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7. Recht op hulp

Elk slachtoffer heeft recht op psychosociale steun en hulp. Onze politiezone biedt de volgende diensten aan:

De politiële slachtofferbejegening:

Een team van opgeleide politiemensen zorgt voor de eerste opvang, het
onthaal van het slachtoffer, evenals het verstrekken van goede basisinformatie. Zij verwijzen door naar gespecialiseerde diensten indien nodig.
Contacteer ons: bel 09/326.74.95 of mail slachtoffer@pz5416.be

Diefstalpreventief advies:

een politieambtenaar verstrekt gratis advies over de beveiliging van uw private (nieuwbouw)woning of bedrijf,
toont de zwakke punten waar inbrekers graag gebruik
van maken …

Recht op een correcte
en tactvolle behandeling

Wenst u gratis advies? Vraag het ons via mail
diefstalpreventie@pz5416.be

Recht op het krijgen van informatie

Lokale Recherche:

een team van rechercheurs neemt kennis, beheert en
onderzoekt de misdrijven vastgesteld door de toezichtsploeg; zij houden u op de hoogte van de stand van het
onderzoek.

Recht op het geven van informatie
Recht op juridische bijstand

Wenst u meer informatie over het verder onderzoek in de zaak waarin U
betrokken bent? Bel 09/326.74.92 of mail recherche@pz5416.be

Recht op bescherming en privacy

Wijkwerking:

de wijkinspecteur zal u met raad en daad bijstaan in alle kleine of grote
ongemakken in uw buurt of in uw persoonlijke levenssfeer.

Recht op herstel

Wenst u uw wijkinspecteur te spreken ?
Lochristi
Zelzate
Wachtebeke
Moerbeke

: 09/355.74.40 of mail wijklochristi@pz5416.be
: 09/345.76.36 of mail wijkzelzate@pz5416.be
: 09/345.01.08 of mail wijkwachtebeke@pz5416.be
: 09/337.72.10 of mail wijkmoerbeke@pz5416.be

U heeft
gesproken met

Recht op hulp

www.pz5416.be
facebook.com/polzonepuy
twitter.com/polzonepuy

www.coppens-druk.be

Of neem een kijkje op onze website
of volg ons via sociale media:

www.pz5416.be
Politie Regio Puyenbroeck

1. Recht op een correcte en tactvolle behandeling

Welke diensten zijn er om u te helpen?

Bent u slachtoffer? Dan heeft u het recht correct en vriendelijk behandeld te worden.
Er mag geen onderscheid gemaakt worden naargelang het misdrijf, uw
nationaliteit, uw sociale afkomst, uw religie, uw seksuele geaardheid ….
Nabestaanden hebben recht op eerbied voor hun rouwproces.

gratis begeleiden, informatie verstrekken en advies over juridische en
administratieve stappen aan slachtoffers van diefstal, inbraak, aanranding,
bedreiging, verkrachting …..

Wenst u de brochure “ Overleden “ ? Vraag het ons
of bel 09/326.74.95 – mail slachtoffer@pz5416.be

2. Recht op het krijgen van informatie
U heeft als slachtoffer het recht op alle informatie over het verloop van
de gerechtelijke procedure, de bijstand van een advocaat, de middelen om
een schadevergoeding of financiële hulp te krijgen en de diensten voor
hulpverlening.
U kan steeds een kopie vragen van uw afgelegd verhoor.
Indien u verder op de hoogte wil gehouden worden van het verloop van
het onderzoek, laat u zich best registreren als benadeeld persoon.
Heeft u voldoende informatie ontvangen van de vaststellende inspecteur?
Interventie LOCHRISTI
Interventie ZELZATE

(09/355.74.40 of mail interventie@pz5416.be
(09/345.76.36 of mail interventie@pz5416.be

3. Recht op het geven van informatie
U heeft het recht om een verklaring af te leggen, u mag documenten
toevoegen aan uw verklaring, u mag meedelen welke elementen u heeft
om schadeloos gesteld te worden, …

4. Recht op juridische en morele bijstand
U heeft recht op begeleiding en advies door politie, justitie of hulpverlening. U heeft dus bvb ongeacht uw financiële middelen, het recht
verdedigd te worden door een advocaat.

Slachtofferhulp (Centrum Algemeen Welzijn) :

Prinsenhof 56, 9000 Gent – (09/265.04.14 of fax 09/235.25.29
of mail slachtofferhulp.gent@cawoostvlaanderen.be

Slachtofferonthaal Parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent:
geven van informatie, zorgen voor opvang en/of doorverwijzing van
slachtoffers van misdrijven
Opgeëistenlaan 401b, 9000 Gent – (09/234.40.11
of mail slachtofferonthaal.gent@just.fgov.be

Justitiehuis :

hier kan u eerstelijns juridisch advies bekomen
Cataloniëstr 6-9, 9000 Gent – (09/269.62.20

5. Recht op bescherming en privacy
Absoluut recht op privacy is één van de rechten van het slachtoffer. Dit
betekent ook dat de politie niet zomaar de gegevens van uzelf of hetgeen
in vertrouwen door u is gezegd, mag doorgeven aan derden.
Als U oordeelt dat onze politiedienst niet correct gehandeld heeft, kan u klacht
indienen bij Comité P op 02/286.28.11 – mail info@comitep.be of bij de Algemene
Inspectie op 09/269.26.60 – mail info@aigpol.be
Of contacteer ons via mail info@pz5416.be

6. Recht op herstel
Binnen een redelijke termijn heeft u recht op herstel van de geleden
schade. Op grond van uw schade wordt een vergoeding berekend. Is een
effectief herstel van de schade niet mogelijk, dan kunnen slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden om financiële hulp van de staat verzoeken.
Wenst u een brochure “Financiële hulp aan slachtoffers” te ontvangen?
Vraag het ons of bel 09/326.74.95 – mail slachtoffer@pz5416.be

