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Slachtofferrechten 

 

 

Wanneer u het slachtoffer bent van een misdrijf,                           

hebt u recht op: 

• informatie, 

• ondersteuning, en 

• bescherming. 

Deze diensten worden door organisaties in strafrecht van 

de staat geleverd. 

 

 

Wie is een slachtoffer van een misdrijf? 

Slachtoffers van een misdrijf hebben schade geleden als 

gevolg van dat misdrijf en deze schade kan: 

• van fysieke, 

• geestelijke, 

• emotionele, 

• economische aard zijn. 

Een familielid van wie een geliefde is overleden  
als gevolg van een strafrechtelijke overtreding is een slachtoffer 
van een misdrijf. 
  
Familieleden bestaan uit een echtgeno(o)t(e) of een partner die 
samen met een slachtoffer in een gezamenlijk huishouden 
leeft. Broers en zussen, afhankelijken en naaste verwanten 
worden ook als familieleden beschouwd. Dit betekent dat ze 
ook recht hebben op informatie, ondersteuning en 
bescherming. 
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Hoe geef ik een misdrijf aan 

 

Zal ik bewijs moeten overleggen? 

• Als een slachtoffer van een misdrijf speelt u een erg 

belangrijke rol in het strafrechtstelsel. U moet mogelijk 

bewijs in de rechtbank overleggen. 

• U kan worden gevraagd bewijs in een borgtochtzitting 

te overleggen. In een borgtochtzitting streeft de 

persoon, die het misdrijf tegen u heeft gepleegd, 

ernaar vrij te blijven tot hun rechtszitting. 

• U kan ook worden gevraagd of u details aan de 

rechtbank wenst te verschaffen van de manier waarop 

het misdrijf u heeft getroffen. Dit noemt men een 

verklaring over impact op slachtoffer en de rechtbank 

neemt er doorgaans kennis van voordat een vonnis 

wordt gewezen. 

• De staat vervolgt mensen die een misdrijf uitvoeren. U 

hoeft niet uw eigen advocaat in te schakelen voor een 

strafrechtelijke zaak. 

 

 

 

 

Hoe geef ik een misdrijf aan? 

• Bel het nummer 999/112 in geval van nood. 

• Bel uw lokaal Garda-station op of ga persoonlijk bij uw 

lokaal station langs. 

Soms is het makkelijker met het Garda-station contact op te 

nemen en een afspraak te maken. 
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Als u geen Engels spreekt 

Indien nodig, verschaffen we een vertaaldienst zodat u 

dezelfde kwaliteit van dienstverlening ontvangt als een 

slachtoffer van een misdrijf. 

 

Wat zal de Garda me vragen wanneer ik een misdrijf 

aangeef? 

Telkens wanneer u een misdrijf aan An Garda Síochána 

rapporteert, of u nu een slachtoffer of getuige bent, zullen we 

vragen dat u het volgende doet: 

• Geef ons zoveel mogelijk informatie als u kan over het 

misdrijf. 

• Vertel ons als u zich zorgen maakt over de veiligheid 

van uzelf (of van uw familie) zodat we u het gepaste 

advies kunnen geven. 

• Geef uw contactgegevens door opdat we u over de 

vooruitgang van het onderzoek op de hoogte kunnen 

houden. 

• Houd ons op de hoogte over nieuwe informatie. U kan 

mogelijk verdere verliezen of schade bemerken nadat 

u het misdrijf de eerste keer aangeeft. 

• Laat ons weten als u verdere effecten van een 

verwonding als gevolg van het misdrijf ondervindt. 

• Laat ons weten als uw contactgegevens wijzigen. 

• Vertel ons als u akkoord gaat naar een dienst voor 

slachtofferhulp doorverwezen te worden. 
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Wat mag ik verwachten na mijn aangifte? 

• We zullen uw klacht onderzoeken. 

• We geven u de naam, telefoonnummer en station van 

de onderzoekende Garda en een speciaal nummer - 

het PULSE-incidentennummer - dat uw aangifte 

registreert. 

 

 

Hoe geef ik een misdrijf aan? 

