Gegevens slachtoffer
Niet bestemd voor strafdossier
U vult dit formulier in als u:
•
•
•
•

schadevergoeding wilt verzoeken,
informatie wilt over de strafzaak,
spreekrecht heeft en hiervan gebruik wilt maken, of
een gesprek wilt met de officier van justitie.

Let op! Wilt u schadevergoeding verzoeken? Dan vult u ook
het formulier ‘Verzoek tot schadevergoeding’ in.
Hulp nodig bij het invullen?
Slachtofferhulp Nederland helpt u kosteloos en is
bereikbaar op telefoonnummer 0900-0101 of via
www.slachtofferhulp.nl.
Privacy
Voor uw privacy krijgt de verdachte dit formulier niet te zien.
Zo blijven uw gegevens beschermd. Dit formulier is alleen
bestemd voor organisaties die uw zaak behandelen (bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland).

In te vullen door het Openbaar Ministerie
Datum binnenkomst

|

Parketnummer(s)

|
|

						1A

Slachtoffer: Natuurlijk persoon

								> Is het slachtoffer een organisatie of bedrijf, vul dan 1C in.
A.1 Voorna(a)m(en)

|

A.2 Achterna(a)m(en

|

A.3 Geboortedatum

|

A.4 Burgerservicenummer of
vreemdelingennummer

|

A.5 Adres

|

A.6 Postcode en plaats

|																	|

A.7 Telefoonnummer(s)

|																

A.8 E-mailadres

|

A.9 IBAN (bankrekeningnummer)

|
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						1B

Wettelijk vertegenwoordiger

								> Alleen invullen als het slachtoffer minderjarig is of onder curatele staat.
B.1 Relatie tot het slachtoffer

Ouder			

Voogd				

Curator

B.2 Voorna(a)m(en)

|

B.3 Achterna(a)m(en)

|									

B.4 Geboortedatum

|

B.5 Burgerservicenummer of
vreemdelingennummer

|

B.6 Adres

|

B.7 Postcode en plaats

|																	|												

B.8 Telefoonnummer(s)

|																

B.9 E-mailadres

|

B.10 IBAN (bankrekeningnummer)

|

						1C

Slachtoffer: Niet-natuurlijk persoon

C.1 Naam organisatie of bedrijf

|

C.2 Rechtsvorm

|

C.3 Nr. Kamer van Koophandel

|

C.4 Adres

|

C.5 Postcode en plaats

|																	|										

C.6 IBAN (bankrekeningnummer)

|

C.7 Naam vertegenwoordiger

|

C.8 Telefoonnummer(s)

|																			

C.9 E-mailadres

|

						2		Gemachtigde
								> Als u wilt dat iemand voor u optreedt in de strafzaak, dan kunt u iemand machtigen, bijvoorbeeld een advocaat
								> of een medewerker van Slachtofferhulp Nederland. Alle correspondentie gaat dan via deze persoon.
								>
2.1 Naam organisatie
|
2.2 Voorna(a)m(en)

|

2.3 Achterna(a)m(en)

|

2.4 Geboortedatum

|														

2.5 Adres

|

2.6 Postcode en plaats

|																	|														

2.7 Telefoonnummer(s)

|

2.8 E-mailadres

|

						3		Spreekrecht
								> Als u spreekrecht heeft en iemand anders wil ook gebruik maken van dit recht, vul zijn/haar gegevens dan hier in.
3.1 Voorna(a)m(en)

|																															

3.2 Achterna(a)m(en)

|

3.3 Adres

|

3.4 Postcode en plaats

|																	|							

3.5 Telefoonnummer(s)

|																								

