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8 Het slachtoffer in het vooronderzoek 

Prof mr. M.S. Groenhuijsen & mr. N.J.M. Kwakman 

1 	Geldend recht 

1.1 	Inleiding 

De positie van slachtoffers van delicten is in de voorafgaande rapporten bin-
nen ons onderzoeksproject al herhaaldelijk aan de orde gekomen. In het eer-
ste interimrapport is een lernprofier van het slachtoffer geschetst, dat kan 
dienen als een referentiekader bij de analyse van het geldende recht en tege-
lijk de functie heeft van baken bij een nadere beschouwing over het ius con-
stituendum op dit terrein. I  Ten aanzien van het onderzoek ter terechtzitting 
zijn voorts enkele principiele keuzen beargumenteerd. Het slachtoffer zou — 
in bepaalde gevallen — een spreekrecht ter zitting moeten hebben, en voorzo-
ver hij zich in het geding mengt met een aanspraalc op schadevergoeding 
dient het rechterlijk oordeel daaromtrent niet te zeer te worden beheerst door 
een stricte toepassing van civielrechtelijke maatstaven. 2  In het tweede inte-
rimrapport is nader ingegaan op de invloed die het slachtoffer zou kunnen 
hebben op de vervolgingsbeslissing binnen de strafrechtelijke procedure. Wij 
hebben betoogd dat een particulier vervolgingsrecht voor slachtoffers on-
wenselijk is. Meer in het algemeen hebben wij in dit verband publielcrechte-
lijke bevoegdheden die de loop van het geding dwingend zouden kunnen 
beheersen, van de hand gewezen. 3  De rode draad door onze beschouwingen 
is gelegen in twee kernpunten. Ten eerste: het slachtoffer verdient een eigen, 
zelfstandige rechtspositie binnen de strafrechtelijke procedure. En ten twee-
de: matiging en beperking van slachtofferrechten is noodzakelijk, zowel met 
het oog op de bewaking van de integriteit van het strafrechtelijk systeem als 
in het belang van het subjectieve welbevinden van het slachtoffer zelf. 

Gelet op de stand van de theorievorming omtrent het strafprocesrecht, is 
het inzicht wijd verbreid dat er een nauwe samenhang bestaat tussen het 

1 	Zie Het onderzoek ter zitting, Algemeen Deel, p. 37-39. 
2 	Zie Het onderzoek ter zitting (deelrapport 6, De positie van slachtoffers in het strafpro- 

ces, door A.L.J. van Strien), p. 233 e.v. 
3 	Zie Het vooronderzoek in strafzaken, Algemeen Dee!, p. 78-86. Zo is ook de positie van 

Nebenklager — een soort van prive-aanklager naast de officier van justitie, door ons als 
ongewenst aangemerkt. 
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vooronderzoek en het eindonderzoek in strafzaken. 4  Dit geldt in het bijzon-
der ook ten aanzien van de positie van slachtoffers van delicten. 5  Niettemin 
moet op deze plaats worden benadrukt dat het strafrechtelijk vooronderzoek 
voor slachtoffers in sommige opzichten een zelfstandige betekenis heeft die 
Idemmender is dan voor andere deelnemers aan de procedure het geval is. 
Vanuit het gezichtspunt van de slachtoffers moet namelijk steeds onder ogen 
worden gezien dat een meerderheid van de aangegeven misdrijven door de 
opsporingsautoriteiten niet tot klaarheid wordt gebracht. Een zeer groot deel 
van de delicten die ter kennis van de overheid worden gebracht leidt niet tot 
het achterhalen van de dader, waardoor er op voorhand geen sprake kan zijn 
van een strafrechtelijk vervolg op een `voorbereidend' onderzoek. Als geen 
dader bekend wordt, is vervolging uitgesloten en zal er geen terechtzitting 
plaatshebben. Maar in al die zaken zijn de gevolgen van het delict voor het 
slachtoffer niet minder pijnlijk, en het ligt voor de hand om in dit licht met 
nadruk onder ogen te zien welke betrekkingen er tussen de strafvorderlijke 
overheid en het slachtoffer dienen te bestaan teneinde de negatieve conse-
quenties van een vruchteloze aangifte zoveel mogelijk te beperken. Hier zien 
we dus een zelfstandige functie van het vooronderzoek in strafzaken, die 
eigen eisen stelt aan de juridische vomigeving daarvan. 

Het eigen statuut van het vooronderzoek in relatie tot slachtoffers van 
delicten blijkt ook vanuit een andere invalshoek. De wettelijke regeling van 
het voorbereidend onderzoek dient berekend te zijn op vrij gecompliceerde 
verhoudingen. Zo wordt de positie van de verdachte in die fase principieel 
onderworpen aan de verdragsrechtelijk gewaarborgde praesumptio innocen-
tiae. Dit beginsel is niet van cognitieve aard — het houdt niet een vermoeden 
in omtrent de uitkomst van het geding — maar van normatieve aard: het geeft 
een gedragsvoorschrift aan alle politie- en justitiefunctionarissen om een 
verdachte als onschuldige te bejegenen tot het moment waarop diens schuld 
door een rechter definitief is vastgesteld. 6  De vraag is hoe dit beginsel uit-
straalt in de richting van het slachtoffer. In dit verband wordt nogal eens 
aangenomen — met zoveel woorden of impliciet — dat er sprake is van een 
zekere reflexwerking. Zolang nog niet bij gewijsde is vastgesteld dat een 

4 	Vergelijk naast het Algemeen Deel van ons eerste interimrapport ook R. Verstraeten, 
'Enkele bedenlcingen van een buitenstaander bij het eerste interim-rapport 'Naar een 
nieuw Wetboek van Strafvordering", D&D 2000, p. 256; en T.M. Schalken, 'Naar een 
open systeem van strafvordering'. D&D 2000, p. 249-251. 

5 	A.L.J. van Strien, a.w. p. 233. 
6 	Zie hieromtrent vooral N. Keijzer, 'Enkele opmerIcingen omtrent de praesumptio inno- 

centiae in strafzaken', in: Ch.]. Enschede e.a. (red.), Naar eer en geweten (Liber amico-
rum J. Remmelink), Arnhem 1987, p. 235-253 . 
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dader schuldig is bevonden, zou evenmin in juridische zin over een slachtof-
fer kunnen worden gesproken. Met andere woorden: zolang er aan daders 
zijde nog slechts sprake is van een verdenking, zou er aan de andere kant 
hooguit melding kunnen worden gemaakt van een vermoedelijk slachtoffer, 
en dit zou de juridische positie van dergelijke personen aanmerkelijk com-
pliceren. Deze gedachtengang berust op een denkfout. 7  Het onschuldsver-
moeden is immers noodzakelijk om de rechten en belangen van een ver-
dachte te beschermen en om hem in staat te stellen op een effectieve wijze 
zijn verdedigingsrechten te benutten. Voor een slachtoffer ligt dit geheel an-
ders. Daar is een `vermoeden van niet-slachtofferschap' juist in strijd met de 
belangen van de betroldcene. De analogie met de verdachte gaat dus met op. 
Een gelijke bescherming kan dan ook alleen worden bewerkstelligd door het 
slachtoffer vanaf het moment van de aangifte in juridische zin te bejegenen 
als een echt slachtoffer, totdat het tegendeel naar de maatstaven van het recht 
is gebleken. Deze conceptualisering van het begrip slachtoffer — die aansluit 
bij supra-nationale aanbevelingen op dit terrein — is bijgevolg onmisbaar als 
uitgangspunt van een vruchtbare beschouwing omtrent de inrichting van het 
strafrechtelijk vooronderzoek. 8  

Tegen deze achtergrond komen wij nu toe aan een inventarisatie van 
geldende rechtsregels omtrent de positie van het slachtoffer in de fase van 
het voorbereidend onderzoek in strafzaken. Wij splitsen het overzicht in drie 
onderdelen. Eerst geven wij aan welke regels er zijn en welke systeembepa-
lende kenmerken daarin te ontdekken zijn (paragraaf 1.2). Daarna volgt een 
beknopte beschouwing over de belangrijkste jurisprudentie omtrent de gel-
dende voorschriften, met name sedert de invoering van de Wet-Terwee (pa-
ragraaf 1.3). Dit lijkt ons van belang, omdat uit de jurisprudentie kan blijken 
welke belangen er voor slachtoffers op het spel staan, en in welke mate (en 
dus ook: tot op welke hoogte) daarmee rekening kan worden gehouden in de 
publiekrechtelijke omgeving van het strafproces. Tenslotte vermelden wij 
enige achtergrondinformatie van empirische aard (paragraaf 1.4). Aangezien 
in dit deelrapport veelvuldig zal worden gesproken over een noodzakelijke 
afweging van in aanmerking komende belangen, is het wenselijk om vooraf 

7 	Zie M.E.I. Brienen, E.H. Hoegen, Victims of Crime in 22 European Criminal Justice 
Systems (diss. Tilburg), Nijmegen 2000, P.  30-31. 