 

• Alle slachtoffers van criminaliteit worden achteraf 

gecontacteerd door ofwel de onderzoekende Garda, 

Garda Victim Service Office of Family Liaison Officer, 

naargelang het geval, afhankelijk van de 

omstandigheden van het misdrijf. 

• We zullen met u corresponderen om de formele klacht 

die u bij de Gardai hebt ingediend, te erkennen. Dit 

document bevat basisinformatie over het strafbaar feit 

dat u hebt aangegeven. We kunnen dit document in 

uw gesproken taal aan u bezorgen als u dit wenst. 

• Afhankelijk van het soort misdrijf, kunnen we u deze 

informatie persoonlijk in plaats van schriftelijk geven. 

• Uw lokaal Garda Victim Service Office, het 

onderzoekend lid of Family Liaison Officer, naargelang 

het geval, afhankelijk van de aard van het misdrijf, zal 

met u contact opnemen om u te informeren over 

belangrijke ontwikkelingen in het onderzoek van uw 

klacht. 
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Kan ik iemand meebrengen wanneer ik een misdrijf 

aangeef? 

Ja. Als slachtoffer kan u door een persoon van uw keuze 

vergezeld worden om u te ondersteunen wanneer u: 

• een misdrijf aangeeft; 

• een formele verklaring aflegt; 

• verdere interviews met de Gardai doet. 

U kan ook een juridisch vertegenwoordiger - advocaat - 

meebrengen. 

In sommige omstandigheden kan een lid van An Garda 

Siochana u vragen een andere persoon te kiezen om u te 

vergezellen, inclusief een juridisch vertegenwoordiger. 

Een lid van An Garda Síochána kan iemand stoppen die u 

vergezelt indien het: 

• in strijd is met uw beste belangen; 

• enig onderzoek of strafrechtelijke procedure zou 

schaden. 

 

Dit voorkomt niet dat u een andere persoon kiest om te 

vergezellen op voorwaarde dat de onderzoekende Garda 

tevreden is dat deze persoon geschikt is. 

 

Waar kan ik een overzicht van het onderzoeksproces 

bekomen? 

Voor een volledig overzicht van het proces, ga naar onze 

Veelgestelde Vragen (FAQ). 

 

https://www.garda.ie/en/Victim-Services/Reporting-a-crime-FAQs/
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Bescherming van slachtoffers 

 

Als slachtoffer zullen we met uw medewerking uw 

behoeften beoordelen. We zullen enige kwesties in 

verband met uw veiligheid identificeren. We zullen ook uw 

kwetsbaarheid beoordelen voor: 

• vergelding (waar u het risico kan lopen vanwege 

personen als gevolg van uw aangifte aan ons); 

intimidatie (wanneer andere personen u trachten te 
beïnvloeden); 

• nieuw slachtofferschap (wanneer toegevoegd 

leed wordt veroorzaakt als gevolg van het 

onderzoek van uw misdrijf en uw ervaring in 

de rechtbank). 

 
Lokaal Kantoor Slachtofferhulp Garda 

Elke divisie van het Garda Victim Service Office (GVSO) 

is geopend van 9.00 tot 17.00 van maandag tot vrijdag. 

Alle slachtoffers van een misdrijf krijgen een 

vervolgcontact, indien nodig, afhankelijk van de  

 

 

omstandigheden van het misdrijf, van: 

• de onderzoekende Garda, 

• Garda Victim Service Office, 

• Family Liaison Officer. 

Een volledige lijst van locaties en contactpersonen van Garda 
Victim Service Office is beschikbaar op pagina 29. 
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Minderjarige slachtoffers (jonger dan 18 jaar) 

We behandelen alle kinderen die met ons in contact komen met 

waardigheid. 

We erkennen dat kinderen die slachtoffers zijn altijd speciale aandacht 

vereisen in verband met hun behoeften. We kunnen speciaal opgeleide 

interviewers verschaffen om kinderen te interviewen op plaatsen waar 

het kind zich comfortabeler voelt. 

Waar nodig verwijzen we een kind door naar TUSLA - het Kinder- en 

Familieagentschap - in lijn met: ‘Children First: National Guidance for 

the Protection and Welfare of Children’. 

