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Meer dan 5000 slachtoffers aangemeld bij Slachtofferonthaal in 2015
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vandaag vragen verschillende justitieassistenten van de diensten Slachtofferonthaal meer aandacht voor
de rechten van het slachtoffer. Samen met de magistraten willen ze het engagement aangaan aandacht te
hebben voor de noden van het slachtoffer tijdens de gerechtelijke procedure. Deze sensibiliseringsactie
kadert in de Europese dag van het slachtoffer.
Slachtoffers hebben het recht om zorgvuldig en correct behandeld te worden. Het is de taak van de
magistraten en het personeel van de parketten en rechtbanken om erover te waken dat slachtoffers de
nodige informatie wordt gegeven en eventueel worden doorverwezen naar de gespecialiseerde diensten. De
justitieassistenten Slachtofferonthaal staan hen daarin bij.
In Vlaanderen en Brussel staan 14 Justitiehuizen in voor slachtofferonthaal. De justitieassistenten van de
diensten Slachtofferonthaal geven het slachtoffer niet alleen algemene informatie over de procedure, maar
ook specifieke informatie over hun individueel dossier. Daarnaast bieden de justitieassistenten ondersteuning
en bijstand tijdens de hele gerechtelijke procedure en verwijzen ze naar de bevoegde diensten. De dienst
slachtofferonthaal heeft ook een structurele opdracht om magistraten en het personeel van de parketten en
rechtbanken waakzaam te maken en te houden voor de specifieke noden en rechten van slachtoffers.
Cijfers
In 2015 behandelden de Vlaamse diensten Slachtofferonthaal 5197 nieuwe dossiers. Slachtofferonthaal kan
het slachtoffer bijstaan in alle fasen van de gerechtelijke procedure. In de overgrote meerderheid van dossiers
komt Slachtofferonthaal tussen in de fase van het onderzoek (opsporingsonderzoek en/of gerechtelijk
onderzoek).
In een klein deel van de dossiers (6%) geeft Slachtofferonthaal ook in de fase van de strafuitvoering informatie
en bijstand aan slachtoffers.
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Het aantal dossiers waarin Slachtofferonthaal een dienstaanbod doet, kent een fluctuerend verloop. Jaarlijks
situeert het aantal dossiers zich tussen 5200 en 5800, waarbij de justitieassistenten het slachtoffer laten weten
dat zij een beroep kunnen doen op Slachtofferonthaal.
In tegenstelling tot het aantal dossiers in de fase van het onderzoek, gaat het aantal dossiers in de fase van de
strafuitvoering de laatste jaren gestaag achteruit, mits een kleine opflakkering in 2013.
De daling kan verklaard worden doordat sinds de invoering van de wet van 17 mei 2006 het slachtoffer nu zelf
alle stappen moet zetten om betrokken te worden in de strafuitvoeringsprocedure.
De overige fluctuaties in het geheel van de cijfers kunnen samenhangen met het opstarten van bepaalde
proefprojecten in sommige gerechtelijke arrondissementen. Verder zijn er regelmatig sensibiliseringsacties
naar de magistraten, waardoor een tijdelijk effect in de vorm van een stijging van het aantal dossiers kan
worden waargenomen.
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Eenmalige contacten
Naast het aantal dossiers dat jaarlijks wordt aangemeld, gaven de Vlaamse diensten Slachtofferonthaal in
2015 ook nog antwoord op 2790 eenmalige vragen van slachtoffers.
In ongeveer 61 % van de dossiers in het kader van het onderzoek is de dader bekend. In ongeveer 14 % is de
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dader onbekend, in ongeveer 18 % is er geen dader 1.
Nog enkele richtinggevende cijfers: in 38 % van de gevallen gaat het om misdrijven tegen personen, in 12% van
de gevallen gaat het misdrijven tegen goederen. In 21% van de zaken gaat het om zedenmisdrijven, nog eens
12 % gaat om ongevallen.2

Voor meer informatie over de opdrachten van de Justitiehuizen kan u terecht op www.justitiehuizen.be.

-------------------Contact voor de pers
Liesbeth Wyseur, Woordvoerder Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
0473 81 21 74
liesbeth.wyseur@wvg.vlaanderen.be

Cijfers op basis van het Jaarverslag Slachtofferonthaal 2014 (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). In
12,3 % van de dossiers werd de bekendheid van de dader niet geregistreerd.
2
Cijfers van 2015. In 11 % van de dossiers werden de feiten niet geregistreerd.
1
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