8 	Brienen & Hoegen, a.w. p. 30: 'A person who reports to the authorities and claims to be 
a victim should be presumed as such until proven otherwise in order to safeguard his le-
gal rights (...) The guidelines of the Recommendation clearly show that it embraces 
(this) conceptualization of the victim, which is theoretically justified by the victimolo-
gical ground rule that the victim should be allowed to seek redress and participate in the 
criminal justice system'. 
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enig zicht te bieden op de uitkomsten van sociaal-wetenschappelijk onder-
zoek omtrent de wensen en belangen die er voor slachtoffers op dit terrein 
feitelijk op het spel blijken te staan. 

1.2 	Regels en het onderliggend systeem 

De voorschriften omtrent de positie van slachtoffers van delicten in het 
strafgeding zijn in hoofdzaak verspreid over het wetboek van strafvordering 
en lagere regelgeving. 

Ten aanzien van het wetboek moet een belangrijk verschil worden ge-
maakt tussen de situaties \to& en na de invoering van de Wet Terwee in 
1995. In het wetboek van 1926 heeft het slachtoffer een bescheiden plek. Hij 
speelt een rol als ondersteuner van de overheid ten behoeve van de rechts-
handhaving voorzover hem ruimte wordt geboden aangifte of klacht te doen, 
en om als getuige op te treden. Daarnaast kan hij op gdsoleerde punten voor 
eigen belangen opkomen, indien de strafvorderlijke autoriteiten daar onvol-
doende rekening mee (dreigen te) houden. Voorbeelden zijn het klachtrecht 
van art. 12 S v en art. 552a Sv, alsmede de voorzieningen van art. 118 e.v. en 
353 Sv. Tenslotte schept het wetboek van 1926 in beperkte mate de gelegen-
held om een civiele actie tot schadevergoeding te voegen in het strafgeding 
(art. 332-337 Sv). 9  Dit kon — destijds — alleen gebeuren tijdens het onderzoek 
ter terechtzitting. 

De Wet Terwee heeft (met betreldcing tot het onderwerp dat ons thans 
bezig houdt) I°  vooral twee belangrijke veranderingen tot gevolg gehad. In 
technisch opzicht werd de civiele vordering door het slachtoffer in zoverre 
anders geregeld, dat voeging ook mogelijk werd gemaakt gedurende het 
vooronderzoek (art. 51b Sv). De tweede — meer ingrijpende — wijziging was 
de invoering van een aparte titel (titel IIIA) in het eerste boek van het wet-
boek, waarin de belangrijkste bepalingen omtrent 'de benadeelde partij' zijn 
samen gebracht. Vanuit het oogpunt van het stelselmatig karakter van de 
strafvordering, kunnen hierbij enkele kanttekeningen worden geplaatst. Ten 
eerste is opvallend dat de ogenschijnlijk technische verandering van het 
moment waarop een voeging in het strafgeding kan plaatshebben, voor het 
eerst duidelijk wordt gemotiveerd vanuit de wens om onnodige emotionele 

9 	Hieromtrent ook de art. 361, 421, 433 en 444 Sv en de toenmalige begrenzingen van de 
maximale hoogte van de toelaatbare vordering in art. 44 en 56 RO. 

10 Het gaat hier om de inrichting van het vooronderzoek. De afschaffing van de tot dan 
bestaande limieten aan de vordering van de benadeelde partij (met gelijktijdige invoe-
ring van een kwalitatief criterium in art. 361 lid 3 Sv) behoeft op deze plaats dus niet te 

worden toegelicht. 
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nadelen voor het slachtoffer te vermijden die kunnen ontstaan wanneer hij 
wordt verplicht om ter zitting te verschijnen en daar persoonlijk te worden 
geconfronteerd met de verdachte. 11  In de tweede plaats moet worden bena-
drukt dat de Wet Terwee onderdeel is geweest van een grotere operatie. De 
wet zelf bevat vrijwel alleen artikelen die betrekking hebben op de positie 
van het slachtoffer in zaken die het stadium van een openbaar eindonderzoek 
bereiken. En de wet is — in ieder geval uitwendig — beperkt tot het slachtoffer 
in de hoedanigheid van schadelijdende partij. Maar deze wet is ingebed in 
een breder initiatief om binnen het verband van de strafrechtsbedeling meer 
aandacht te besteden aan nader omlijnde belangen van slachtoffers van mis-
drijven. Zo is de achtergrond van de Wet Terwee met nadruk mede gelegen 
in het streven om de positie van het slachtoffer gedurende het vooronderzoek 
te versterken. Dit werd onder andere gevoed door de onvrede met de wijze 
waarop de zogenoemde richtlijnen-Vaillant in de praktijk (gebrekkig) wer-
den toegepast. 12  Dit brengt ons tot een derde kanttekening. Waarschijnlijk de 
grootste betekenis van de Wet Terwee is gelegen in de omstandigheid dat de 
introductie van een aparte titel in het wetboek heeft geleid tot een erkenning 
van het slachtoffer als een betrokkene in het strafgeding. Het symbolische 
gewicht van deze ingreep mag niet worden onderschat." Vanaf de invoering 
van deze wet wordt de slachtofferzorg binnen de strafrechtspleging niet lan-
ger gezien als iets vrijblijvends, maar als een noodzakelijke voorziening die 
het behoorlijk functioneren van het systeem raakt. Daar staan evenwel twee 
beperkingen tegenover. Ten eerste staat de Wet Terwee nog sterk in het te-
ken van de financiele belangen van slachtoffers. De rechten die in art. 51a 
e.v. Sv aan het slachtoffer zijn toegekend, zijn allemaal gekoppeld aan de 
hoedanigheid van benadeelde partij, een status die een slachtoffer verlcrijgt 
door zich met een vordering tot schadevergoeding te mengen in het geding. 
Van een aparte rechtspositie voor `slachtoffers' als zodanig — dus los van het 
perspectief van geldelijk schadeherstel — is nog geen sprake. De tweede be-
perking vloeit voort uit de omstandigheid dat de nieuwe titel (IIIA) met pro-
cessuele rechten enigszins is geparachuteerd in het wetboek. Dat wil zeggen: 
de ingevoegde titel erkent een relatief nieuwe deelnemer aan het geding, 

11 Zie voor de achtergronden het rapport van de Commissie-Terwee, de Commissie wette-
lijke voorzieningen slachtoffers in het strafproces, Wetteltjke voorzieningen slachtoffers 
in het strafproces, Den Haag 1988. 

12 Daarom zijn ook gelijktijdig met de invoering van de wet nieuwe circulaires van kracht 
geworden, de zogenaamde Richtlijnen Terwee d.d. 22 maart 1995, Stcrt. 1995, 65. 

13 `Symbolisch' wordt hier opgevat in een positieve zin van het woord. Zie reeds M.S. 
Groenhuijsen, 'De rode draad: goed nieuws voor slachtoffers van delicten', AAe 1989, 
p. 740-751. 
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maar er bestaat geen dogmatische structuur waarin diens plek op een uitge-
balanceerde wijze in verband kan worden gebracht (of: gedacht) met die van 
de overige participanten. Het komt er kort gezegd op neer dat de wetgever 
een nieuwe deelnemer heeft aangewezen, maar verzuimd heeft om een meet 
omvattend idee te ontwikkelen omtrent diens betrekkingen met de reeds 
aanwezige betrokkenen in de diverse fasen van de strafrechtelijke procedure. 

De rechtspositie van slachtoffers van delicten wordt naar geldend recht 
voorts voor een belangrijk deel bepaald door de inhoud van richtlijnen. Dat 
is vooral het geval voor de fase van het vooronderzoek. Daarom geven wij 
de inhoud van de belangrijkste voorschriften hieronder weer. 