 

 

Specifieke behoeften 

Als u enige vorm van invaliditeit hebt, wordt er met uw specifieke 

behoeften of vereisten rekening gehouden. Laat ons alstublieft 

weten als u een bijzondere behoefte hebt of welke bijstand we 

kunnen verlenen om u te helpen. 

 
Seksuele misdrijven 

We vertonen bijzondere gevoeligheid met betrekking tot seksuele 

misdrijven. Als u dit wenst kunnen we een Garda van hetzelfde 

geslacht verschaffen, indien mogelijk. 

Indien mogelijk zorgen we ervoor dat u door een arts van hetzelfde 

geslacht wordt behandeld of onderzocht. Het kan echter zijn dat 

dit op bepaalde tijdstippen niet mogelijk is. 

We geven u details over ondersteunende organisaties voor slachtoffers 
van seksuele misdrijven. 

 
Rouwende families 
Als u een familielid van een moordslachtoffer of slachtoffer van een 
andere onrechtmatige doding bent, zullen we een Garda Family Liaison 
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Officer aan u toewijzen. Zij zijn verantwoordelijk om met u tijdens het 
onderzoek in verbinding te staan. 

Ze verschaffen de tijdige en correcte informatie over de vooruitgang 

van het Garda-onderzoek. Ze verschaffen ook contactgegevens van 

ondersteunende organisaties voor slachtoffers die u kunnen 

ondersteunen. 

 
Slachtoffers van huiselijk geweld 

In gevallen van huiselijk geweld kunnen we echtgenoten of partners 

arresteren om u en uw familie te beschermen wanneer dit wettelijk is 

toegestaan. We vertellen u over de beschermingsmaatregelen die u in 

de rechtbanken kunt aanvragen. 

Als u of iemand die u kent lijdt aan huiselijk geweld, seksueel geweld of 

geweld op grond van geslacht, staan er nationale en lokale diensten met 

de ondersteuning van de regering voor u bereid. 

Voor een volledige lijst van deze diensten, ga naar 

www.cosc.ie. 

 

Racistische incidenten 

Als u het slachtoffer bent van een racistisch incident, adviseren we 

u over de diensten van de Garda Etnische Verbindingsofficier in 

uw buurt. 

 
Lesbische, homoseksuele, biseksuele en 

transseksuele gemeenschappen 

Als u het slachtoffer bent van een homofoob incident, 

adviseren we u over de diensten van de Homoseksuele 

Verbindingsofficiers bij An Garda Síochána. 

 

 

 

http://www.cosc.ie/
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Hoe houd ik mezelf op de hoogte over mijn zaak? 

Tijdens het onderzoek van uw klacht kan u de Garda vragen, die uw zaak 

onderzoekt, details te verschaffen van belangrijke ontwikkelingen in het 

onderzoek. 

U kan hen op elk moment tijdens het onderzoek of na enige 

strafrechtelijke procedures in verband met uw zaak om deze details 

vragen. 

U kan ook enig verzoek om informatie op elk moment wijzigen 

(aanpassen). 

Als u ons vraagt u over de zaak op de hoogte te houden, hierna volgt de 

soort informatie die we u kunnen verschaffen: 

 

 

Information over uzelf 

We kunnen u een kopie van uw verklaring versturen als u dat wenst. 

 

Informatie over de arrestatie en aanklacht van beschuldigde persoon 

We kunnen u informatie geven over: 

• de arrestatie en in staat van beschuldigingstelling van een persoon; 

• het soort misdrijf waarvan ze beschuldigd zijn. 

We kunnen u informatie geven over de vrijlating op borgtocht van een 

persoon of hun voorlopige hechtenis. Deze informatie kan bestaan uit de 

voorwaarden van hun borgtocht (hun tijdelijke vrijlating terwijl ze op hun 

proces wachten). 

