
U heeft aangifte  
gedaan...

...En dan?



Algemeen
U bent slachtoffer van een strafbaar feit of u bent gerechtigd om 
namens een benadeelde aangifte te doen. Dit betekent in de meeste 
gevallen dat u iets vervelends is overkomen. Het is de taak van de 
Koninklijke Marechaussee om te onderzoeken en vast te leggen wat 
er precies is gebeurd. De Marechaussee onderzoekt of er voldoende 
aanknopingspunten zijn om de dader(s) op te sporen.

Wat gebeurt er met uw aangifte?
Als er na onderzoek geen zicht is op een verdachte, dan wordt uw 
zaak afgesloten. Uw aangifte blijft wel bewaard.  
Aangiften geven de Koninklijke Marechaussee inzicht in wat er 
speelt op de verschillende (Defensie)locaties en bepalen mede de 
inzet van het personeel. Mocht er bijvoorbeeld een verband bestaan 
tussen uw zaak en een andere zaak, dan wordt uw aangifte nader 
onderzocht.
Als dit het geval is, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Verdachte aangehouden
Wanneer er in uw zaak een verdachte wordt aangehouden, wordt er 
een proces-verbaal opgemaakt. Dit proces-verbaal wordt 
voorgelegd aan een Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie 
waarna deze beslist over verdere vervolging van de verdachte. 
De verdachte kan een schikking krijgen in de vorm van een boete of 
taakstraf. Ook kan een zaak door een rechter beoordeeld worden, 
waarbij de Officier van Justitie aan de rechter vraagt om een 
bepaalde straf op te leggen.
Als de Officier van Justitie besluit om de verdachte niet te vervolgen, 
wordt de zaak geseponeerd.

Schadevergoeding 
Als er door een strafbaar feit schade is ontstaan, kan dit verhaald 
worden op de verdachte.
Bij het doen van aangifte is het daarom van belang om te melden 
dat u schade heeft en dat u deze schade duidelijk beschrijft. 
Onderbouw deze schade door middel van foto’s, facturen of andere 
relevante informatie als een medische informatiestaat van een arts.

Wat kunt u zelf doen ?
Daarnaast is het belangrijk om uw verzekeringsmaatschappij op de 
hoogte te stellen van schade. Zij vragen meestal om een kopie van 
uw aangifte en om zoveel mogelijk aanvullende informatie als merk, 
type, kenmerken, serienummers etc.
Zorg ervoor dat u de originele aangifte zelf houdt; de Koninklijke 
Marechaussee verstrekt deze maar één keer!
Denkt u eraan om uw bankpasje(s) en/of mobiele telefoon te 
blokkeren als deze gestolen zijn? Neem hiervoor contact op met uw 
bank of provider. 

Tegemoetkoming bij ernstig letsel
Slachtoffers (en nabestaanden) van ernstige geweldsmisdrijven 
kunnen een eenmalige uitkering aanvragen bij het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven (070-4142000). Meer informatie en een 
aanvraagformulier vindt u op www.schadefonds.nl.

Slachtofferhulp Nederland
Slachtoffers van een strafbaar feit of verkeersongeval worden vaak 
geconfronteerd met emotionele, lichamelijke, financiële en/of 
juridische gevolgen.
Slachtofferhulp Nederland kan u hulp bieden of verwijzen naar 
specialisten om u zo goed mogelijk verder te helpen. 

U kunt bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor: 
- informatie en advies over schadeafhandeling;
- informatie over juridische procedures en verzekeringen;
- hulp bij het inventariseren van de schade en het invullen van het

zgn. voegingsformulier;
- gesprekken over wat u is overkomen en wat er nog moet

gebeuren;
- doorverwijzing naar arts, advocaat, politie of rechtbank.

Meer informatie is te vinden op www.slachtofferhulp.nl of via 
0900-0101 (lokaal tarief).
De hulp is gratis en geheimhouding is gegarandeerd.
De Koninklijke Marechaussee en Slachtofferhulp Nederland werken 
samen om slachtoffers zo snel en goed mogelijk hulp te bieden. Als 
u aangifte doet zal de medewerker van de Marechaussee die uw 
aangifte opneemt, vragen of u in contact wilt worden gebracht met 
Bureau Slachtofferhulp. Slachtofferhulp Nederland kan dan contact
met u opnemen en samen met u bepalen of en zo ja, welke 
ondersteuning nodig is. 

Proces-verbaalnummer:

Aanvullende informatie voor militairen
Diensten Geestelijke Verzorging:

0800-5777777 (24/7) of via 
www.dgv.nl

Bedrijfsmaatschappelijk Werk:
BMW-loket  088-9505010 (tijdens kantooruren) of via 

BMWLoket@mindef.nl

Aanvullende informatie
Heeft u aanvullende informatie over uw zaak? Bel dan met het KCC 
Koninklijke Marechaussee (0800-1814) of kijk voor meer informatie 
op www.marechaussee.nl.
Houd het proces-verbaalnummer dat op uw aangifte staat bij de 
hand, dan kunnen wij u sneller helpen.

Op de website www.slachtofferloket.nl kunt u algemene informatie 
vinden over diverse onderwerpen. Via deze site kunt u ook 
eenvoudig websites van andere instanties zoals het Openbaar 
Ministerie en het Schadefonds Geweldsmisdrijven bezoeken.

Heeft u een klacht over de Koninklijke Marechaussee?
Vul dan het klachtenformulier in via www.defensie.nl “klacht” tegen 
(een medewerker van) de Koninklijke Marechaussee.

Belangrijke telefoonnummers
Bij verkeersongevallen
ANWB-letselhulp 088-2697766
Waarborgfonds Motorverkeer 070-3408200

Handige telefoonnummers
Als elke seconde telt 112
Geen spoed, wel marechaussee 0800-1814 or +31 88 958 18 14
Meld misdaad anoniem 0800-7000

Voor doven en slechthorenden
112 – als elke seconde telt:  0900 – 8112

Handige websites
www.justitie.nl www.meldmisdaadanoniem.nl
www.openbaarministerie.nl www.rechtspraak.nl
www.marechausee.nl   www.slachtofferloket.nl 

0800-1814 or +31 88 958 18 14

0800-1814

www.marechaussee.nl

www.slachtofferloket.nl

www.om.nl

1) Strafbaar feit 
 Bent u slachtoffer van een strafbaar feit? Neem dan 

contact op met de Koninklijke Marechaussee of politie. 
U kunt aangifte doen.

5) Strafproces 
 

Is er een verdachte of dader opgepakt? Dan informeert 
het Openbaar Ministerie u over de eventuele strafzaak. 
Heeft u zelf vragen over hoe het nu verder gaat met uw 
zaak of belangrijke aanvullende informatie? Bel dan de 
Koninklijke Marechaussee of het Openbaar Ministerie.

www.om.nl  
www.slachtofferloket.nl  
slachtofferhulp Nederland 0900-0101 

2) Contact met
 de Koninklijke Marechaussee 

Bent u slachtoffer? Dan heeft u een aantal rechten. Wij 
informeren u hierover bij uw eerste contact.

0800-1814

3) Aangifte doen
 Iedereen mag aangifte doen. U mag op verschillende 

manieren aangifte doen. U krijgt altijd een bewijs als u 
aangifte heeft gedaan.

0800-1814 
www.marechaussee.nl

4) Informatie over uw zaak  
Wij houden u op de hoogte over het verloop van  uw 
zaak.

0900-0101

Proces-verbaalnummer:
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