De meest generieke richtlijn is de zogeheten `Aanwijzing slachtoffer-
zorg' uit 1999. 14  In deze aanwijzing worden drie basistaken omschreven 
voor de politie en justitie in relatie tot de slachtofferzorg: 
a een correcte en waar nodig persoonlijke bejegening van het slachtoffer; 
b 

	

	het zo snel mogelijk verstrelcken van duidelijke en relevante infonnatie; 
en 

c het optimaal benutten van mogelijkheden tot schaderegeling in het ka-
der van de strafzaak. 

Voor de politie worden deze taken in een aantal rubrieken uitgewerkt. 
De politie wordt verplicht de aangifte van een slachtoffer op zorgvuldige 
wijze op te nemen. Daarbij wordt algemene informatie verstrekt over de 
gang van zaken volgend op de aangifte, over de mogelijkheden tot schade-
vergoeding, en wordt aan het slachtoffer gevraagd of hij van de ontwikkelin-
gen na de aangifte op de hoogte wenst te worden gehouden. De politie is 
voorts verplicht om relevante informatie over het slachtoffer (diens schade, 
bewijsstukken daarvan etc.) en hun bemoeienis met het slachtoffer in of bij 
het aangifteverbaal op te nemen. Tenslotte moet de politie proberen om in 
daarvoor in aanmerking komende gevallen l5  in een zo vroeg mogelijk stadi-
um een schaderegeling tot stand te brengen. 

Als de zaak op het parket wordt ingeschreven, stelt het openbaar mi-
nisterie het slachtoffer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. Het OM 
houdt het slachtoffer dat daar prijs op stelt vervolgens op de hoogte van de 
voor hem relevante beslissingen in de strafzaak. In geval van een `ernstig 

14 Dit is een aanwijzing in de zin van art. 130 lid 4 RO, aficomstig van het College van 
procureurs-generaal, rid. 29 juni 1999, geldig van 1 augustus 1999 tot 1 augustus 2003, 
Stert. 1999, 141. 

15 Criteria die daarbij worden aangelegd, zijn: een verdachte en een slachtoffer bij de zaak 
betrokken, eenvoudige zaak, en maximaal f 1500 schade die in een keer kan worden 
betaald. 
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delict' wordt het slachtoffer gevraagd of hij prijs stelt op een gesprek met de 
behandelend officier van justitie voorafgaand aan de terechtzitting. Ook het 
OM moet trachten zoveel mogelijk een schaderegeling tussen de verdachte 
en het slachtoffer tot stand te brengen, bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk 
stadium van de procedure. In dit verband is afzonderlijk bepaald dat wanneer 
de verdachte meewerkt aan een schaderegeling, het openbaar ministerie 
daarmee rekening zal houden bij de verdere afdoening van de strafzaak. Het 
belang van het slachtoffer bij schadevergoeding moet door de officier van 
justitie worden meegewogen bij het nemen van een vervolgings- en afdoe-
ningsbeslissing. Heeft het slachtoffer kenbaar gemaakt schadevergoeding te 
wensen en het openbaar ministerie besluit desondanks niet tot het instellen 
van vervolging — of voegt het feit ad informandum bij andere zaken — dan 
wordt dit aan het slachtoffer meegedeeld waarbij wordt gewezen op het 
klachtrecht van art. 12 S v. Met het oog op de voeging van het slachtoffer als 
benadeelde partij is — ook in deze aanwijzing I6  — bepaald dat na de positieve 
vervolgingsbeslissing aan het slachtoffer een voegingsformulier wordt toe-
gezonden en dat hij op de hoogte moet worden gesteld van de plaats, datum 
en tijdstip van de terechtzitting. Na voeging moet het openbaar ministerie het 
slachtoffer desgevraagd uitdrukkelijk de mogelijkheid bieden de stulcken van 
het geding in te zien (art. 51d Sv). Bij de appointering — de beslissing op 
welke termijn de verdachte wordt gedagvaard — dient het OM zoveel moge-
lijk rekening te houden met de belangen van het slachtoffer. Voor de situatie 
dat de zaak reeds aanhangig is bij de rechtbank zijn nog drie voorschriften 
vermeldenswaard: 
— na aanhouding van de zaak brengt het OM het slachtoffer op de hoogte 

van plaats en tijd van de nieuwe zitting; 
— bij een keuzemogelijkheid tussen een geldboete en een schadevergoe-

dingsmaatregel, verdient het de voorkeur om de strafeis te richten op 
het laatste; en 

— het openbaar ministerie moet de belangen van het slachtoffer laten 
meewegen in de beslissing om al dan niet in hoger beroep of in cassatie 
te pan 7 . 

16 Dit staat immers ook in art. 167 lid 3 Sv. 
17 Dat daaromtrent beperkingen gelden, blijkt bijvoorbeeld uit HR 26 februari 2002 

AD7011. De A-G werd — kort gezegd — niet ontvankelijk verklaard in zijn cassatiebe-
roep, dat uitsluitend was gericht tegen de niet-ontvankelijkheid door het Hof van de be-
nadeelden in hun vordering. De wet voorziet niet in de mogelijkheid, dat de benadeelde 
zelfstandig in cassatie komt. 
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Slachtofferschap kan diep ingrijpen in een mensenleven. De gevolgen van 
misdrijven voor hen die daardoor worden gedupeerd, zijn veelal zwaarwe-
gender dan tevoren kon worden voorzien. 18  Toch moet ook op dit punt ver-
schil worden gemaakt. De Nederlandse regelgever heeft al langere tijd inge-
zien dat sommige categorieen slachtoffers kampen met bijzondere proble-
men — dan wel specifieke belangen hebben — waamiee in het verband van de 
strafvordering zoveel mogelijk rekening dient te worden gehouden. Het 
meest prominente voorbeeld hiervan wordt gevormd door de slachtoffers van 
zedendelicten. Al in 1986 zijn ten behoeve van deze groep de richtlijnen De 
Beaufort ingevoerd. De achtergrond van deze differentiatie in bejegening 
was dat een seksueel geweldsmisdrijf een zodanig ernstige inbreuk vormt op 
de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer, dat bijzondere aandacht dient 
te worden besteed aan een adequate taakvervulling door — met name — de 
politie. In 1999 werd hieromtrent de `Aanwijzing bejegening slachtoffers 
van zedendelicten' van kracht. 19  

Uitgangspunt is dat het opnemen van een aangifte in deze sector een 
aparte deskundigheid vereist. Daarom moeten binnen ieder korps voldoende 
getrainde specialisten aanwezig zijn om een meldingsgesprek te kunnen voe-
ren en een aangifte op te nemen. Gelet op de redelijke verwachtingen van 
slachtoffers op dit terrein, moeten met name ook vim/welt* rechercheurs 
voor deze taak beschikbaar zijn. Opmerkelijk is dat de aanwijzing voorts 
bepaalt dat politiemensen die niet speciaal zijn belast met de behandeling 
van zedenzaken, zich niet verder inlaten met deze dossiers dan strikt nood-
zakelijk is. 

De aangifte wordt met bijzondere waarborgen omgeven. Enerzijds om 
een empatisch klimaat te bewerkstelligen, maar anderzijds ook om voldoen-
de aandacht te besteden aan het algemene belang van waarheidsvinding. 2°  
Aanbevolen wordt om met `verhoorkoppels' te werken: dit draagt bij aan het 
professioneel opnemen van de aangifte, het vergemakkelijkt een Tritische 
beschouwing' en het verkleint de kans op beInvloeding door de verhorende 
ambtenaar. Desgewenst kan het horen plaatshebben op een andere plaats dan 
het politiebureau en in aanwezigheid van een vertrouwenspersoon van het 
slachtoffer. Er worden, aldus de aanwijzing, geen vragen gesteld die de in-
druk kunnen wekken dat de integriteit van het slachtoffer in twijfel wordt 

18 Wij komen hier nog op terug in par. 1.4 hieronder. 
19 Ook deze aanwijzing van het college van PG's berust op art. 130 lid 4 RO. Inwerking-

treding per 1 oktober 1999, gewijzigd per 1 april 2001, looptijd tot 1 oktober 2003. Zie 
Stcrt. 1999, 174 en Stcrt. 2001, 64. 

