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Abstract 

 

Titel:  De realisatie van de rechten van terreurslachtoffers binnen 

slachtofferhulp. Een onderzoek vanuit slachtoffer- en professioneel 

perspectief na de aanslagen van 22 maart 2016. 

Auteur:   Flore Ghyselinck (01707726) 

Promotor:   dr. An Verelst 

Opleiding:   Master Sociaal Werk, Universiteit Gent 

Academiejaar:  2018 - 2019 

 

Deze masterproef focust op de realisatie van de rechten van terreurslachtoffers binnen 

slachtofferhulp. Hierbij werd gekozen zowel slachtoffer- als professioneel perspectief in kaart 

te brengen. Om inzicht te verwerven in dit thema werden a.d.h.v. een literatuurstudie 

verschillende belangrijke concepten aangehaald en verduidelijkt. Hierna werd binnen 

kwalitatief onderzoek d.m.v. semigestructureerde interviews inzicht verworven in de beleving 

van betrokken slachtoffers (n=7) en professionals van de dienst slachtofferhulp (n=8) inzake 

de ontvangen en verleende hulp- en dienstverlening; sterktes en tekortkomingen binnen 

praktijk en beleid en de geleverde inspanningen om de realisatie van de rechten na te 

streven. Dit met als doel meer aandacht te vestigen op deze kwetsbare groep van 

slachtoffers en het praktijkveld te ondersteunen gezien de onbekendheid met terrorisme. 

Uit beide analyses kwamen verschillende belangrijke elementen naar voren. Zo zijn er grote 

discrepanties merkbaar o.v.v. de gegeven/ontvangen ondersteuning vanuit slachtofferhulp 

en de mate van tevredenheid bij slachtoffers. De onbekendheid met terrorisme leidde voor 

beide groepen tot moeilijkheden: de periode na 22 maart was chaotisch en kenmerkte zich 

door centrale begrippen zoals onmacht en onwetendheid.  

Binnen het onderzoek werd vastgesteld dat slachtoffers nog te vaak moeten vechten voor 

hun rechten, dit ondanks de vele inspanningen die professionals van slachtofferhulp 

leverden. Zowel binnen het Belgische systeem van hulp- en dienstverlening, als de officiële 

communicatie en informatie na de aanslagen is er sprake van fragmentatie. De gebrekkige 

coherentie van het systeem leidt ertoe dat slachtoffers veel inspanning moeten leveren om 

op de hoogte gebracht te worden van hun rechten en om deze te realiseren, wat als risico 

secundaire victimisatie inhoudt.  

Naar de toekomst toe lijken zowel op het niveau van het CAW als van de overheid 

inspanningen nodig om de realisatie van de rechten van de slachtoffers te bevorderen en 

secundaire victimisatie tegen te gaan. 
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Inleiding  

22 maart 2016. Een zwarte dag in de geschiedenis van België. De aanslagen op Brussels 

Airport en het metrostation Maalbeek kosten het leven aan 32 personen. Hiernaast raken 

meer dan driehonderd personen fysiek gewond. In de 21e eeuw is terreur binnen Europa 

geen onbekend gegeven, maar dit was de eerste keer dat België er op dergelijk grote schaal 

mee werd geconfronteerd (Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2018).  

In het algemeen geven slachtoffers van rampen, aanslagen, misdrijven of ongevallen in 

België aan dat slachtofferhulp geen optimale kwalitatieve ondersteuning biedt op emotioneel, 

praktisch en administratief vlak (De Backer, 2017). Professionals wijten dit aan een 

structureel gebrek van overkoepelende coördinatie binnen het versnipperde 

hulpverleningsaanbod in Vlaanderen (De Backer, 2017). Slachtofferhulp maakt samen met 

slachtofferonthaal en politionele slachtofferbejegening deel uit van slachtofferzorg. Naast 

deze drie officiële diensten zijn er nog diverse andere (o.a. meer gespecialiseerde) 

organisaties die zich inzetten voor het ondersteunen en begeleiden van slachtoffers 

(Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2018). Deze verschillende organisaties 

hebben elk hun eigen visie op slachtofferschap, streven een andere missie na en hebben elk 

hun eigen werkingsprincipes die vaak niet op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor dreigen 

sommige slachtoffers door de mazen van het net te vallen (De Backer, 2017). De 

fragmentatie van slachtofferzorg kan volgens onderzoek leiden tot inefficiëntie, ineffectiviteit, 

deprofessionalisering en ongelijke ondersteuning. Dit brengt een prangende nood aan 

samenwerking en afstemming met zich mee (Stange, 2009).  

Binnen dit gefragmenteerd hulpverleningsaanbod van slachtofferzorg kunnen we ons de 

vraag stellen naar de realisatie van de rechten van het slachtoffer. Wat zijn de rechten van 

het slachtoffer, worden deze geïmplementeerd in de praktijk en zijn slachtoffers zich bewust 

van de rechten waarover ze beschikken? Het nastreven van mensenrechten en het komen 

tot een rechtvaardige samenleving staat centraal binnen het sociaal werk. Het is namelijk 

één van de kerntaken van het sociaal werk om op te komen voor de rechten en belangen 

van kwetsbare groepen (Hartman, Knevel, & Reynaert, 2016).  

De concrete onderzoeksopzet van deze masterproef wordt toegespitst op slachtoffers van 

terrorisme. Naast het algemene mensenrechtenkader bestaat er zowel op Europees, als op 

nationaal vlak een belangrijk rechtenkader voor terreurslachtoffers. Zo omschrijft de richtlijn 

van het Europees parlement en de Raad inzake het bestrijden van terrorisme, terrorisme als 

één van de meest ernstige schendingen van de universele waarden van menselijke 

waardigheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Het is een schending van de mensenrechten 

en de fundamentele vrijheid waarop de Europese Unie (EU) is gebaseerd. Daden van terreur 
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worden hierbij omschreven als een aanval op de democratie en de regels van de wet 

(Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 

on combatting terrorism, 2017). Recentelijk werd er op Europees niveau ingezet op het 

versterken van het rechtenkader voor slachtoffers van terrorisme, wat wijst op een 

toegenomen politieke aandacht voor deze specifieke groep van slachtoffers (Europese 

Commissie, 2019).  

De keuze voor deze groep van slachtoffers vertrekt vanuit enkele geformuleerde kritieken 

vanuit het slachtofferperspectief na de terreuraanslagen in Brussel. Dit slachtofferperspectief 

komt voornamelijk voor in de pers, aangezien tot op heden weinig tot geen wetenschappelijk 

onderzoek werd gepubliceerd rond de beleving van Belgische terreurslachtoffers. In een 

artikel van De Standaard (Dekeyser, 2018) werden verschillende van deze kritieken 

aangehaald naar aanleiding van een witte mars georganiseerd voor de slachtoffers van 

terreur, het falen van justitie en het gebrek aan slachtofferhulp. Hierin komt duidelijk naar 

voren dat sommige slachtoffers zich in de steek gelaten voelen. Verschillende slachtoffers 

geven aan dat er een gebrek is aan hulp en dat ze vaak op zichzelf zijn aangewezen 

(Dekeyser, 2018). 

“We zijn allemaal twee keer slachtoffer geworden. Eén keer van een crimineel en één keer 

van het systeem” (Dekeyser, 2018) is één van de veelzeggende citaten dat wijst op 

mogelijke tekortkomingen binnen het slachtofferbeleid. Het feit dat slachtoffers aangeven dat 

ze voor een helletocht staan op financieel, psychologisch en juridisch vlak (Dekeyser, 2018) 

zou niet mogen vertrekkende vanuit de zeven fundamentele rechten van het slachtoffer 

(Wouters, 2008, p. 131). Deze kritieken vormen dan ook het vertrekpunt voor deze 

masterproef. Belangrijk hierbij is om doorheen de masterproef een genuanceerde visie aan 

te nemen en niet enkel te vertrekken vanuit deze kritieken. Vanuit dit gegeven vloeide de 

keuze voort om niet enkel te focussen op slachtoffers van de terreuraanslagen in Brussel, 

maar ook betrokken hulpverleners en juristen van slachtofferhulp te integreren in de 

onderzoeksopzet. Hun perspectief is tot op heden ook onderbelicht.  

Door deze koppeling te maken tussen het slachtoffer- en professioneel perspectief hoop ik 

vanuit een brede invalshoek inzichten te verwerven in de realisatie van de rechten van 

terreurslachtoffers, waarbij er zowel aandacht is voor de sterktes als zwaktes van het huidige 

hulp- en dienstverleningsaanbod, als een weerspiegeling van het beleid.  
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DEEL 1: LITERATUURSTUDIE  

1. Terrorisme 

1.1. Wat is terrorisme? 

De afgelopen jaren werd terrorisme een meer frequent voorkomend fenomeen in onze 

westerse samenleving. Toch is het niet zo dat terreur eigen is aan de 21e eeuw. 

Terroristische aanslagen gaan terug tot in de tijd van de Romeinen en kennen bijgevolg een 

lange voorgeschiedenis (IPPNW, 2015). De aanslagen van 9/11 zijn tot op de dag van 

vandaag de grootst gekende aanslagen ter wereld en hebben een grote impact gehad 

binnen het internationale beleid inzake terrorisme en terrorismebestrijding (Ivankovic, Altan, 

& Verelst, 2017, p. 20).  

Terroristische misdrijven worden in het strafwetboek (2003) omschreven als volgt:  

Als terroristisch misdrijf wordt aangemerkt het misdrijf bepaald in dat door zijn aard of 

context een land of een internationale organisatie ernstig kan schaden en opzettelijk 

gepleegd is met het oogmerk om een bevolking ernstige vrees aan te jagen, of om de 

overheid of een internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het 

verrichten of het zich onthouden van een handeling, of om de politieke, 

constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een 

internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen (2003, 19 december, 

artikel 137). 

De laatste jaren is er in Europa een duidelijke evolutie merkbaar in de aard van de 

terroristische bedreiging en in de blootstelling aan het slachtofferschap van terrorisme. In de 

20e eeuw waren terreurdaden eerder gericht op specifieke categorieën van slachtoffers, 

zoals militairen of politieagenten. Het aantal slachtoffers werd in die mate beperkt gehouden 

tot een concrete groep, waardoor de slachtoffers in zekere zin ‘voorspelbaar’ waren. Nu is 

het enerzijds zo dat de slachtoffers van terrorisme steeds vaker deel uitmaken van de groep 

waartoe de terroristen zelf behoren. Het is namelijk zo dat de meerderheid van terroristische 

aanslagen gepleegd wordt door moslims in Islamitische landen, waardoor moslims vaak de 

meerderheid van de slachtoffers vormen (The Washington Post, 2015). Anderzijds worden er 

steeds meer aanslagen gepleegd die niet specifiek gericht zijn op een bepaalde groep 

personen, maar op alledaagse activiteiten en plaatsen waar een divers publiek aanwezig is. 

De aanslagen op Brussels Airport en het metrostation van Maalbeek zijn hier een duidelijk 

voorbeeld van (Ivankovic, Altan, & Verelst, 2017, p. 20).  
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In de 20e eeuw was terreur eerder gericht op politieke en sociale veranderingen, terwijl dit 

vandaag de dag is geëvolueerd naar een fenomeen waarbij persoonlijke belangen centraal 

komen te staan. We worden geconfronteerd met diverse terreurdreigingen en aanslagen die 

zowel gepleegd worden door georganiseerde groeperingen zoals IS, als door individuele 

personen die geïnspireerd zijn door deze groeperingen (Europol, 2018).  

Uit bovenstaande informatie kunnen we afleiden dat terrorisme een fenomeen in evolutie is, 

en dat het een prominente rol inneemt binnen onze samenleving. In 2017 telde de EU 205 

gepleegde, verijdelde of voltooide aanslagen, waarvan twee in België. In totaal stierven er in 

2017 in de EU 68 personen ten gevolge van terreur en vielen er 844 gewonden (European 

Union Agency for Law Enforcement Cooperation, 2018). Het is dan ook onmiskenbaar dat er 

angst is ontstaan bij de bevolking voor terroristische aanslagen (Ivankovic, Altan, & Verelst, 

2017, p. 17) gezien deze geen vast patroon aannemen en een eerder onvoorspelbaar 

karakter hebben.  

In de richtlijn van het Europese parlement en de Raad inzake het bestrijden van terrorisme 

wordt terreur omschreven als één van de meest ernstige schendingen van de universele 

waarden van menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Het is een schending 

van de mensenrechten en de fundamentele vrijheid waarop de EU is gebaseerd. Daden van 

terreur worden hierbij omschreven als een aanval op de democratie en de regels van de wet 

(Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 

on combatting terrorism, 2017). Vanuit deze vaststelling werden verschillende maatregelen 

en rechten m.b.t. het beschermen en ondersteunen van slachtoffers opgenomen in de 

richtlijn. Deze worden later toegelicht.  

1.2. Aanslagen in Brussel  
Binnen deze masterproef komt de focus te liggen op de aanslagen van 22 maart 2016 in 

Brussel. Nooit eerder werd België geconfronteerd met een terroristische aanslag op dergelijk 

grote schaal: er vielen 32 dodelijke slachtoffers, waarvan zeventien Belgen en vijftien 

buitenlanders. Het aantal gewonden liep op tot 340.  

In de vertrekhal van Brussels Airport ontploften kort na elkaar twee bommen die het leven 

kostten aan twaalf personen. Een uur later ontplofte er een andere bom in de metro dicht bij 

het metrostation Maalbeek, hier kwamen twintig personen om het leven. De 

verantwoordelijkheid voor beide aanslagen werd opgeëist door de terreurorganisatie IS 

(Belgische Kamer Van Volksvertegenwoordigers, 2018, p. 8). Na de aanslagen werd het 

dreigingsniveau in het volledige land verhoogd naar niveau vier, het hoogste niveau. Er 

werden drie dagen van nationale rouw afgekondigd en er werden verschillende 

herdenkingen georganiseerd (Belgische Kamer Van Volksvertegenwoordigers, 2018, p. 9). 
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De eerste dagen, weken en zelfs maanden na de aanslagen stond de mediaberichtgeving 

volledig in het teken van deze noodlottige dag. Naast alle aandacht die uitging naar het 

opsporen en identificeren van de daders, werden er ook verscheidene kritieken geuit door 

slachtoffers en nabestaanden (De Backer, 2017). Op vrijdag 9 november 2018 trok een witte 

mars door de straten van Aalst, een mars voor de slachtoffers van terreur, tegen falende 

justitie en een gebrek aan slachtofferhulp. De algemene boodschap die slachtoffers van 

verschillende zware misdaden en terreuraanslagen uiten, wijst op een gebrekkige 

ondersteuning (Dekeyser, 2018). 

V-Europe, de vereniging voor terrorismeslachtoffers in België, uitte enkele kritieken op het 

slachtofferbeleid. Philippe Vansteenkiste, de stichter van de vereniging, wijst op een gebrek 

aan respect en erkenning voor de slachtoffers. Hij kaart in de pers een gebrek aan 

eenduidigheid en coördinatie aan inzake het verlenen van hulp- en dienstverlening aan 

slachtoffers (Dekeyser, 2018). Slachtoffers en nabestaanden voelen zich aan hun lot 

overgelaten. V-Europe spreekt over een overheid die de zaak onder de mat wil vegen. 

Slachtoffers en nabestaanden worden niet op dezelfde manier behandeld, zo zijn er 

verschillen tussen de gewesten en gemeenschappen in België en is de ondersteuning voor 

buitenlandse slachtoffers niet gelijk aan de ondersteuning van Belgische slachtoffers (Belga, 

2018). Naast de geformuleerde kritiek van V-Europe werd er na een bezoek van een 

afgevaardigde van de United Nations (VN) voor de bevordering en bescherming van 

mensenrechten, fundamentele vrijheden en ter bestrijding van terrorisme, een rapport 

gepubliceerd waarin er werd gewezen op verschillende tekortkomingen in de Belgische 

praktijk t.a.v. de rechten en behoeften van slachtoffers van terrorisme. Hierbij werd er o.a. 

gerefereerd naar het omslachtige Belgische verzekeringssysteem; een gebrek aan erkenning 

van PTSS en geleden psychologische schade als een direct medisch gevolg van de 

aanslagen; een gebrek aan adequate gespecialiseerde medische en psychosociale expertise 

die op een gelijke wijze beschikbaar is voor alle slachtoffers; discriminatie tussen slachtoffers 

o.b.v. nationaliteit en verblijfsstatus; het ontbreken van een snel en rechtvaardig 

rechtssysteem voor slachtoffers die de beoordeling van invaliditeit willen betwisten door de 

huidige beoordelingsprocedures en een gebrek aan sensitieve en respectvolle communicatie 

met slachtoffers tijdens het doorlopen van administratieve processen (United Nations, 2018).  

Naast deze punten van kritiek is het van belang om ook oog te hebben voor de sterktes 

binnen het slachtofferbeleid en voor de inspanningen die de overheid al leverde om de 

kritiekpunten aan te pakken. Zo werd er vanuit de Commissie voor Financiële Hulp aan 

Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders een uniek loket 

voor slachtoffers van terroristische daden opgericht. Hiernaast hebben slachtoffers sinds 

2017 de mogelijkheid om een statuut van nationale solidariteit aan te vragen, waardoor ze 
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kunnen rekenen op levenslange hulp. De overheid zette extra in op de financiële 

ondersteuning en op het vereenvoudigen van medische controles bij slachtoffers (De 

Jaegere, 2018). 

Ondanks deze inspanningen moeten we met een kritische bril blijven kijken naar de geboden 

hulp en ondersteuning. In welke mate deze maatregelen in de praktijk zijn omgezet en 

worden onthaald bij de slachtoffers komt later nog aan bod. 

2. Slachtofferschap  

Binnen onderstaand deel wordt de focus toegespitst op zowel slachtofferschap in het 

algemeen, als slachtofferschap meer specifiek na terrorisme. Deze keuze werd gemaakt 

omdat terreurslachtoffers eerst en vooral slachtoffer zijn. De rechten waarover deze groep 

beschikt zijn bijgevolg in eerste instantie algemene rechten waarover ieder slachtoffer 

beschikt. Daarbij komen specifieke rechten, deze worden later toegelicht. Ook de gevolgen 

van terrorisme en de noden die bij deze slachtoffers ontstaan, hebben parallellen met de 

algemene groep van slachtoffers van misdaden (Letschert, Staiger, & Pemberton, 2008). 

Voordat concreet wordt ingegaan op  slachtofferschap, wordt een kort historisch-

maatschappelijk kader geschetst.  

2.1. Historisch-maatschappelijk perspectief op slachtofferschap  

In de praktijk zien we dat naast de verschillende gehanteerde definities van het begrip 

slachtoffer, dit label niet overal op dezelfde manier wordt toegekend, maar vervat is in een 

dynamiek van het benoemen van slachtoffers. Dit wijst erop dat ‘slachtoffer’ geen objectief 

begrip is, maar is ingebed in een proces waarbij slachtofferschap gezien wordt als een 

identiteit die je kunt verwerven (Van Dijk, 2008). De publieke opinie ligt aan de basis van de 

benoeming tot slachtoffer. Zo worden vooropgestelde kenmerken zoals onschuld en 

hulpeloosheid verbonden aan slachtofferschap (Lamb, 1999). Dit ideaalbeeld van het 

slachtoffer is tot op heden aanwezig en kan aanleiding geven tot verontwaardiging indien het 

slachtoffer niet voldoet aan de vooropgestelde kenmerken (Roose, 2018).  

Doorheen de geschiedenis werd er steeds meer aandacht besteed aan het slachtoffer en zijn 

positie binnen de maatschappij. Het maatschappelijk perspectief ten aanzien van slachtoffers 

en het aanbod aan hulp- en dienstverlening nam de afgelopen decennia stelselmatig toe. Zo 

was er tijdens de middeleeuwen weinig tot geen aandacht voor slachtoffers. Criminaliteit was 

in deze periode uiteraard aanwezig en men was zich ervan bewust dat mensen hierdoor 

schade konden ondervinden. Er bestond echter geen vorm van hulp- of dienstverlening. 

Gedurende deze periode maakte men gebruik van het talioprincipe, namelijk: oog om oog, 

tand om tand. Dit houdt in dat men aan de dader dezelfde schade gaat berokkenen als aan 
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het slachtoffer (De Wolf, 2013, p.15). In de 19e eeuw werd de wettelijke positie van het 

slachtoffer voor het eerst officieel vastgelegd. Dit wil zeggen dat er plots meer aandacht was 

voor de positie van het slachtoffer, voordien ging er namelijk geen extra interesse uit naar 

deze doelgroep. Binnen deze tijdsperiode werd de focus gericht op het straffen van de dader 

om zo tot ordehandhaving te komen. Vanuit deze tendens ontstond de criminologie in 1880 

waarbij het bestuderen van misdaad vertrekt vanuit de positie en de kenmerken van de 

dader. Ook hier is er geen aandacht voor het slachtoffer (Soenen & Souffriau, 2007, p.11).  

De aandacht voor het slachtoffer begon zich na WOII stelselmatig te ontwikkelen. In deze 

periode kwam de verzorgingsstaat op, waarbij er steeds meer belangstelling ging naar het 

individu en naar de positie van het slachtoffer (Soenen & Souffriau, 2007, p.11). Zo werd in 

1947 de term ‘victimologie’ voor de eerste maal gebruikt. Deze term verwijst naar de 

wetenschappelijke studie van slachtoffers van criminaliteit en is een subdiscipline van de 

criminologie met als grootste verschil de verschuiving van de focus van dader naar 

slachtoffer (De Wolf, 2013, p.16). In het midden van de jaren 70 treedt er een verschuiving 

op binnen het discours rond slachtoffers. De noden van het slachtoffer komen centraal te 

staan. Ondanks deze verschuiving was er slechts een beperkt aantal 

ondersteuningsinitiatieven voor slachtoffers. Het is pas vanaf het eind van de jaren 70 en het 

begin van de jaren 80 dat er een sterke groei van de hulp- en dienstverlening is ontstaan 

(Soenen & Souffriau, 2007, p.12). 

Deze groei van hulp- en dienstverlening in de jaren 80 hangt samen met evoluties binnen 

officiële rechtenkaders. Door de internationale ontwikkeling van rechtenkaders werden 

slachtoffers een concrete doelgroep: ze werden aanschouwd als de legale derde partij 

binnen de strafrechtelijke procedure. In deze periode ontstonden in West-Europa de eerste 

officiële overheidsvoorzieningen, waaronder de eerste schadefondsen en diensten gericht op 

slachtofferhulp en private initiatieven voor slachtoffers. De focus van deze eerste vormen van 

slachtofferhulp lag voornamelijk op de emotionele ondersteuning van slachtoffers (Leferink, 

2009). Doorheen de jaren 90 begon er ook meer aandacht uit te gaan naar nabestaanden 

van slachtoffers van een misdrijf (Soenen & Souffriau, 2007, p.13). Concluderend kan 

worden gesteld dat er doorheen de geschiedenis al verscheidene evoluties hebben 

plaatsgevonden t.a.v. de positie en de hulp- en dienstverlening voor slachtoffers. 

2.2. Definiëring slachtoffer  

Wie kan beschouwd worden als een slachtoffer en wie niet? De definiëring van het begrip 

slachtoffer is van belang bij de latere bepaling of iemand al dan niet recht heeft op verdere 

begeleiding/opvang. Er bestaan echter verschillende invullingen van dit begrip waardoor een 

eenduidige definitie niet bestaat (De Groof & Blow 2013).  
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Etymologisch gezien verwijst het woord ‘slachtoffer’ naar het religieuze ritueel waarbij 

dieren/onschuldige levende wezens worden geofferd als eerbetoon aan God, dit om hem 

gunstig te stemmen (Van Dijk, 2008). Tot op heden is het niet duidelijk waarom de religieus 

geleden term slachtoffer gebruikt wordt om ‘gedupeerden van criminaliteit’ te omschrijven 

(Van Dijk, 2008).  

Historisch en internationaal gezien zijn er verschillende toonaangevende definities voor dit 

begrip. Zo formuleert het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse 

Gemeenschap inzake slachtofferzorg van 7 april 1998 een slachtoffer als “de persoon, 

evenals zijn verwanten, aan wie materiële, fysische en/of morele schade is toegebracht als 

gevolg van een handeling of een verzuim dat strafbaar is gesteld door het Strafwetboek of 

door bijzondere strafwetten”.  