 

Vrijlating of ontsnapping uit hechtenis 

We kunnen, als u dat wenst, vertellen over de vrijlating of ontsnapping uit 

hechtenis van de overtreder wanneer ze in hechtenis of voorarrest van 

Garda zijn (in de gevangenis in afwachting van hun proces). 
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U kan ook details ontvangen met betrekking tot een veroordeelde 
overtreder: 

 zijn tijdelijke vrijlating of ontsnapping uit hechtenis; 

 overlijden, bij het uitzitten van een gevangenisstraf. 

 
Office of the Director of Public Prosecutions [Kantoor 
van het Openbaar Ministerie], 

De rol van de Director of Public Prosecutions (DPP) is te beslissen of 

mensen vervolgd worden voor het plegen van misdrijven en wat de 

beschuldigingen moeten zijn. Zodra de vervolging start, is het kantoor van 

DPP belast met de vervolging van de zaak. Indien u commentaar wenst 

te geven op de dienstverlening van het Kantoor van het Openbaar 

Ministerie tijdens strafrechtelijke procedures van uw zaak, neem contact 

op met: 

Director of Public Prosecutions 

Infirmary Road, Dublin 7 

Telefoon +353 (0)1 858 8500 

Website www.dppireland.ie 

 

Als aan de zaak geen gevolg wordt gegeven 
 

Als er werd beslist geen gevolg te geven aan of een onderzoek te staken, 

kunnen we u een samenvatting van de redenen geven.  

Als een beslissing werd gemaakt om niet tot vervolging over te 

gaan, kunnen we u vertellen hoe u een samenvatting van de 

redenen kan bekomen. Als u dit wenst kunnen we u vertellen over 

de manier waarop u tegen deze beslissing beroep kan instellen. 

 

 

http://www.dppireland.ie/
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Het proces (vervolging) 

 
Als een persoon in staat van beschuldiging is gesteld, kunnen we, als u 

dat wenst, vertellen over de datum van het proces en waar dit zal 

plaatsvinden. 

Als een persoon veroordeeld is, kunnen we, als u dat wenst, verstellen 

over de datum en plaats van veroordeling of enig beroep. 

 
Speciale regelingen 
Als we enige zorgen identificeren, kunnen speciale regelingen worden 
getroffen om ervoor te zorgen dat u zich zo comfortabel mogelijk voelt 
tijdens de rechtszaak. Het kan daarbij onder meer gaan over: 

• u toe te laten een gerechtsgebouw via een niet-openbare route te 

betreden en verlaten; 

• het publiek uit de rechtbank te weerhouden; 

• bewijs overleggen via een live televisieverbinding of achter een 

scherm. 

 

 

We zullen u adviseren over uw persoonlijke beveiliging of over de manier 
waarop uw eigendom te beschermen. 

 

Gerechtelijke kosten 

Als u werd gevraagd een getuige te zijn in de rechtbank, kan u uw kosten 
terugvorderen. 

Indien een zaak waarbij u betrokken bent voor de rechtbank 

komt, dan is An Garda Síochána verantwoordelijk voor de 

kosten van de getuigen. Dit is de kost die je wordt aangerekend 

om met bewijsmateriaal in de rechtbank te verschijnen. 

Deze kosten kunnen bestaan uit: 

• reiskosten; 

• maaltijden; 

• accommodatie in sommige gevallen. 
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De Garda Superintendent (District Officier) in de buurt waar de 

zaak wordt vervolgd, betaalt je kosten. De contactgegevens voor 

elk Garda Station zijn beschikbaar op www.garda.ie. 

 

De Garda die uw zaak behandelt kan ervoor zorgen dat uw 

kosten betaald worden. Hij of zij kan u om ontvangstbewijzen 

van uw uitgaven vragen. 

 

In sommige gevallen kan u voorafgaand aan de zaak een voorschot in de 

kosten krijgen zodat u naar de rechtbank kan reizen. 

 
Juridische hulp 
In bepaalde omstandigheden kan u als slachtoffer van een seksueel 

misdrijf of huiselijk geweld recht hebben op gratis juridische hulp. Dit stelt 

u in staat om u door iemand in de rechtbank te laten vertegenwoordigen. 

U kan ook recht hebben op gratis juridisch advies als u bijvoorbeeld een 

slachtoffer van mensenhandel bent geweest. 