20 Op dit laatste punt wordt in de vigerende aanwijzing meer nadruk gelegd dan in de 
richtlijnen De Beaufort. 
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getroken. In het belang van het onderzoek kan het verhoor op geluidsband 
worden opgenomen, tenzij het slachtoffer daar (gemotiveerd) zwaarwegende 
bezwaren tegen heeft. 

Ten aanzien van het opsporingsonderzoek in deze zaken is uitdrulckelijk 
bepaald dat de anonimiteit van slachtoffer en verdachte zoveel mogelijk 
wordt gewaarborgd. Inbeslagneming van voorwerpen van het slachtoffer 
vindt plaats in overleg met het slachtoffer. Een confrontatie tussen verdachte 
en slachtoffer wordt zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd: het slachtoffer 
moet instemmen, hij wordt niet kenbaar voor de verdachte en kan zich laten 
bijstaan door een vertrouwenspersoon. 

Forensisch-medisch onderzoek wordt in beginsel verricht door een arts 
waarmee de politie een vaste relatie heeft, maar als het slachtoffer voor een 
andere dokter Iciest, wordt dit gerespecteerd. Indien het slachtoffer niet wenst 
mee te werken aan dergelijk onderzoek, worden de consequenties daarvan 
uitgelegd. 

Ten behoeve van een adequate nazorg wordt in de aanwijzing gewezen 
op het belang van goede samenwerlcing van de politie met andere instellin-
gen en van participatie in hulpverleningsnetwerken. Van elke politieregio 
wordt verwacht dat er algemene procedures worden opgesteld en gevolgd 
voor de opvang van slachtoffers van zedendelicten en hun doorverwijzing 
naar andere partners in het netwerk. 

Tenslotte bepaalt de aanwijzing dat over gepleegde zedenmisdrijven 
slechts met uiterste terughoudendheid mededelingen worden gedaan aan de 
pers. 

Voor een beperkte categorie zedendelicten zijn nog aanvullende regels ge-
steld in de Vianwijzing opsporing seksueel misbruik in afhankelijkheidsre-
laties' . 21  Nog nadrukkelijker dan bij de overige zedendelicten staat deze 
aanwijzing in het teken van het beheersen van de spanning tussen enerzijds 
een waardige omgang met slachtoffers en anderzijds het publieke belang van 
adequate waarheidsvinding en het vermijden van ongerechtvaardigde be-
schuldigingen aan het adres van verdachten. Te dien einde worden vier fasen 
in de opsporing onderscheiden. 

Ten eerste een informatief gesprek, de zogeheten melding. Deze voorfa-
se van de aangifte wordt in de aanwijzing genormeerd ter bevordering van 
zorgvuldigheid, controleerbaarheid en neutraliteit. Het meldingsgesprek 
vindt ten laatste vijf dagen na het eerste contact met de politie plaats. Het 

21 Gebaseerd op art. 130 lid 4 RO; inwerlcing getreden per 1 oktober 1999, gewijzigd per 1 
april 2001, geldig tot 1 oktober 2003; zie Stcrt. 1999, 174 en Stcrt. 2001, 64. 
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wordt gevoerd door een daartoe opgeleide deskundige rechercheur. De me!-
der — die zich ter morele ondersteuning mag laten bijstaan door een vertrou-
wenspersoon — moet in het gesprek de kans krijgen om zijn hele verhaal te 
vertellen. De politie geeft aan wat de consequenties van een aangifte zijn en 
hoe in het concrete geval de kansen voor de opsporing liggen. De kern van 
het gesprek is dat de melder weet wat er gaat gebeuren met een eventuele 
aangifte. Hij krijgt uitleg over hulpverleningsmogelijkheden maar er wordt 
ook gewezen op de gevolgen van een valse aangifte. De aanwijzing stelt 
voorts: 'De toonzetting van het gesprek over de consequenties van een aan-
gifte is voorlichtend en uitleggend.' 

De echte aangifte vindt in beginsel n  plaats op een later moment. De 
aangifte wordt zo mogelijk opgenomen door de rechercheur die eerder met 
het slachtoffer heeft gesproken, maar nu vergezeld door een collega. Dit ver-
hoorkoppel gaat tamelijk doelgericht te werk. De aangever wordt geobser-
veerd en zijn relaas wordt lcritisch beschouwd. Met het oog op de waarheids-
vinding wordt het gesprek opgenomen op geluidsband. Er is geen bezwaar 
tegen als het slachtoffer zich bij de aangifte laat bijstaan door een vertrou-
wenspersoon, maar er moet steeds naar worden gestreefd het slachtoffer 
tenminste eon keer apart te horen. Bij de aangifte verandert er echt iets ten 
opzichte van de voorafgaande fase: 

'Afwijkend van het informatieve gesprek is de toonzetting sturend en doorvragend. 
Het gaat nu Met meer alleen om de grote lijn maar ook om het doorvragen soms op 
detailniveau, hoe confronterend voor de aangever dit soms ook kan zijn. Inconsis-
tenties in een aangifte worden aan de orde gesteld, niet met de bedoeling om de aan-
gifte in twijfel te trekken maar om een bruikbare aangifte te verkrijgen. De houding 
is kritisch en neutraal.' 

Indien de aangifte wordt gedaan door een wettelijk vertegenwoordiger van 
een minderjarige, wordt het slachtoffer als getuige gehoord. Is het slachtoffer 
tussen 4 en 12 jaar oud, dan vindt het gesprek in beginsel in een verhoorstu-
dio plaats en wordt het audio-visueel geregistreerd. 

De derde fase is die van de opsporing na de aangifte. De betrokken po-
litiemensen zijn verplicht om steeds te overleggen met de officier van justitie 
omtrent de vraag hoe verder te gaan. Voor het inrichten van een opsporings-
onderzoek gelden in beginsel geen andere eisen dan in andere zware zaken. 
Maar uit de aanwijzing blijkt toch van een bijzondere voorzichtigheid, die 

22 Soms zijn er redenen om de aangifte direct aansluitend aan het meldingsgesprek op te 
nemen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich na een lenge periode van nadenken heeft 
gemeld, als politieel ingrijpen is geindiceerd of als het gaat om een duidelijke zaak 
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zijn grondslag vindt in de precaire belangen die hier evident op het spel 
staan: 

'Er kunnen indicaties zijn om zeer terughoudend te zijn om een redelijk vermoeden 
van schuld aan te nemen op grond van een enkele aangifte. Dit is met name het ge-
val als de aangifte vaag en algemeen is.' 

Een nadere waarborg om een prudent optreden te bevorderen is ook dat de 
politie wordt voorgeschreven een zogenaamde `expertisegroep' 23  te consul-
teren indien de aangifte aspecten heeft die verbonden zijn met herinneringen 
voor de derde verjaardag, met ritueel misbruik, of met hervonden herinne-
ringen (eventueel na therapeutische behandeling). In het kader van een zorg-
vuldige omgang met alle betrokkenen is voorts bepaald dat een onderzoek in 
deze zaken in beginsel met wordt afgerond voordat een gesprek heeft plaats-
gehad met degene tegen wie de aangifte is gericht. 

De laatste fase is die waarin het gaat om de toepassing van dwangmid-
delen. Op dit punt is de aanwijzing nauwelijks nog gericht op het omlijnen 
van een rechtspositie van slachtoffers. De regels beogen vooral de legitieme 
belangen te beschermen van degene tegen wie de beschuldiging is gericht: 

Tij de toepassing van dwangmiddelen tegen verdachten is het noodzakelijk om 
voor ogen te houden dat het vaak om zeer ernstige zaken gaat waarbij niet alleen de 
aangever maar ook de verdachte en (andere) familie zich in zeer kwetsbare posities 
bevinden. Leedtoevoeging door de inzet van bepaalde dwangtniddelen moet zo ge-
ring mogelijk worden gehouden. In het bijzonder geldt dat ten aanzien van de beslis-
sing om een verdachte aan te houden en in verzekering te stellen en de wijze waarop 
dat gebeurt. De mate van zichtbaarheid van een aanhouding moet in die beslissing 
worden betrokken. Steeds moet overwogen worden of volstaan kan worden met een 
uitnodiging aan de verdachte om vrijwillig op het bureau te verschijnen.' 

In dit verband is tevens bepaald dat toestemming voor aanhouding slechts 
kan worden verleend nadat de officier van justitie zelf kennis heeft genomen 
van de inhoud van de aangifte. 