Hierbij aansluitend beschrijft de omzendbrief GPI 58 betreffende Slachtofferonthaal een 

slachtoffer als: “De natuurlijke persoon, alsook zijn nabestaanden die als direct gevolg van 

handelen of nalaten in strijd met de wetgeving schade heeft geleden, met inbegrip van een 

lichamelijk of geestelijk letsel, een psychisch lijden of een economisch verlies” (De Groof & 

Blow, 2013).  

In 2012 formuleerde het Europees Parlement en de Raad een richtlijn waarin een slachtoffer 

wordt gedefinieerd als:  

1. Een natuurlijke persoon die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit schade, 

met inbegrip van lichamelijke, geestelijke of emotionele schade of economisch 

nadeel, heeft geleden. 

 2. Familieleden van een persoon wiens overlijden rechtstreeks veroorzaakt is door 

een strafbaar feit en die schade heeft geleden als gevolg van het overlijden van die 

persoon (Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 

October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection 

of victims of crime, 2012). 

Uit bovenstaande definities blijken verschillende overeenkomsten: zo heeft slachtofferschap 

niet enkel betrekking op het slachtoffer zelf, maar wordt dit begrip verruimd naar 

nabestaanden en getuigen. Hiernaast spreekt men telkens over de schade die personen 

ervaren ten gevolge van strafbare feiten. Binnen wettelijke kaders wordt er echter wel een 

onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen van slachtoffers, wat ertoe leidt dat niet 

iedereen over dezelfde rechten beschikt (INVICTM, 2018).  
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Verder is het van belang om een kritische houding aan te nemen tegenover bovenstaande 

definities. Het begrip ‘slachtoffer’ is een constructie en de invulling ervan is afhankelijk van 

tijd en ruimte (Roose, 2018). Aangezien verschillende diensten deel uitmaken van 

slachtofferzorg is het belangrijk om stil te staan bij de definitie die zij verlenen aan het begrip 

slachtoffer. Zo beschouwen medische hulpverleners zoals het Rode Kruis slachtoffers 

voornamelijk als gewonden, terwijl andere instanties een veel bredere definitie hanteren. Het 

is belangrijk om te beseffen dat de definitie van het slachtoffer afhankelijk wordt van het 

aanbod van de desbetreffende dienst. Dit kan ertoe leiden dat sommige slachtoffers die nood 

hebben aan hulpverlening of begeleiding door de mazen van het net vallen (De Backer, 

2017).  

2.2.1. Slachtoffers van terrorisme  

Ook bij het omschrijven van terreurslachtoffers is er geen eenduidig vast te stellen definitie. 

Zo zijn er zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau verschillende definiëringen, 

afhankelijk van de verplichtingen die aan de landen zijn opgelegd via de wetgeving 

(Ivankovic, Altan, & Verelst, 2017, p. 23). 

Het is belangrijk dat bij het definiëren van terreurslachtoffers een ruimer perspectief wordt 

gehanteerd waarbij er oog is voor zowel fysieke, psychologische, sociale, financiële, 

beroepsmatige, praktische en andere schade die mogelijk geleden is. Het erkennen van 

deze verschillende vormen van schade is een belangrijk vertrekpunt voor het ontwikkelen 

van een passend en effectief beleid inzake het ondersteunen van slachtoffers. In dit 

slachtofferbeleid is het dan ook van belang dat het startpunt niet vertrekt vanuit een eng 

geformuleerde definitie, maar dat er een breder perspectief wordt aangenomen waarbij de 

geleden schade en de impact van de feiten centraal staat. De eerder benoemde definitie van 

het Europees Parlement en de Raad is bijgevolg te beknopt: in deze definitie gaat er enkel 

aandacht uit naar rechtstreekse slachtoffers, familieleden of nabestaanden (Ivankovic, Altan, 

& Verelst, 2017, p. 24). 

Slachtoffers van terreuraanslagen gaan echter veel verder dan deze twee categorieën: ook 

hulpverleners, ooggetuigen, vrienden, de bredere sociale omgeving en de gemeenschap 

behoren hiertoe. Een probleem dat hierbij kan optreden is dat overheden en organisaties 

vaak enkel oog hebben voor de directe slachtoffers en nabestaanden, terwijl de groep van 

personen die nood heeft aan ondersteuning en begeleiding veel breder is (Ivankovic, Altan, 

& Verelst, 2017, p. 25). Ondanks bovengenoemde omschrijvingen van terreurslachtoffers 

zien we dat er op internationaal vlak onenigheid bestaat over de opdeling tussen directe en 

indirecte slachtoffers van terrorisme.  
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Zowel vanuit de VN, Europa, als België worden hier verschillende definities aan toegekend, 

wat implicaties heeft t.a.v. de rechten waarover slachtoffers beschikken en waardoor er 

internationale verschillen ontstaan (INVICTM, 2018). 

Concluderend kan worden gesteld dat het belangrijk is dat er een breed perspectief op 

slachtofferschap wordt gehanteerd, waarbij er niet enkel oog is voor de noden en de geleden 

schade van de direct betrokken slachtoffers.  

2.3. Gevolgen van algemeen slachtofferschap 

2.3.1. Inleiding 

De gevolgen die verbonden zijn aan slachtofferschap zijn zowel afhankelijk van de persoon 

als van de omstandigheden. Als een persoon geconfronteerd wordt met een misdrijf is dit 

vaak een traumatische gebeurtenis waarbij er een verstoring optreedt tussen het interne en 

externe evenwicht. Het slachtoffer wordt geconfronteerd met zijn eigen kwetsbaarheid en het 

vertrouwen in de maatschappij en de sociale orde wordt aangetast (Creten, 2004). Concreet 

worden gevolgen die slachtoffers kunnen ervaren opgedeeld in verschillende categorieën, 

namelijk: lichamelijke, psychologische, sociale, juridische en financieel-materiële gevolgen 

(Aertsen, Christiaensen, Hougardy & Martin, 2002).  

2.3.2. Lichamelijke gevolgen 

Fysieke letsels zijn een vaak voorkomend gevolg van gewelddelicten. Deze letsels kunnen 

zowel rechtstreeks als onrechtstreeks het gevolg zijn van een delict. Naast uiterlijk 

waarneembare fysieke letsels worden psychosomatische klachten ook beschouwd als een 

lichamelijk gevolg. Dit zijn klachten die zich lichamelijk manifesteren (o.a. hoofdpijn, 

slaapproblemen) maar een psychologische basis hebben (Aertsen et al., 2002). Deze 

lichamelijke gevolgen kunnen een impact hebben op zowel de sociale als psychologische 

toestand van het slachtoffer (Aertsen et al., 2002).  

2.3.3. Psychologische gevolgen 

Uit een onderzoek van Wittebrood (2009) blijkt dat gemiddeld negen procent van de 

slachtoffers van delicten ernstige emotionele problemen ervaart. Verder stelt Wittebrood vast 

dat fysiek/sociaal kwetsbare groepen vaker emotionele problemen ervaren (De Groof & 

Blow, 2013). 

Psychologische gevolgen zijn vlak na het delict het frequentst aanwezig en nemen bij de 

meeste slachtoffers in de weken na het delict af (De Groof & Blow, 2013). 

Het verwerkingsproces dat slachtoffers doorlopen, kan theoretisch gezien worden ingedeeld 

in drie fasen. In de eerste fase, direct na de feiten, nemen gevoelens van ongeloof de 

bovenhand. Het slachtoffer kan verward zijn en moeite hebben met het herinneren en 

navertellen van de feiten.  
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Deze bewustzijnsvernauwing kan gepaard gaan met een sterke afvlakking van de gevoelens 

(Aertsen et al., 2002). De tweede fase van het verwerkingsproces wordt gekenmerkt door 

vermijdings- en herbelevingsgedrag. Hierdoor kunnen zich gevoelens van angst, stress, 

wantrouwen en onveiligheid, woede en wraak ontwikkelen. Na verloop van tijd kunnen deze 

gevoelens bij een intense ervaring overgaan naar gevoelens van neerslachtigheid en schuld 

(Aertsen et al., 2002). De derde fase is gericht op het herstel van het slachtoffer. Dat vindt 

plaats wanneer het slachtoffer niet meer gehinderd wordt door de psychologische gevolgen 

in zijn functioneren. Wanneer en of deze derde fase bereikt wordt, is afhankelijk van persoon 

tot persoon (Aertsen et al., 2002).  

Bovenstaande fasen zijn een richtlijn voor een standaard verwerkingsproces. Het is echter 

niet zo dat iedereen die op deze manier doorloopt. Sommige slachtoffers kunnen na verloop 

van tijd ernstige stoornissen ondervinden, zoals een posttraumatische stressstoornis (PTSS). 

Een PTSS kan volgens de DSM-IV-TR (2000) ontstaan nadat een persoon direct wordt 

blootgesteld aan een traumatische ervaring (als slachtoffer of getuige) gevolgd door de dood 

of ernstige verwondingen bij zichzelf of anderen, waar gevoelens van angst of hulpeloosheid 

aan verboden zijn (Garfin, 2016). De diagnose van PTSS wordt gekenmerkt door drie 

algemene clusters van symptomen, namelijk: herbeleving; vermijding en een verhoogde 

arousal (Hafstad, Dyb, Jensen, Steinberg, & Pynoos, 2014). Het aanbieden van gepaste 

psychologische en emotionele ondersteuning zo snel mogelijk na de feiten is essentieel en 

kan het risico op het ontwikkelen van ernstige PTSS verlagen (Foa, Keane, Friedman & 

Cohen, 2008).  

2.3.1. Sociale gevolgen 

Tot op heden werd er weinig onderzoek gevoerd naar de sociale gevolgen van 

slachtofferschap. Uit onderzoek van Wittebrood (2009) blijkt dat de sociale omgeving van het 

slachtoffer een belangrijke rol speelt bij de verwerking van de feiten (in Steunpunt Algemeen 

Welzijnswerk, 2013). Angst- en onveiligheidsgevoelens kunnen ertoe leiden dat het 

slachtoffer sociale contacten vermijdt en zich in een sociaal isolement begeeft (Aertsen et al., 

2002). 

2.3.2. Juridische gevolgen 

Als een persoon slachtoffer wordt van een misdrijf, wordt er vaak een juridische procedure 

opgestart. Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers zich tijdens deze procedure en in contact met 

officiële diensten niet altijd correct behandeld voelen. Hierbij kan er naast primaire 

victimisatie, wat het ondervinden is van de directe gevolgen van het misdrijf, secundaire 

victimisatie ontstaan. Deze vorm van victimisatie wijst op het ervaren van een bijkomende 

benadeling van het slachtoffer in contact met instituties of de sociale omgeving.  
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Het slachtoffer voelt zich hierdoor een tweede maal slachtoffer, wat de eerste impact van de 

oorspronkelijke feiten vergroot (Wijers & De Boer, 2010). Dit kan worden gezien als een 

verdere schending van de rechten van het slachtoffer (Orth, 2002). Of er bij het slachtoffer 

sprake is van secundaire victimisatie, of vernieuwd slachtofferschap, is zowel afhankelijk van 

het contact met de betrokken autoriteiten als van de aard en ernst van de feiten, de sociale 

context en de draagkracht en draaglast van het slachtoffer (Lünnemann & Mein, 2014, p. 

17). 

Er wordt vaak gesproken over het ontstaan van secundaire victimisatie wanneer het 

slachtoffer in contact komt met diensten zoals politie en justitie. In dit contact kan het 

slachtoffer een gevoel van onbegrip en onvoldoende erkenning van zijn rechten en 

behoeften ervaren. Deze gevoelens kunnen ontstaan door bepaalde reacties of net het 

uitblijven van bepaalde reacties of handelingen van de politie/justitie. Het slachtoffer ervaart 

een gevoel van incorrecte behandeling dat vaak wordt getriggerd vanuit de sterke 

dadergerichtheid van deze diensten (Aertsen, 2004). Secundaire victimisatie kan ook 

optreden in andere contexten. Zo kan het slachtoffer het gevoel hebben dat er binnen zijn 

eigen sociale omgeving of binnen medische hulpverlening/verzekeringsmaatschappijen/de 

media onvoldoende aandacht is voor zijn noden (Aertsen, 2004).  

Uit een onderzoek van Wijers en De Boer (2010), specifiek toegespitst op het slachtoffer 

binnen het strafproces, worden er drie verschillende vormen van secundaire victimisatie 

benoemd, namelijk: een verergering van het oorspronkelijke trauma ten gevolge van de 

feiten; een afname van het vertrouwen van het slachtoffer en een belemmering van het 

herstel van het slachtoffer. Hieruit blijkt dat gedurende het strafproces een toename van de 

psychologische problemen bij het slachtoffer kan optreden. Het slachtoffer kan vertrouwen 

verliezen in het strafsysteem, de wereld, de medemens en zijn toekomst. Het is dus van 

belang dat het slachtoffer het gevoel krijgt dat hij gehoord wordt binnen het proces en dat er 

aandacht en begrip uitgaat naar zijn standpunt en behoeften (in Lünnemann & Mein, 2014, p. 

17). 

In literatuur haalt men hierbij aansluitend het begrip tertiaire victimisatie aan, wat wijst op de 

slachtofferwording van de hele gemeenschap. Hierbij wordt het slachtoffer voor een derde 

keer slachtoffer. Dit omdat ondernomen pogingen om secundaire victimisatie tegen te gaan, 

het slachtoffer net meer schade kunnen berokkenen (Aertsen, 2004, p.129).  

2.3.3. Financieel-materiële gevolgen 

Er kunnen zowel rechtstreekse als onrechtstreekse financieel-materiële gevolgen optreden 

voor het slachtoffer. Rechtstreekse gevolgen omvatten o.a. gestolen of beschadigde 

goederen.  
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Naast de objectieve waarde van voorwerpen kan er ook sprake zijn van een 

subjectieve/emotionele waarde die verbonden is aan bepaalde voorwerpen. Hierdoor is het 

niet evident om de financiële gevolgen concreet in te schatten. Onrechtstreekse financiële 

gevolgen hebben betrekking op o.a. medische kosten, inkomensverlies door 

werkonbekwaamheid en juridische kosten (Aertsen et al., 2002). 

2.4. Noden van slachtoffers 

2.4.1. Algemene noden van slachtoffers 

Naast de algemene gevolgen van slachtofferschap is het eveneens van belang om stil te 

staan bij de noden die kunnen ontstaan bij slachtoffers. Het ontstaan van bepaalde noden is 

afhankelijk van verschillende factoren zoals de aard van de feiten, de sociale omgeving, 

demografische en psychologische kenmerken van het slachtoffer. Soortgelijke feiten kunnen 

bij verschillende personen tot andere behoeften leiden (ten Boom, Kuijpers, & Moene, 2008). 

Uit een studie van ten Boom et al. (2008), gebaseerd op de noden die de Europese 

Commissie als basis voor de wetgeving vooropstelde, werden zes hoofdcategorieën van 

behoeften opgesteld. De primaire behoefte van het slachtoffer omvat de nood aan 

onmiddellijke veiligheid. Deze nood is zowel gericht op de politiediensten die o.m. een dader 

kunnen arresteren, als op andere personen die hulp kunnen bieden aan omstaanders. Het 

slachtoffer wil de situatie zo snel mogelijk ontvluchten en wil voorkomen dat er een herhaling 

van de gebeurtenis optreedt (in De Groof & Blow, 2013, p. 31).  

Slachtoffers kunnen ook een emotionele behoefte ontwikkelen. Deze omvat de nood aan 

opvang, steun en is de meest frequent voorkomende behoefte. Het slachtoffer wil erkenning 

en hulp bij de verwerking en het herstel. Deze behoefte aan steun en opvang is zowel gericht 

naar politiediensten als naar andere personen of instanties. Van de politie verwachten 

slachtoffers een houding die zorg en betrokkenheid uitstraalt: ze wensen aandacht en steun 

te ontvangen. Ook vanuit de directe sociale omgeving wensen slachtoffers steun en opvang 

te ontvangen, zowel op korte als lange termijn (De Groof & Blow, 2013, p. 28). 

De concrete behoefte aan erkenning die onder deze behoefte valt, is specifiek gericht op de 

politie en justitie. Erkenning omvat zowel de behoefte aan aandacht voor de persoon zelf, als 

de erkenning van de gebeurtenis. De emotionele behoefte is over het algemeen gericht op 

de verwerking, het herstel en het afsluiten van de gebeurtenissen. De concrete invulling van 

deze behoefte is echter afhankelijk van persoon tot persoon. Zo zal de ene persoon een 

grote nood hebben om over de feiten te praten, terwijl een andere persoon hier minder nood 

aan heeft. Slachtoffers willen de gebeurtenissen voornamelijk afsluiten en verdergaan met 

hun leven: ze willen zich opnieuw veilig en goed voelen.  
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Ook de nood aan professionele ondersteuning en begeleiding tijdens het verwerkingsproces 

is afhankelijk van persoon tot persoon (De Groof & Blow, 2013, p. 28). 

De ontwikkeling van een praktische behoefte kan volgens ten Boom et al. (2008) (in De 

Groof & Blow, 2013, p. 30) gericht zijn op diverse aangelegenheden: zo kan na een 

verkeersongeval de behoefte tot herstelling van de wagen of tot het regelen van formaliteiten 

ontstaan. Andere voorbeelden zijn de behoefte aan transport of aan medische hulp.  

De financiële behoefte van slachtoffers is enerzijds gericht op de wens om een financiële 

compensatie van de dader te ontvangen. Anderzijds ervaren slachtoffers een algemene 

behoefte aan financiële ondersteuning en hulp, waarbij er mogelijk stappen gezet worden 

naar een verzekeringsmaatschappij of fonds om een compensatie voor de geleden schade 

te ontvangen (De Groof & Blow, 2013, p. 30).  

Een slachtoffer kan tijdens het strafproces eveneens behoeften ontwikkelen. Het onderzoek 

van ten Boom et al. (2008) (in De Groof & Blow, 2013, p. 29) geeft aan dat sommige 

slachtoffers actief wensen te participeren tijdens het proces: ze wensen inspraak i.p.v. een 

passieve, afwachtende houding aan te nemen. Tijdens het proces komen gevoelens van 

gerechtigheid duidelijk naar voren: slachtoffers hebben nood aan bestraffing van de dader. 

Het is echter niet zo dat deze behoefte een vast patroon aanneemt: er zijn slachtoffers die 

liever een passieve rol aannemen tijdens het proces en enkel als getuige betrokken willen 

worden. Tijdens het strafproces kan ook de behoefte aan bijstand ontstaan. Ten slotte 

hebben slachtoffers de behoefte om informatie te ontvangen. Deze behoefte is nauw 

verbonden met de vorige: slachtoffers hebben vaak de nood om informatie te krijgen over het 

proces en het verloop van het proces. Deze behoefte uit zich zowel t.a.v. slachtofferhulp, 

slachtofferonthaal als tegenover de politie (De Groof & Blow, 2013, p. 30). 

2.4.2. Noden van terreurslachtoffers  

Terreurslachtoffers ervaren enerzijds gelijkaardige behoeften, anderzijds ontstaan er 

specifieke behoeften (INVICTM, 2018). Terreuraanslagen zoals die van 22 maart hebben als 

doel de hele gemeenschap of het hele land te raken. De slachtoffers van de aanslagen staan 

op die manier symbool voor een volledig land, wat de sociale en psychologische impact 

beïnvloedt (Ivankovic, Altan, & Verelst, 2017, p. 28). De eigenheid van terrorisme heeft een 

impact op de slachtoffers en op de concrete behoeften die ontstaan. Uit onderzoek werden 

verschillende specifieke behoeften van terreurslachtoffers vastgesteld, namelijk: de behoefte 

aan respect en erkenning, de behoefte aan ondersteuning, de behoefte aan bescherming, de 

behoefte aan toegang tot justitie, de behoefte aan compensatie en andere individuele 

behoeften (Ivankovic, Altan, & Verelst, 2017, p. 28). 
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2.4.2.1. Respect en erkenning  

Respect en erkenning spelen een belangrijke rol binnen het herstelproces van 

terreurslachtoffers. Het officieel erkend worden als slachtoffer is voor slachtoffers van 

terrorisme één van de belangrijkste behoeften (INVICTM, 2018). Slachtoffers van terrorisme 

staan symbool voor het hele land, waardoor de overheid een grotere verantwoordelijkheid 

heeft om de geleden schade aan te pakken. Verschillende landen reiken officiële statuten uit 

voor slachtoffers van terrorisme. Voor slachtoffers omvat dit statuut een belangrijke 

symbolische waarde. In België omvat dit statuut niet louter een symbolische waarde, maar 

worden bepaalde vormen van ondersteuning en uitkeringen verbonden aan het al dan niet 

bezitten van dit statuut van nationale solidariteit (Ivankovic, Altan, & Verelst, 2017, p. 29).  

De behoefte aan respect en erkenning omvat ook een behoefte aan participatie. 

Terreurslachtoffers wensen niet enkel te participeren binnen o.a. strafrechtelijke procedures, 

voor hen is het hebben van inspraak en het gehoord worden door de overheid erg 

betekenisvol. Een actieve deelname en betrokkenheid geeft slachtoffers een gevoel van 

controle en is een helpende factor binnen het herstellingsproces. Indien slachtoffers het 

gevoel hebben niet gehoord te worden, kan dit leiden tot secundaire victimisatie (Ivankovic, 

Altan, & Verelst, 2017, p. 30). 

Het erkennen van en tonen van respect aan slachtoffers is ook mogelijk door het organiseren 

van herdenkingsmomenten of het oprichten van gedenktekens. Op deze manier kan een 

land zijn solidariteit t.a.v. de slachtoffers uiten en worden ze erkend in hun slachtofferschap 

(INVICTM, 2018). Na de aanslagen in Brussel werden verschillende, zowel spontane als 

officiële herdenkingsmomenten georganiseerd. Hierbij is het echter van belang dat die op 

een correcte wijze worden gepland en georganiseerd. Het is belangrijk om hierbij alle 

slachtoffers te bereiken, zodat iedereen een gevoel van erkenning ervaart en niemand het 

gevoel krijgt uitgesloten te worden. Dat is niet altijd evident. Zo werden er na de aanslagen in 

Brussel verschillende kritieken geformuleerd omdat bij de eerste officiële herdenkingen enkel 

de gewonde slachtoffers werden betrokken (Ivankovic, Altan, & Verelst, 2017, p. 32). Ook 

over de invulling van een herdenkingsmoment bestaan diverse meningen, waardoor het van 

belang is om slachtoffers en nabestaanden te betrekken bij het planningsproces (INVICTM, 

2018).  

2.4.2.2. Ondersteuning  

Het ondersteunen van slachtoffers van terrorisme is een belangrijke behoefte die in de 

Europese Unie in verschillende officiële documenten werd opgenomen. In de richtlijn van de 

EU van 2012 inzake het tot stand brengen van minimum standaarden voor de rechten, 

ondersteuning en bescherming van slachtoffers is opgenomen dat de ondersteuning van 
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slachtoffers van terrorisme als een prioriteit moet worden gezien. In verschillende artikels 

van deze richtlijn wordt verwezen naar deze ondersteuning: slachtoffers hebben recht op 

toegang tot de verschillende diensten van slachtofferzorg en recht om ondersteuning te 

ontvangen (Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 

October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of 

victims of crime, 2012). 

De ondersteuning die geboden wordt aan slachtoffers kan verschillende vormen aannemen. 

Slachtoffers hebben op verschillende vlakken nood aan informatie en advies, en daarbij is 

duidelijke communicatie van belang. Het ontvangen van tijdige en volledige informatie vlak 

na een aanslag is cruciaal voor familieleden en nabestaanden. Het is echter zo dat dit in de 

praktijk niet altijd even vlot verloopt. Een andere moeilijkheid omtrent communicatie is het 

gebruik van verschillende communicatiekanalen, waardoor sommige boodschappen 

meerdere keren bij familie of nabestaanden komen. Of er worden verschillende 

boodschappen doorgegeven waardoor er onduidelijkheid ontstaat. Het is van belang dat 

slachtoffers op een eenvoudige wijze informatie kunnen verkrijgen die op een begrijpbare en 

gevoelsmatige wijze is geformuleerd (INVICTM, 2018).  