Voor meer informatie, ga naar de Legal Aid Board website op 

www.legalaidboard.ie 

 
Verbindingsdienst Gevangenis 

Als een persoon in hechtenis is en werd veroordeeld voor een misdrijf 

tegen uzelf, kan u de Ierse Gevangenisdienst om informatie vragen over 

belangrijke ontwikkelingen in hun straf. 

U kan dit doen als u zich hebt geregistreerd om dergelijke informatie te 

ontvangen. Voor meer informatie over hoe u zich kan registreren, zie 

www.irishprisons.ie 

 

 

http://www.garda.ie/
http://www.legalaidboard.ie/
http://www.irishprisons.ie/
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Vergoeding 

Vergoeding van de rechtbank 

 

Het Criminal Injuries Compensation Tribunal overweegt 

aanvragen van mensen die een verwonding hebben opgelopen 

of sterven als gevolg van een gewelddadig misdrijf. 

Het Tribunal kan vergoeding toekennen op basis van alle 

onkosten, inclusief winstderving, ervaren door het slachtoffer, op 

voorwaarde dat u ontvangstbewijzen of ander bewijsmateriaal 

kan voorleggen. 

Het incident waarin de verwonding werd veroorzaakt, moest 

zonder vertraging aan de Gardai gemeld zijn. Er bestaat een limiet 

van drie maanden om zo’n aanspraak te doen, maar dit kan in 

uitzonderlijke omstandigheden verlengd worden. 

Als het slachtoffer is overleden als gevolg van het incident, kan 

het Tribunal vergoeding aan de afhankelijken van het slachtoffer 

toekennen. 

Er bestaat geen tijdslimiet voor zaken die betrekking hebben op een 
overlijden. 

 

Het proces (vervolging) 

 

Vergoeding van de overtreder 

Na de veroordeling van een overtreder kan de rechtbank ook bevelen dat 

u vergoeding krijgt als onderdeel van de straf van de overtreder. 

U kan meer informatie verkrijgen van: 

Criminal Injuries Compensation Scheme 

7–11 Montague Court, Montague Street, Dublin 2. 

Telefoon +353 (0)1 476 8670 

E-mail criminalinjuries@justice.ie 

mailto:criminalinjuries@justice.ie
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Andere hulp 

 

We kunnen u helpen als u moeilijkheden ondervindt die het voor u moeilijk 

kunnen maken uw verhaal te vertellen of te begrijpen wat we u vertellen. 

Dit kan het gevolg zijn van: 

• uw persoonlijke omstandigheden; 

• een leerstoornis; 

• schok. 

 

Tolken 

We kunnen gepaste tolken verschaffen. Zij zijn onafhankelijke individuen 

die niet door An Garda Síochána worden tewerkgesteld. 

 

Toegang tot diensten slachtofferhulp 

Er bestaat een groot aantal diensten slachtofferhulp (zie lijst op 

pagina 36). Als u akkoord gaat zal een lid van An Garda Síochána 

ervoor zorgen 

 

 

Dat u naar een gepaste dienst slachtofferhulp doorverwezen wordt. 

 

Misdrijven gepleegd buiten Ierland 

Als u aan ons een misdrijf aangeeft dat buiten Ierland heeft 

plaatsgevonden, kunnen we de aangifte zonder vertraging doorsturen 

naar de gepaste autoriteit in het land waarin het misdrijf heeft 

plaatsgevonden. 
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Bezoekers van Ierland 

Als u Ierland bezoekt en u bent het slachtoffer van een misdrijf, kan u dit 

aan elk Garda-station aangeven. We nemen onmiddellijk uw verklaring af 

en met uw toestemming verwijzen we u door naar de diensten van de Irish 

Tourist Assistance Service [Ierse Dienst Toeristenbijstand]. 

ITAS verschaft een gratis nationale dienst die onmiddellijke steun en hulp 

aanbiedt aan bezoekers die het slachtoffer zijn van een misdrijf of andere 

traumatische gebeurtenis tijdens hun bezoek aan Ierland. 