Van geheel andere aard dan de zojuist weergegeven regeling is de 
`Aanwijzing tweede beoordeling ("second opinion") opsporingson- 

4- 

waarin nader beraad geen toegevoegde waarde heeft. 
23 In een bijlage bij de aanwijzing zijn samenstelling en werkwijze van de expertisegroep 

omschreven. Voor ons onderwerp is van belang dat per zaak een groep van drie perso-
nen wordt samengesteld, afkomstig uit de disciplines a. klinisch psychologen, psychia-
ters en pedagogen; b. in de functieleer gespecialiseerde psychologen; en c. ervaren ze-
denrechercheurs. 
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derzoek'. 24  Hierbij gaat het om het openen van een mogelijkheid om het 
verloop van het opsporingsonderzoek te laten heroverwegen door deskundi-
ge, onafhankelijke derden. In feite wordt hier een voorziening geopend die 
het gevolg is van een wettelijke ondemormering van het voorbereidend on-
derzoek in strafzalcen. 25  Voor het toezicht op de vervolgingsbeslissing is 
wettelijk in een rechterlijke toetsing voorzien (art. 12 e.v. Sv resp. art. 
250/262 Sv). Dat is niet het geval voor de wijze waarop een opsporingson-
derzoek is uitgevoerd. Daarom heeft het college van procureurs-generaal 
geoordeeld dat er ten aanzien van richtinggevende beslissingen in gevoelige 
zaken een aanvullende waarborg moet zijn die de professionaliteit van de 
opsporing kan versterken. Gelet op deze ratio, zijn belangrijke beperkingen 
aangebracht op het gebruik van de mogelijkheid van een tweede beoorde-
ling.26  Het kan alleen op verzoek van degene die door een misdrijf is bena-
deeld, dus het slachtoffer of een nabestaande. 27  Ten tweede is vereist dat het 
gaat om een emstig misdrijf waardoor de rechtsorde serieus is gescholct. En 
ten derde is een verzoek uitgesloten wanneer een rechter (hetzij in een GVO, 
hetzij ter terechtzitting) bij de zaak is betrokken. Aan de ene kant staat dus 
het belang van het bevorderen van de professionaliteit en de legitimiteit van 
het opsporingsonderzoek; aan de andere kant dient het algemene belang te 
worden bewaakt dat met zich meebrengt dat bijvoorbeeld geen hopeloze on-
derzoeken worden doorgezet, kansloze zaken aanhangig worden gemaakt en 
beginselen als rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid en opportuniteit in de knel 
komen. 

Het verzoek tot een tweede beoordeling moet worden gericht aan de 
hoofdofficier van justitie. Deze legt zijn voorlopige beslissing op het verzoek 
voor aan het college van P-G's. Als tot een extra beoordeling wordt besloten, 
geeft het college een daartoe strekkende opdracht aan het beoordelingsteam. 
Dit team bestaat uit e'en of meer officieren van justitie of advocaten-generaal 
met grote ervaring in het leiden van de soort van zaken waar het hier om 

24 Eveneens berustend op art. 130 lid 4 RO; van kracht tussen 1 maart 2000 en 1 maart 
2004; Stcrt. 2000, 43. 

25 Zie hieromtrent ons tweede interimrapport Ha vooronderzoek in strafzaken, vooral 
deelrapport 4, 'Vervo'ging en rechtsbeschenning' (J.B.H.M. Simmelink & Y.G.M. 
Baaijens-van Geloven), p. 387-496. 

26 	̀Deze tweede beoordeling mag', aldus de aanwijzing, '(naast het strafrechtelijke traject) 
niet verworden tot can alternatieve appelinstantie. Het systeem van strafvordering is een 
uitgekiend systeem van 'checks and balances', waarbij de belangen van alle betrokke-
nen zijn meegewogen. Om die reden concentreert daze aanwijzing zich op het opspo-
ringsonderzoek, waar een extra beoordeling wel nadrukkelijk een meerwaarde kan heb-
ben.' 

27 Terzijde merken wij op dat een tweede beoordeling ook kan worden uitgelokt door de 
betrokken zaaksofficier zelf. 
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gaat; en een of meer deskundigen op het terrein van de recherche uit politie-
kring. Deze personen dienen voldoende distantie te hebben. Zij mogen dus 
op geen enkele wijze eerder bij het onderzoek betrokken zijn geweest en 
moeten afkomstig zijn van buiten het arrondissement resp. de politieregio 
waar het in het onderzoek om gaat. 

De aanwijzing is uiterst summier omtrent de (rechts)gevolgen van een 
tweede beoordeling. Hier worden slechts twee passages aan gewijd. Ten eer-
ste: 

'De politie en de officier van justitie die de leiding over de opsporing heeft, zijn en 
blijven verantwoordelijk voor de keuzen die gemaakt worden in de opsporing. Geen 
enkel systeem van tweede beoordeling doet daar lets aan af.' 

'De uitkomsten van de beoordeling worden schriftelijk verstrekt aan de desbetref-
fende hoofdofficier, die de benadeelde inlicht. Het stuk met de bevindingen wordt, 
samen met de conclusie die de hoofdofficier hieraan verbindt, aan het zaaksdossier 
toegevoegd en bovendien aan het College ter beschilcicing gesteld.' 

Zowel op internationaal niveau als in Nederland wordt algemeen aangeno-
men dat een slachtoffer binnen de strafrechtelijke procedure er recht op heeft 
dat zijn persoonlijke levenssfeer wordt beschermd. Het is evenwel allerminst 
duidelijk welke implicaties deze aanspraak heeft en welk bereik daaraan 
moet worden toegekend. Een deel van de privacybescherming kan worden 
gerealiseerd door middel van terughoudende berichtgeving aan de media. 
Over dat onderwerp gaat de `Richtlijn voorlichting opsporing en vervol-
ging' • 28  In de richtlijn wordt voorop gesteld dat zo groot mogelijke openheid 
behoort te worden betracht, zodat het uitgangspunt luidt: `openbaar, ten-
zij...' . Het OM zal derhalve relevante informatie verstrekken, behalve wan-
neer dat in strijd zou zijn met de belangen van opsporing en vervolging, of 
indien dat onverenigbaar zou zijn met het in acht nemen van de persoonlijke 
levenssfeer van de verdachte, het slachtoffer, nabestaanden, aangevers of 
getuigen. In die situaties maakt het openbaar ministerie een belangenafwe-
ging, die niet steeds in het voordeel van de openbaarheid zal uitvallen. De 
richtlijn zelf komt op dit punt niet verder dan de vaststelling: 'De belangen-
afweging in een concrete zaak kan complex zijn en zal bovendien verschil-
lend uitvallen in de diverse stadia van de opsporing en vervolging.' Interes- 

28 	Richtlijn van 26 november 1997, van lcracht per 1 februari 1998, Stcrt. 1998, 17. Hier- 
mee verviel de Richtlijn informatieverstrekking en voorlichting door politie en Open-
baar Ministerie aan de media in en over strafzaken' (Stcrt. 1992, 86). 
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sant is dan ook dat in een bijlage bij de onderhavige richtlijn een aantal 
`vuistregels' worden geformuleerd die bij deze belangenafweging moeten 
worden toegepast. De lijst van criteria — die overigens aan de jurisprudentie 
zijn ontleend — omvat de volgende maatstaven. Over voorgenomen opspo-
ringshandelingen worden als regel geen mededelingen gedaan. De bericht-
geving van de zijde van het OM dient objectief en zakelijk van loon te zijn. 
Onnodige (dis)kwalificaties dienen zoveel mogelijk achterwege te blijven. 
Bij het verstrekken van gegevens omtrent de persoon van de verdachte moet 
een afweging worden gemaakt tussen het belang van openbaarheid enerzijds 
en het belang dat de betrokkene daardoor publiekelijk herkenbaar wordt an-
derzijds. Pas aan het eind van de opsomming van `vuistregels' komt de posi-
tie van het slachtoffer uitdrukkelijk in beeld: 

Wan slachtoffers, nabestaanden, getuigen en aangevers worden geen gegevens aan 
de media verstrekt die er toe kunnen leiden dat de identiteit van deze personen of 
instellingen bekend wordt, tenzij de identiteit al zodanig algemeen bekend is dat de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in redelijkheid niet meer te verzekeren 
valt. Dit betekent dat in de regel dient te worden volstaan met de vermelding van 
leeftijd, geslacht en woonplaats.' 