Op psychologisch en emotioneel vlak ontstaat er evenzeer een duidelijke nood aan 

ondersteuning. Slachtoffers van terrorisme zijn vatbaar voor langdurig psychisch lijden. Ze 

hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van PTSS, depressie, paniekstoornissen, 

fobieën, gegeneraliseerde angststoornissen en agorafobie. Ook familieleden of 

nabestaanden ontwikkelen een verhoogd risico (De Groof & Blow, 2013, p. 18). Het 

aanbieden van gepaste psychologische en emotionele ondersteuning zo snel mogelijk na de 

feiten is essentieel en kan het risico op het ontwikkelen van ernstige PTSS verlagen (Foa, 

Keane, Friedman & Cohen, 2008). 

De nood aan financiële ondersteuning is niet hetzelfde als het ontvangen van een 

compensatie. Financiële ondersteuning heeft betrekking op diverse praktische zaken, zoals 

de nood aan een aangepaste woning, transportkosten voor een begrafenis of medische 

kosten. Een financiële tussenkomst is van belang omdat het slachtoffer anders belemmerd 

wordt een normaal leven te leiden of andere rechten te realiseren (Ivankovic, Altan, & 

Verelst, 2017, p. 41).  

De algemene behoefte aan praktische ondersteuning komt voornamelijk naar voren in de 

periode direct na een terroristische aanslag (INTICM, 2018). Dit kan zeer diverse zaken 

omvatten zoals het regelen van vervoer, of een plaats om te overnachten na de feiten. 

Praktische ondersteuning wordt meestal op een niet-gecoördineerde of georganiseerde wijze 

verleend: zo boden verschillenden mensen slaapplaatsen of gratis vervoer aan na de 
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aanslagen om slachtoffers naar huis te brengen. Ondanks deze praktische en vaak vrijwillige 

ondersteuning blijft er een grote nood aan gespecialiseerde ondersteuning. Hierbij wordt 

verwezen naar de officiële diensten die instaan voor de veiligheid, medische ondersteuning, 

opvang, hulp- en dienstverlening aan slachtoffers. Een andere manier om slachtoffers te 

ondersteunen, is het oprichten van en deelnemen aan steungroepen bestaande uit andere 

slachtoffers. Door samen te komen met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt krijgen 

slachtoffers het gevoel er niet alleen voor te staan: ze begrijpen en steunen elkaar 

(Ivankovic, Altan, & Verelst, 2017, p. 42-43).  

2.4.2.3. Bescherming 

Slachtoffers van terrorisme kunnen een behoefte aan bescherming ervaren. Het recht op 

bescherming is o.m. opgenomen in de richtlijn van het Europees parlement en de Raad 

inzake het bestrijden van terrorisme. De behoefte aan bescherming kan verschillende 

vormen aannemen, namelijk: fysieke bescherming, bescherming voor secundaire victimisatie 

en bescherming voor de media. Het is belangrijk dat de waardigheid en de fysieke integriteit 

van het slachtoffer gevrijwaard worden. Om secundaire victimisatie tegen te gaan worden er 

soms specifieke procedures opgericht, worden slachtoffers extra betrokken of worden er 

specifieke personen aangesteld die verantwoordelijk zijn voor het beschermen en 

ondersteunen van slachtoffers (Ivankovic, Altan, & Verelst, 2017, p. 45).  

Na terroristische aanslagen gaat er immens veel media-aandacht uit naar de 

gebeurtenissen. Ook op dit vlak kunnen slachtoffers de nood aan bescherming ervaren. In 

de praktijk wordt soms weinig rekening gehouden met de impact die dergelijke berichtgeving 

kan hebben op het leven van slachtoffers, nabestaanden en burgers. Een eerste gevaar van 

de media is dat alle aandacht uitgaat naar de daders, waardoor de slachtoffers naar de 

achtergrond lijken te verschuiven. Vaak zien we na terroristische aanslagen dat alle 

berichtgeving dagenlang in het teken staat van de gebeurtenissen. Voor slachtoffers en 

nabestaanden kunnen onverwachte media-items over de aanslagen een trigger zijn voor het 

oproepen van traumatische herinneringen. Het is belangrijk voor slachtoffers dat de pers op 

een verantwoorde manier berichtgeven over terroristische aanslagen en stilstaan bij de 

mogelijke impact die beelden of getuigenissen kunnen hebben (Ivankovic, Altan, & Verelst, 

2017, p. 46-47).  

Zo bleek uit onderzoek rond de blootstelling aan de media na de terroristische aanslagen 

van 2013 in Boston dat er een significant verband bestaat tussen media-exposure en het 

ontwikkelen van PTSS-symptomen. Het hebben van een verhoogde sympathische activiteit 

is een risicofactor (Busso, McLaughlin, & Sheridan, 2014). Uit aansluitend onderzoek blijkt 

dat de blootstelling aan mediaberichtgeving rond de aanslagen ook een psychologische 
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impact heeft op niet rechtstreeks betrokken burgers. Herhaalde terreur-gerelateerde 

berichtgeving wordt in verband gebracht met hogere symptomen van acute stress, dan een 

directe blootstelling aan terreur (Holman, Garfin, & Silver, 2014).  

Een ander gevaar van de media is dat er soms informatie wordt vrijgegeven alvorens 

slachtoffers of nabestaanden dit persoonlijk hebben vernomen. Het recht van slachtoffers op 

privacy en respect heeft een duidelijke invulling binnen de media: autoriteiten moeten de 

privacy, identiteit en persoonlijke contactgegevens van slachtoffers beschermen. Ze moeten 

beschermd worden tegen ongewenste indringing van de media in hun leven (Ivankovic, 

Altan, & Verelst, 2017, p. 46-47).  

2.4.2.4. Toegang tot justitie 

De behoefte aan toegang tot justitie die slachtoffers ervaren, is verbonden aan het 

fundamentele recht op juridische en rechtsbijstand. De mate waarin justitie toegankelijk is 

voor slachtoffers is afhankelijk van land tot land. In de Richtlijn van het Europees parlement 

en de Raad van 2012 werd hierbij aansluitend het recht op rechtsbijstand opgenomen. Dit 

recht verzekert rechtsbijstand afhankelijk van de status van de partij binnen de procedure. 

Voor slachtoffers van terrorisme is het belangrijk om erkend te worden binnen gerechtelijke 

procedures en op een tijdige en accurate manier informatie te ontvangen over het verloop 

van de procedures (Albrecht & Kilchling, 2002). 

2.4.2.5. Compensatie 

Slachtoffers van misdaden hebben recht op een compensatie voor de geleden schade. Dit 

recht is vastgelegd in de Council Directive 2004/80/EC op 29 april 2004. Hieruit volgt dat de 

lidstaten van de Europese Unie een compensatie moeten voorzien voor slachtoffers van 

terrorisme, ongeacht of de terreuraanslag al dan niet binnen de EU is gepleegd. Ook 

slachtoffers die niet wonen in de EU, maar slachtoffer werden van een terreuraanslag binnen 

de EU hebben op deze manier recht op een compensatie. Binnen iedere lidstaat van de EU 

moet er een autoriteit of instantie zijn die bevoegd is voor het beslissen en het toekennen 

van de compensatie aan het slachtoffer. Hierbij is het van belang dat de administratieve 

ballast rond het indienen van een aanvraag en het verkrijgen van de compensatie zo klein 

mogelijk blijft en dat slachtoffers geïnformeerd worden over de mogelijkheid tot compensatie 

(Council Directive 2004/80/EC relating to compensation to crime victims, 2004, 24 april).  

Uit een studie van Victim Support Europe blijkt dat de regeling en de hoogte van de 

compensatie sterk afhankelijk zijn van lidstaat tot lidstaat. Je hebt als slachtoffer op deze 

manier het ‘geluk’ of ‘ongeluk’ als je in een bepaald land al dan niet slachtoffer wordt (in 

Ivankovic, Altan, & Verelst, 2017, p. 51). Het uitkeren van een compensatie aan slachtoffers 

van terrorisme heeft twee algemene doelen: slachtoffers krijgen erkenning van de geleden 
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schade ten gevolge van de terreuraanslag en de compensatie vormt een financiële restitutie 

voor deze geleden schade en de gevolgen daarvan. Bij het verlenen van deze compensatie 

is het belangrijk dat dit op een humane, warme, eerlijke en niet-discriminerende manier 

gebeurt (Europese Commissie, 2019).  

Een opmerkelijk gegeven in België is dat terrorisme officieel verzekerd is. Dit werd 

opgenomen in de wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme 

op 1 april 2007. Dit houdt in dat verschillende verzekeringen (o.m. arbeidsongevallen-

verzekering, ziekteverzekering, levensverzekering, ongevallenverzekering) verplicht zijn om 

dekking te bieden voor de geleden schade ten gevolge van terrorisme (Wet betreffende de 

verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, 2007). Uit deze wet vloeit voort dat 

slachtoffers van de aanslagen in Brussel verschillende procedures moeten doorlopen bij 

verschillende verzekeringsmaatschappijen. Dit brengt een grote administratieve en 

emotionele ballast met zich mee en houdt een gevaar van secundaire victimisatie in 

(Ivankovic, Altan, & Verelst, 2017, p. 45).  

3. Juridisch kader 

3.1. Inleiding 

Vanaf de jaren 90 ontstond er in België een toenemende aandacht voor het slachtoffer. Deze 

stijgende aandacht had een impact op het beleid inzake slachtoffers. De 

beleidsontwikkelingen in België hangen samen met ontwikkelingen op internationaal niveau 

en met de toenemende interesse voor slachtoffers. We zien een algemene tendens ontstaan 

waarbij er steeds meer aandacht uitgaat naar de juridische bescherming van slachtoffers 

(Belbare, 2015). Het brede juridische kader omvat diverse belangrijke wetteksten, waarin 

rechten van slachtoffers zijn opgenomen. Binnen deze masterproef wordt de focus 

toegespitst op de realisatie van de rechten, meer specifiek het recht op slachtofferhulp en de 

daaraan verbonden wetgevende kaders.  

3.2. Transversaal rechtenkader  
Vertrekkende vanuit de grote impact van terrorisme op slachtoffers, nabestaanden en de 

samenleving is een uitgebouwd en geïmplementeerd rechtenkader belangrijk. Zowel op 

Europees als nationaal niveau werden er wettelijk verschillende rechten vastgelegd waarover 

slachtoffers van terrorisme beschikken. Enerzijds beschikken terreurslachtoffers over 

transversale rechten die gelden voor alle slachtoffers van geweld, anderzijds werden er 

specifieke rechten uitgewerkt. Binnen dit transversaal rechtenkader wordt er concreet 

ingegaan op de fundamentele rechten van het slachtoffer en de richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad van 2012.  
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Belangrijk binnen het juridische kader is om stil te staan bij de functie van het sociaal werk in 

relatie tot de realisatie van deze rechten. Hierbij kan worden gesproken over de waarborg- 

en beleidsfunctie van rechten. In de praktijk draagt het sociaal werk bij aan het verzekeren 

van de toegang tot rechten. Om dit te kunnen realiseren is een omvangrijke kennis van het 

beschikbare aanbod, de bestaande rechten en voorwaarden die hieraan zijn verbonden 

noodzakelijk. Belangrijk hierbij is om de vraag te stellen naar de mate waarin de rechten van 

slachtoffers tegemoet komen aan de noden waarover ze beschikken (Vandekinderen, 

Roose, Raeymaeckers, & Hermans, 2018).  

3.2.1. Fundamentele rechten  

De rechten waarover alle slachtoffers van geweld beschikken zijn erg omvangrijk. Het 

European Forum for Victim Services publiceerde in 1996 een ‘Statement of Victim Rights’ 

waarin zes fundamentele rechten van het slachtoffer werden aangehaald. Deze publicatie 

vormde de basis voor het Europees kaderbesluit van 15 maart 2001 inzake de status van het 

slachtoffer in de strafprocedure. Hierin werden aan de verschillende lidstaten van de 

Europese Unie verplichtingen opgelegd i.v.m. deze rechten (Wouters, 2008, p. 131). Dit 

Europees kaderbesluit werd in 2012 vervangen door de richtlijn van het Europees Parlement 

en de Raad inzake het tot stand brengen van minimumnormen voor de rechten, 

ondersteuning en bescherming van slachtoffers (Directive 2012/29/EU of the European 

Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the 

rights, support and protection of victims of crime, 2012).  

Binnen bovenstaand kaderbesluit werd verwezen naar het recht om op gepaste tijdstippen 

de nodige informatie te ontvangen; het recht om correct en respectvol te worden behandeld 

door de politionele, gerechtelijke en dienstverlenende instanties; het recht op juridische en 

rechtsbijstand; het recht op bescherming en privacy en het recht op herstel van de geleden 

materiële, lichamelijke, morele of psychische schade. Het recht op psychosociale hulp, 

waaronder slachtofferhulp, was oorspronkelijk niet opgenomen in het Europese kaderbesluit 

van 2001 en werd pas later toegevoegd (Wouters, 2008, p. 132).  

3.2.2. Richtlijn Europees Parlement en de Raad van 2012  

In de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 2012 inzake het tot stand 

brengen van minimum standaarden voor de rechten, ondersteuning en bescherming van 

slachtoffers besteedt men aandacht aan de bescherming, ondersteuning en erkenning van 

alle slachtoffers, met slachtoffers van terrorisme als kwetsbare groep. Typerend voor 

richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad is dat dit rechtshandelingen zijn waarbij 

doelen worden vastgelegd die in alle lidstaten van de EU bereikt moeten worden.  
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Het is echter zo dat de wijze van implementatie in de wet vrij te bepalen is, waardoor er 

verschillen optreden tussen de lidstaten onderling (Europese Unie, 2018). In onderstaand 

deel worden de rechten die betrekking hebben op slachtofferhulp verder toegelicht.  

3.2.2.1. Recht op informatie  

Artikel 4 van deze richtlijn omvat het recht van slachtoffers om vanaf het eerste contact met 

een bevoegde autoriteit informatie te ontvangen. Dit wijst erop dat de lidstaten van de EU 

moeten garanderen dat slachtoffers, zonder onnodige vertragingen, vanaf het eerste contact 

met een bevoegde autoriteit (hier specifiek slachtofferhulp) recht hebben op het ontvangen 

van informatie over de vorm van ondersteuning die ze kunnen verkrijgen en wie deze 

ondersteuning kan aanbieden; basisinformatie over toegang tot medische en eventuele 

gespecialiseerde ondersteuning, inclusief psychologische ondersteuning en informatie over 

alternatieve accommodaties. Slachtoffers hebben ook recht op informatie over de te 

doorlopen procedures die nodig zijn om een klacht over de strafbare feiten in te dienen en 

over de rol die ze kunnen opnemen binnen deze procedures; over hoe en onder welke 

voorwaarden ze bescherming kunnen verkrijgen en over mogelijke 

beschermingsmaatregelen; over hoe en onder welke voorwaarden ze toegang kunnen 

verkrijgen tot juridisch advies en bijstand; over hoe en onder welke voorwaarden ze toegang 

hebben tot compensatie; over hoe en onder welke voorwaarden ze recht hebben op 

interpretatie en vertaling; over de mogelijke procedures om een klacht in te dienen als hun 

rechten niet worden gerespecteerd door de bevoegde autoriteit; over de contactgegevens 

voor communicatie over hun zaak; over beschikbare herstelgerichte dienstverlening en over 

hoe en onder welke voorwaarden gemaakte kosten als resultaat van hun deelname binnen 

de strafrechtelijke procedures kunnen worden vergoed  

(Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 

establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, 

2012). 

3.2.2.2. Recht op toegang tot ondersteunende diensten 

Artikel 8 van desbetreffende richtlijn verwijst naar het recht op toegang tot diensten die 

ondersteuning bieden aan slachtoffers. Dit houdt in dat de lidstaten van de EU moeten 

garanderen dat slachtoffers gratis toegang verkrijgen tot vertrouwelijke slachtofferhulp-

diensten. Deze diensten moeten in het belang van het slachtoffer handelen, zowel voor, 

tijdens als na het doorlopen van de strafrechtelijke procedure. Naast slachtoffers hebben ook 

familieleden het recht op toegang tot deze diensten in overeenstemming met hun behoeften 

en de mate van de geleden schade ten gevolge van de gepleegde feiten. De lidstaten 

moeten inzetten op het oprichten van kosteloze, vertrouwelijke en gespecialiseerde 

ondersteunende diensten als aanvulling op de algemene diensten (Directive 2012/29/EU of 
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the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum 

standards on the rights, support and protection of victims of crime, 2012). 

3.2.2.3. Recht op ondersteuning  

In Artikel 9 van de richtlijn wordt het recht op ondersteuning vanuit 

slachtofferhulporganisaties aangehaald. Slachtoffers hebben het recht om informatie, advies 

en ondersteuning te ontvangen, gericht op het realiseren van hun rechten. Ook het recht op 

informatie of het rechtstreeks doorverwijzen naar andere gerelateerde, soms 

gespecialiseerde, hulporganisaties valt onder Artikel 9. Hierbij aansluitend hebben 

slachtoffers het recht om vanuit de slachtofferhulporganisaties emotionele en psychologische 

ondersteuning te verkrijgen. Het ontvangen van advies op financieel of praktisch vlak behoort 

hier ook toe. Verder moeten de diensten slachtoffers advies verstrekken over het risico op 

secundaire victimisering en het voorkomen daarvan, waarbij het belangrijk is oog te hebben 

voor de specifieke behoeften van de slachtoffers (Directive 2012/29/EU of the European 

Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the 

rights, support and protection of victims of crime, 2012). 

3.2.2.4. Recht op een individuele beoordeling  

In Artikel 22 van de richtlijn wordt verwezen naar het recht op een individuele beoordeling 

van slachtoffers om zo specifieke beschermingsbehoeften te identificeren. Dit houdt in dat 

slachtoffers op een tijdige en individuele wijze worden beoordeeld om te bepalen of ze in 

aanmerking komen voor bijzondere maatregelen vanwege hun kwetsbaarheid en gevaar 

voor secundaire en herhaalde victimisatie. Binnen dit artikel wordt extra aandacht besteed 

aan de specifieke beschermingsbehoeften van kinderen. Bij de individuele beoordeling is het 

van belang om het slachtoffer hierbij te betrekken en rekening te houden met de wensen van 

het slachtoffer (Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 

October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of 

victims of crime, 2012). 

3.3. Rechten van terreurslachtoffers 
Naast bovenstaand transversaal rechtenkader, beschikken terreurslachtoffers ook over 

specifieke rechten. Enkele daarvan worden hier verder toegelicht.  

3.3.1. Europees rechtenkader 

In de richtlijn van het Europees parlement en de Raad van 2017 inzake het bestrijden van 

terrorisme werd onder Artikel 24 het recht op bijstand en ondersteuning aan slachtoffers van 

terrorisme opgenomen. Ondersteunende diensten moeten vertrouwelijk, kosteloos en 

toegankelijk zijn voor alle slachtoffers. Deze diensten moeten instaan voor emotionele en 

psychologische ondersteuning; het verlenen van advies en informatie over juridische, 

praktische en financiële aangelegenheden en het verlenen van bijstand bij het indienen van 
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een verzoek voor het ontvangen van een schadevergoeding. Dit Artikel wijst op het belang 

van de aanwezigheid van protocollen die de activering en coördinatie van de 

ondersteunende diensten na terrorisme regelen (Directive (EU) 2017/541 of the European 

Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combatting terrorism, 2017). 

3.3.2. Belgisch rechtenkader  

Zowel na de aanslagen in Parijs in 2015, als in Brussel in 2016 werden er vanuit de overheid 

nieuwe wetgevende kaders opgesteld om deze groep kwetsbare slachtoffers extra te 

ondersteunen. Deze groep slachtoffers beschikt uiteraard over dezelfde algemene rechten 

als andere slachtoffers van gewelddaden in België, maar een uitbereiding van dit kader is 

noodzakelijk. Zo werd er na 22 maart 2016 binnen de Commissie voor financiële hulp aan 

slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders een uniek loket 

opgericht voor slachtoffers van terrorisme, werd het statuut van nationale solidariteit in het 

leven geroepen en werden herstelpensioenen toegekend. Tot op de dag van vandaag zien 

we wijzigingen optreden in de Belgische wetgeving waarbij wordt gestreefd naar een 

omvangrijker rechtenkader voor slachtoffers van terrorisme (De Jaegere, 2018).  

Zo kwamen een jaar na de aanslagen in Brussel verschillende Europese ministers samen, 

waaronder Vlaams minister de Block en minister Geens, om richtlijnen op te stellen m.b.t. de 

ondersteuning aan slachtoffers van terrorisme. Bovendien riep men op tot een verdere 

ontwikkeling van een meer ambitieus en gestructureerd Europees kader inzake het 

ondersteunen van slachtoffers. Ondanks verschillende geleverde inspanningen bleek uit 

bovengenoemd rapport van de United Nations (VN) dat er binnen de Belgische praktijk 

verschillende tekortkomingen zijn t.a.v. de rechten en behoeften van slachtoffers van 

terrorisme (United Nations, 2018).  

Binnen dit Belgische rechtenkader is het ook van belang om oog te hebben voor het 

gegeven dat buitenlandse slachtoffers van de aanslagen in Brussel op een volkomen andere 

manier worden bijgestaan. Deze grensoverschrijdende, niet-Belgische slachtoffers 

beschikken over andere rechten dan Belgen, wat een extra complexiteit met zich meebrengt. 

Verder is dit vaak een groep slachtoffers waar minder aandacht naar uitgaat (INVICTM, 

2018). Gezien de complexiteit wordt er binnen deze masterproef niet verder ingegaan op 

deze groep van slachtoffers. 

3.3.2.1. Commissie voor Financiële Hulp  

In België staat de Commissie voor Financiële Hulp aan slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en aan de occasionele redders – ook het Schadefonds genoemd – in voor het 

toekennen van financiële hulp aan slachtoffers en nabestaanden waarbij de dader onbekend 

is/indien de dader zelf de financiële middelen niet heeft (Wouters, 2008, p. 250).  
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Verder is het zo dat de Commissie verschillende vormen van financiële hulp kan bieden 

namelijk: hoofdhulp, noodhulp en aanvullende hulp (Federale Overheidsdienst Justitie, z.d.). 

Het schadefonds richt zich zowel op rechtstreekse slachtoffers, verwanten van een 

overleden slachtoffer, verwanten van een niet-overleden slachtoffer of van een vermist 

slachtoffer, occasionele redders en verwanten van occasionele redders. Per vermelde 

categorie werd er vanuit de overheid een opsomming gemaakt van de schade waarbij het 

fonds tussenkomt (Federale Overheidsdienst Justitie, z.d.). 

Rechtstreekse slachtoffers van een gewelddaad kunnen financiële hulp aanvragen bij de 

Commissie voor de geleden morele schade; de medische kosten en ziekenhuiskosten (ook 

prothesekosten); de tijdelijke of blijvende invaliditeit; een verlies of vermindering aan 

inkomsten door tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid; de esthetische schade; de 

procedurekosten; de materiële kosten en de schade die voortvloeit uit het verlies van één of 

meer schooljaren (Federale Overheidsdienst Justitie, z.d.). Verwanten van een overleden 

persoon ten gevolge van een opzettelijke gewelddaad kunnen financiële hulp aanvragen 

voor de geleden morele schade; de medische kosten en ziekenhuiskosten; het verlies van 

levensonderhoud voor personen die op het ogenblik van de gewelddaad ten laste waren van 

het slachtoffer; de begrafeniskosten; de procedurekosten en de schade die voortvloeit uit het 

verlies van één of meer schooljaren (Federale Overheidsdienst Justitie, z.d.). 

Aan deze financiële tegemoetkoming zijn echter verschillende toekenningsvoorwaarden 

verbonden. Het is dus niet zo dat de betrokkenen deze steun zomaar ontvangen. Hiernaast 

is het zo dat de commissie geen volledige schadevergoeding kan garanderen. De concrete 

voorwaarden zijn de volgende.  

