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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.





Wat is de rol van de familierechercheur? 
Als aanspreekpunt is de familierechercheur 
een vertrouwenspersoon voor nabestaanden, 
familieleden en slachtoffers. De familie
rechercheur is zelf niet betrokken bij het 
onderzoek naar het incident, maakt dus 
geen deel uit van het onderzoeks team, 
maar heeft wel structureel contact en 
functioneert als brug tussen onderzoeks
team en familie.

Wat kan de familierechercheur betekenen?
Elk ernstig incident waarbij slachtoffers te 
betreuren zijn en waarin de Rijksrecherche 
onderzoek doet, roept vragen op. Die gaan 
niet alleen over de toedracht en de feitelijke 
gebeurtenissen. Er zijn ook vragen over de 

werkwijze van de Rijksrecherche en de 
voortgang van het onderzoek: de resultaten, 
de schuldvraag, wel of geen vervolging.  
De familierechercheur houdt u  als 
nabestaande, familie of slachtoffers  op de 
hoogte van de ontwikkelingen. Hij zal uw 
vragen waar mogelijk beantwoorden en kan 
u ook doorverwijzen naar andere betrokken 
functionarissen en/of instanties. Natuurlijk 
staat het belang van het onderzoek altijd 
voorop; daarom is niet alle (gevoelige) 
informatie direct beschikbaar.

Wel of geen vervolging?
Zodra de officier van justitie besluit om een 
overheidsfunctionaris wel of niet te 
ver volgen, zal de familierechercheur dit 

met u delen. Het besluit om niet, of wel, te 
ver volgen kan natuurlijk vragen oproepen.  
De officier van justitie is altijd bereid om 
beslissingen toe te lichten. Na afronding 
van het onderzoek draagt de Rijksrecherche 
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het dossier over aan het Openbaar 
Ministerie. Medewerkers van het Openbaar 
Ministerie houden u op de hoogte van het 
verloop, al dan niet in overleg met het 
onderzoeksteam (en de 
familierechercheur).

Respect voor culturele verschillen?
De samenleving is een mix van tientallen 
nationaliteiten, religies en culturen. 

Familierechercheurs van de Rijksrecherche 
zijn zich bewust van die verschillen, de 
rituelen bij rouw en afscheid, de manieren 
waarop nabestaanden omgaan met verlies. 
U kunt er op rekenen dat de familie
rechercheur altijd handelt met en vanuit 
respect voor de gangbare normen en 
waarden.  
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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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