Dit deelrapport is gericht op het ontwerp van een systematisch verantwoorde 
rechtspositie van slachtoffers van delicten gedurende het voorbereidend on-
derzoek. Doel van het voorafgaande overzicht is om te zien in hoeverre het 
geldende recht reeds kan worden beschouwd — of: kan worden gereconstru-
eerd — als een (begin van een) systeem, dat wil zeggen: als een verzameling 
regels waar gemeenschappelijke normatieve uitgangspunten aan ten grond-
slag liggen. De voorafgaande beschouwingen hebben in ieder geval duidelijk 
gemaakt dat er een vrij groot aantal voorschriften van toepassing is op de 
positie van het slachtoffer in de voorfase van het strafgeding. Wat de inhoud 

van die bepalingen betreft, kan naar ons oordeel een belangrijk verschil wor-
den vastgesteld met de eerder genoemde wetsartikelen omtrent de rol van de 
benadeelde zoals die in de Wet Terwee gestalte heeft gekregen. In het wet-
boek, zo zagen wij eerder, is de rol van het slachtoffer vrijwel exclusief ge-
regeld vanuit het perspectief van diens hoedanigheid als benadeelde partij, 
die een civielrechtelijke aanspraak op schadevergoeding binnen het strafge- 
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ding tot gelding kan brengen. 29  Een tweede kenmerk dat wij hebben bloot-
gelegd, is dat de desbetreffende bepalingen zo'n 10 jaar geleden binnen het 
wetboek zijn geparachuteerd, zonder dat dit gepaard ging met een brede af-
weging van andere belangen die in de strafvordering een rol spelen. 

De richtlijnen en `aanwijzingen' omtrent het vooronderzoek laten een 
ander beeld zien. In de eerste plaats valt op dat er in de weergegeven docu-
menten voortdurend aandacht wordt besteed aan de positie van 'het slachtof-
fer' . Het gaat niet alleen om een benadeelde partij, niet alleen om een parti-
culier die schade heeft geleden, maar eerst en vooral om de persoon die door 
een strafbaar feit is getroffen. En daarnaast zien we in de genoemde richtlij-
nen een in verhouding tot het wetboek meer integrale afweging van de in 
aanmerking komende belangen. 

Voorzover het gaat om de belangen van het slachtoffer, berusten de 
richtlijnen op de dragende gedachte dat er meer op het spel staat dan alleen 
financiele aanspraken. De richtlijnen kennen wel degelijk een procespositie 
toe aan het slachtoffer als zodanig. Ook het eerder gesignaleerde probleem 
dat in een vroeg stadium nog niet vast staat of een verdenking wel tot een 
veroordeling kan leiden, staat volgens de vigerende `aanwijzingen' niet in de 
weg aan het erkennen van een aangever als slachtoffer totdat in rechte van 
het tegendeel is gebleken. De erkenning van de status van `slachtoffer' 
brengt met zich mee dat diens immateriele — deels emotionele — belangen 
mede bepalend zijn voor de inrichting van het voorbereidend onderzoek. 
Concreet betekent dit tweeerlei. Ten eerste worden de officials binnen de 
procedure verplicht om bij het nemen van alle relevante beslissingen reke-
ning te houden met de belangen van het slachtoffer. Dit houdt uiteraard niet 
in dat die belangen steeds de doorslag moeten geven, maar wel dat daaraan 
een gewicht behoort te worden toegekend dat nog verenigbaar is met de ove-
rige publiekrechtelijke doelstellingen die gedurende het verloop van de pro-
cedure moeten worden bevorderd. Ten tweede leidt de aandacht voor imma-
teriele aspecten tot een reeks van bejegeningsvoorschriften. Het tonen van 
begrip en respect — en binnen zekere grenzen: empathie — staat los van de 
financiele afwikkeling van de zaak, doch vormt een essentieel onderdeel van 
de voorschriften die de verhouding tussen de strafvorderlijke overheid en het 
slachtoffer bepalen. Beide elementen, nog aangevuld met een ruime reeks 

29 De enige belangrijke (principiele) uitzondering hierop wordt gevormd door het klacht-
recht van art. 12 e.v. Sv. Deze vorm van controle op de vervolgingsbeslissing is van-
ouds hecht in onze strafvordering verankerd. Zie bijvoorbeeld ook de circulaire van 21 
mei 1969 (Staats- en strafrecht nr. 234/269), `Beleid van het openbaar rninisterie inzalce 
afdoening van klachten in het algemeen en toepassing van art. 12 van het Wetboek van 
Strafvordering'. 
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van verplichtingen om informatie te verstrelcken omtrent de loop en de 
voortgang van het onderzoek, beogen onmiskenbaar om een proces van ver-
vreemding tegen te gaan. De richtlijnen onderstrepen dat de overheid het 
slachtoffer moet bejegenen als een betrokkene, niet als een buitenstaander of 
als een instrument dat naar believen kan worden ingezet als hulpmiddel 
(aangever en getuige) teneinde een strafrechtelijke veroordeling van de ver-
dachte te bewerkstelligen. 

De richtlijnen zijn nog in een ander opzicht instructief ter voorbereiding 
van een systematisch gefundeerde procespositie van het slachtoffer in het 
vooronderzoek. De gereleveerde regels maken duidelijk dat differentiatie 
geboden is. Het ene slachtoffer is het andere niet. Afhankelijk van het type 
delict waar het in een concreet geval om gaat, kunnen totaal verschillende 
belangen om voorrang vragen. In veel betrekkelijk eenvoudige gevallen van 
vermogenscriminaliteit staat het belang van schadeherstel voorop, in andere 
situaties — bijvoorbeeld bij levens- en bij zedendelicten — moet de bejegening 
van het slachtoffer er vooral op zijn gericht om aanvullende emotionele be-
lasting te vermijden en de verwerking van het delict te bevorderen. De be-
trokken richtlijnen zijn hierop berekend. Daarbij moet evenwel tweeerlei 
worden aangetekend. Ten eerste houdt differentiatie niet in dat er geen ge-
meenschappelijke elementen zijn. Die zijn er wel degelijk. Zo blijkt uit de 
richtlijnen terecht dat in alle zaken, hoe ernstig ook, als een minimum-
element van zorg moet worden bezien of er gedurende het vooronderzoek 
kan worden toegewerkt naar een schaderegeling. Dus zelfs in gevallen 
waarin op voorhand vast staat dat een verderstrekkende punitieve reactie in 
de vorm van een vrijheidsstraf onvennijdelijk is, zal er toch reeds in het 
vooronderzoek moeten worden bezien of er mogelijkheden bestaan de finan-
ciele schade van het slachtoffer (al was het maar ten dele) te doen vergoe-
den. De tweede kanttekening is systematisch minstens van even groot be-
lang. Uit de vermelde richtlijnen blijkt onmiskenbaar dat een intensievere 
aandacht voor de gemoedstoestand van een slachtoffer zorgvuldig kan en 
moet worden afgewogen tegen de belangen van de verdachte bij een faire 
procedure, met strikte waarborgen voor een adequate waarheidsvinding. 
Compassie met een meer of minder kwetsbare categoric slachtoffers impli-
ceert dus allerminst dat er lichtvaardiger kan worden omgesprongen met de 
overige primaire verantwoordelijkheden van politie en justitie in het vooron-
derzoek. Integendeel. Dit wordt naar ons oordeel duidelijk gedemonstreerd 
in de trits van `aanwijzingen' omtrent de bejegening van slachtoffers van 
delicten in het algemeen, van slachtoffers van zedendelicten, en van slacht-
offers van sexueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties. We zien hierin een 
opklimmende reeks van bejegeningsvoorschriften die een passend aan-
dachtsniveau moeten garanderen voor de specifieke behoeften van de be- 
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trokken aangevers. Maar tegelijk weerspiegelen de richtlijnen op dit punt een 
evenzeer stijgende zorg om onterechte beschuldigingen te voorkomen of te 
onthullen en om negatieve effecten daarvan voor de verdachte zoveel moge-
lijk te beperken. Het meest sprekend is dit het geval bij de aangifte van sek-
sueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties. De zorg voor een passende op-
yang van slachtoffers is hier het meest uitgebreid, maar tegelijkertijd zijn 
juist bij deze gevallen de meest indringende voorschriften van kracht om een 
objectieve toetsing van het verhaal van het slachtoffer te bevorderen en om 
vervolgens een beschadigende toepassing van strafvorderlijke dwangmidde-
len zoveel mogelijk te vermijden. Dit model van corresponderende en in 
sommige opzichten compenserende aanspraken kan ook voor de toekomst 
een nuttig uitgangspunt opleveren voor de invulling van een adequate 
rechtspositie van het slachtoffer in het voorbereidend onderzoek in strafza-
ken. 