- De opzettelijke gewelddaad moet in België gepleegd zijn;  

- Het resultaat van het onderzoek moet bekend zijn; 

- Het slachtoffer moet een aanvraag voor hulp indienen binnen de drie jaar na de 

bekendmaking van de gerechtelijke uitspraak; 

- Indien de dader bekend is, moet het slachtoffer eerst een schadevergoeding 

proberen te verkrijgen. 

De financiële tegemoetkoming van de staat is subsidiair: er mag geen andere mogelijkheid 

van betaling/vergoeding zijn (Federale Overheidsdienst Justitie, z.d.).  

Binnen de Commissie werd er n.a.v. de terreuraanslagen in Brussel een uniek loket 

opgericht voor slachtoffers van terreur (Federale Overheidsdienst Justitie, z.d.). Binnen deze 

specifieke eenheid van de Commissie werden de toekenningsvoorwaarden versoepeld voor 

het aanvragen van de desbetreffende financiële hulp. Zo hebben terreurslachtoffers geen 

juridische beslissing nodig van een rechter om aanspraak te kunnen maken op hulp en wordt 
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op deze manier een wachttijd van meer dan twee jaar vermeden. Verder is het niet nodig dat 

het slachtoffer zich burgerlijke partij stelt of een klacht indient om financiële hulp te 

ontvangen. De Commissie zal nagaan of het slachtoffer effectief een terreurslachtoffer is en 

of er schade is geleden ten gevolge van de aanslagen. De andere voorwaarden voor de 

vergoeding van de schade blijven hier gelden (Federale Overheidsdienst Justitie, z.d.).  

3.3.2.2. Statuut van nationale solidariteit  

Het statuut van nationale solidariteit werd vastgelegd op 18 juli 2017 in de wet betreffende de 

oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen 

en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme. De oprichting van dit 

statuut houdt in dat slachtoffers van terrorisme een aanvraag kunnen indienen bij het uniek 

loket voor slachtoffers van terreurdaden bij de “Commissie voor Financiële Hulp aan 

Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders”. Naast een 

belangrijke symbolische waarde die slachtoffers hechten aan het verkrijgen van dit statuut, 

worden er bepaalde vormen van ondersteuning en uitkeringen verbonden aan het statuut 

(Ivankovic, Altan, & Verelst, 2017, p. 29). 

Bovengenoemde wet erkent drie statuten voor slachtoffers, namelijk: rechtstreekse 

slachtoffers, onrechtstreekse slachtoffers en rechthebbenden (partner, kinderen, feitelijk 

samenwonende partner). Afhankelijk van de categorie waartoe het slachtoffer behoort, 

verkrijgt de persoon het recht op een herstelpensioen/een pensioen van rechthebbende; het 

recht op de terugbetaling van alle medische, paramedische, farmaceutische en 

hospitalisatiekosten (inclusief kosten voor orthopedische apparaten en prothesen) en het 

recht op het statuut van nationale solidariteit en de kaart van nationale solidariteit.  

Het herstelpensioen wordt toegekend aan rechtstreekse slachtoffers van terrorisme en hun 

rechthebbenden. Rechtstreekse slachtoffers hebben recht op een herstelpensioen indien 

een invaliditeitsgraad van tien procent of meer werd toegekend. Dit percentage wordt 

toegekend o.b.v. een objectief en neutraal onderzoek door een arts-expert van Medex 

(Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid en Leefmilieu, 2017). Het 

verantwoordelijke orgaan voor de uitkering van bovenstaande rechten is de Federale 

Pensioendienst, Dienst Vergoedingspensioenen en Arbeidsongevallen, Cel 

Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme (Federale Pensioendienst, z.d.).  

In 2019 werd bovenstaande wet van 2017 vervangen door vier verschillende wetten. Twee 

van deze nieuwe wetten focussen specifiek op slachtoffers van terrorisme en stemmen 

grotendeels overeen met de wet van 2017. Het gereviseerd wetgevend kader komt specifiek 

tegemoet aan de ongelijke behandeling van Belgische en grensoverschrijdende of niet-

Belgische slachtoffers die onder de wet van 2017 bestond.  
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Een ander nieuw gegeven is dat slachtoffers recht hebben op een verhoogde financiële 

tegemoetkoming voor specifieke uitgaven zoals juridische kosten (Wet tot wijziging van de 

wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de hulp aan de 

slachtoffers van terrorisme betreft, 2019). 

3.4. Actoren binnen het slachtofferbeleid 

In België en Europa zijn er een aantal overkoepelende organen en instanties die het beleid 

en de wetgeving rond slachtoffers van misdaden en terrorisme mee hebben vorm gegeven. 

Zo onderstreept Belbare (2015) het belang van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid. 

Dit forum nam in België een belangrijke rol op zich bij het bevorderen van de fundamentele 

rechten van het slachtoffer en de concrete omzetting ervan naar wetgeving en praktijk 

(Belbare, 2015). Hiernaast nam de interfederale taskforce een belangrijke rol op betreffende 

de vormgeving van het beleid inzake de ondersteuning van terreurslachtoffers. Op Europees 

niveau neemt Victim Support Europe hierbij een belangrijke positie in (Victim Support 

Europe, z.d.). In onderstaand deel worden deze actoren kort toegelicht.  

3.4.1. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid  

Het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid werd in 1994 opgericht op vraag van het 

Parlement. Dit Forum fungeerde als een overlegorgaan en bracht vertegenwoordigers van 

de ministers (zowel federale als gemeenschapsinstanties) en welzijnsorganisaties samen die 

betrokken zijn binnen het slachtofferbeleid. Het Forum had als algemene doelstelling het 

bevorderen van de fundamentele rechten van het slachtoffer en deze concreet omzetten 

naar de wetgeving en praktijk. Op deze manier formuleerde het Forum adviezen inzake 

slachtofferbeleid, stond het in voor sensibilisatie, het organiseren van initiatieven en het 

evalueren van bestaande akkoorden (Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid, z.d.). Bij de 

aanvang van dit Forum werden er drie algemene pijlers geformuleerd om slachtoffers 

maximaal te ondersteunen, namelijk: het voorkomen van secundaire victimisatie; het 

herstellen van geleden schade (materieel en moreel) inclusief het herstellen van het 

vertrouwen van het slachtoffer in anderen, en de samenleving en de uitwerking van 

specifieke maatregelen voor slachtoffers met bijzondere noden (Vanfraechem, Lemonne, & 

Vanneste, 2010, p. 14). Het Forum had oog voor de problemen en moeilijkheden waarmee 

slachtoffers werden geconfronteerd en poogde een betere samenwerking tussen de 

verschillende diensten van slachtofferzorg te bekomen (Nationaal Forum voor 

Slachtofferbeleid, z.d.).  
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3.4.2. Interfederale taskforce 

De interfederale taskforce werd in 2017 opgericht met als doel de hulp aan 

terreurslachtoffers te coördineren, om een meer samenhangend geheel te bekomen.  Binnen 

dit orgaan zijn zowel slachtofferverenigingen, als federale overheidsinstellingen en diensten 

vertegenwoordigd en dit staat onder leiding van de minister van Justitie. De taskforce bestaat 

uit twee delen: enerzijds een interfederaal strategisch orgaan, anderzijds een technisch 

orgaan. Het strategisch orgaan heeft als doel de geformuleerde aanbevelingen van de 

Commissie om te zetten naar de praktijk (Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 

2018). Het technische orgaan staat onder leiding van de Commissie voor Financiële Hulp 

(Belga, 2017).  

3.4.3. Victim Support Europe 

Victim Support Europe (VSE) is de leidende Europese overkoepelende organisatie die zich 

inzet voor alle slachtoffers van misdrijven. De organisatie werd opgericht in 1990 en heeft als 

missie het versterken van de rechten en diensten van alle slachtoffers van misdrijven in 

Europa. De organisatie heeft als doelstelling ervoor te zorgen dat elk slachtoffer in Europa 

toegang heeft tot informatie en ondersteuning in de nasleep van een misdaad, ongeacht 

waar het slachtoffer woont of waar de feiten plaatsvonden. De dienst is van mening dat alle 

slachtoffers recht hebben op ondersteuning en hulp (Victim Support Europe, z.d.).  

Concreet zet deze dienst volgende richtlijnen centraal:  

- Sterke rechten voor alle slachtoffers van misdrijven  

- Gelijke toegang tot de rechten in heel Europa 

- Ontwikkelen van een grensoverschrijdende samenwerking om ervoor te zorgen dat 

mensen die in het buitenland het slachtoffer zijn, toegang hebben tot rechten en 

diensten in hun eigen land 

- Invoering van meetbare normen en toezicht op de naleving van de rechten van 

slachtoffers 

Victim Support Europe zet zich actief in om op beleidsniveau inzake slachtoffers verandering 

door te voeren. Zo publiceerden ze ‘Statement of Victims’ Rights in the Process of Criminal 

Justice’ wat later als inspiratiebron werd gebruikt binnen de opstelling van de zeven 

fundamentele rechten van het slachtoffer. Vanaf 2010 werkt deze organisatie nauw samen 

met de Europese Commissie, het Europese Parlement en andere agentschappen van de 

Europese Unie inzake de ontwikkeling van een richtlijn van minimumnormen voor de 

rechten, ondersteuning en bescherming van slachtoffers van misdrijven (Victim Support 

Europe, z.d.). 
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4. Slachtofferzorg 

Binnen deze masterproef wordt specifiek ingegaan op het recht op slachtofferhulp. 

Aangezien slachtofferhulp één van de drie pijlers is van slachtofferzorg, is het van belang om 

deze koepel van hulp- en dienstverlening toe te lichten.  

4.1. Hulpverleningsaanbod slachtofferzorg 

Gekoppeld aan bovenstaand wetgevend kader is het van belang om de werking van 

slachtofferzorg in België toe te lichten. Deze koepel van hulp- en dienstverlening draagt bij 

tot de realisatie van de rechten van slachtoffers en heeft bijgevolg oog voor de gevolgen en 

noden die gepaard gaan met slachtofferschap (Departement Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin, 2018). 

Slachtofferzorg wordt binnen de omzendbrief GPI 58 betreffende politionele 

slachtofferbejegening gedefinieerd als “de hulp- en dienstverlening in de breedste betekenis, 

die vanuit de verschillende maatschappelijke sectoren (politionele en justitiële diensten, 

sociale en medische sector) aan slachtoffers wordt geboden” (Belgisch Staatsblad, 2007). 

Deze definitie wijst erop dat slachtofferzorg een overkoepelende term is die diverse diensten 

omvat. In België bestaat slachtofferzorg uit drie algemene pijlers, namelijk: 

slachtofferbejegening, slachtofferonthaal en slachtofferhulp (Departement Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, 2018). Deze diensten zijn ontstaan vanuit de toegenomen 

aandacht voor het slachtofferperspectief (Belbare, 2015). In volgende schematische 

weergave worden de verschillen tussen deze diensten beknopt weergegeven.  
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SLACHTOFFERZORG    

Welke dienst?  Slachtofferbejegening Slachtofferonthaal Slachtofferhulp 

Waar? Bij de politie  Op het parket Centrum 

Algemeen 

Welzijnswerk 

Bevoegdheid?  Federale overheidsdienst 

Binnenlandse zaken 

Federale 

overheidsdienst 

Justitie 

Vlaamse 

Gemeenschap, 

Welzijn 

Taak? Biedt een eerste opvang 

aan slachtoffers, vaak op 

het moment zelf, of kort 

na de feiten 

Biedt specifieke 

informatie aan 

slachtoffers over 

hun dossier. Geeft 

bijstand en 

ondersteuning bij 

stappen die op 

parketniveau 

plaatsvinden.  

Biedt 

emotionele, 

juridische en 

praktische hulp 

aan 

slachtoffers, 

onafhankelijk 

van politie of 

parket.  

Tabel 1. Slachtofferzorg. Aangepast overgenomen uit Je rechten als slachtoffer (p. 82) door 

I. Wouters, 2008, Berchem: EPO vzw.  

Naast deze drie officiële diensten zijn er nog diverse andere (o.a. meer gespecialiseerde) 

organisaties die zich inzetten voor het ondersteunen en begeleiden van slachtoffers. Op de 

officiële site van slachtofferzorg wordt een overzicht van meer dan twintig diensten 

weergegeven en wordt benadrukt dat indien het slachtoffer niet weet waar hij/zij terechtkan, 

het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) hen op weg zal helpen (Departement Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, 2018).  

Dit ruime aanbod van verschillende diensten brengt negatieve gevolgen met zich mee. De 

fragmentatie van het hulpverleningslandschap kan leiden tot onduidelijkheid en verwarring bij 

slachtoffers. Verder stelt men vast dat de verschillende termen vaak foutief of door elkaar 

worden gebruikt, dit zowel door de slachtoffers, de media, als professionals (Wouters, 2008, 

p. 83). Het is dus van belang om een kritische houding aan te nemen tegenover het 

versnipperde hulpverleningslandschap van slachtofferzorg. Zo blijkt uit onderzoek dat 

fragmentatie binnen de zorg kan leiden tot inefficiëntie, ineffectiviteit, deprofessionalisering 

en ongelijke ondersteuning. Dit brengt met zich mee dat er een prangende nood is aan 

samenwerking en afstemming (Stange, 2009). Hoe deze samenwerking en afstemming 

binnen de diensten van slachtofferzorg wordt georganiseerd komt later aan bod.  
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4.1.1. Politionele slachtofferbejegening 

De politie is vaak de eerste officiële instantie waar slachtoffers van een misdrijf, ongeval of 

ramp mee in contact komen. Dit ofwel omdat de politie ter plaatse komt of omdat er een 

aangifte van een misdrijf wordt gedaan (Federale overheidsdienst Justitie, z.d.). Politionele 

slachtofferbejegening staat in voor het verlenen van bijstand, informatie en doorverwijzing 

van het slachtoffer (Federale overheidsdienst Justitie, z.d.). Het slachtoffer heeft recht op 

goede opvang, praktische bijstand, juiste informatie en doorverwijzing (Wouters, 2008, p. 

79).  

Binnen de politie heeft elke politieambtenaar de taak om eerstelijnsdienstverlening te bieden 

aan slachtoffers en/of nabestaanden (Van Hemeldonck-Somers, z.d.). Goed luisteren, het 

erkennen van het slachtoffer en discretie zijn drie belangrijke waarden binnen dit contact. 

Hiernaast vormt praktische bijstand ook een essentieel recht. Deze vorm van bijstand kan 

over heel eenvoudige dingen gaan, zoals het contacteren van familieleden of het regelen van 

opvang voor de kinderen van het slachtoffer (Wouters, 2008, p. 80). Verder heeft het 

slachtoffer recht op informatie. Hierbij is het de taak van de politie om het slachtoffer in te 

lichten over zijn of haar rechten (Wouters, 2008, p. 82). 

Naast de algemene eerstelijnsdienstverlening beschikt elk lokaal politiekorps over minstens 

één gespecialiseerde medewerker inzake politionele slachtofferbejegening die zich richt op 

tweedelijnsdienstverlening (Van Hemeldonck-Somers, z.d.). Zowel de politieambtenaar als 

de gespecialiseerde dienst kunnen doorverwijzen naar andere diensten binnen 

slachtofferzorg (Federale overheidsdienst Justitie, z.d.). 

4.1.2. Slachtofferonthaal 

Tijdens het verloop van een gerechtelijk onderzoek heeft een slachtoffer recht op bijstand 

van de dienst Slachtofferonthaal. Binnen deze dienst geven justitieassistenten de 

slachtoffers antwoorden op al hun vragen over het gerechtelijk onderzoek en de te doorlopen 

procedures (Wouters, 2008, p. 135). De dienst richt zich op slachtoffers van misdrijven en 

hun nabestaanden tijdens de gehele gerechtelijke procedure. De bijstand van een 

justitieassistent Slachtofferonthaal is verplicht bij opzettelijke misdrijven die het overlijden van 

het slachtoffer/of een poging daartoe hebben veroorzaakt, bij verdachte overlijdens en bij 

specifieke procedures rond partnergeweld of vermiste personen. Naast deze verplichte 

tussenkomst van een justitieassistent zal de parketmagistraat op basis van lichamelijke, 

psychologische, materiële of sociale gevolgen oordelen of er bijstand van het slachtoffer of 

de nabestaanden nodig is (Vlaamse overheid, z.d.). 

Deze dienst heeft zowel een structurele als een individuele opdracht. De structurele opdracht 

houdt in dat de justitieassistent de andere medewerkers op het parket herinnert aan de 
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rechten en de noden van het slachtoffer. Dit is een erg belangrijke rol als het gaat over de 

realisatie van de rechten van het slachtoffer en draagt hiertoe in zekere mate bij. De 

individuele opdracht van de justitieassistenten is specifiek gericht op het verlenen van 

informatie aan de slachtoffers/nabestaanden. Dit kan gaan over het verloop van de 

gerechtelijke procedure, de beslissingen van de rechter en de rechten van het slachtoffer. 

Als slachtoffer heb je binnen deze dienst, naast het recht op informatie over je concrete 

dossier en je rechten als slachtoffer, ook recht op ondersteuning en bijstand (o.a. tijdens de 

zitting of dossierinzage) (Wouters, 2008, p. 135). Verder heeft de justitieassistent ook de 

mogelijkheid om de persoon door te verwijzen naar andere diensten binnen slachtofferzorg. 

Deze gegeven ondersteuning en begeleiding is volledig gratis (Vlaamse overheid, z.d.). 

4.1.3. Slachtofferhulp 

Het CAW biedt laagdrempelige hulp- en dienstverlening aan voor iedereen. Over Vlaanderen 

en Brussel zijn er elf CAW’s verspreid, elk met hun eigen werkingsgebied. Een CAW wordt 

gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, maar kan hierbij aanvullende subsidies van het 

lokale bestuur ontvangen (CAW Groep vzw, 2019). Binnen de verschillende regionale CAW’s 

bestaan er één of meerdere diensten slachtofferhulp (CAW Groep vzw, 2019).  

De dienst slachtofferhulp staat in voor het verlenen van hulp en richt zich zowel tot 

slachtoffers van misdrijven, nabestaanden van moord, dodelijke verkeersongevallen, 

zelfdoding en nabestaanden en getuigen van deze diverse feiten. Zowel kinderen, jongeren 

als volwassenen kunnen bij het CAW terecht (Deelwerking Slachtofferhulp, 2016).  

Het CAW biedt zowel emotionele ondersteuning, praktische en administratieve 

ondersteuning aan en staat in voor informatie- en adviesverstrekking aan het slachtoffer en 

de nabestaanden. Gezien de emotionele last afhankelijk is van slachtoffer tot slachtoffer kan 

de duur en intensiteit van de geboden emotionele ondersteuning variëren. Hierbij poogt men 

te voorkomen dat het verwerkingsproces van het slachtoffer vastloopt. Op juridisch vlak biedt 

het CAW informatie aan over de rechten van het slachtoffer en over het verloop van 

eventuele juridische procedures en te nemen stappen (CAW Groep vzw, 2019). Deze vorm 

van hulpverlening is volledig gratis en kan zowel via telefoon, e-mail, ter plaatse in het lokale 

CAW of bij de persoon thuis plaatsvinden (Deelwerking Slachtofferhulp, 2016). 
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4.2. Samenwerkingsakkoord inzake slachtofferzorg 

In het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake 

slachtofferzorg (1988) werden de grote lijnen omtrent de samenwerking tussen de 

verschillende diensten van slachtofferzorg vastgelegd. Dit samenwerkingsakkoord kwam tot 

stand n.a.v. een strategisch plan van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid (Belbare, 

2015). De algemene doelstelling van het samenwerkingsakkoord werd omschreven in artikel 

2: 

Dit samenwerkingsakkoord beoogt een structurele samenwerking inzake 

slachtofferzorg tussen diensten van het ministerie van Justitie, van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en de door de Vlaamse Gemeenschap erkende en 

gesubsidieerde hulpverleningsdiensten. Deze structurele samenwerking is 

noodzakelijk in functie van een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening ten voordele 

van slachtoffers. Een optimale slachtofferbejegening door politiële en justitiële 

diensten en een daarop aansluitende goed uitgebouwde slachtofferhulp moet alle 

gevolgen van slachtofferschap in de mate van het mogelijke beperken en herstellen 

(Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake 

slachtofferzorg, 1988, artikel 2).  

Hieruit blijkt dat een structurele samenwerking tussen de verschillende diensten noodzakelijk 

is om tot een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening te komen voor slachtoffers. Binnen het 

akkoord werden de verschillende bevoegdheden inzake slachtofferbeleid vastgelegd. Zo is 

de Staat bevoegd voor de politiële slachtofferbejegening en het gerechtelijke 

slachtofferbeleid. Dit wijst erop dat de Staat de rechten van het slachtoffer binnen de 

gerechtelijke procedure moet waarborgen. De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor de 

hulp- en dienstverlening aan slachtoffers. Dat wil zeggen dat de Vlaamse Gemeenschap 

instaat voor de subsidiëring van voorzieningen om vanuit een welzijnsgerichte benadering 

een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan slachtoffers te bieden 

(Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake 

slachtofferzorg, 1988, artikel 2). Concreet wordt er binnen dit samenwerkingsakkoord ingezet 

op de samenwerking van de verschillende diensten van slachtofferzorg vertrekkende vanuit 

het recht van het slachtoffer om informatie te ontvangen en het recht op toegang tot hulp- en 

dienstverlening (Belbare, 2015). 
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5. Conclusie 

De aanslagen van 22 maart 2016 waren een volledig nieuw gegeven voor België. Nooit 

eerder werden we met een aanslag op dergelijk grote schaal geconfronteerd. Terrorisme 

wordt omschreven als één van de meest ernstige schendingen van de universele waarden 

van menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Het is een schending van de 

mensenrechten en de fundamentele vrijheid waarop de Europese Unie is gebaseerd 

(Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 

on combatting terrorism, 2017). Dit houdt in dat terrorisme een grote impact heeft zowel op 

rechtstreekse slachtoffers, familieleden en nabestaanden, als op hulpverleners; ooggetuigen; 

vrienden; de bredere sociale omgeving en de gemeenschap (Ivankovic, Altan, & Verelst, 

2017, p. 24). Uit onderzoek is gebleken dat slachtoffers van terrorisme, naast de algemene 

behoeften waarover alle slachtoffers beschikken, ook specifieke behoeften ontwikkelen, 

namelijk: de behoefte aan respect en erkenning, de behoefte aan ondersteuning, de 

behoefte aan bescherming, de behoefte aan toegang tot justitie, de behoefte aan 

compensatie en andere individuele behoeften (Ivankovic, Altan, & Verelst, 2017, p. 28). 

Ondanks het bestaan van verschillende rechten, richtlijnen en wetten werd er vanuit 

verschillende standpunten kritiek geformuleerd t.a.v. de ondersteuning aan slachtoffers van 

terrorisme na de aanslagen in Brussel. Hoe zit het dan met de realisatie van de rechten van 

terreurslachtoffers binnen het versnipperde hulpverleningslandschap van slachtofferzorg? 

Worden rechten van slachtoffers gerealiseerd, meer specifiek binnen slachtofferhulp? Deze 

vragen vormen de basis voor mijn onderzoek, wat in deel 2 van deze masterproef concreter 

wordt toegelicht.  
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DEEL 2: ONDERZOEKSOPZET 

1. Methodologie 

1.1. Probleemstelling  

De realisatie van de rechten van slachtoffers van terrorisme is een belangrijk thema. Tot op 

heden werd er in België slechts weinig aandacht aan besteed in onderzoek.  

In de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het bestrijden van terrorisme 

wordt terrorisme omschreven als één van de meest ernstige schendingen van de universele 

waarden van menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Het is een schending 

van de mensenrechten en de fundamentele vrijheid waarop de Europese Unie is gebaseerd. 

Daden van terreur worden hierbij omschreven als een aanval op de democratie en de regels 

van de wet (Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 

March 2017 on combatting terrorism, 2017). Deze richtlijn wijst op de immense impact van 

terroristische aanslagen en duidt op het belang van de ontwikkeling en realisatie van een 

uitgebouwd rechtenkader en systeem van hulp- en dienstverlening.  

