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Executive onderwijs Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht draagt bij 
aan duurzame inzetbaarheid en inspiratie van hoogopgeleide professionals. Ons onderwijs en aanbod 
kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak en de beste docenten uit de universiteit, het 
bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Daarnaast bieden we een op professionals toegespitst 
interactief onderwijsprogramma, een kleinschalige leeromgeving, interactie met toponderzoekers en het 
creëren van relevante netwerken.
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 factsheet 
  

‘ Verbeter de
rechtsbijstand 
aan de slacht-
offers van EGZ-
misdrijven’

— Dr. Renée Kool

INTRODUCTIE
Ter verbetering van de rechtsbijstand aan slachtoffers van ernstige 
gewelds- en zedenmisdrijven (EGZ) verzorgen het Willem Pompe  
Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit 
Utrecht (de faculteit Recht, Economie en Organisatie in samenwer-
king met de afdeling Executive Onderwijs) en de Erasmus Universi-
teit Rotterdam een specialisatieopleiding ‘Bijstand aan EGZ-slacht-
offers’. De opleiding is tot stand gekomen op initiatief van de 
Stichting LANGZS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

In deze specialisatieopleiding gaat u met gelijkgestemden op zoek 
naar de mogelijkheden (en grenzen) om de bijstand aan slachtof-
fers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven (EGZ) te verbeteren. 
Dit doet u samen met docenten afkomstig uit de academie en de 
rechtspraktijk. 

Tijdens de inspirerende bijeenkomsten vergroot u uw kennis en 
wordt u uitgedaagd grenzen te verkennen. Door de vakgebiedover-
stijgende benadering beziet u de samenhang om via het privaat-
recht en het strafrecht de belangen van slachtoffers te behartigen. 

LEERDOEL
In de specialisatieopleiding staan de volgende hoofdthema’s 
centraal:
• Privaatrechtelijke mogelijkheden tot schadeverhaal; 
• Strafrechtelijke mogelijkheden tot uitoefening van slachtoffer-

rechten en tot behartiging van de belangen van slachtoffers; 
• Psychologische aspecten van slachtofferschap en van bijstand 

verlenen aan slachtoffers.

Deze hoofdthema's worden in 13 bijeenkomsten van 3.5 uur verder 
uitgediept. Daarbij worden bijeenkomsten over straf(proces)rechte-
lijke aspecten van de bijstand aan slachtoffers van strafbare feiten 
steeds afgewisseld met bijeenkomsten waarin privaatrechtelijke 
onderwerpen centraal staan. 

DOELGROEP 
Deze specialisatieopleiding richt zich op advocaten werkzaam in het 
privaatrecht en het strafrecht die slachtoffers van EGZ-misdrijven 
bijstaan. Gelet op de inhoud en de opzet van de opleiding is de op-
leiding tevens relevant voor advocaten die slachtoffers van andere 
misdrijven bijstaan. 

‘Vergroot uw kennis en verken de grenzen’
— Dr. Renée Kool

DR. RENÉE KOOL 

Renée Kool is universitair hoofdocent bij het 

Willem Pompe Instituut voor Strafrechtweten-

schappen.  

Zij houdt zich bezig met aan het aansprake-

lijkheidsrecht gelieerde thema's en is 

senior-onderzoekster bij het Utrecht Cen-

tre for Accountability & Legal Liability Law 

(UCALL), een departementaal, de klassieke 

rechtsgebieden overstijgend samenwerkings-

verband.
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DE ESSENTIE

Tijdens de specialisatieopleiding ‘Bijstand aan
EGZ-slachtoffers’ gaat u met gelijkgestemden
op zoek naar de mogelijkheden (en grenzen)
om de bijstand aan slachtoffers van ernstige
gewelds- en zedenmisdrijven (EGZ) te
verbeteren.

DOELGROEP

Deze specialisatieopleiding richt op advo-
caten werkzaam in het privaatrecht en het 
strafrecht die slachtoffers van EGZ-misdrijven 
bijstaan. Gelet op de inhoud en de opzet van 
de opleiding is de opleiding tevens relevant 
voor advocaten die slachtoffers van andere 
misdrijven bijstaan. 

BASISKENNIS

Deelnemers aan deze specialisatieopleiding 
moeten aan bepaalde criteria voldoen al-
vorens te kunnen worden toegelaten tot de 
opleiding. Bekijk de criteria op onze website 
www.uu.nl/executive/egz 

AANMELDEN

Aanmelden kan via onze website 
www.uu.nl/executive/egz of neem voor meer 
informatie contact op met de projectassisten-
te, 030 253 9178, 
executiveonderwijs.rebo@uu.nl

DUUR
13 bijeenkomsten van 3.5 uur. 

DATA 

Tijd 17:00 - 20:30 uur.
Bekijk de actuele data op onze website     
www.uu.nl/executive/egz

STUDIEBELASTING

Naast de bijeenkomsten bent u ca. 4 uur per 
twee weken kwijt aan voorbereiding en op-
drachten.

LOCATIE

Universiteit Utrecht, Janskerkhof 2-3, Utrecht

KOSTEN

De kosten voor deelname bedragen: 
€ 3.655,- (BTW vrijgesteld). Dit bedrag is        
inclusief cursusmateriaal en catering.

CERTIFICAAT

Deelnemers ontvangen na afloop een certifi-
caat van deelname (51 NOvA punten).

Bijstand aan EGZ-slachtoffers     
in één oogopslag

FACTSHEET

Prof. mr. S.D. Lindenbergh
hoogleraar civiel recht, Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof. mr. F.G.H. Kristen
hoogleraar straf- & strafprocesrecht, Universiteit Utrecht

Mr. R. Korver 
voorzitter LANGZS/Korver advocaten Amsterdam

Dr. R.S.B. Kool
universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht, Universiteit Utrecht

Deze specialisatieopleiding is geïnitieerd door de Stichting LANGZS en het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid. De organisatie van de opleiding is in handen van het Willem Pompe 
Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Voor de inhoud van 
de opleiding zijn verantwoordelijk de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Willem Pom-
pe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.

Opleidingscommissie
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Dag 1 
Slachtoffer, en dan?

Dag 2
Omgaan met slachtoffers van EGZ-misdrijven

Dag 3
Overzicht van Europese normen die slachtofferrechten 
bepalen of beïnvloeden

Dag 4
Civiel aansprakelijkheidsrecht en causaal verband

Dag 5 
Het voorbereidend onderzoek in strafzaken
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Dag 6 
Verhoren tijdens het voorbereidend onderzoek

Dag 7
Schade en schade van derden

Dag 8 
Verlies aan arbeidsvermogen, betaald en onbetaald (zelf-
werkzaamheid, huishoudelijke hulp) en opstellen van scha-
destaat 

Dag 9
De vordering benadeelde partij: schadeverhaal via het 
strafrecht

Dag 10
Strafzitting, spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring 
en behandeling vordering benadeelde partij

Dag 11
Kosten & deelgeschillen

Dag 12
De artikel 12 Sv-procedure en Schadefonds Gewelds-
misdrijven

Dag 13
Contact met de media & afsluiting
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Programma 
specialisatieopleiding

Tijdens 13 inspirerende bijeenkomsten vergroot u uw kennis en wordt u uitgedaagd grenzen te
verkennen. Door de vakgebiedoverstijgende benadering beziet u de samenhang om via het
privaatrecht en het strafrecht de belangen van slachtoffers te behartigen.