De voorlopige slotsom op grond van het voorafgaande luidt dat het 
slachtoffer inmiddels algemeen is erkend als een zelfstandige betrokkene bij 
het strafrechtelijke vooronderzoek. Dit wordt ook onder woorden gebracht in 
een brief hieromtrent van de minister van Justitie aan het parlement: 

Ten goed verankerde slachtofferzorg accessoir aan het strafproces (strafrechtketen) 
en in een aantal gevallen een goede nazorg, waaronder de mogelijkheid tot herstel-
bemiddeling, zonder tekort te doen aan de zelfredzaamheid van burgers, is een we-
zenlijk onderdeel van een goede justitie en een rechtvaardige samenleving.' 3°  

De minister spreekt over een wezenlijk onderdeel van een goede justitie en 
een rechtvaardige samenleving. Dit sluit aan bij de gedachte — die in de af-
gelopen decennia gaandeweg tot een heersende mening is geworden — dat de 
slachtofferzorg behoort tot de kerntaken van politie en justitie. Welnu, als de 
slachtofferzorg gedurende het vooronderzoek een zo integrerend bestanddeel 
is geworden van het strafrechtelijk apparaat, dan is toch wel verwonderlijk 
dat daarvan niets terug te vinden is in de normering binnen het wetboek van 
strafvordering. Het is dan ook de vraag in hoeverre dit zo zou moeten blijven 
in een systematische herordening van de stof. Alvorens dieper in te gaan op 
deze vraag, wenden wij eerst de blik in de richting van de jurisprudentie 
omtrent thans bestaande regelgeving. 

30 De positie van het slachtoffer in het strafproces, brief van de minister van Justitie aan 
de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 26 juni 2000, 27 213, nr. 
1, p. 4. 
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1.3 	Enige rechtspraak omtrent de Wet Terwee. 

Voor de goede orde: we zijn in dit inleidende hoofdstuk op zoek naar de 
elementen die een rol moeten spelen bij het scheppen van een basis voor een 
systematische uitwerking van een procespositie van het slachtoffer in het 
strafrechtelijk vooronderzoek. Enkele elementen zijn reeds naar voren ge-
komen in de beschouwing omtrent de `aanwijzingen' aan de politie en het 
openbaar ministerie, zoals besproken in de vorige paragraaf. Ten aanzien 
van de bepalingen in het wetboek bleek het moeilijker om systeemkenmer-
kende voorzieningen aan te wijzen. De vraag is nu of er niettemin meer zicht 
kan worden verkregen op de belangen die hier op het spel staan — en op de 
wijze waarop deze onderling moeten worden afgewogen — door nader te be-
zien hoe de belangrijkste wettelijke bepalingen in de rechtspraktijk worden 
toegepast resp. geInterpreteerd. Vooral de redenen die in de rechtspraak 
worden aangevoerd voor een meer of juist minder ruimhartige toepassing 
van geboden voorzieningen, kunnen inzicht opleveren dat vervolgens kan 
worden benut bij de wettelijke uitbouw van slachtofferrechten in de fase van 
het voorbereidend onderzoek. 

Een eerste thema dat hier moet worden geexploreerd betreft het vereiste dat 
civielrechtelijk schadeherstel binnen strafvordering alleen mogelijk is als 
iemand rechtstreelcs is gedupeerd door de handeling die het voorwerp is van 
strafrechtelijk onderzoek (art. 51a Sv). Dit grondslagvereiste brengt vanouds 
met zich mee dat geen vordering van de benadeelde partij mogelijk is terza-
ke van ad informandum gevoegde feiten. Ook is al lange tijd duidelijk dat 
(rechts)personen die zijn gesubrogeerd in de rechten van anderen, niets te 
zoeken hebben in het strafgeding. 3I  Gelet op de vereiste band tussen telaste-
legging en schadeveroorzakend felt c.q. schadelijdende persoon valt ook de 
moeder van een slachtoffer van poging tot doodslag buiten de boot 32  Ander-
zijds zien we op dit tentin een duidelijke versoepeling van onnodig knellen-
de interpretaties. Was vroeger een vordering tot schadevergoeding nog vrij-
wel onmogelijk bij vervolging wegens doorrijden na ongeval", thans accep-
teert de hoge raad een bestolene als benadeelde partij indien niet de dief 
maar de heler wordt vervolgd. In het licht van deze jurisprudentie stellen wij 
vast dat het strafrechtelijk vooronderzoek meer ruimte biedt om een slachtof- 

31 	Het standaardarrest is HR 5 oktober 1965, NJ 1966, 292 m.nt. WP; voor thans geldend 
recht bevestigd in HR 23 maart 1999, NJ 1999, 403. 

32 HR 10 juni 1997, NJ 1998, 54. Zie ook de complicaties door invoeging van de woorden 
`de broer van...' in HR 26 juni 2001, NbSr 2001, 191. 

33 Hof Amsterdam 10 november 1967, VR 1968, 24. 
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fer materieel tegemoet te komen. In die voorfase is de beschuldiging van de 
verdachte minder geformaliseerd dan volgens art. 261 Sv ter zitting het geval 
is, zodat het grondslagprobleem minder klemmend is. Het vooronderzoek 
biedt eveneens betere mogelijkheden om nabestaanden als zelfstandige 
slachtoffers te bejegenen, en hen niet alleen te beschouwen als erfgenamen 
die zich lcrachtens onder algemene titel verkregen rechten in het geding kun-
nen voegen (art. 51a lid 2 Sv). 34  
Een volgende indicatie voor het ontwerp van optimale bejegeningsvoor-
schriften binnen het vooronderzoek kan worden ontleend aan de rechtspraak 
inzake de manier waarop (de omvang van) voor vergoeding vatbare schade 
van de benadeelde kan worden vastgesteld. Het uitgangspunt is hier dat de 
vordering van de beledigde partij in beginsel van civiele aard is. Maar de 
inbedding in het strafgeding brengt met zich mee dat deze niet wordt afge-
daan volgens regels van burgerlijk procesrecht. Zo wordt vanouds aangeno-
men dat er bijvoorbeeld geen strikte bewijslast op het slachtoffer drukt om 
aard en hoogte van zijn schade buiten twijfel te stellen. Indien het slachtoffer 
ter zitting van de strafrechter geen enkel gegeven heeft verstrekt tot staving 
van het gevorderde bedrag en evenmin enige maatstaf heeft aangereikt om 
de schade zelfstandig door de rechter te laten begroten, dan mag de vorde-
ring niet worden ontzegd, maar dient de toegebrachte schade door de rechter 
ex bono et aequo te worden geschat en bepaald. 35  Onder vigeur van de Wet 
Terwee is deze lijn in de (cassatie)rechtspraak 36  bekrachtigd. Zo meent de 

34 Vergelijk Y. Buruma, die in een noot onder een arrest van het Straatsburgse hof over 
een andere kwestie spreekt over 'een belangrijk signaal': 'ik zie er een argument in om 
in de toekomst nooit meer te aarzelen of bij bepaalde slachtoffer-rechten ook nabe-
staanden — 'next of kin' — meegerekend moeten worden'; zie Tataal politiegeweld en 
het recht van nabestaanden', Me 2001, P.  670. 

35 Aldus Hof Amsterdam 29 september 1891, W6091; zie ook HR 27 april 1903, W7919, 
waarin de hoge raad overwoog dat 'art. 1407 BW de hoegrootheid der schadevergoe-
ding aan het oordeel des rechters overlaat, en de wetgever niet vordert, dat de beledigde 
partij in bijzonderheden van de geleden schade doet blijken.' Zie hieromtrent ook M.S. 
Groenhuijsen, Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het strafgeding (diss. 
Leiden), Nijmegen 1985, p. 80 e.v. 