Maar wat zijn de rechten van slachtoffers van terrorisme? In welke mate werden deze 

geïmplementeerd en gerealiseerd in de Belgische praktijk na de aanslagen in Brussel? Zijn 

slachtoffers en professionals zich wel bewust van het bestaan van deze rechten?  

In de praktijk werden zowel nationaal als internationaal officiële wetten en richtlijnen 

opgesteld rond de rechten, het ondersteunen en beschermen van slachtoffers van 

terrorisme. Naast de zeven fundamentele rechten van het slachtoffer publiceerde het 

Europees Parlement en de Raad verschillende richtlijnen, waaronder een richtlijn inzake de 

rechten, ondersteuning en bescherming van slachtoffers van terrorisme en een richtlijn 

inzake het bestrijden van terrorisme. Ondanks het bestaan van deze richtlijnen bestaat er 

een ongelijke implementatie en realisatie in de praktijk. De lidstaten van de EU zijn verplicht 

deze richtlijnen te vertalen naar nationaal beleid, maar de wijze van implementatie staat 

open voor verschillende invullingen (Europese Unie, 2018).  

Een afgevaardigde van de United Nations (VN) voor de bevordering en bescherming van 

mensenrechten, fundamentele vrijheden en ter bestrijding van het terrorisme bracht in mei 

2018 een officieel bezoek aan België met als doel het bespreken en beoordelen van de 

Belgische wetgeving, beleid en praktijk inzake het bestrijden van terrorisme. In het na afloop 

gepubliceerde verslag van de VN wordt duidelijk gewezen op tekortkomingen t.a.v. de 

rechten en behoeften van slachtoffers van terrorisme. Hierbij werd o.a. verwezen naar het 

omslachtige Belgische verzekeringssysteem; een gebrek aan erkenning van PTSS en 

geleden psychologische schade als een direct medisch gevolg van de aanslagen;  
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een gebrek aan adequate gespecialiseerde medische en psychosociale expertise die op een 

gelijke wijze beschikbaar is voor alle slachtoffers; discriminatie tussen slachtoffers o.b.v. 

nationaliteit en verblijfsstatus; het ontbreken van een snel en rechtvaardig rechtssysteem 

voor slachtoffers die de beoordeling van invaliditeit willen betwisten door de huidige 

beoordelingsprocedures en een gebrek aan sensitieve en respectvolle communicatie met 

slachtoffers tijdens het doorlopen van administratieve processen (United Nations, 2018).  

Bovenstaande uitspraken van de VN duiden op een onvolledige realisatie van de rechten 

van slachtoffers van terrorisme en vormen de basis voor deze masterproef. Uit onderzoek 

blijkt ook dat slachtoffers van rampen, aanslagen, misdrijven of ongevallen aangeven dat 

slachtofferhulp geen optimale kwalitatieve ondersteuning biedt op emotioneel, praktisch en 

administratief vlak (De Backer, 2017). Terreurslachtoffers geven aan dat ze voor een 

helletocht staan op financieel, psychologisch en juridisch vlak, wat niet zou mogen 

vertrekkende vanuit het officiële rechtenkader (Dekeyser, 2018).  

Belangrijk binnen deze masterproef is een genuanceerde visie aan te nemen en niet enkel te 

vertrekken vanuit bovengenoemde kritieken. Vanuit dit gegeven werd de keuze gemaakt om 

niet enkel te focussen op slachtoffers van de terreuraanslagen in Brussel, maar ook 

betrokken hulpverleners van slachtofferhulp te integreren in het onderzoeksopzet. Door deze 

koppeling te maken tussen slachtoffer- en professioneel perspectief hoop ik vanuit een brede 

invalshoek nieuwe inzichten te verwerven in de realisatie van de rechten van 

terreurslachtoffers, waarbij er zowel aandacht is voor de sterktes als zwaktes van het huidige 

beleid en voor de vele geleverde inspanningen van professionals om deze rechten maximaal 

te realiseren. Vanuit deze probleemstelling werden volgende onderzoeksvragen 

geformuleerd: 

Hoe ervaren slachtoffers van de terreuraanslagen in Brussel de gekregen hulp- en 

dienstverlening, geboden door slachtofferhulp? 

- Welke ondersteuning kregen de slachtoffers van de terreuraanslagen in Brussel van 

slachtofferhulp en hoe werd deze ervaren?  

- Welke sterktes/tekortkomingen ervaren slachtoffers van de terreuraanslagen in 

Brussel in het beleid inzake hulp- en dienstverlening aangaande terreurslachtoffers? 

Hoe kijken betrokken professionals van slachtofferhulp naar de verleende hulp- en 

dienstverlening t.a.v. de slachtoffers van de terreuraanslagen in Brussel?  

- Welke ondersteuning boden de professionals van slachtofferhulp en hoe kijken ze 

hierop terug?  
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- Op welke manier trachten de betrokken professionals de realisatie van de rechten 

van het slachtoffer na te streven? 

- Welke knelpunten ervaren professionals binnen het huidige slachtofferbeleid, 

waardoor de realisatie van de rechten van de slachtoffers in het gedrang komt? 

1.2. Kwalitatief onderzoek 

Binnen deze masterproef werd er gekozen voor kwalitatief wetenschappelijk onderzoek. Dit 

houdt in dat het perspectief van de slachtoffers en de betrokken hulpverleners van de 

aanslagen in Brussel in de diepte wordt onderzocht, waarbij er aandacht is voor de 

persoonlijke beleving en betekenisgeving van de respondenten. Binnen kwalitatief onderzoek 

ligt de focus niet op het verkrijgen van cijfermateriaal, maar staat de beschrijving en 

interpretatie van problemen in de onderzoekssituatie centraal. Het is een vorm van 

descriptief onderzoek (Van Hove, 2014). De keuze voor kwalitatief onderzoek binnen deze 

masterproef vertrekt vanuit het gegeven dat het onderzoeksonderwerp een emotioneel 

beladen thema is voor de respondenten, waardoor kwantitatief onderzoek geen geschikte 

methode is, gezien deze vorm van onderzoek weinig ruimte laat voor de persoonlijke 

betekenisverlening en emoties van de respondenten (Reulink & Lindeman, 2005, p. 4).  

Het onderzoeksproces van kwalitatief onderzoek wordt volgens Maso en Smaling (in Evers, 

2007) getypeerd door een open en flexibele informatieverzameling, een analyse bestaande 

uit alledaagse en natuurlijke taal, waarbij de dataverzameling en analyse elkaar cyclisch-

interactief afwisselen en het onderzoeksonderwerp gericht is op de alledaagse 

betekenisverlening van de respondenten (Evers, 2007, p. 8). Het perspectief van de 

respondenten komt centraal te staan en er ontstaat een dialoog tussen beide partijen (Van 

Hove, 2014, p. 8).  

Typerend voor kwalitatief onderzoek is dat er sprake is van een directe waarneming in de 

natuurlijke situatie. De onderzoeker gaat een direct contact aan met de respondent en neemt 

op die manier een actieve rol in binnen het proces van de dataverzameling. Het is belangrijk 

om als onderzoeker de verkregen informatie uit de interviews op een transparante wijze te 

analyseren om zo een interpretatie van de sociale werkelijkheid te vormen. Het perspectief 

van de respondenten moet centraal staan en mogelijke tegenstrijdigheden worden gezien als 

een meerwaarde die moet worden blootgelegd (Evers, 2007, p. 9).  

Het is van belang om de analyse zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te laten aansluiten. 

Het gebruik van citaten hierbij is een handig instrument aangezien het een letterlijke 

weergave is van de uitspraken van de respondenten. Een andere eigenschap van kwalitatief 

onderzoek is dat het proces belangrijker is dan het product en dat de onderzoeker op een 

inductieve manier te werk gaat.  
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Hierbij vertrekt de onderzoeker niet vanuit vooronderstellingen en aannames die hij wenst te 

bewijzen a.d.h.v. het onderzoek, maar vormt de verworven data het vertrekpunt om verdere 

hypothesen en theorieën te ontwikkelen. Het is een bottom-up proces waarbij de theorie 

gebaseerd is op de gegevens (Van Hove, 2014, p. 4-6).  

1.3. Respondenten 

In overleg met mijn promotor werd ervoor gekozen om een steekproef van zestien 

respondenten te nemen. Enerzijds bestaande uit acht Nederlandstalige slachtoffers die na 

de aanslagen werden bijgestaan door de dienst slachtofferhulp van het CAW. Anderzijds 

bestaande uit acht professionals die werkzaam zijn binnen deze dienst en betrokken 

zijn/waren bij de begeleiding van slachtoffers na de aanslagen. Deze groep van 

respondenten omvat hulpverleners en juristen. Oorspronkelijk was het enkel de bedoeling 

om hulpverleners te interviewen, maar aangezien juristen een even belangrijke rol opnemen 

t.a.v. de realisatie van de rechten van de slachtoffers, was het een evidentie dat ook zij 

werden opgenomen in de steekproef.  

Door het bevragen van beide perspectieven werd er een genuanceerde blik verworven op de 

verleende hulp- en dienstverlening na de aanslagen en de realisatie van de rechten van de 

slachtoffers. Verder werd ervoor gekozen om de brede populatie van slachtoffers van de 

aanslagen te specifiëren naar slachtoffers die woonachtig zijn in België (al dan niet 

beschikkend over de Belgische nationaliteit). Er werd ook een ruime definiëring van het 

begrip slachtoffer toegepast, gaande van getuigen, nabestaanden en gewonden.  

Het eerste contact met de hulpverleners werd gelegd via Kurt De Backer, stafmedewerker 

slachtofferzorg binnen SAM vzw, steunpunt voor mens en samenleving. Hij zond een 

vooropgestelde oproep (zie bijlage 1) t.a.v. de respondenten door naar alle 

verantwoordelijken van slachtofferzorg binnen de CAW’s. Het in contact komen met 

slachtoffers verliep enerzijds via betrokken hulpverleners van de dienst slachtofferhulp, 

anderzijds via de officiële slachtofferorganisatie en de hulp van mijn promotor.  

Het vinden van deze groep respondenten verliep minder evident, wat begrijpelijk is gezien de 

impact van terrorisme. Verschillende geïnterviewde professionals hebben enkelen van hun 

begeleide slachtoffers bevraagd, maar dit leverde weinig respondenten op. Er was ook één 

slachtoffer dat na afraden van haar advocaat besloot de deelname stop te zetten. Uiteindelijk 

werden zeven slachtoffers bevraagd.  
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1.4. Methode: semigestructureerde interviews 

Als onderzoeksmethode aansluitend bij de vooropgestelde onderzoeksvragen werd er 

gekozen voor semigestructureerde interviews. Bij de afname van interviews gaat de 

onderzoeker informatie verzamelen via vraaggesprekken. De gestelde vragen peilen naar de 

ervaringen, meningen, emoties en belevingen van de respondenten. Op deze manier wordt 

er inzicht verworven in de leefwereld van de professionals en slachtoffers (Maso & Smaling, 

1998).  

De interviews werden deels gestructureerd a.d.h.v. een vooraf opgestelde interviewleidraad 

die ruimte laat voor de inbreng van de respondent (zie bijlage 2). Bij semigestructureerde 

interviews is er ruimte voor flexibiliteit gezien de volgorde van de vragen niet vastligt. Deze 

vooraf opgestelde vragen worden opgenomen in een topiclijst die deel uitmaakt van de 

interviewleidraad. Deze topiclijst wordt opgesteld a.d.h.v. belangrijke thema’s die in de 

literatuurstudie aan bod kwamen. Een topiclijst heeft als voordeel dat de onderzoeker een 

houvast heeft tijdens het interview en dat de verschillende interviews een gelijkaardige basis 

hebben, waardoor die eenvoudiger te vergelijken zijn met elkaar in het latere 

onderzoeksproces (Maso & Smaling, 1998). Voor de aanvang van ieder interview werd een 

informed consent (zie bijlage 3) overlopen en ondertekend door de respondenten.  

Belangrijk bij de afname van de interviews was dat de doelstellingen van het onderzoek 

duidelijk werden weergegeven. Tijdens de inleiding werd aan de professionals van 

slachtofferhulp benadrukt dat het onderzoek zeker geen vorm van evaluatie is t.a.v. hun 

verleende hulp- en dienstverlening. Het onderzoek heeft net oog voor hun beleving over de 

sterktes en moeilijkheden in de praktijk om zo tot verbetering te komen, zowel voor hen als 

voor de slachtoffers. Ten aanzien van slachtoffers was het van belang om aan te geven dat 

het interview zich voornamelijk toespitst op de verkregen ondersteuning van slachtofferhulp 

en de realisatie van hun rechten. Gezien de emotioneel beladen inhoud van de interviews 

was het noodzakelijk om bij aanvang van het interview de tijd af te bakenen, om op deze 

manier een vorm van veiligheid te verkrijgen. In de praktijk bleek dit echter niet altijd even 

vanzelfsprekend. Om hierop in te kunnen spelen had ik ter voorbereiding op deze interviews 

een overzicht van ondersteuningsorganisaties opgezocht, waar ik indien nodig naar kon 

doorverwijzen.  
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1.5. Dataverwerking: thematische analyse 

Aansluitend bij de keuze voor kwalitatief onderzoek a.d.h.v. semigestructureerde interviews 

werd er gekozen om een thematische analyse uit te voeren op de verworven data. Een 

thematische analyse is een kwalitatieve methode die gericht is op het identificeren, 

analyseren en rapporteren van bepaalde thema’s binnen de data. Gedurende het 

verwerkingsproces worden codes toegekend aan data die van belang zijn voor de 

onderzoeksvraag. Op deze manier worden de data georganiseerd en geanalyseerd (Van 

Hove, 2014).  

Voor de concrete uitvoering van de thematische analyse werden zes algemene stappen 

gevolgd, omschreven door Braun en Clarke (2008) (in Van Hove, 2014). Als eerste was het 

noodzakelijk om de interviews volledig en letterlijk te transcriberen. Dit was een tijdsintensief 

werk, maar leidde tot een grotere vertrouwdheid met de data. Hierbij werd gekozen voor een 

orthografische transcriptie, waarbij de focus ligt op wat er gezegd werd en minder op de 

wijze waarop bepaalde zaken werden verwoord (Howitt, 2010). Hiernaast werd de keuze 

gemaakt om de interviews volledig te anonimiseren om zo de privacy te garanderen. Om 

toch een duidelijk overzicht te bewaren van de respondenten werd een codeerschema 

opgesteld waarbij aan elke respondent een nummer is verbonden. Na deze eerste stap 

werden de data gecodeerd volgens de line-by-line codingtechniek waarbij regel per regel 

wordt overlopen en initiële codes worden toegekend. Hierna werden de verschillende codes 

gecategoriseerd tot betekenisvolle groepen van codes, wat leidde tot het ontstaan van 

potentiële thema’s. De volgende stap was gericht op het verfijnen en evalueren van deze 

thema’s. Pas na het doorlopen van bovengenoemde stappen werden de definitieve thema’s 

gelabeld en gedefinieerd, waarna de analyse werd opgemaakt (Van Hove, 2014).  

Persoonlijk koos ik ervoor om de getranscribeerde interviews handmatig te coderen. Tijdens 

dit proces duidde ik eveneens enkele krachtige citaten aan om later te verwerken. Na het 

toekennen van de codes haalde ik er overkoepelende potentiële thema’s uit en overliep ik 

alle bijpassende codes in alle interviews. Op die manier verkreeg ik een lijst met 

verschillende potentiële thema’s, met daaronder telkens een opsomming van de hierbij 

aansluitend belangrijkste elementen uit de interviews.  
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2. Resultaten 

2.1. Perspectief van de professionals 

De centrale onderzoeksvraag over het perspectief van de betrokken professionals peilt naar 

hun beleving aangaande de verleende hulp- en dienstverlening t.a.v. de slachtoffers van de 

terreuraanslagen in Brussel. Verder is er oog voor de inspanningen die werden geleverd om 

de realisatie van de rechten na te streven en de hier bijhorende ervaren sterktes en 

knelpunten.  

2.1.1. Aangeboden ondersteuning en terugblik  

 

Aanbod slachtofferhulp: een individuele invulling  

Uit de verschillende interviews blijkt dat de dienst slachtofferhulp zowel emotionele als 

juridische ondersteuning aanbiedt t.a.v. alle slachtoffers. Dit integrale aanbod kan inhoudelijk 

echter verschillen naargelang de invulling van de discretionaire ruimte van de individuele 

hulpverlener. De geboden ondersteuning t.a.v. slachtoffers van de aanslagen vertrok 

meestal vanuit een eerste verkennende telefonische screening. Hierna kon het slachtoffer, 

indien gewenst en mogelijk gezien de medische toestand, een hulpverleningstraject 

aangaan. In verschillende interviews werd aangehaald dat het op maat werken van ieder 

slachtoffer centraal staat. De inhoud van de geboden ondersteuning evolueerde echter vaak 

doorheen de tijd. Enerzijds werd er aangehaald dat het voor verschillende slachtoffers in de 

beginperiode na de aanslagen soms te vroeg was om een hulpverleningstraject op te starten 

gezien de medische toestand of de shock waarin ze zich bevonden. Anderzijds waren er 

slachtoffers die aanvankelijk verscheidene praktische noden hadden op administratief, 

juridisch en financieel vlak, waardoor er nog geen ruimte was voor het emotionele luik. De 

geboden ondersteuning was erg afhankelijk van slachtoffer tot slachtoffer. 

Op emotioneel vlak was het belangrijk om slachtoffers te laten ventileren, hun gevoelens te 

normaliseren en hen erkenning te bieden. Verlies, trauma en rouw zijn drie aspecten die 

steevast naar voren komen en waarvan verschillende hulpverleners aangaven expertise in te 

hebben. Het juridische luik is voornamelijk gericht op het verlenen van informatie en advies 

en omvat het bieden van juridische, praktische en administratieve ondersteuning. De 

concrete invulling hiervan is divers en kan gaan van het verduidelijken van vakjargon en 

complexe administratieve documenten, het aanbieden van hulp bij het invullen van 

schadefondsdossiers, regelen van verzekeringen, bemiddelen bij de Commissie voor 

Financiële Hulp en nagaan over welke rechten het slachtoffer beschikt. 
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“In het begin is dat nog maar net gebeurd, dat is die shock-fase, of dat verlies van 

iemand. Dan zit het vooral op het emotioneel stukje. En dan vooral niet weten van: 

‘wat nu’ ‘wat staat ons allemaal te wachten’. Dat zijn momenten dat wij zelf ook totaal 

nog niet wisten, van wat gaat er hier op nationaal niveau allemaal opgericht worden 

om die slachtoffers bij te staan  op juridisch en verzekeringstechnisch vlak. Dus dat is 

vooral heel wat uitzoeken. Verzekeringstechnisch, vragen rond heel dat juridische 

traject en de juridische component. Nu ook de dossierinzage die mogelijk wordt 

gemaakt vanaf april. Er is zo wat een verschuiving gebeurd, maar in eerste instantie 

was dat vooral de emotionele opvang en de psychologische begeleiding na zo iets 

ingrijpends en traumatisch te hebben meegemaakt.” - Interview professional 6 

“Slachtoffers zijn slachtoffers”: de perceptie van slachtofferschap vanuit 

professioneel standpunt  

Bij het terugblikken van de professionals op de geboden ondersteuning komt duidelijk naar 

voren dat er veel inspanningen werden geleverd, maar dat dit geen evidentie was gezien de 

onbekendheid met terrorisme. De woorden chaos, frustratie, onrecht en onwetendheid 

kwamen doorheen de interviews regelmatig naar voren en duiden op gevoelens van 

onmacht die frequent werden ervaren. Toch zien we ook hier verschillen optreden: in 

meerdere interviews werd aangehaald dat er bij deze groep van slachtoffers extra 

inspanningen werden geleverd. In bepaalde diensten was dit echter een discussiepunt 

aangezien dit niet bij andere types slachtoffers werd gedaan en men geen uitzonderingen 

wou maken: een slachtoffer is een slachtoffer en iedereen krijgt dezelfde behandeling. 

Onderstaande twee citaten wijzen op bovengenoemde tegenstelling die naar voren kwam in 

de interviews.  

“Maar concreet voor de terreurslachtoffers, moet ik wel zeggen, ik denk dat we daarin 

verder zijn gegaan dan bij andere slachtoffers.” - Interview professional 5 

 

“En dan hebben we het discussiepunt gehad of we die personen zouden opbellen, 

want dat zou heel gemakkelijk gaan via de politie, maar we hebben gezegd om dat 

niet te doen, omdat we dat in andere situaties ook niet doen. Ik denk, persoonlijk, grof 

gezegd ben je nu slachtoffer van een verkeersongeval of van terreur, je zal 

gecontacteerd worden en je zal informatie krijgen, als we je gegevens hebben 

natuurlijk. Ik denk dat we op dat gebied hen ook niet zien als anders dan anders.” - 

Interview professional 1  
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Als hulpverlener ben je in eerste instantie ook mens: de impact op professionals  

Een ander gegeven dat overigens verschillende keren naar voren kwam bij de bevraging is 

dat de aanslagen van 22 maart ook op hulpverleners en juristen een grote impact had. Zeker 

bij de bevraagde professionals in Brussel was dit duidelijk. Het was voor hen de eerste keer 

dat ze zelf indirect slachtoffer waren. Doorheen de interviews kwam veelvuldig aan bod dat 

je als hulpverlener in eerste instantie ook mens bent. Sommige professionals bevonden zich 

op het moment van de aanslagen zelf op een metro, anderen kenden iemand die aanwezig 

was op de luchthaven. In deze situaties is het niet evident om je rol als professional op te 

nemen. 

“En dat is misschien ook wel belangrijk, ik ga het toch maar zeggen, uiteindelijk was 

dat de eerste keer dat we als hulpverlener zelf ook slachtoffer waren, tussen 

aanhalingstekens.[…] We wisten niet meer waar, wat en hoe. Op een bepaald 

moment konden we ook niet meer communiceren met elkaar. Je kon je kinderen niet 

meer laten weten dat alles oké was.” - Interview professional 3 

“Wie kapt de kapper?”: een nood aan ondersteuning vanuit het beleid 

Uit enkele interviews kwam direct, of soms eerder impliciet naar voren dat er vanuit 

professionele ooghoek een gebrekkige steun werd ervaren van bovenaf. Zo gaf één van de 

professionals aan dat het gevoel niet terecht te kunnen binnen het CAW, het moeilijkste was 

doorheen de begeleiding.  

“Want hoe kan je goede zorgen toedienen als je op den duur er zelf aan onderdoor 

gaat? Ze zeggen soms: ‘Wie kapt de kapper?’. En of dat nu op het niveau is van ons, 

of het parket. Je blijft mens. En ik geloof dat de nazorg voor de slachtoffers daar 

voordeel uit haalt, als je zorgt voor de hulpverleners.” - Interview professional 8  

“Maar wat er voor mij het moeilijkste is, is het gevoel van daar niet mee terecht 

kunnen binnen het CAW. Men gaat ervan uit dat je het doet en dat het loopt.” - 

Interview professional 2 

Hierbij wordt niet enkel verwezen naar gebrekkige emotionele ondersteuning, ook op 

inhoudelijk vlak werd dit aangekaart. Sommige hulpverleners gaven aan dat dit een totaal 

nieuwe vorm van slachtofferschap was, waar naar hun gevoel te weinig kennis rond was. Er 

werd hierbij in enkele interviews gesproken over het gevoel dat deze groep van slachtoffers 

een andere benadering vroeg dan de ‘normale’ groepen waarmee ze worden geconfronteerd 

binnen de werking. Het lijkt erop dat het aanbod vanuit de dienst slachtofferhulp wel in orde 

is, maar dat dit niet voldoende en efficiënt genoeg is voor deze groep van slachtoffers.  
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“Het gaat misschien dubbel klinken, het aanbod dat we hadden was wel oké. Mensen 

hadden daar iets aan, maar het was niet toereikend genoeg. Er was nog iets extra 

nodig. Er was toch bij een aantal nog iets anders nodig waar we onze vinger niet 

konden opleggen en wat we ook niet konden aanbieden. Dus op dat vlak ben ik er 

enerzijds wel van overtuigd dat het oké was, maar niet voldoende.” - Interview 

professional 3 

Beperkte bevoegdheid slachtofferhulp 

Verder is het zo dat de professionals van slachtofferhulp geen oneindige bevoegdheid 

hebben. Er zijn bepaalde vragen van slachtoffers die zij niet op zich kunnen nemen en 

waarbij moet worden doorverwezen naar andere instanties. Belangrijk hierbij is dat uit de 

verschillende interviews wel duidelijk naar voren kwam dat er telkens oog is voor wat ze wel 

kunnen betekenen voor de slachtoffers en dus niet zomaar doorverwijzen zonder enige 

bekommernis om het slachtoffer.  