 

 

Andere hulp 

 

Telefoon +353 (0)1 666 9354 

Website www.itas.ie 

 
Diensten Herstelrecht 

Herstelrecht is wanneer een bijeenkomst plaatsvindt tussen een 

slachtoffer, een overtreder en een onafhankelijke persoon die 

bekwaam is in het beheren van vergaderingen. Op de 

bijeenkomst kan het slachtoffer zijn verhaal vertellen opdat de 

overtreder de eigenlijke gevolgen van het misdrijf kan bespreken 

- en zoveel mogelijk de schade herstellen. 

Als u een slachtoffer bent van een misdrijf en de overtreder is 

minder 18 jaar oud, dan wordt u bijvoorbeeld uitgenodigd aan 

een familieconferentie (vergadering) deel te nemen waar u uw 

meningen kunt uitdrukken en waar deze in overweging genomen 

kunnen worden. 

Meer informatie is verkrijgbaar op www.probation.ie 

 

 

http://www.itas.ie/
http://www.probation.ie/
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Ontevreden met de dienst die u hebt ontvangen? 

Indien u niet tevreden bent met onze dienstverlening of u hebt vragen, 

suggesties of feedback over uw behandeling door leden van An Garda 

Síochána, aarzel dan niet met uw lokale Garda Superintendent contact 

op te nemen. Hun contactgegevens zijn beschikbaar op www.garda.ie of 

in de telefoongids (groene pagina’s) onder An Garda Síochána. 

U kan ook klagen bij de Garda Siochana Ombudsman Commissie 

Garda Siochana Ombudsman Commission 

150 Abbey Street Upper, Dublin 1. 

Lokaal tarief 1890 600 800 

Telefoon +353 (0)1 871 6727 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garda.ie/
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Landelijke Kantoren Slachtofferhulp Garda 

 

1. Cavan/Monaghan 

Ballyconnell, Co. Cavan 

Telefoon (0)49 952 5807 

E-mail CavanMonaghan.VictimService@garda.ie 

 

2. Clare 

Ennis, Co. Clare  

Telefoon (0)65 684 8194 

E-mail Clare.VictimService@garda.ie 

 

3. Cork City 

Anglesea Street, Cork  

Telefoon (0)21 454 8524 

E-mail CorkCity.VictimService@garda.ie 

 

4. Cork North  

Mitchelstown, Co. Cork   

Telefoon (0)25 86786 

E-mail CorkNorth.VictimService@garda.ie 

 

5. Cork West 

Bandon, Co. Cork  

Telefoon (0)23 885 2295 

E-mail CorkWest.VictimService@garda.ie 

Landelijke Kantoren Slachtofferhulp Garda 

mailto:CavanMonaghan.VictimService@garda.ie
mailto:Clare.VictimService@garda.ie
mailto:CorkCity.VictimService@garda.ie
mailto:CorkNorth.VictimService@garda.ie
mailto:CorkWest.VictimService@garda.ie
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6. DMR East 

Dún Laoghaire, Co. Dublin  

Telefoon (0)1 666 5063 

E-mail DMREast.VictimService@garda.ie 

 

7. DMR North Central  

Store Street, Dublin 1  

Telefoon (0)1 666 8108 

E-mail DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie 

 

8. DMR North 

Ballymun, Dublin 9 

Telefoon (0)1 666 4463 

E-mail DMRNorth.VictimService@garda.ie 

 

9. DMR South Central  

Pearse Street, Dublin 2  

Telefoon (0)1 666 9350 

E-mail DMRSouthCentral.VictimService@garda.ie 

 

10. DMR South 

Crumlin, Dublin 12 

Telefoon (0)1 666 6263 

E-mail DMRSouth.VictimService@garda.ie 

11. DMR West 

Finglas, Dublin 11 

 

mailto:DMREast.VictimService@garda.ie
mailto:DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie
mailto:DMRNorth.VictimService@garda.ie
mailto:DMRSouthCentral.VictimService@garda.ie
mailto:DMRSouth.VictimService@garda.ie
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Telefoon (0)1 666 7563 

E-mail DMRWest.VictimService@garda.ie 

 

