Stichting LANGZS richt zich op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en
zedenmisdrijven. De stichting is daartoe door een aantal advocaten in 2007 opgericht. De
stichting heeft als doel om de (rechts)positie van slachtoffers van ernstige gewelds- en
zedenmisdrijven te versterken en de belangen van advocaten van slachtoffers te
behartigen. Daarnaast maakt LANGZS zich sterk voor nabestaanden van geweldsslachtoffers.
Door de inspanningen van LANGZS is onder meer bereikt:





















Dat er een landelijk register met slachtofferadvocaten is ontwikkeld en er zich steeds
meer advocaten bij LANGZS aansluiten;
Dat er wordt toegevoegd in EGZ-Zaken (Z110);
Dat er wordt toegevoegd in EGZ-Zaken voor 11 punten (O013);
Dat er gewerkt wordt aan samenwerkingsafspraken met het OM omtrent
dossierverstrekking;
Dat er, in samenwerking met LANGZS, wordt geprobeerd om een slachtofferpiket in
Amsterdam op te zetten;
Dat er een reële basisopleiding (20 PO-punten) en specialisatieopleiding (51 POpunten) is ontwikkeld en dat LANGZS voor beide opleidingen het curriculum verzorgt;
Dat er voor de specialisatieopleiding subsidie is verstrekt door het Ministerie van
Veiligheid & Justitie;
Dat er jaarlijks Zwartboeken worden gepubliceerd op basis waarvan ketenpartners
verbeteringen hebben aangebracht;
Dat LANGZS een vaste gesprekspartner is geworden van het ministerie van Veiligheid
& Justitie, het Openbaar Ministerie en het Fonds Slachtofferhulp;
Dat LANGZS regelmatig gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de Tweede en
Eerste Kamer;
Dat slachtofferwetgeving is veranderd en aangepast;
Dat OM-aanwijzingen worden geoptimaliseerd;
Dat de visie van LANGZS wordt meegenomen in het onderzoek m.b.t. de privacy van
slachtoffers en de art. 12 procedure;
Dat LANGZS wordt geconsulteerd over beleidswijzigingen van het Schadefonds
Geweldsmisdrijven;
Dat LANGZS door lokale overheden wordt gevraagd om advies te geven over hun
slachtofferbeleid;
Dat LANGZS regelmatig door de pers wordt benaderd om commentaar en informatie
te geven;
Dat de slachtofferadvocatuur actief wordt gepromoot tijdens externe symposia en
congressen;
Dat de slachtofferadvocatuur vertegenwoordigd is bij bijeenkomsten van
lotgenotengroepen;
Dat er verhoogde attentie is/komt/blijft bij het agenderen van zittingen voor de
verhinderdata van het slachtoffer of diens advocaat;
Dat er verschillende informatiefolders en factsheets voor rechtzoekenden zijn
ontwikkeld;






Dat er uitwisselingssessies zijn geweest met casemanagers van SHN;
Dat er elk jaar een congres plaatsvindt (5 PO-punten);
Dat er meer rekening wordt gehouden met belangen van slachtoffers en hun
advocaten in het strafproces;
Dat de rol van de slachtofferadvocaat duidelijker is geworden.