“Het is dus een én-én verhaal. We hebben nooit zomaar gezegd: dit is iets wat wij 

totaal niet doen. Het is altijd bekijken waar kunnen wij een ondersteunende rol in 

spelen.” - Interview professional 6 

2.1.2. Nastreven van de realisatie van de rechten 

Rechten kan je niet realiseren als je geen zicht hebt op het bestaande rechtenkader. Voor de 

professionals binnen slachtofferhulp was het nastreven van de realisatie van de rechten dan 

ook geen evidentie, gezien de onbekendheid met terrorisme in ons land. Hiernaast had ook 

de grootschalige omvang van de aanslagen een impact op de verschillende diensten, i.p.v. 

één of twee slachtoffers van een bepaald misdrijf, was er nu plots een veel grotere toestroom 

aan slachtoffers. 

Omgaan met onwetendheid in een kluwen van regels, wetten en richtlijnen 

Uiteraard hebben professionals die werkzaam zijn binnen de diensten zicht op de algemene 

rechten waarover ieder slachtoffer beschikt. De specifieke rechten waarover slachtoffers van 

terrorisme beschikken waren daarentegen minder gekend. Het verwerven van kennis en 

informatie over deze rechtenkaders en richtlijnen was bijgevolg één van de eerste en meest 

tijdsintensieve taken waar men mee aan de slag ging.  

“Concreet: op wat hebben de mensen recht? Dat vond ik het moeilijkste. Omdat je 

niet wil tekortschieten als hulpverlener op dat moment en je alles ook wil weten. Maar 

we wisten het niet.” - Interview professional 1  
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De juristen werkzaam binnen de diensten hebben hier een actieve rol in opgenomen. Uit 

verschillende interviews bleek de enorme meerwaarde van een jurist, gezien de complexiteit 

van rechtenkaders en wetgeving. Binnen de werking van het CAW wordt er geregeld een 

juristenoverleg georganiseerd, waarbij verschillende juristen uit diverse CAW’s samenkomen 

om complexe casussen en dergelijke te bespreken. Na de aanslagen stond dit overleg 

volledig in het teken van 22 maart en de rechten van de slachtoffers. Ook voor hen was het 

een zoektocht naar correcte informatie. Het was een kluwen van regels, wetten en richtlijnen 

waar zelfs tot op heden onduidelijkheden over zijn, zowel voor slachtoffers als professionals.  

Door de intense samenwerking tussen de hulpverleners en juristen proberen de 

verschillende diensten van slachtofferhulp de realisatie van de rechten na te streven. Het is 

een én-én-verhaal, waarbij deze samenwerking noodzakelijk lijkt. Voor CAW’s die niet 

beschikken over een jurist lijkt het bijdragen aan de realisatie van de rechten bijgevolg 

minder vanzelfsprekend. Op niveau van de dienst slachtofferhulp werden, ondanks de 

verschillende knelpunten die later aan bod komen, veel inspanningen geleverd om de 

realisatie van de rechten na te streven. Het is echter wel zo dat ze hebben aangegeven te 

moeten ‘roeien met de riemen die ze hebben’. Ze doen wat ze kunnen met de beschikbare, 

soms eerder beperkte middelen. 

2.1.3. Knelpunten realisatie van de rechten 

Doorheen de afgenomen interviews kwamen diverse knelpunten aan bod die de realisatie 

van het recht op slachtofferhulp in de weg staan. Deze knelpunten worden onderverdeeld in 

drie algemene categorieën, namelijk knelpunten bij het bereiken van slachtoffers; op niveau 

van het CAW en op niveau van de overheid/het beleid. Deze worden hier verder toegelicht.  

2.1.3.1. Knelpunten bij het bereiken van slachtoffers 

 

Doorheen de interviews werd duidelijk dat slachtoffers via diverse kanalen de weg naar de 

dienst slachtofferhulp vinden. Naast de centrale lijsten met gegevens werden o.a. politie, 

slachtofferonthaal, verzekeringsmaatschappijen en de Commissie voor Financiële Hulp 

benoemd als doorverwijzers. Toch is het belangrijk om oog te hebben voor knelpunten die 

naar voren kwamen bij het in contact komen met de slachtoffers. 

Onduidelijke, onvolledige en foutieve lijsten: de registratie van slachtoffers 

Een eerste duidelijk gegeven dat naar voren kwam in alle interviews met professionals zijn 

de gecontesteerde lijsten van het Rode Kruis. Op de dag van de aanslagen heeft men 

geprobeerd, ondanks alle chaos, lijsten aan te leggen met namen en contactgegevens van 

slachtoffers. Deze lijsten waren echter niet volledig. Via deze lijsten, die de dagen na de 

aanslagen werden aangevuld, werden de professionals ertoe in staat gesteld de slachtoffers 
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te contacteren en een aanbod aan te bieden. Dat was echter geen evidentie. De lijsten 

waren vaak onvolledig en bevatten soms foutieve informatie. Verder waren er ook 

onduidelijkheden omtrent deze lijsten. Het was voor de professionals niet altijd duidelijk 

welke persoon ze aan de lijn zouden krijgen: een getuige, een nabestaande, een gewonde? 

Ook de diversiteit onder de slachtoffers bemoeilijkte dit proces: welke taal spreken de 

slachtoffers? Hoe kunnen we hen aanspreken? Een andere moeilijkheid was dat er vanuit 

het recht op privacy werd beslist na enkele dagen deze lijsten niet meer door te geven en 

aan te vullen, wat het bereiken van slachtoffers enkel nog meer bemoeilijkte.  

“Foute telefoonnummers, of geen nummers, gewoon namen, geen adressen, soms 

foutieve contactgegevens: het was helemaal niet evident.” - Interview professional 3  

Deze manier van werken was voor de diensten van slachtofferhulp vrij atypisch. Meestal 

komt een aanmelding binnen, is er duidelijkheid over de context van het slachtofferschap en 

is het slachtoffer bereid om een ondersteuningstraject aan te gaan. Na de aanslagen was het 

voor de professionals zoeken naar een evenwicht tussen aanklampend of eerder afwachtend 

werken. Ieder slachtoffer verwerkt de gebeurtenissen op zijn eigen manier en tempo, 

waardoor de instroom van slachtoffers sterk verspreid was doorheen de tijd.  

“En voor dat meisje was het op dat moment haar fysieke gezondheid en herstel. Dat 

moest absoluut prioriteit krijgen en dat was zoeken van wanneer is het een beter 

moment om terug te bellen. Dat bleek maanden nadien te zijn. Dat zijn zo dingen die 

je dan wel tegenkomt en die een beetje maken dat je gas moet terug nemen of net 

een stapje verder gaan.” - Interview professional 6  

De zorg als een onoverzichtelijk doolhof 

Ook de fragmentatie van de zorg werd aangehaald als knelpunt dat de toegang tot 

slachtofferhulp in de weg staat. Er zijn zo veel verschillende diensten, met elk hun eigen 

aanbod, waardoor het voor slachtoffers vaak moeilijk is een overzicht te bewaren. Een 

voorbeeld hiervan is dat in de mediaberichtgeving slachtoffers werden doorverwezen naar 

slachtofferhulp, behalve slachtoffers van de regio Brussel: zij werden doorverwezen naar 

slachtofferbejegening. Verder werden er soms vragen gesteld vanuit de dienst 

slachtofferhulp naar de mate waarin andere instanties, zoals ziekenhuizen, naar hen 

doorverwijzen.  

“Ik zou echt inzetten op een overkoepelend totaalbeeld, om daar makkelijk wegwijs in te 

geraken. Nu is het echt een doolhof. Het is een kluwen. En een vereenvoudiging, een 

meer transparant beleid zou helpen.” - Interview professional 6 
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2.1.3.2. Knelpunten op niveau van het CAW 

 

Slachtofferhulp als een klein fragmentje binnen een groot en onoverzichtelijk geheel 

Als we spreken over de werking van de dienst slachtofferhulp binnen het CAW worden ook 

enkele knelpunten aangehaald vanuit professioneel standpunt. Centraal staat de 

onbekendheid van het CAW en meer specifiek van de dienst. Je kan als slachtoffer de weg 

naar de hulpverlening niet vinden, als je niet eens weet dat er een aanbod beschikbaar is. Zo 

zijn er tot op de dag van vandaag slachtoffers die de weg naar de hulpverlening niet vonden. 

Het CAW is enorm groot en bestaat uit verschillende diensten. Daardoor is slachtofferhulp 

slechts een klein fragmentje binnen een groot en, voor sommige slachtoffers, onoverzichtelijk 

geheel. Hierbij werd verschillende malen aangehaald dat er nood is aan meer reclame en 

berichtgeving in de media, waarin duidelijk naar voren zou moeten komen dat deze dienst 

volledig gratis en vrijblijvend is. 

“Ik vind ook dat er in heel de zorg en dergelijke veel te veel fragmentjes zijn. Een 

meldpunt voor dit, een nummer voor dat. Mensen weten dat op den duur ook niet 

meer en weten niet meer waar ze terechtkunnen” - Interview professional 7  

 “Je zal dan maar slachtoffer zijn in onze regio”: de geografische ongelijkheid binnen 

het aanbod van slachtofferhulp 

Wat ook vaak naar voren kwam zijn de grote discrepanties tussen de verschillende CAW’s 

en diensten slachtofferhulp. Er is sprake van een ongelijke verdeling van de middelen. De 

ene dienst beschikt over een jurist en over een gediplomeerde EMDR-hulpverlener, de 

andere dienst niet. Dat maakt dat het bieden van juridische ondersteuning in diensten zonder 

jurist helemaal niet evident was door de complexiteit van o.a. de schadefondsdossiers. 

Ook de aanpak en verleende hulpverlening t.a.v. de slachtoffers verschilt sterk naargelang 

van de regio. Het lijkt erop dat er nood is aan meer sectorale afstemming en uniformiteit om 

de fragmentatie te overbruggen.  

“Je zal dan maar slachtoffer zijn in onze regio, waar er geen jurist en geen EMDR is. 

Ja, dan ben ik liever slachtoffer in een andere regio.” - Interview professional 1  

Bij de geboden ondersteuning is het opvallend dat de discretionaire ruimte van de 

hulpverleners een belangrijke rol speelt. De mate waarin aanklampend werd gewerkt t.a.v. 

slachtoffers is heel uiteenlopend. Enerzijds zijn er professionals die aangeven de slachtoffers 

diverse malen te hebben gecontacteerd, alle ziekenhuizen in de regio te hebben afgebeld op 

zoek naar slachtoffers en brieven te hebben verzonden in verschillende talen met daarin een 
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schriftelijk aanbod. Het is echter zo dat deze initiatieven weinig respons kenden, ondanks de 

vele inspanningen die werden geleverd.   

“Soms hebben wij het gevoel gehad dat wij aan de barricades stonden te springen, 

van “Hallo, hallo, wij zijn hier, kijk niet over ons heen.” - Interview professional 3 

Anderzijds zijn er diensten die de slachtoffers van de lijsten slechts eenmalig hebben 

proberen te bereiken en hierbij ook aangeven dat ze misschien meer hadden kunnen 

anticiperen. In dergelijke situaties lijken duidelijke richtlijnen voor hulpverleners een gemis te 

zijn: in welke mate is aanklampend werken effectief aanklampend werken? Wie neemt welke 

taken op zich? Hoe ver kan een dienst slachtofferhulp gaan?  

“Er is wel wat werk aan. Ook werk om als hulpverleners aan dezelfde kar te trekken. 

Als ik zeg van oké, ik bel drie keer en mijn collega zegt ik bel zestien keer en die 

andere belt één keer…” - Interview professional 1  

Werken vanop een eiland: samenwerkingsverbanden slachtofferhulp  

Tussen de hulpverleners van verschillende diensten is er onderling weinig tot geen contact. 

Dat is vrij paradoxaal vermits het juristenoverleg als een enorme meerwaarde wordt gezien 

om de eigen werking te versterken. Het organiseren van dergelijke samenwerking tussen 

verschillende hulpverleners zou kunnen helpen. Na de aanslagen geven verschillende 

hulpverleners aan dat het zoeken was naar een juiste aanpak en dat het soms niet evident 

was om met deze groep slachtoffers aan de slag te gaan. Hierover in gesprek kunnen gaan 

met andere hulpverleners die hetzelfde doormaken zou inderdaad kunnen helpen. Er werd 

aangehaald dat er tot op heden maar weinig kennisoverdracht is tussen verschillende 

CAW’s, terwijl het delen van methodieken, interessante literatuur en tips een waardevolle 

bijdrage zou kunnen bieden.  

“Ieder CAW zit met zijn eigen info, eigenlijk is de vraag van alle werkgroepen om alles 

te delen met elkaar. Natuurlijk zou er iemand moeten zijn die zou moeten bewaken 

wat er opkomt, maar het zou een meerwaarde kunnen bieden. Want nu zit iedereen 

eigenlijk maar op zijn eilandje bezig.” - Interview professional 1 

Een interne werk- en profileringsdruk binnen het CAW 

Als het gaat over het personeel binnen de dienst slachtofferhulp werd er enkele malen een 

personeelstekort aangehaald. De aanslagen vonden plaats rond de paasvakantie. 

Verschillende collega’s hadden verlof, waardoor er op sommige momenten extra veel druk 

op de andere personeelsleden terechtkwam.  
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Verder werd aangehaald dat indien alle slachtoffers van de aanslagen de weg naar de hulp 

zouden vinden, deze onmogelijk allemaal op een even kwalitatieve manier zouden kunnen 

worden ondersteund.  

“Maar als alle slachtoffers, van alle misdrijven, van alle aanslagen, een aanbod 

zouden krijgen en zouden worden doorverwezen … Dat weet ik ook niet goed of wij 

die instroom zouden aankunnen. Wat ook niet wil zeggen dat mensen niet welkom 

zijn, natuurlijk niet, maar idealiter als het goed verloopt en als iedereen die het wenst 

een aanbod krijgt, dat dat niet mogelijk was” - Interview professional 8 

Aansluitend bij de hoge werkdruk binnen de dienst werd er in een interview aangegeven dat 

er van bovenaf een enorme druk werd gelegd op slachtofferhulp. De begeleiding van de 

slachtoffers van de aanslagen werd beschouwd als het ideale moment om de dienst op de 

kaart te zetten en zo op een positieve wijze in de schijnwerpers te staan.  

“En er werd ook druk gezet via het Steunpunt, dat is misschien wel negatief, maar het 

was dé manier om slachtofferhulp op de kaart te zetten. […] Dus dat was plots alle hens 

aan dek. We moesten zorgen dat we goed in het licht kwamen.” - Interview professional 1  

2.1.3.3. Knelpunten op het niveau van de overheid/het beleid  

 

Gefragmenteerde communicatie en informatie 

Ook vanuit professioneel perspectief werden verschillende knelpunten geformuleerd t.a.v. 

het beleid en de overheid. Eén van de meest voorkomende hiaten die naar voren kwam 

binnen de interviews is de onduidelijke, onvolledige en tegensprekende communicatie vanuit 

officiële instanties. Verschillende professionals geven aan dat het echt een zoektocht was 

naar juiste en volledige informatie in de periode na de aanslagen. Professionals hadden het 

gevoel dat er vanuit de overheidsinstanties amper initiatief werd genomen en dat ze erg 

aanklampend moesten werken om enige informatie te verkrijgen om door te geven aan 

onwetende slachtoffers.  

“Ik ben eigenlijk heel boos op overheden, mannekes, dat is een minimale zorg naar 

slachtoffers die iets ergs hebben meegemaakt, dan kan je toch zien dat het een 

beetje duidelijk is.” - Interview professional 3  

Professionals kaarten vaak het gebrek aan een centraal informatiekanaal of persoon aan: er 

is nood aan duidelijkere coördinatie en uniforme informatie. Enerzijds wordt er aangehaald 

dat er geen informatie was, anderzijds geven sommige professionals aan dat ze werden 

overspoeld met berichtgeving waardoor het na verloop van tijd niet meer duidelijk was en 

berichten elkaar tegenspraken. Verder geven ze aan dat deze gevoelens ook gelden voor 



49 
 

slachtoffers. Ondertussen is het zo dat er vrij recent vanuit de overheid een coördinator voor 

rampen en terrorisme werd aangesteld om tegemoet te komen aan dit gebrek aan 

coördinatie. Dit lijkt een stap in de goede richting om bij te dragen tot een betere realisatie 

van de rechten van de slachtoffers.  

 “Allez, informatie, informatie, informatie. Het kan toch mogelijk zijn om bijvoorbeeld 

één site of één kanaal te hebben waar mensen direct alle en juiste informatie op 

krijgen, maar dat was er niet. Dat was zo versnipperd en niet correct en onvolledig.” - 

Interview professional 3  

Zo werd er in verschillende interviews kritiek geuit op de officiële website die werd opgericht 

om slachtoffers wegwijs te maken in het complexe systeem. Professionals kaarten de 

onvolledigheid, onbekendheid en toegankelijkheid van deze site aan. Bovendien duiden ze 

hierbij o.a. het gegeven dat niet iedereen toegang heeft tot internet en dat de site 

beschikbaar zou moeten zijn in meerdere talen om bij te dragen aan de realisatie van de 

rechten.  

Het gemis aan officiële georganiseerde informatievergaderingen/-momenten werd in twee 

interviews aangehaald. Bij de treinramp van 2010 in Buizingen, waarbij negentien doden en 

171 gewonden vielen, werd er op relatief korte termijn na de feiten een dergelijke 

vergadering georganiseerd. Na de aanslagen werd er pas na één jaar iets soortgelijks 

georganiseerd. Op dit soort bijeenkomsten komen vaak nog vele nieuwe slachtoffers aan het 

licht en vinden ze alsnog de weg naar de hulpverlening. 

“We hebben de treinramp in Buizingen meegemaakt, allez, hierbij waren er altijd 

informatievergaderingen, puur informatie verstrekken aan mensen en hier was dat 

niet gebeurd. Ik begrijp dat niet, echt niet. Dat is een gemiste kans, in de twee 

richtingen. Voor de cliënten: omdat ze op die manier toch juiste en op de gepaste tijd 

informatie zouden krijgen en anderzijds ook voor diensten en overheden om zich 

menselijk op te stellen, ja, om tegemoet te komen aan hen.” - Interview professional 3  

Onduidelijkheden binnen de wetgeving  

Een ander veel voorkomend punt van kritiek houdt verband met de nieuwe wetgeving, zoals 

het uniek loket en het statuut van nationale solidariteit, die in het leven werd geroepen na de 

aanslagen. Juristen van slachtofferhulp geven aan dat ze het gevoel hebben dat de overheid 

deze wetten vrij snel na de aanslagen hebben opgesteld, maar dat er hierbij te weinig 

rekening werd gehouden met bestaande wetgeving en de werkelijke implementatie ervan in 

de praktijk. Dat resulteerde in een hele hoop vragen bij zowel slachtoffers als juristen, 
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waarvan er tot op heden nog steeds onduidelijkheden zijn. Het gevaar van deze 

onduidelijkheid is dat dit volgens professionals kan leiden tot secundaire victimisatie.  

“Men heeft dat allemaal onder druk redelijk snel willen doorduwen op wetgevend vlak. 

Waardoor de wet er wel was, maar waar het niet duidelijk was/is hoe het in de praktijk 

wordt toegepast en wat de gevolgen zijn van het ene op het andere.” - Interview 

hulpverlener 5  

Het is ook zo dat er soms door politici in de media werd gesproken over de nieuwe 

wetgeving, terwijl die nog niet van kracht was. Dit leidde op zijn beurt weer tot veel vragen en 

hoop bij slachtoffers, terwijl de uitspraken nog niet realiseerbaar waren. Professionals 

ervaren soms het gevoel dat politici zich zo goed mogelijk willen profileren, zonder echt 

rekening te houden met de slachtoffers.  

“Iedereen wil zijn kabinet naar voren schuiven, zijnde: "Wij willen dat oppakken". Zo 

het gevecht voor het slachtoffer, dat stoort mij. Ik denk dat dat ook een knelpunt is, 

dat elke minister het een beetje onder zijn of haar vleugels wil houden. En dat maakt 

het in de praktijk niet simpel om het voor de slachtoffers duidelijk te maken.” - 

Interview professional 5 

Doorheen de interviews leek de mate waarin professionals zich bewust zijn van de rechten te 

verschillen. Sommige diensten leverden veel inspanningen om hier kennis rond te 

verwerven, binnen een andere dienst werd de vraag gesteld of er wel specifieke rechten 

waren voor terreurslachtoffers. Deze vraag lijkt te wijzen op een gebrekkige kennis, wat de 

realisatie van de rechten alleen maar kan belemmeren. Het matige inzicht in de 

rechtenkaders kan hierbij in verband worden gebracht met de complexiteit van de wetgeving 

en het al dan niet beschikken over een interne jurist.  

“Maar dat is op zich bij ons niet anders dan bij andere slachtoffers. Want een beetje 

verder vraag je naar e rechten van terreurslachtoffers, maar dan weet ik niet wat ik 

daar op moet antwoorden. Tenzij dat je zegt dat er specifieke rechten zijn?” - 

Interview professional 1  

De complexiteit van het systeem  

Verder geven professionals aan dat het volledige systeem van administratie, regelgeving en 

verzekeringen te complex is. Slachtoffers zien vaak geen uitweg in dit ingewikkeld kluwen 

van regels. Professionals pleiten voor een vereenvoudiging van het systeem en voor een 

transparanter beleid hierrond. Onderstaande citaten geven duidelijk deze frustraties en 

gevoelens van onmacht weer die professionals ervaren.  
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“Nu is het echt een doolhof. Het is een kluwen en dan denk ik: het is echt een 

schande dat slachtoffers die al die ellende hebben meegemaakt, dat door al die 

regeltjes die daarrond bestaan, eigenlijk worden tegengehouden om op een efficiënte 

manier een degelijke schadevergoeding uitbetaald te krijgen. Het feit dat er doorheen 

dat parcours nog een secundair trauma bijkomt, door dat logge systeem, ja, dat mag 

niet. Dat kan niet meer. Daar moeten echt lessen uit getrokken worden.” - Interview 

professional 6 

“Uw titel is de rechten van het slachtoffer, en ik denk dat het slachtoffer heel veel 

rechten heeft, maar dat het gewoon zo’n moeilijke en hobbelige weg is om ze te laten 

gelden.” - Interview professional 6 

2.2. Perspectief van de slachtoffers  

Naast het perspectief van de professionals is het ook belangrijk oog te hebben voor de 

beleving van slachtoffers. De centrale onderzoeksvraag peilt hierbij naar de ervaring rond de 

gekregen hulp- en dienstverlening, geboden door slachtofferhulp. Een belangrijke opmerking 

hierbij is dat de ervaringen van slachtoffers zeer uiteenlopend zijn. De bevraagde 

slachtoffers werden elk op een andere manier slachtoffer op 22 maart, gingen elk op hun 

eigen manier om met de feiten, hadden verschillende noden en kregen elk een verschillend 

aanbod van hulp- en dienstverlening.  

2.2.1. Ontvangen aanbod slachtofferhulp en terugblik 

Een kwestie van geluk hebben: de ongelijkheid binnen het ontvangen aanbod  

Doorheen de interviews werd snel duidelijk dat er een grote ongelijkheid is o.v.v. de 

ontvangen hulp- en dienstverlening, en dan specifiek op het vlak van slachtofferhulp. 

Slachtoffers kwamen na 22 maart op een ongelijke wijze, al dan niet proactief, in contact met 

de hulpverlening. Ook als er een aanbod werd gedaan naar de slachtoffers, lijken er bij de 

invulling grote discrepanties op te treden. Sommige slachtoffers werden bijgestaan door 

slachtofferhulp, andere niet. Ook op het vlak van tevredenheid zijn er verschillen merkbaar. 