12. Donegal 

Glenties, Co Donegal  

Telefoon (0)74 955 1085 

E-mail Donegal.VictimService@garda.ie 

 

13. Galway 

Gort, Co. Galway  

Telefoon (0)91 636495 

E-mail Gaillimh.VictimService@garda.ie 

 

14. Kerry 

Castleisland, Co. Kerry  

Telefoon (0)66 716 3303 

E-mail Kerry.VictimService@garda.ie 

 

15. Kildare 

Naas, Co. Kildare   

Telefoon (0)45 884395 

E-mail Kildare.VictimService@garda.ie 

 

 

 

 

 

mailto:DMRWest.VictimService@garda.ie
mailto:Donegal.VictimService@garda.ie
mailto:Gaillimh.VictimService@garda.ie
mailto:Kerry.VictimService@garda.ie
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16. Kilkenny/Carlow  

Kilkenny, Co. Kilkenny  

Telefoon (0)56 777 5090 

E-mail KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie 

 

17. Laois/Offaly  

Portlaoise, Co. Laois  

Telefoon (0)57 867 4195 

E-mail LaoisOffaly.VictimService@garda.ie 

 

18. Limerick 

Henry Street, Limerick  

Telefoon (0)61 212496 

E-mail Limerick.VictimService@garda.ie 

 

19. Louth 

Dunleer, Co. Louth  

Telefoon (0)41 686 2388 

E-mail Louth.VictimService@garda.ie 

 

20. Mayo 

Swinford, Co. Mayo  

Telefoon (0)94 925 3139 

E-mail Mayo.VictimService@garda.ie 

 

 

 

mailto:KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie
mailto:LaoisOffaly.VictimService@garda.ie
mailto:Limerick.VictimService@garda.ie
mailto:Louth.VictimService@garda.ie
mailto:Mayo.VictimService@garda.ie
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21. Meath 

Navan, Co. Meath  

Telefoon (0)46 903 6194 

E-mail Meath.VictimService@garda.ie 

 

22. Roscommon/Longford  

Convent Road, Roscommon  

Telefoon (0)90 663 8389 

E-mail RoscommonLongford.VictimService@garda.ie 

 

23. Sligo/Leitrim 

Carrick-on-Shannon  

Telefoon (0)71 965 0517 

E-mail SligoLeitrim.VictimService@garda.ie 

 

24. Tipperary 

Templemore, Co. Tipperary  

Telefoon (0)504 32636 

E-mail Tipperary.VictimService@garda.ie 

 

25. Waterford 

Waterford, Co. Waterford  

Telefoon (0)51 305395 

E-mail Waterford.VictimService@garda.ie 

 

 

 

mailto:Meath.VictimService@garda.ie
mailto:RoscommonLongford.VictimService@garda.ie
mailto:SligoLeitrim.VictimService@garda.ie
mailto:Tipperary.VictimService@garda.ie
mailto:Waterford.VictimService@garda.ie
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26. Westmeath 

Delvin, Co. Westmeath  

Telefoon (0)44 966 8102 

E-mail WestMeath.VictimService@garda.ie 

 

27. Wexford 

Wexford, Co. Wexford  

Telefoon (0)53 916 5297 

E-mail Wexford.VictimService@garda.ie 

 

28. Wicklow 

Bray, Co. Wicklow  

Telefoon (0)1 666 5360 

E-mail Wicklow.VictimService@garda.ie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:WestMeath.VictimService@garda.ie
mailto:Wexford.VictimService@garda.ie
mailto:Wicklow.VictimService@garda.ie
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Nuttige websites 

 

Als slachtoffer van een misdrijf hebt u recht om gratis ondersteunende 

diensten te ontvangen. Hieronder volgt een lijst van enkele bronnen die 

beschikbaar zijn voor slachtoffers van een misdrijf. Als u niet zeker bent 

welke ondersteuningsdienst de juiste is voor u, bel uw lokaal Kantoor 

Slachtofferhulp Garda (GVSO) of de National Crime Victims hulplijn op 

116 006 voor meer informatie op. 

