gewezen op een advocaat 
 

5. Krijgt u hulp van een van de onderstaande hulpverleners? (Meerdere antwoorden 
mogelijk): 
o Rechtsbijstandsverzekeraar  
o Slachtofferhulp Nederland  
o Letselschadebureau  
o Psycholoog/therapeut  
o Niemand 
o Anders, namelijk…….. 

 
6. In welke fase bevindt de strafzaak zich? 
o Ik heb aangifte gedaan en nu wacht ik op de vervolgingsbeslissing van het Openbaar 

Ministerie -> stop, wel registreren. Tekstje verzinnen. “Hiermee bent u aan het einde 
gekomen van deze enquête. Hartelijk dank voor uw deelname. Wij inventariseren 
momenteel ervaringen van mensen waarbij de strafzaak al loopt, maar is uitgesteld 
of aangepast door corona. Indien wij u in de toekomst nogmaals mogen benaderen 
voor aanvullende vragen, verzoeken wij u onderstaande gegevens in te vullen. [….] 
Rest: zie einde enquête, zonder media optie 

o Ik wacht op een eerste zitting 
o De strafzaak loopt bij de Rechtbank  
o Ik wacht op het hoger beroep  
o Het hoger beroep loopt bij het Gerechtshof 
o De zaak is in cassatie bij de Hoge Raad 

 
7. Is de behandeling van de strafzaak waarin u slachtoffer of nabestaande bent 

uitgesteld of in aangepaste vorm doorgegaan vanwege corona? 
o Nee -> stop, wel registreren. (zie tekst hierboven) 
o Ja, een onderzoek in de strafzaak heeft vertraging opgelopen -> rest vragenlijst 
o Ja, een zitting is uitgesteld -> rest vragenlijst 
o Ja, de zitting vond plaats/zal plaatsvinden in aangepaste vorm -> rest vragenlijst 
o Anders, namelijk… -> rest vragenlijst 

 
8. Hoe lang is/wordt de zitting uitgesteld? 
o De zitting is niet uitgesteld, wel aangepast 
o Paar weken 
o Paar maanden 
o Nog onbekend 
o Zaak is geseponeerd (verdachte wordt niet vervolgd voor een strafbaar feit) 



 
 
 
 
 

9. Zorgt dit uitstel / zorgen deze aangepaste omstandigheden bij u voor spanning of 
stress? 

o Niet of nauwelijks 
o Beetje 
o Tamelijk 
o Veel 
o Zeer veel 

 
Zittingen zijn vanaf 11 mei 2020 op beperkte schaal en vaak onder aangepaste 
omstandigheden weer hervat. Wij willen graag weten wat dit voor u persoonlijk betekent. 
 

10. Geef bij elk van de onderstaande onderdelen aan hoe belangrijk dit voor u is op een 
schaal van 1-10, waarbij 10 het belangrijkste is. 
o Informatie over het verloop van de strafzaak 
o Dat de zitting zo snel mogelijk plaatsvindt (ook als ik er zelf niet bij mag zijn) 
o Uitoefening van mijn slachtofferrechten in de rechtszaal, zoals spreekrecht 
o Emotionele steun door familie/vrienden tijdens de zitting 
o Aandacht en erkenning voor de gevolgen van de coronacrisis op de behandeling van 

de strafzaak 
o Compensatie (financieel of anderszins) voor de gevolgen van de coronacrisis op de 

behandeling van de strafzaak 
o Schadevergoeding 
o Juridische hulp 
o Bescherming en veiligheid (ten opzichte van de verdachte) 
o Dat de rechtbanken voldoende coronamaatregelen (blijven) nemen 
o Dat de dader zijn/haar straf niet ontloopt 
o Anders, namelijk... 

 
11. Vertel in uw eigen woorden wat u het meest belangrijk vindt bij de behandeling van 

de strafzaak. U kunt hierbij denken aan het uitoefenen van het spreekrecht, de 
aanwezigheid van uw naaste(n) tijdens de zitting, etc.. 
o Open antwoord 

 
12. Heeft u er vertrouwen in dat er voldoende rekening wordt gehouden met uw rechten 

als slachtoffer of nabestaande?  
o Niet of nauwelijks 
o Beetje 
o Tamelijk 
o Veel 
o Zeer veel 

 



13. Tot slot, is er verder nog iets wat u ons wilt melden over het verloop van de 
strafzaak? 
o Open antwoord 

 
 
 
 
 

 
Hiermee bent u aan het einde gekomen van deze enquête. Hartelijk dank voor uw 
deelname. Indien u op de hoogte wil blijven van de resultaten en/of indien wij u in de 
toekomst nogmaals mogen benaderen voor aanvullende vragen, verzoeken wij u 
onderstaande gegevens in te vullen. Ook kunt u hieronder aangeven of u bereid bent uw 
verhaal in de media te delen. Alle velden hieronder zijn niet verplicht! 
 
Naam: 
Plaats: 
E-mailadres:  
 
Ik wil graag op de hoogte worden gehouden van de resultaten:  Ja/Nee (vinkjes) 
Fonds Slachtofferhulp mag mij in de toekomst benaderen voor aanvullende vragen: Ja/Nee 
Ik ben bereid om mijn verhaal te delen in de media: Ja/Nee 
 
 