Het lijkt erop dat slachtoffers geluk moeten hebben om in een bepaalde regio met een sterk 

aanbod te wonen, proactief gecontacteerd te worden en snel bijstand te ontvangen.  

“En ik heb het geluk gehad dat het CAW hier mij eigenlijk heel goed geholpen heeft 

daarin. Maar ik hoor van anderen, dat dat bij hun niet zo is. Dus ik denk dat dat niet 

veralgemeend kan worden, dat is afhankelijk van de persoon die je treft.” - Interview 

slachtoffer 3  
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Sterktes slachtofferhulp  

De slachtoffers die voor een geruime tijd werden bijgestaan door een dienst slachtofferhulp 

geven aan tevreden te zijn over de ontvangen hulp. Het voordeel van het CAW is dat je er 

als slachtoffer snel terechtkan: er zijn geen wachtlijsten, waardoor drempels worden 

weggewerkt.  

Deze slachtoffers geven aan dat de ondersteuning vanuit slachtofferhulp in de eerste fase na 

de feiten erg helpend was. Zowel hulpverleners als juristen gingen vaak tot het uiterste en 

leverden veel inspanningen om slachtoffers zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo werden 

twee van de respondenten in de eerste periode thuis opgevolgd, dit soms meermaals per 

week. Het is echter wel zo dat slachtoffers aangeven dat er een grens is aan de 

mogelijkheden van deze dienst. Niet alles valt onder de bevoegdheid van slachtofferhulp en 

er is weinig specialisatie o.v.v. trauma- en rouwverwerking aangezien het een 

eerstelijnsdienst is. Dat maakte dat slachtoffers vaak na verloop van tijd op zoek gingen naar 

meer gespecialiseerde hulpverlening, wat niet altijd evident was door de drempels zoals 

wachtlijsten, afstand en kostprijs.  

“Alhoewel ik wel op een bepaald moment voelde van, nu is het wel gedaan. 

Bijvoorbeeld voor het emotionele: ze kunnen een stuk met u meegaan, zo vooral dat 

eerste, de schok en alles wat er gebeurd is. Maar om het daarna te blijven verwerken, 

dan voelde ik wel. Allez, ze combineren het administratieve, emotioneel... een beetje 

op alle domeinen waar je met vragen zit. En dan voelde ik wel na een jaar, dan moet 

ik wel naar ergens anders gaan voor rouwverwerking. Maar in eerste aanzet vond ik 

dat wel heel goed hé.” - Interview slachtoffer 3  

In eerste instantie lijkt het erop dat slachtoffers binnen slachtofferhulp nood hebben aan 

iemand die tijd heeft om naar hun verhaal te luisteren. Het kunnen ventileren bij een externe 

persoon die empathie en menselijkheid uitstraalt, wordt als ondersteunend ervaren. Toch lijkt 

dit niet altijd een evidentie te zijn binnen de algemene hulpverlening. Onderstaande twee 

citaten geven deze spanning weer.  

“Het deed deugd om gewoon met haar te praten. Om te weten dat ik niet gek ben. 

Dat ik effectief wel letsels heb overgehouden.” - Interview slachtoffer 1 

  

“Want mijn gevoel is, psychiaters, dokters en psychologen: time is money. En dat is ‘k 

weet niet hoe erg voor een slachtoffer. Zo van: ‘Heb je nood aan een psycholoog? 

Dan maken we een afspraak’. En dan heb je 50 minuten, dan zit je je verhaal te doen 

en dan moet je afronden. En dan is dat meer dan 60 euro.” - Interview slachtoffer 2  
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Naast de ruimte om te ventileren geven deze slachtoffers ook aan dat slachtofferhulp hen 

ondersteunde op juridisch en administratief vlak en hen inlichtte over hun rechten. Hier lijken 

echter ook discrepanties op te treden: één van de slachtoffers werd begeleid in een regio 

waar geen interne jurist werkzaam is binnen slachtofferhulp en ervaarde een gebrekkige 

juridische beheersing. 

Tekortkomingen slachtofferhulp  

Slachtoffers waarbij er geen hulpverleningstraject werd opgestart binnen slachtofferhulp 

geven aan ontevreden te zijn over deze dienst en het aanbod. Twee van de bevraagde 

slachtoffers kwamen kort na 22 maart bij slachtofferhulp terecht, maar kregen te horen dat 

terrorisme een onbekend fenomeen was en dat ze op dat moment geen verdere 

ondersteuning konden bieden gezien de vele onduidelijkheden. Deze slachtoffers geven ook 

aan dat het hulpverleningsaanbod enorm gefragmenteerd is, waardoor het niet evident was 

om te weten waar men terechtkon met welke vraag.  

Een ander slachtoffer geeft aan het gevoel te hebben dat de begeleiding van slachtofferhulp 

niet adequaat genoeg was en ervaarde een gevoel van onprofessionaliteit door de 

onbekendheid met terrorisme. Verder gaf het slachtoffer aan geen ‘match’ te voelen met de 

toegekende hulpverlener die eerder jong en onervaren leek. Het opbouwen van een 

vertrouwensband lijkt hierbij noodzakelijk om een positief begeleidingstraject aan te gaan. 

Aansluitend bij de onervarenheid geven andere slachtoffers ook de nood aan bijkomende 

expertise aan binnen slachtofferhulp o.v.v. terrorisme.  

“Dus zouden het personen moeten zijn met een grote levenservaring, die ergens een 

begrip hebben voor dat trauma, met de openheid van geest om te zeggen van als het 

niet klikt om ergens toe te staan dat de persoon met iemand anders in contact kan 

komen. Ik denk dat dat zeer belangrijk is.” - Interview slachtoffer 6  

2.2.2. Sterktes algemene hulp- en dienstverlening 

  

2.2.2.1. Sterktes binnen het algemene aanbod 

 

V-Europe als een ondersteunende kracht 

V-Europe, de officiële en onafhankelijke slachtofferbeweging, houdt voor vele slachtoffers 

een sterk ondersteunende kracht in. Slachtoffers geven aan dat deze vereniging fungeert als 

een tussenpersoon tussen hen en de overheid. Deze organisatie heeft voor veel slachtoffers 

inzicht gebracht in hun rechten. Verder komen slachtoffers via deze organisatie in contact 

met lotgenoten, wat voor velen een grote nood was (en nog steeds is). Het geeft slachtoffers 

het gevoel er niet alleen voor te staan, ze herkennen zichzelf in de verhalen van anderen en 
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bieden steun aan elkaar. Het is echter niet zo dat alle slachtoffers op de hoogte lijken te zijn 

van het bestaan van deze organisatie, en dat wordt omschreven als een gemis.  

Niet alle slachtoffers ervaren een even grote nood aan lotgenotencontact: voor één van de 

slachtoffers is het belangrijk hier een evenwicht in te zoeken, omdat de verhalen van 

anderen een grote emotionele impact hebben en soms choquerend zijn. Aansluitend bij dit 

gegeven geeft één van de slachtoffers, die ook heel tevreden is over het bestaan van V-

Europe, aan dat hij o.v.v. lotgenotencontact initiatief mist vanuit de overheid. 

Een respectvolle en warme benadering binnen de Commissie 

Een andere sterkte die verschillende keren naar voren kwam, zijn de lovende woorden over 

de Commissie voor Financiële Hulp, meer specifiek over Olivier Lauwers. Verschillende 

slachtoffers geven aan dat hij een heel warme, respectvolle en ondersteunende houding 

aannam. Het is dankzij personen zoals hij dat slachtoffers de hoop niet lijken te verliezen.  

“En hier, de commissie voor financiële hulp. Daar had je één mens, Olivier Lauwers. 

Super mens. Echt waar, die maakte het verschil. En die was heel eerlijk, die zei dat 

hij het systeem niet kon veranderen. Dat was zo’n lieve man. Hij was altijd bereid om 

met u te praten en te luisteren. Een warme persoon en die toch ook eerlijk zijn 

bedenkingen durfde uiten.” - Interview slachtoffer 3  

2.2.3. Tekortkomingen algemene hulp- en dienstverlening  

 

“Hoe wil je dat we je helpen?” : een gebrekkig proactief aanbod  

Ten aanzien van de overheid worden er vanuit slachtofferperspectief diverse kritieken 

geformuleerd. Slachtoffers voelen zich aan hun lot overgelaten en missen proactieve 

inspanningen vanuit de overheid. Hierbij wordt o.a. verwezen naar het verlenen van 

proactieve informatie omtrent de rechten en plichten van het slachtoffer en het beschikbare 

hulpverleningsaanbod. Het gemis aan een proactieve financiële basisondersteuning vanuit 

de overheid, dit zonder zich continu te moeten bewijzen als slachtoffer, sluit hier ook bij aan.  

Momenteel moeten slachtoffers nog te vaak zelf op zoek gaan naar deze informatie: ze 

investeren hier veel tijd en energie in, wat niet evident is gezien het verwerkingsproces en de 

emotionele impact. Verschillende slachtoffers vinden de weg naar geschikte hulpverlening 

niet, waardoor de realisatie van hun rechten in het gedrang komt. Zo kwam één van de 

slachtoffers pas drie jaar na datum in aanraking met de hulpverlening. Ze was zich, als 

getuige, absoluut niet bewust van haar rechten en had het gevoel niet over rechten te 

beschikken aangezien ze geen fysieke verwondingen opliep.  
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 “Goh ja, wat mij een beetje stoort of stoorde, is dat ik altijd met mijn vragen naar hen 

moest komen. En je bent slachtoffer, dus dat vergt veel energie. Of dat vond ik toch. 

[…] Maar eens vragen: ‘Hoe wil je dat we je helpen?’ en als ik dan zou zeggen: 

‘Kunnen jullie het opvolgen of uit mijn handen nemen?’’ dat vergt natuurlijk veel tijd en 

werk. Maar het had wel wat frustraties minder geweest.” - Interview slachtoffer 7  

Slachtoffers waren zich in eerste instantie bijgevolg weinig bewust van hun rechten. Bij 

enkele slachtoffers bracht slachtofferhulp duidelijkheid over de rechten. Verder speelde ook 

V-Europe een belangrijke rol bij deze bewustwording.  

“Dankzij die vereniging hebben ze mij geïnformeerd over een recht op een advocaat. 

En er was blijkbaar een verjaringstermijn van drie jaar en ja, ik wist dat niet. 

Verzekeringen gaan dat niet zeggen natuurlijk. Spijtig dat het via die manier, dat geen 

CAW, geen andere overheidsinstanties mij daarvan op de hoogte hebben gebracht.” - 

Interview slachtoffer 7 

Ook op langere termijn lijken slachtoffers nood te hebben aan een proactief 

hulpverleningsaanbod. Ondanks het gegeven dat we al drie jaar na datum zijn, blijven 

slachtoffers met onbeantwoorde vragen en noden achter. Slachtoffers hebben soms het 

gevoel in de vergetelheid te verdwijnen. Af en toe eens de vraag krijgen: “Kunnen we je nog 

ergens mee helpen?” zou extra ondersteuning kunnen bieden.  

“En niemand contacteert mij nu van de hulpverlening en dat zou misschien wel fijn 

zijn moesten ze dat doen. Dat ze vragen: ‘Hoe staat het nu met de verzekeringen, is 

alles oké?’ Gewoon die vraag of ze me nu kunnen helpen of niet, maar dan is het 

toch al een goede intentie dat ze het vragen.” - Interview slachtoffer 7 

Gefragmenteerde communicatie en informatie  

De periode na de aanslagen was voor veel slachtoffers een omslachtige zoektocht naar 

correcte informatie. Slachtoffers ervaren hierbij een gemis aan concrete informatie vanuit de 

overheid en hebben nood aan één centrale instantie of aanspreekpunt waarbij alle 

beschikbare kennis gecentraliseerd is. De fragmentatie van het hulpverleningslandschap en 

het volledige systeem leidt voor veel slachtoffers tot frustraties en in sommige gevallen zelfs 

tot secundaire victimisatie. Om de rechten van de slachtoffers te realiseren is er nood aan 

transparante informatie en communicatie, en dat lijkt momenteel te ontbreken.  

“Euhm. Ik denk persoonlijk dat het, dat er één centrale instantie zou moeten zijn die 

alles van informatie die er is over de slachtoffers, hun families, de dossiers ... Alle 

mogelijke aspecten die daarmee te maken hebben, die dat centraliseert. Ik heb het 

gevoel dat het nog redelijk gefragmenteerd is.  
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En daardoor gaat er ofwel veel info verloren of moet je tien keer hetzelfde vertellen, 

wat enorm moeilijk en zwaar is.” - Interview slachtoffer 3 

Gebrekkige erkenning slachtofferschap 

Een ander gegeven waar verschillende kritieken rond werden geformuleerd is de officiële 

erkenning van de slachtoffers. Slachtoffers voelen zich niet erkend door de overheid in hun 

slachtofferschap. Het statuut van nationale solidariteit houdt voor veel slachtoffers louter 

betekenis in. Doorheen de interviews werd duidelijk dat erkenning niet eenduidig te 

definiëren valt. Sommige slachtoffers lijken hier minder belang aan te hechten, anderen dan 

net heel veel. Waar iedereen het unaniem over eens is, is dat het officiële kaartje verbonden 

aan het statuut geen meerwaarde is. Volgend citaat geeft dit duidelijk weer.  

“”Ik vraag me af wat dat in de praktijk inhoudt. Ik weet het niet. Ik heb dat kaartje en 

mijn kinderen ook. Maar wat dat inhoudt? Dat is een beetje een pleister op een 

wonde, waarvan je denkt: dat betekent niets” - Interview slachtoffer 3 

Hoe erkenning van slachtofferschap vormgegeven kan worden naar de toekomst lijkt niet 

eenduidig. De antwoorden van slachtoffers omvatten o.a. een onvoorwaardelijke financiële 

tegemoetkoming, een gelijke en eerlijke behandeling, het hanteren van meer duidelijke taal 

binnen de administratie en het verlenen van een proactief aanbod.  

“Ik vind dat ze aan iedereen zouden moeten vragen, gelijk dat jij nu vraagt: “Welke 

hulp heb je nu nodig?” En dat ze dat af en toe eens vragen. Of dat ze ons een mail 

sturen om de drie maanden: “We weten niet of we u gaan kunnen helpen, maar zeg 

ons welke hulp je nu zou kunnen gebruiken.” Dat zou in feite ook erkenning kunnen 

zijn.” - Interview slachtoffer 4  

Naast een gebrekkige erkenning vanuit de overheid ervaren sommige slachtoffers ook een 

gebrekkige erkenning vanuit de maatschappij en hun omgeving. Hier lijkt de media een 

belangrijke rol in te spelen. Slachtoffers uiten kritiek op de wijze waarop ze worden 

gerepresenteerd in de berichtgeving. Daardoor wordt een beeld geschetst dat ze voldoende 

worden ondersteund en geen redenen tot klagen hebben. Verder geeft één van de 

slachtoffers aan in de periode na 22 maart verschillende keren onrespectvol te zijn benaderd 

door de media, wat ingaat tegen het recht op privacy en de behoefte aan bescherming.  

“Dat vond ik schandalig: dat ze in de media zeiden dat ze voor miljoenen hebben 

uitgekeerd. Ja, aan de gebouwen en de metro. Maar aan de mensen? Dat weet ik 

niet. Dat ze dat zo schrijven, dat is gelijk dat wij allemaal zo veel hebben gekregen. 

Ja, ik vind dat kei erg. Want dan krijgen wij zo een naam hé, zo van: “Je moet daar 

niet meer naar kijken naar die mensen, want het is geregeld.” - Interview slachtoffer 4  
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Onbegrip en inhumane behandeling  

Ook ten aanzien van de hulpverlening in het algemeen kwamen er enkele tekortkomingen 

naar voren. Slachtoffers ervaren soms gevoelens van onbegrip tijdens de communicatie met 

hulpverleners. Zoals eerder vermeld is het humane, empathische en warme contact met een 

professional voor slachtoffers duidelijk van belang. Dat lijkt soms echter te ontbreken. Hierbij 

werd o.a. verwezen naar het officiële crisisnummer dat werd opengesteld na 22 maart. Ook 

aangaande verzekeringsmaatschappijen en andere administratieve vereisten wordt dezelfde 

kritiek geformuleerd. De vaak eenzijdige technische focus houdt weinig rekening met de 

noden van en de emotionele impact op het slachtoffer, wat een risico op secundaire 

victimisatie inhoudt.  

2.3. Een comparatieve analyse vanuit slachtoffer- en professioneel 

perspectief 

 
Binnen bovenstaande analyse komen vanuit beide perspectieven zowel sterktes als 

tekortkomingen van het huidige aanbod aan hulp- en dienstverlening naar voren. Er worden 

ook verschillende punten van kritiek geformuleerd t.a.v. de overheid en het beleid. Binnen 

deze bijkomende analyse wordt er beknopt ingegaan op de verschillende merkbare 

overeenkomsten tussen slachtoffer- en professioneel perspectief.  

Een kwestie van geluk: de geografische ongelijkheid binnen het aanbod 

In beide analyses komt een duidelijke geografische ongelijkheid naar voren: het aanbod dat 

slachtoffers ontvangen is afhankelijk van de beschikbare middelen van de dienst en de mate 

waarin de professional gebruik maakt van de discretionaire ruimte. Er zijn grote discrepanties 

merkbaar o.v.v. de ontvangen ondersteuning vanuit slachtofferhulp en de mate van 

tevredenheid.  

Beperkingen binnen het aanbod van slachtofferhulp 

Slachtoffers die een hulpverleningstraject doorliepen binnen slachtofferhulp geven aan dat 

de dienst in eerste instantie ondersteunend is, maar dat er binnen het psychologische luik 

(o.a. trauma- en rouwverwerking) weinig specialisatie is. Hiervoor worden ze naar een 

andere dienst doorverwezen, of gaan ze er zelf naar op zoek.  

Dit komt overeen met de mening van enkele professionals: aangezien de onbekendheid met 

terrorisme ervaarden deze professionals een gebrek aan kennis. Er heerste een gevoel dat 

deze groep van slachtoffers een andere benadering vroeg, waardoor het aanbod van de 

dienst wel goed leek, maar niet voldoende en efficiënt genoeg was. Hiernaast ervaarden alle 

geïnterviewde professionals in de chaotische periode na de aanslagen gevoelens van 
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onmacht en onwetendheid. Deze gevoelens sluiten sterk aan bij de gevoelens van 

slachtoffers. Beide groepen moesten zich een weg zoeken door de wetgeving en het 

daaraan verbonden administratieve kluwen.  

De zorg als een onoverzichtelijk doolhof  

De fragmentatie van de zorg/het systeem van hulp- en dienstverlening is een tweede heikel 

punt dat in beide analyses duidelijk naar voren komt. Professionals geven aan dat deze 

fragmentatie de toegang tot slachtofferhulp in de weg staat. Er zijn zo veel verschillende 

diensten, elk met hun eigen aanbod, waardoor het voor slachtoffers vaak moeilijk is het 

overzicht te bewaren. Deze tendens wordt in de slachtofferanalyse duidelijk bevestigd. 

Verder is er intern binnen het CAW een fragmentatie merkbaar: professionals geven aan dat 

er tussen hulpverleners van verschillende diensten onderling weinig kennisoverdracht is.  

Fragmentatie van informatie en communicatie  

Ook de fragmentatie van informatie en officiële communicatie is een punt dat door beide 

groepen werd aangehaald. De professionals geven aan dat ze werden geconfronteerd met 

een kluwen van regels, wetten en richtlijnen waar zelfs tot op heden onduidelijkheden over 

bestaan. Ze duiden op de nood aan algemene coördinatie en centralisatie van informatie, 

waarbij er vanuit officiële kanalen uniforme informatie wordt doorgegeven naar alle betrokken 

diensten. In de slachtofferanalyse komt dezelfde tendens naar voren: het gebrek aan 

coherentie leidde tot veel frustraties bij slachtoffers, wat in sommige gevallen leidde tot 

secundaire victimisatie.  

De waarde van lotgenotencontact  

De waarde die slachtoffers hechten aan lotgenotencontact komt in beide analyses naar 

voren. Professionals van slachtofferhulp kregen soms de vraag van slachtoffers om hen in 

contact te brengen met andere slachtoffers die op dezelfde plaats aanwezig waren. 

Aangezien dit niet onder hun bevoegdheid valt, gingen ze hier niet verder op in. Slachtoffers 

kwamen vaak zelf, door eigen inspanningen of via via in contact met V-Europe. Enerzijds lijkt 

er zowel vanuit professioneel- als slachtofferperspectief een gemis aan bekendheid van deze 

organisatie, anderzijds een gemis aan proactief overheidsinitiatief.  
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3. Discussie  

Doorheen deze masterproef werd getracht een antwoord te formuleren op de vooropgestelde 

onderzoeksvragen die peilden naar de verleende en ontvangen hulp- en dienstverlening 

vanuit slachtofferhulp, de ervaren sterktes en tekortkomingen en de wijze waarop 

professionals de realisatie van de rechten trachten na te streven. Er werd hierbij gekozen om 

zowel slachtoffer- als professioneel perspectief te onderzoeken. Beide invalshoeken werden 

tot op heden slechts weinig of niet belicht in gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. De 

dankbaarheid bij de respondenten om naar hun verhaal te luisteren was bijgevolg groot.  

De onbekendheid met terrorisme: een zoektocht naar good practices  

22 maart 2016 was de eerste keer dat België op dergelijk grote schaal werd geconfronteerd 

met terrorisme (Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2018). Dit leidde ertoe dat 

er nauwelijks concrete expertise of ervaring was binnen de praktijk en het beleid. Zowel 

slachtoffers, als professionals verwijzen hierbij naar gevoelens van onmacht en 

onwetendheid. Doorheen de literatuurstudie en analyse komt duidelijk naar voor dat zowel 

de praktijk, als het beleid na 22 maart verschillende inspanningen leverden om slachtoffers 

zo kwalitatief mogelijk te ondersteunen. Professionals van slachtofferhulp gingen vaak tot het 

uiterste om slachtoffers zo goed mogelijk te begeleiden. Op juridisch vlak werden o.a. het 

statuut van nationale solidariteit en het uniek loket binnen de Commissie van Financiële Hulp 

opgericht. Het is echter zo dat deze inspanningen niet voldoende lijken. Uit literatuur blijkt dat 

slachtoffers van rampen, aanslagen, misdrijven of ongevallen in België aangeven dat 

slachtofferhulp geen optimale kwalitatieve ondersteuning biedt op emotioneel, praktisch en 

administratief vlak (De Backer, 2017).  

Het recht op slachtofferhulp: een verhaal met twee gezichten  

Slachtoffers van terrorisme hebben verschillende rechten. Enerzijds beschikken ze over 

transversale rechten, geldend voor alle slachtoffers van geweld, anderzijds zijn er specifieke 

rechten voor slachtoffers van terreur. Binnen deze masterproef kwam de focus te liggen op 

het recht op slachtofferhulp en de daaraan verwante rechten. Centraal hierbij staan het recht 

op informatie, het recht op toegang tot de ondersteunende diensten, het recht op 

ondersteuning en het recht op een individuele beoordeling (Directive 2012/29/EU of the 

European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards 

on the rights, support and protection of victims of crime, 2012). 

Concreet houdt dit in dat slachtoffers zonder onnodige vertragingen recht hebben op het 

ontvangen van informatie over de vormen van ondersteuning die ze kunnen verkrijgen en 

welke diensten deze ondersteuning kunnen aanbieden. Hierbij aansluitend hebben 
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slachtoffers en familieleden het recht op gratis toegang tot slachtofferhulpdiensten. Deze 

diensten moeten in het belang van het slachtoffer handelen en staan in voor het verlenen 

van informatie, advies en ondersteuning, gericht op het realiseren van hun rechten en het 

vermijden van secundaire victimisatie (Directive 2012/29/EU of the European Parliament and 

of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and 

protection of victims of crime, 2012). 

