DIENSTEN SLACHTOFFERONTHAAL (DSO)
Bolivarplaats 20 bus 2
2000 Antwerpen
Tel. 03 257 80 11

DSO Brugge
Parket van de procureur
des Konings

Kazernevest 3
8000 Brugge
Tel. 050 47 35 00

DSO Brussel
Parket van de procureur
des Konings - Portalis

Quatre Brasstraat 4 (1e verd.)
1000 Brussel
Tel. 02 508 71 69

DSO Dendermonde
Parket van de procureur
des Konings

Zwarte Zustersstraat 2-6
9200 Dendermonde
Tel. 052 25 15 11

DSO Gent
Parket van de procureur
des Konings

Opgeëistenlaan 401B
9000 Gent
Tel. 09 234 40 11

DSO Hasselt
Gerechtsgebouw

Parklaan 25
3500 Hasselt
Tel. 011 37 42 98

DSO Ieper
Gerechtsgebouw

Grote Markt 1
8900 Ieper
Tel. 057 45 06 60

DSO Kortrijk
Gerechtsgebouw

Burgemeester Nolfstraat 10 A
8500 Kortrijk
Tel. 056 26 95 35

DSO Leuven
Gerechtsgebouw

Smoldersplein 5
3000 Leuven
Tel. 016 21 41 11

DSO Mechelen
Gerechtsgebouw

Keizerstraat 20
2800 Mechelen
Tel. 015 28 81 11

DSO Oudenaarde
Parket van de procureur
des Konings

Bourgondiëstraat 5
9700 Oudenaarde
Tel. 055 33 16 11

DSO Tongeren
Parket van de procureur
des Konings

Piepelpoel 12
3700 Tongeren
Tel. 012 39 98 00

DSO Turnhout

Warandestraat 51
2300 Turnhout
Tel. 014 40 45 70

DSO Veurne
Gerechtsgebouw

Peter Benoitlaan 2
8630 Veurne
Tel. 058 29 63 11

CONTACTGEGEVENS
De contactgegevens en de uren waarop de diensten
slachtofferonthaal telefonisch bereikbaar zijn,
vindt u eveneens op de website
www.justitiehuizen.be/slachtoffer.

MEER INFORMATIE
www.justitiehuizen.be
CONTACT
Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
afdeling Justitiehuizen
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
Tel. 02 553 34 66

justitiehuizen@wvg.vlaanderen.be

v.u. Karine Moykens, Secretaris-generaal, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel

DSO Antwerpen
Justitiepaleis

SLACHTOFFERONTHAAL

U BENT HET SLACHTOFFER VAN
EEN MISDRIJF
Als slachtoffer hebt u het recht om zorgvuldig en
correct behandeld te worden. De magistraten en het
personeel van de parketten en rechtbanken moeten
er dus over waken dat u de nodige informatie krijgt
en dat u indien nodig wordt doorverwezen naar de
gespecialiseerde diensten.
Ze worden hierin bijgestaan door justitieassistenten
slachtofferonthaal. Justitieassistenten zijn
medewerkers van het justitiehuis. Ze dragen ertoe
bij dat u de nodige aandacht krijgt gedurende de
hele gerechtelijke procedure en dat u over de nodige
informatie beschikt om uw rechten te laten gelden.

WIE KAN EEN BEROEP DOEN
OP DE TUSSENKOMST VAN EEN
JUSTITIEASSISTENT?
•

Slachtoffers van opzettelijke misdrijven en hun
na(ast)bestaanden.

•

Slachtoffers en/of na(ast)bestaanden van een
slachtoffer van onopzettelijke misdrijven die
het overlijden of ernstige verwondingen hebben
veroorzaakt (bijvoorbeeld een verkeersongeval).

•

Nabestaanden van een persoon die in verdachte
omstandigheden is overleden.

•

Naasten van een vermiste persoon, van wie
de verdwijning als onrustwekkend wordt
beschouwd.

HOE KAN DE TUSSENKOMST
VAN EEN JUSTITIEASSISTENT
WORDEN GEVRAAGD?
De magistraat die uw dossier behandelt, kan vragen
dat een justitieassistent tussenkomt als hij van
mening is dat de omstandigheden of de gevolgen
van het misdrijf deze tussenkomst vereisen.
U kunt ook zelf contact opnemen met een
justitieassistent. De justitieassistent kan, met
toestemming van de magistraat tussenkomen
op vraag van een slachtoffer, van één van zijn
na(ast)bestaanden of van een externe dienst
(politiediensten, hulpverleningsdiensten …). De
contactgegevens van de diensten slachtofferonthaal
kunt u terugvinden via www.justitiehuizen.be/
slachtoffer.

WAT DOET EEN
JUSTITIEASSISTENT
SLACHTOFFERONTHAAL?
U informeren
Met toestemming van de magistraat kan de
justitieassistent u (specifieke) informatie geven
over uw dossier en over de lopende procedure
tijdens de hele gerechtelijke procedure (vanaf de
klachtneerlegging tot de strafuitvoering). Hij kan u
onder meer uitleg geven over de onderzoeksdaden,
de behandeling van de zaak door de rechtbank of
de genomen beslissingen. De justitieassistent kan
optreden als tussenpersoon en uw vragen aan de
magistraat overbrengen.

Hij kan u informeren over de mogelijkheden
van juridische bijstand, psychosociale hulp,
schadeloosstelling of financiële hulp.
De justitieassistent kan u ook informeren over
de verschillende uitvoeringsmodaliteiten van de
gevangenisstraf of van de interneringsmaatregel
waarvan de dader van de feiten kan genieten en
over de rechten waarover u in dat geval beschikt.

U bijstaan
De justitieassistent kan u bijstand en ondersteuning
bieden op verschillende momenten tijdens de
gerechtelijke procedure, zoals bijvoorbeeld bij
de inzage van het dossier, tijdens de zitting
van de rechtbank of bij de teruggave van
overtuigingsstukken.

U doorverwijzen
Indien nodig kan de justitieassistent u doorverwijzen
naar andere gespecialiseerde diensten (bijvoorbeeld
voor psychosociale hulp of een juridisch advies).

Signaleren en sensibiliseren
De justitieassistent signaleert de problemen
waarmee slachtoffers in hun contacten met de
gerechtelijke overheid worden geconfronteerd. Hij
sensibiliseert de magistraten en het personeel van de
parketten en rechtbanken voor de specifieke noden
en rechten van slachtoffers.

