De familierechercheur

Voor een eerlijke overheid. De Rijksrecherche.

Voor vertrouwen en heldere communicatie

Een schietincident, een aanhouding met geweld, een ernstig ongeluk. In
onze complexe samenleving vinden heftige gebeurtenissen plaats, soms
met dodelijke afloop. Als bij zo’n gebeurtenis een overheidsfunctionaris
betrokken is, bijvoorbeeld een politieagent, een rechercheur, of andere
overheidsfunctionaris, dan stelt de Rijksrecherche een onderzoek in. Bij
dit onderzoek gaat het om de feiten: objectieve waarheidsvinding staat
voorop. Maar ook de vragen van nabestaanden zoals familieleden en
slachtoffers zijn belangrijk. Daar is dus aandacht voor, en de
familierechercheur is dan vaak het eerste aanspreekpunt.
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Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van deze folder? Neem dan contact op met de
familierechercheur die is aangesteld als uw aanspreekpunt. Wilt u meer weten over
de Rijksrecherche? Kijk ook op onze website: www.rijksrecherche.nl
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