Bij het opmaken van een evaluatie over de realisatie van bovengenoemde rechten kan er 

gesproken worden van een verhaal met twee gezichten: sommige rechten werden 

gerealiseerd, andere niet. De realisatie van de rechten lijkt vanuit het onderzoek afhankelijk 

van slachtoffer tot slachtoffer, regio tot regio en professional tot professional. De interviews 

onderbouwen dat het een kwestie van geluk hebben is. Vijf van de zeven bevraagde 

slachtoffers verkregen toegang tot slachtofferhulp. Bij hen werd een traject opgestart en is er 

een algemene tevredenheid over de ontvangen (basis)ondersteuning vanuit de dienst. 

Desondanks deze positieve noot, is het van belang oog te hebben voor enkele 

belemmeringen die het recht op slachtofferhulp in de weg lijken te staan. Twee van de zeven 

slachtoffers verkregen geen ondersteuning van de dienst, ondanks ze deze wel hebben 

gecontacteerd. Eén van de vijf andere slachtoffers vond de weg pas na drie jaar. In 

onderstaande alinea’s wordt verder ingegaan op enkele van deze belemmeringen.  

Slachtoffers moeten het geluk hebben proactief gecontacteerd te worden  

Doorheen de analyse kwam duidelijk naar voor dat de mate waarin slachtoffers een proactief 

aanbod kregen sterk varieert. Sommige slachtoffers werden enkele dagen na de aanslagen 

gecontacteerd door slachtofferhulp, andere zochten noodgedwongen zelf de weg naar de 

hulpverlening, of vonden deze pas geruime tijd later. Het uitblijven van een proactief aanbod 

houdt echter een risico in op het ontwikkelen van een PTSS. Zo blijkt uit onderzoek van Foa 

et al. (2008) dat het aanbieden van gepaste psychologische en emotionele ondersteuning zo 

snel mogelijk na de feiten het risico op het ontwikkelen van ernstige PTSS kan verlagen (in 

Foa, Keane, Friedman & Cohen, 2008). Het bieden van deze gepaste psychologische 

ondersteuning vanuit de dienst slachtofferhulp lijkt niet altijd even evident. Doorheen de 

interviews kaartten enkele professionals een gebrek aan gerichte kennis en expertise aan 

i.k.v. terrorisme. De dienst slachtofferhulp is een eerstelijnsdienst, waardoor er op 

psychologisch vlak een beperkte bevoegdheid is. Dit brengt met zich mee dat slachtoffers 

die nood hebben aan diepgaande psychologische begeleiding (trauma/rouwverwerking) na 

verloop van tijd noodgedwongen moeten doorverwezen worden naar andere, meer 

gespecialiseerde diensten, waarbij afstand, wachtlijsten en kostprijs vaak een drempel 

vormen.  
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Hierbij kan worden vastgesteld dat het onderzoek wijst op een bijkomende nood aan 

traumaspecialisatie binnen de dienst slachtofferhulp en in het algemeen na terrorisme. Deze 

nood komt eveneens naar voor in het recente rapport van INVICTM (2018). Hier wordt 

gewezen op de nood aan gespecialiseerde trauma ondersteuning vanuit het gegeven dat de 

psychologische noden van terreurslachtoffers de mogelijkheden van basisdiensten 

overschrijden (INVICTM, 2018). Deze tendens is eveneens terug te vinden in het officiële 

rapport van de VN, waarin wordt gewezen op tekortkomingen in de Belgische praktijk t.a.v. 

de rechten en behoeften van terreurslachtoffers (United Nations, 2018).  

Naast het gemis van een proactief hulpverleningsaanbod, ervaren slachtoffers ook 

gebrekkige financiële basisondersteuning en informatie over hun rechten en plichten. Dit leidt 

ertoe dat slachtoffers nog te vaak zelf op zoek moeten gaan naar informatie. Slachtoffers 

wijzen hierbij op een incorrecte behandeling en voelen zich niet erkend in hun 

slachtofferschap, wat secundaire victimisatie als risico inhoudt (Aertsen, 2004) en gezien kan 

worden als een verdere schending van de rechten van het slachtoffer (Orth, 2002).  

Slachtoffers moeten het geluk hebben een weg te vinden binnen het doolhof van de 

zorg  

Een ander hiaat dat duidelijk naar voor komt binnen de analyse is de complexiteit van het 

volledige systeem. De fragmentatie van het hulpverleningslandschap, informatie en 

communicatie leidde voor zowel slachtoffers, als professionals tot frustraties en problemen. 

Professionals geven aan dat deze fragmentatie de toegang tot slachtofferhulp in de weg 

staat, wat ingaat tegen de rechten die eerder werden benoemd. Ook hier zijn duidelijke 

parallellen met literatuur merkbaar: uit onderzoek blijkt dat de fragmentatie van de zorg kan 

leiden tot inefficiëntie, ineffectiviteit, deprofessionalisering en ongelijke ondersteuning 

(Stange, 2009).  

Slachtoffers moeten het geluk hebben in een bepaalde regio te wonen  

Een derde tendens die in beide analyses naar voor komt is de geografische ongelijkheid 

binnen het hulpverleningsaanbod. Het inhoudelijke aanbod van slachtofferhulp kan 

verschillen naargelang de regio en de discretionaire ruimte van de professional. Binnen de 

CAW’s is er sprake van een ongelijke verdeling van de middelen, wat leidt tot een ongelijk 

aanbod en bijgevolg ongelijke realisatie van de rechten van slachtoffers.  

Doorheen bovenstaande reflectie komt duidelijk naar voor dat de realisatie van het recht op 

slachtofferhulp en de mate waarin slachtoffers kwalitatief ondersteund worden een kwestie 

van geluk hebben is. Binnen het systeem is er een duidelijk gebrek aan coördinatie om 

eenduidigheid en gelijkheid te bekomen.  
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Dit leidt ertoe dat slachtoffers nog te vaak moeten vechten voor hun rechten, waar vaak 

onduidelijkheden over lijken te bestaan in de praktijk. Dit gaat in tegen onderzoek van 

Vandekinderen et al. (2018) waarin wordt gewezen op de rol van het sociaal werk t.a.v. het 

verzekeren van de toegang tot rechten. Het onderzoek geeft de nood weer van 

praktijkwerkers aan omvangrijke kennis van het beschikbare aanbod, de bestaande rechten 

en voorwaarden die hieraan zijn verbonden (Vandekinderen, Roose, Raeymaeckers, & 

Hermans, 2018). Deze onderzoeksbevindingen sluiten aan bij het appel van de bevraagde 

professionals naar extra inhoudelijke ondersteuning vanuit het CAW om de slachtoffers op 

een kwalitatievere manier te ondersteunen.  

De resultaten van dit onderzoek vormen een duidelijke boodschap naar de overheid toe. 

Zowel vanuit slachtoffer- als professioneel perspectief werden verschillende kritieken 

geformuleerd, die de realisatie van het recht op slachtofferhulp en een algemeen 

menswaardig bestaan in de weg staan. Slachtoffers worden nog te vaak voor een tweede 

keer slachtoffer, waardoor de impact van de oorspronkelijke feiten vergroot (Wijers & De 

Boer, 2010). Volgend citaat geeft de gevoelens van wanhoop en onmacht die slachtoffers 

ervaren duidelijk weer en vormt een krachtige eindnoot voor deze discussie.  

 “Alstublieft, vergeet ons niet” - Interview slachtoffer 4  

3.1. Beperkingen van dit onderzoek  
Een beperking van dit onderzoek is dat de focus specifiek werd toegespitst op 

slachtofferhulp. Naast deze dienst zijn er nog diverse andere diensten betrokken die 

bijdragen tot de realisatie van de rechten.  

Verder was het niet eenvoudig om slachtoffers te bereiken die bereid waren tot participatie. 

Verschillende redenen lagen hierbij aan de basis. De slachtoffers die werden bevraagd 

kunnen beschouwd worden als verbaal sterke slachtoffers, met een gefundeerde en soms 

kritische mening. De meerderheid van de bevraagde slachtoffers zijn lid van V-Europe, 

waardoor een vertekend beeld kan ontstaan. De ervaringen van slachtoffers zijn vaak heel 

uiteenlopend, waardoor veralgemening o.b.v. het aantal afgenomen interviews niet geheel 

mogelijk is. In deze zin is dit onderzoek te beperkt om representatieve uitspraken te doen. 

Het is ook zo dat de groep van bevraagde slachtoffers beperkt werd tot binnenlandse 

slachtoffers, terwijl een relatief groot deel van de slachtoffers niet-Belgen waren.  

Een andere kritische bemerking is dat er slechts vier CAW’s werden bevraagd. Dat wil 

zeggen dat vijf van de bevraagde professionals werkzaam zijn binnen hetzelfde CAW, 

waardoor er veel gelijkenissen merkbaar waren. Voor de representativiteit van dit onderzoek 

was het interessanter geweest om meerdere CAW’s te bereiken.  
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Als laatste beperking van dit onderzoek kan worden aangehaald dat er geen oog was voor 

het beleidsperspectief. In verschillende interviews werden er kritieken geformuleerd t.a.v. de 

overheid en het beleid. Deze actoren werden echter niet bevraagd, wat mogelijk kan leiden 

tot een ongenuanceerd beeld over de rol en inspanningen van de overheid.  

3.2. Aanbevelingen voor praktijk en beleid  
Naar de toekomst zijn er zowel op het niveau van het CAW als van de overheid 

inspanningen nodig om de realisatie van de rechten van de slachtoffers te bevorderen en 

secundaire victimisatie tegen te gaan.  

Binnen het CAW lijkt het van belang duidelijke richtlijnen op te stellen over de mate van 

aanklampend werken: hoe vaak contacteer je slachtoffers en hoe ver kan je als professional 

gaan? Het is ook belangrijk niet louter op korte termijn een proactief aanbod te verlenen: 

slachtoffers ervaren een nood aan een herhaaldelijk proactief aanbod, waarbij er geregeld 

wordt gepolst naar hun noden. Beleidsmatig gezien kan het CAW naar de toekomst meer 

inzetten op emotionele en inhoudelijke ondersteuning van hun professionals, wat de kwaliteit 

van de verleende hulp- en dienstverlening kan bevorderen. Ook de uitbouw van een centraal 

communicatieplatform binnen de dienst slachtofferhulp zou een meerwaarde kunnen bieden. 

Dit platform zou professionals van alle diensten slachtofferhulp op de hoogte kunnen stellen 

van wetswijzigingen, toepasbare methodieken en andere belangrijke informatie, zonder dat 

iedere dienst hier individueel veel tijd en energie in steken. Op deze manier kan de 

geografische ongelijkheid beperkt worden. Het inzetten op verdere onderlinge samenwerking 

tussen de hulpverleners van de verschillende diensten kan ook een meerwaarde bieden. Net 

zoals het bestaande juristenoverleg, wat een duidelijke toegevoegde waarde is op juridisch 

vlak, kan iets soortgelijks worden opgezet zodat professionals elkaar kunnen ondersteunen 

en versterken.  

Vanuit de overheid kunnen er inspanningen geleverd worden om slachtoffers op grote schaal 

te informeren over wat hun rechten zijn en hoe ze deze kunnen realiseren. Naast de 

bovengenoemde centralisatie van informatie en communicatie en het wegwerken van de 

fragmentatie werden nog enkele andere mogelijkheden benoemd. Het organiseren van 

verschillende informatiebijeenkomsten, zowel op korte als op lange termijn na de feiten zou 

een meerwaarde kunnen bieden en de centralisatie van informatie bevorderen. Hierbij is het 

ook van belang om de bekendheid van de dienst slachtofferhulp te vergroten en slachtoffers 

proactief te informeren over hun rechten en plichten.  
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3.3. Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Een eerste aanbeveling voor verder onderzoek sluit aan bij bovengenoemde beperkingen. 

Het zou een meerwaarde kunnen bieden om aandacht te besteden aan het 

beleidsperspectief. Hierbij denk ik aan het bevragen van professionals die o.a. werkzaam zijn 

binnen het uniek loket en de Commissie voor Financiële Hulp. Het lijkt ook belangrijk om het 

perspectief van bevoegde ministers te bevragen en hen de onderzoeksbevindingen voor te 

leggen. Verder is het van belang om in later onderzoek ook aandacht te besteden aan de 

andere betrokken actoren van slachtofferzorg, namelijk: slachtofferonthaal en 

slachtofferbejegening. Ook het Rode Kruis is een belangrijke actor die in vervolgonderzoek 

een plaats zou kunnen krijgen.  

Het voeren van onderzoek naar de algemene impact van terrorisme zou eveneens een 

meerwaarde kunnen bieden. Hier lijkt tot op heden slechts weinig wetenschappelijk 

gepubliceerde bronnen rond te bestaan. Als laatste is het belangrijk dat er in de toekomst 

meer aandacht wordt besteed aan grensoverschrijdende slachtoffers. Deze specifieke groep 

van slachtoffers hebben een kwetsbare positie en worden nog te vaak vergeten in 

onderzoek.  
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4. Conclusie 

Binnen deze masterproef werd getracht een antwoord te formuleren op de 

onderzoeksvragen die peilden naar de verleende en ontvangen hulp- en dienstverlening 

vanuit slachtofferhulp, de ervaren sterktes en tekortkomingen en de wijze waarop 

professionals de realisatie van de rechten trachten na te streven. Al snel werd duidelijk dat er 

een grote ongelijkheid bestaat o.v.v. het ontvangen aanbod, wat leidt tot een ongelijke 

realisatie van de rechten van slachtoffers van terrorisme.  

Slachtoffers moeten nog te vaak vechten voor hun rechten, dit binnen een gefragmenteerd 

systeem van hulp- en dienstverlening, waarbij er ook sprake is van een gefragmenteerde 

communicatie en informatie. De gebrekkige coherentie van het systeem leidt ertoe dat 

slachtoffers enorm veel inspanningen moeten leveren om hun rechten te realiseren, wat als 

risico secundaire victimisatie inhoudt. De realisatie van het recht op slachtofferhulp werd 

binnen dit onderzoek voorgesteld als een verhaal met twee gezichten: sommige rechten 

worden gerealiseerd, andere niet. De realisatie lijkt vanuit het onderzoek afhankelijk van 

slachtoffer tot slachtoffer, regio tot regio en professional tot professional.  

Voor professionals werkzaam binnen de dienst slachtofferhulp was de periode na 22 maart, 

ondanks de vele inspanningen, geen evidentie. Chaos, onmacht en onwetendheid zijn drie 

centrale begrippen die hier vaak aan verbonden werden.  

Zowel t.a.v. de praktijk van slachtofferhulp, als de overheid werden vanuit dit onderzoek 

verschillende tekortkomingen en aanbevelingen geformuleerd, dit om de realisatie van het 

recht op slachtofferhulp naar de toekomst toe te verbeteren.  
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6. Bijlagen 

6.1. Bijlage 1: Mail slachtofferhulp  
 

Geachte mevrouw/heer 

Als masterstudente sociaal werk aan de Universiteit Gent heb ik ervoor gekozen om mijn 

masterproef te schrijven rond de realisatie van de rechten van terreurslachtoffers na 22 

maart 2016, dit meer specifiek binnen slachtofferhulp.  

Voor mijn concrete onderzoeksopzet lijkt het me interessant om a.d.h.v. interviews zowel te 

focussen op slachtoffer- als hulpverlenersperspectief. Ik hoop op deze manier vanuit beide 

invalshoeken een genuanceerde blik te verwerven op zowel sterktes als zwaktes binnen de 

verleende hulp- en dienstverlening en de realisatie van de rechten van de slachtoffers. 

Concreet houdt dit in dat ik op zoek ben naar hulpverleners van slachtofferhulp die actief 

betrokken waren bij de ondersteuning van Nederlandstalige slachtoffers van de aanslagen in 

Brussel. 

Bent u bereid om tijdens een interview dieper in te gaan op de rol die u opnam na de 

aanslagen en de ervaren moeilijkheden en positieve elementen in het begeleiden van de 

slachtoffers? Dan mag u me zeker en vast contacteren via e-mail: flore.ghyselinck@ugent.be 

Uw bijdrage zou me zeer helpen bij de verdere uitwerking van mijn masterproef.  

 

Met vriendelijke groeten en alvast bedankt, 

Flore Ghyselinck – Masterstudente Sociaal Werk, Universiteit Gent 

6.2. Bijlage 2: Interviewleidraad  
 

Inleiding  

- Voorstelling van mezelf 

- Toelichting onderwerp masterproef  

- Verduidelijken doel interview: focus ligt op de beleving en ervaring  

o Voor professionals: duidelijk aangeven dat dit geen evaluatie is, maar een 

moment om beter te begrijpen hoe die ondersteuning is verlopen en wat daar 

goed/minder goed ging. Wat er dus ook nog kan verbeteren: niet alleen voor 

slachtoffers, maar ook voor hen.  

o Voor slachtoffers: benadrukken dat de focus voornamelijk op de rechten en 

verkregen ondersteuning ligt, zo afgrenzen en veiligheid bieden.  
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- Tijdsduur afbakenen  

- Informatie over de steekproef  

- Informatie over de registratiewijze + informed consent  

o Vragen of opname toegestaan is 

o Anonimiteit en vertrouwelijkheid benadrukken 

o Toestemming vragen  

Vragenlijst slachtoffers  

Op welke wijze bent u zelf slachtoffer geworden van de aanslagen in Brussel?  

Waar had u na 22 maart het meest nood aan?  

Hoe bent u in contact gekomen met de verschillende diensten? Hoe kijkt u terug naar de 

opstart van de hulpverlening?  

Hoe ziet uw persoonlijke hulpverleningstraject eruit? Welke verschillende diensten werden er 

betrokken?  

Hoe kijkt u terug op de verkregen ondersteuning van slachtofferhulp (CAW)? 

Wat heeft u het meest geholpen binnen de hulp- en dienstverlening? Wat zijn de sterktes van 

het aanbod en het beleid in België?  

Van welke professionele dienst/persoon hebt u de meeste steun ervaren? 

Hoe zou slachtofferhulp (CAW) zijn ondersteuning aan slachtoffers van terrorisme in de 

toekomst nog kunnen verbeteren? 

Hebt u soms het gevoel dat u voor een tweede keer slachtoffer bent geworden? Zo ja, op 

welke manier?  

Wist u na de aanslagen dat u rechten had als slachtoffer? Indien ja, wat wist u erover? Indien 

nee, wie heeft u meer verteld over uw rechten (en eventueel hoe die met de nieuwe 

wetgeving veranderd zijn)?  

Vindt u dat uw rechten als slachtoffer gerealiseerd zijn? Waarom wel, waarom niet?  

Op welke vlakken had u als slachtoffer meer ondersteuning verwacht/gewenst? 

Op administratief vlak wordt er veel verwacht van slachtoffers vanuit 

verzekeringsmaatschappijen, hoe staat u hier tegenover?  

Wat is de houding van de maatschappij/uw omgeving t.a.v. uw slachtofferschap? Hebt u het 

gevoel erkend te worden in dit slachtofferschap? 
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Waar moet de overheid in de toekomst meer op inzetten? 

Vragenlijst professionals  

Welke rol nam u op zich na de aanslagen?  

Hoe kijkt u als professional terug op de eerste dagen na de aanslagen? 

Welke vormen van hulp en ondersteuning kunnen jullie aanbieden t.a.v. slachtoffers van 

terrorisme? Wat valt onder jullie bevoegdheid?  

Wat waren meest voorkomende vragen van slachtoffers kort na de aanslagen?  

Wat als vragen van slachtoffers buiten jullie bevoegdheid vallen? Hoe gaat u daar als 

professional mee om?  

Hoe kwamen de slachtoffers tot bij jullie? Gingen jullie als dienst proactief op zoek naar 

slachtoffers?  

Wat verliep er goed/moeilijker bij het in contact komen met de slachtoffers?  

Wat was voor u als professional het moeilijkste in de begeleiding van slachtoffers na de 

aanslagen?  

Hoe verloopt/verliep de samenwerking in de praktijk met andere betrokken diensten binnen 

slachtofferzorg?  

Wat waren de sterktes binnen jullie geboden hulp- en dienstverlening na de aanslagen?  

Wat waren de knelpunten binnen jullie geboden hulp- en dienstverlening na de aanslagen?  

Hebt u het gevoel dat de algemene praktijk van slachtofferzorg soms tekortschiet in het 

begeleiden en ondersteunen van slachtoffers? Op welk vlak?  

Bent u zich als professional bewust van de rechten waarover terreurslachtoffers beschikken?  

Hoe verhoudt u zich als professional tegenover deze rechten van de slachtoffers: welke rol 

kunnen jullie opnemen om deze te realiseren?  

Zijn er knelpunten in de praktijk/het beleid die voor u als professional de realisatie van de 

rechten van de slachtoffers bemoeilijken? (Vb: veranderende wetgeving, onduidelijkheid) 

Indien de overheid extra budgetten zou kunnen vrijmaken, waar zou u die dan op inzetten 

binnen het beleid inzake de hulp- en dienstverlening t.a.v. terreurslachtoffers? Wat zou u in 

de toekomst anders willen zien?  
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Slot  

- Samenvatting van het interview  

- Vragen of er nog aanvullingen zijn 

- Informatie meegeven over het verdere verloop van het onderzoek  

- Bedanken voor de medewerking  

6.3. Bijlage 3: Informed consent  
 

Toelichting onderzoek  

Geachte mevrouw/heer 

Mijn naam is Flore Ghyselinck en ik ben een masterstudente Sociaal Werk aan de faculteit 

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent.  

Ik heb ervoor gekozen om mijn masterproef te schrijven rond de realisatie van de rechten 

van terreurslachtoffers na 22 maart 2016, dit meer specifiek binnen slachtofferhulp. Binnen 

mijn concreet onderzoek wens ik a.d.h.v. interviews zicht te krijgen op zowel slachtoffer- als 

hulpverlenersperspectief aangaande sterktes en zwaktes binnen de verleende hulp- en 

dienstverlening en de realisatie van de rechten van de slachtoffers.  

Deelname  

Het is niet verplicht om deel te nemen aan dit onderzoek. Uw deelname is volledig vrijwillig. 

Indien u niet verder wenst te participeren, hebt u het volledige recht om de deelname op 

eender welk moment stop te zetten. Indien u akkoord gaat, zal het interview worden 

opgenomen.  

Vertrouwelijke gegevens 

De verkregen gegevens uit de interviews worden verwerkt binnen mijn masterproef. Deze 

zullen volledig geanonimiseerd worden weergegeven. Alle besproken informatie zal op een 

vertrouwelijke manier verwerkt worden en de opnames van de interviews worden enkel door 

de onderzoeker beluisterd.  

Toegang tot de resultaten  

Indien gewenst kunt u na afloop van het onderzoek op de hoogte gebracht worden van de 

verkregen resultaten.  

Verdere informatie  
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Bij verdere vragen over het verloop van het onderzoek en de verwerking van de informatie 

kunt u mij altijd contacteren via e-mail: flore.ghyselinck@ugent.be  

Toestemmingsformulier  

Door het ondertekenen van dit document verklaar ik dat ik bereid ben om deel te nemen aan 

het masterproefonderzoek over de realisatie van de rechten van terreurslachtoffers, binnen 

de werking van slachtofferzorg, en verklaar ik dat:  

(1) Ik voldoende informatie heb ontvangen over de doeleinden van het onderzoek en alle 

mogelijke vragen heb kunnen stellen; 

(2) Ik op volledig vrijwillige basis deelneem aan dit onderzoek en ik op elk moment mijn 

deelname kan beëindigen, dit zonder mijn stopzetting te moeten verantwoorden; 

(3) Ik de toestemming geef aan de onderzoeker de informatie uit het interview op een 

vertrouwelijke en anonieme wijze te bewaren, verwerken en rapporteren; 

(4) Ik begrijp dat alle gegevens enkel in functie van onderzoek zullen worden gebruikt; 

(5) Ik ervan op de hoogte ben dat ik op aanvraag een samenvatting van de 

onderzoeksresultaten kan verkrijgen. 

 

Gelezen en goedgekeurd 

Datum: ……../……../…….. 

Naam en handtekening participant: 

 

…………………………………………… 

 

E-mailadres participant: 

 

…………………………………………… 

Naam en handtekening onderzoeker:  

 

…………………………………………… 

Bedankt voor uw deelname aan dit onderzoek 


