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Hoe lidstaten tekortschieten als het gaat om slachtoffers van 

geweldsmisdrijven – verslagen van het EU-agentschap 

Lidstaten moeten meer doen om slachtoffers van geweldsmisdrijven te beschermen, aldus 

het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA). De meest recente verslagen 

trekken de huidige waarborgen voor de rechten van degenen die gerechtigheid willen, in 

twijfel. FRA roept op tot positieve actie van de politie, hulpdiensten, openbare aanklagers en 

rechtbanken. 

“Te veel slachtoffers van geweldsmisdrijven worden niet betrokken bij strafrechtelijke procedures. Het 

is onze plicht om hun rechten veilig te stellen”, zegt FRA-directeur Michael O'Flaherty. “We moeten hen 

beschermen tegen secundaire victimisatie. En we moeten waarborgen dat ook zij deel kunnen nemen 

aan het herstel van het onrecht dat hun is aangedaan.” 

In vier FRA-verslagen over ‘Gerechtigheid voor slachtoffers van geweldsmisdrijven’ worden 

tekortkomingen in het rechtssysteem geïdentificeerd. Elk verslag heeft een andere focus en kijkt naar 

de toegankelijkheid van het rechtssysteem vanuit het perspectief van de rechten. Het laatste verslag 

gaat over vrouwen als slachtoffer van huiselijk geweld. 

Deze verslagen stellen praktische oplossingen voor aan beleidsmakers om slachtoffers beter te kunnen 

helpen. Hierbij gaat het onder meer om: 

• Doeltreffendere en bredere hulpverlening om een partiële aanpak bij hulpverlening tegen te 

gaan. Betere coördinatie tussen de politie en hulpverleningsdiensten voor snelle en effectieve 

doorverwijzing. Lidstaten moeten ook voorzien in voldoende personeel en financiële middelen 

voor deze hulpverlening. Dit omvat gratis juridische bijstand, begeleiding en advies over 

slachtofferrechten. 

• Meer bescherming tijdens de rechtszaak om verder trauma te voorkomen bij een nieuwe 

confrontatie met de dader. Er moeten maatregelen worden getroffen om daders en slachtoffers 

van elkaar te scheiden tijdens de rechtszaak. 

• Betere politiebescherming. De politie en rechters moeten vrouwen die bang zijn voor nieuw 

geweld door hun partner beter beschermen. Zij moeten systematisch gebruikmaken van een 

straatverbod en een rechterlijk contactverbod. 

• Betere compensatie voor slachtoffers voor het geleden onrecht. Slachtoffers informeren over 

hun recht op compensatie van daders en van de overheid. Rechters bijbrengen dat compensatie 

een belangrijk deel uitmaakt van het vonnis voor daders. 

• Rehabiliteren van daders via antigeweldstrainingen, reclassering en bemiddeling tussen het 

slachtoffer en de dader. Dit is van nut voor de maatschappij doordat het verder geweld voorkomt. 

Het zorgt er ook voor dat daders zich aansprakelijk voelen voor hun acties. 

• Opleidingen voor personeel van politie en justitie ter bevordering van begrip en 

inlevingsvermogen bij het omgaan met slachtoffers. Dit helpt de rechtbanken en de politie om de 

rechten van slachtoffers beter te herkennen. Het zorgt ervoor dat slachtoffers met respect 

worden behandeld. Zorgverleners moeten opgeleid worden om misbruik te herkennen en ertegen 

op te treden. De politie moet voorgelicht worden over het belang van ingrijpen om te voorkomen 

dat vrouwen opnieuw slachtoffer worden van geweld door hun partner. 

De verslagen verkennen de op rechten gebaseerde benadering van het strafrechtelijk systeem. Ze zijn 

het resultaat van veldwerk in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal en het VK. 

De perspectieven van slachtoffers van geweldsmisdrijven worden erin vastgelegd, maar ook die van 

hulpverleners, advocaten, de politie en rechters wanneer het gaat om bescherming tegenover 

herhaalde victimisatie en de vraag naar gerechtigheid. 

 

 

 

Neem voor meer informatie contact op met: media@fra.europa.eu Tel.: +43 1 580 30 642 

mailto:media@fra.europa.eu


 
 

Informatie voor redacteurs:  

De volledige verslagen zijn beschikbaar op: 

 Victims’ rights as standards of criminal justice – Justice for victims of violent crime, Part I 

(Slachtofferrechten als norm voor het strafrecht – Gerechtigheid voor slachtoffers van 

geweldsmisdrijven, deel I) 

 Proceedings that do justice – Justice for victims of violent crime, Part II (Strafrechtelijke 

procedures die recht doen aan slachtoffers – Gerechtigheid voor slachtoffers van 

geweldsmisdrijven, deel II) 

 Sanctions that do justice – Justice for victims of violent crime, Part III (Straffen die recht doen 

aan slachtoffers – Gerechtigheid voor slachtoffers van geweldsmisdrijven, deel III) 

 Women as victims of partner violence – Justice for victims of violent crime, Part IV (Vrouwen als 

slachtoffer van partnergeweld – Gerechtigheid voor slachtoffers van geweldsmisdrijven, deel IV) 

https://fra.europa.eu/en/publication/2019/justice-victim-crime-standards
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/justice-victim-crime-proceedings
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/justice-victim-crime-sanctions
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/justice-victim-crime-women