 

 

AdVIC – advies voor slachtoffers van moord  

AdVIC voert een campagne voor meer rechten voor slachtoffers van 

moord en hun families. Het brengt families samen die rouwen wegens 

moord en verschaft gratis professionele begeleiding 

Website www.advic.ie 

Telefoon 1800 852 000 

 

AnyMan – ondersteuning voor mannen 

AnyMan verschaft ondersteunende diensten en informatie voor mannen 

die het slachtoffer zijn geweest of zijn van huiselijk geweld. 

Website www.anyman.ie 

Telefoon +353 (0)1 554 3811 

 

CARI – diensten voor kinderen en jongvolwassenen  

CARI verschaft ondersteunende diensten voor kinderen en 

jongvolwassenen die door de kwestie van seksueel misbruik getroffen 

zijn. Het verschaft ook bijstand voor andere familieleden en verzorgers. 

Website www.cari.ie 

http://www.advic.ie/
http://www.anyman.ie/
http://www.cari.ie/
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Telefoon 1890 924 567 

 

Crime Victims Helpline 

De Crime Victims Helpline is een luister- en ondersteuningsdienst voor 

slachtoffers van een misdrijf in Ierland.  

Website www.crimevictimshelpline.ie  

Telefoon 116 006 

 

Dublin Rape Crisis Centre 

Een organisatie die een pakket van ondersteunende diensten verleent 

aan vrouwen en mannen die getroffen zijn door verkrachting, seksueel 

geweld, seksuele pesterij of seksueel misbruik in de jeugd. 

Website www.drcc.ie 

Telefoon 1800 77 8888 

 

Missing Persons Helpline 

De Missing Persons Helpline verschaft ondersteuning voor families en 

individuen die een verwante, vriend of collega hebben die vermist is. 

Website www.missingpersons.ie 

Telefoon 1890 442 552 

 

One In Four 

One In Four helpt volwassenen die het volgende hebben 

ervaren: seksueel misbruik in de kindertijd, hun families en deze 

zich hebben betrokken in seksueel schadelijk gedrag. 

Website www.oneinfour.ie 

Telefoon (01) 662 4070 

Rape Crisis Network Ireland 

Het vertegenwoordigende overkoepelende lichaam voor alle 

Rape Crisis Centres dat gratis advies, begeleiding en 

http://www.crimevictimshelpline.ie/
http://www.drcc.ie/
http://www.missingpersons.ie/
http://www.oneinfour.ie/
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ondersteuning verleent aan overlevenden van seksueel geweld. 

Website www.rapecrisishelp.ie 

Telefoon (01) 865 6954 

Ruhama 

Ruhama verschaft ondersteuning voor slachtoffers van 

prostitutie en georganiseerde mensenhandel voor seksuele 

doeleinden. Website www.ruhama.ie 

Telefoon (01) 836 0292 
 

 

Support After Homicide 

Ondersteuning na Moord verschaft emotionele bijstand en praktische 

informatie voor mensen wiens levens door moord werden getroffen.  

Website www.supportafterhomicide.ie  

Telefoon 087 983 7322 

 

Women’s Aid 

Women's Aid verschaft ondersteunende diensten en informatie voor 

vrouwen die het slachtoffer zijn geweest of zijn van huiselijk geweld. 

Website www.womensaid.ie 

24hr Helpline 1800 341 900 

 

Andere nuttige websites 

Garda www.garda.ie 

Courts Service www.courts.ie 

Tusla www.tusla.ie 

Health Service Executive www.hse.ie 

 

 

http://www.rapecrisishelp.ie/
http://www.ruhama.ie/
http://www.supportafterhomicide.ie/
http://www.womensaid.ie/
http://www.garda.ie/
http://www.courts.ie/
http://www.tusla.ie/
http://www.hse.ie/
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Hulplijn Slachtoffers 

Telefoon 116 006  

 CrimeVictimsHelpline.ie  

 
An Garda Síochána 

Voor informatie betreffende de rechten van slachtoffers, het 

aangeven van een misdrijf, details over gratis ondersteunende 

diensten voor slachtoffers, enz., ga naar www.garda.ie 

 

 

 