36 Feitenrechters zijn zowel bewijsrechtelijk als materieelrechtelijk nog wel eens erg `zui-
nig' jegens slachtoffers. Als voorbeeld noemen wij de politierechter die wordt geciteerd 
in de conclusie van A-G Jorg bij HR 10 juli 2001, NJ 01, 604, die overweegt: `De poli-
tierechter is van mening dat de door de benadeelde partij (...) gevorderde kosten terzake 
de kleding gematigd dienen te worden, nu ter terechtzitting is gebleken dat de gevorder-
de kosten de nieuwwaarde betreffen terwijl de beschadigde kleding van de benadeelde 
partij reeds enige maanden oud was.' Deze benadering is door onze onderzoeksgroep 
reeds gelcritiseerd in ons eerste interimrapport Het onderzoek ter zitting (deelrapport 6, 
De positie van slachtoffers in het strafproces, door A.L.J. van Strien). Zie omtrent de 
'houding' van feitenrechters op dit punt ook Renee Kool & Martin Moerings, De Wet 
Terwee. Evaluatie van juridische knelpunten, Deventer 2001, m.n. pp. 38 en 77. 
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hoge raad dat het wettelijk stelsel geen steun geeft aan de opvatting dat de 
door de benadeelde partij geleden schade slechts kan worden vastgesteld aan 
de hand van schriftelijke stulcken. 37  Maar anderzijds — en dit is een inzicht 
dat wij goed moeten vasthouden bij de inrichting van het vooronderzoek — 
mag het vaststellen van de schade ook weer niet uit de losse pols geschieden. 

De verdachte dient te worden beschermd tegen frivole claims. Dus als 
de gevorderde schade wordt betwist, dient de rechter in zijn vonnis (op straf-
fe van een motiveringsfout) inzicht te verschaffen in de grondslag van zijn 
beslissing ten aanzien van het toegewezen bedrag van de vordering van de 
benadeelde partij. 38  

Naar geldend recht kan het verlangen van een slachtoffer om schadeloos te 
worden gesteld uiteindelijk leiden tot twee verschillende rechterlijke beslis-
singen. De rechter kan de (civiele) vordering van de benadeelde partij toe-
wijzen, hij kan het gevraagde bedrag toekennen in de vorm van een (straf-
rechtelijke) schadevergoedingsmaatregel, en hij mag beide rechtsgevolgen 
cumulatief in zijn vonnis opnemen in de vorm van een altematieve vergoe-
dingsplicht. 39  Interessant daarbij is dat de hoge raad principieel belang toe-
kent aan de voegingshandeling, die een benadeelde partij aanspraak geeft op 
een rechterlijk eindoordeel over de civiele vordering tot schadevergoeding. 
Is zo'n vordering ingediend, dan mag de rechter niet volstaan met het opleg-
gen van een schadevergoedingsmaatregel. De hoge raad beroept zich ter on-
dersteuning van dit oordeel op de bedoeling van de Wet Terwee, die 'immers 
ertoe strekt de positie van het slachtoffer in het strafproces te versterken'. 
Als zelfstandig voordeel van het toewijzen van de ingediende civiele vorde-
ring noemt de cassatierechter de mogelijkheid dat het slachtoffer onder om-
standigheden ter inning van de toegewezen vordering sneller en effectiever 
zal kunnen handelen dan het openbaar ministerie, waarbij onder meer kan 
worden gedacht aan executie van vermogensbestanddelen die zich in het 
buitenland bevinden. 4°  Hoewel deze redengeving waarschijnlijk overtuigen-
der is voor juridische specialisten dan voor een overgrote meerderheid van 

37 HR 3 januari 1995, NJ 1995, 274. 
38 Zie HR 17 november 1998, NJ 1999, 151 en de conclusie in die zaak van A-G Keijzer. 

Zie in gelijke zin HR 14 april 1998, NJ 1998, 675. 
39 Impliciet reeds in HR 3 september 1997, NJ 1998, 74; expliciet in HR 12 januari 1999, 

NJ 1999, 246, met uitvoerige verwijzingen naar de wetsgeschiedenis. 
40 HR 12 januari 1999, NJ 1999, 246. Zie ook 	Claassens & B.A. Stoker-Klein, 

'Het slachtoffer in het strafproces. De wet Terwee en de ervaringen in de arrondisse-
mentsrechtbank `s-Hertogenbosch'. Trema 1995,2. 167-175; en M.E.I. Brienen & I.M. 
Koopmans, Woeging en schadevergoedingsmaatregel in de praktijk: het slachtoffer 
blijft slachtoffer', NJB 1998, p. 1347-1348. 
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slachtoffers van delicten, is vanuit wetssystematisch oogpunt vooral van be-
lang dat de hoge raad de eigen status van de voeging aangrijpt als een parti-
culier controlemechanisme in relatie tot de besluitvorming omtrent het scha-
deherste1. 41  

Ter afronding van dit overzicht vermelden wij nog twee andere arresten 
waarin de beslissing van de hoge raad wordt gedragen door de centrale 
overweging waarin een beroep wordt gedaan 'op de strekking van de wet 
waarmee een versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces 
wordt beoogd'. Het eerste daarvan heeft betrekking op de situatie waarin een 
verdachte in strafrechtelijke zin ontoerekenbaar is en hem de maatregel van 
TBS wordt opgelegd. 42  De hoge raad constateert dat tot de inwerkingtreding 
van het NBW op 1 januari 1992 de pleger van een onrechtmatige daad welke 
hem op grond van een geestelijke stoornis niet kon worden toegerekend in 
de regel niet aansprakelijk was voor de daardoor veroorzaakte schade. Onder 
het regiem van de huidige art. 6:162 en 6:165 BW is dit veranderd, omdat 
een ontoerekenbaarheid in strafrechtelijke zin volgens het eerstgenoemde 
artikel uit het BW een oorzaak van handelen vormt, die krachtens de wet of 
in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de dader komt. Indien 
dan bovendien een maatregel volgens art. 37, eerste lid Sr of art. 37a, eerste 
lid Sr wordt opgelegd, wordt voldaan aan de in art. 361, tweede lid onder a 
Sv bedoelde voorwaarde voor ontvankelijkheid van de vordering van de be-
nadeelde partij. We zien hier dat de hoge raad — met bewalcing van de gren-
zen aan de aansprakelijkheid die het civiele recht stelt — maximaal tegemoet 
komt aan het belang om een schadeactie zoveel als mogelijk af te doen bin-
nen het verband van het strafgeding. 

In de tweede zaak werd in cassatie het probleem opgeworpen dat de 
feitenrechter op een te laat tijdstip (namelijk nadat de officier van justitie in 
de gelegenheid was gesteld om bij requisitoir het woord te voeren, maar 
voordat deze daadwerkelijk van die mogelijkheid gebruik had gemaalct) de 
benadeelde partij had toegestaan een vordering in het geding te voegen. 43  Dit 

41 Daarbij past dan ook dat het slachtoffer ter zitting kenbaar kan maken dat wat hem be-
treft oplegging van een schadevergoedingsmaatregel volstaat. De rechter mag het daar 
clan bij laten (zie r.o. 4.6.3. in NJ 1999, 246). In gelijke zin HR 4 april 2000, NbSr 2000, 
087 (benadeelde partij ten onrechte niet onvankelijk verklaard in kleine vordering op de 
grond dat een grotere schadevergoeding is gelast bij bijzondere voorwaarde); en HR 21 
maart 2000, NbSr 2000, 094 (beslissing op vordering van benadeelde partij mag alleen 
achterwege blijven indien uit de bijlage bij het voegingsformulier duidelijk en onvoor-
waardelijk zou blijken dat de benadeelde partij genoegen neemt met het opleggen van 
een schadevergoedi ngsmaatregel). 

42 HR 23 juni 1998, NJ 1998, 860. 
43 HR 23 maart 1999, NJ 1999, 401. 
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leidde tot de volgende overwegingen van de hoge raad, die wij vanwege de 
bredere (de rechtsvraag van het concrete geval overstijgende) betekenis 
daarvan integraal citeren: 

'3.6. Uit de (...) passage uit de parlementaire geschiedenis van de Wet blijkt dat de 
mogelijkheid om zich vOrir de terechtzitting als benadeelde partij te voegen is opge-
nomen in het belang van het slachtoffer van een strafbaar feit, dat onder de voorheen 
geldende regeling slechts ter terechtzitting van zijn bevoegdheid gebruik kon maken. 
De wetgever heeft echter als nevengevolg van art. 51b, eerste lid, Sv gezien het be-
lang van de verdediging om tijdig haar standpunt omtrent de op de terechtzitting te 
behandelen vordering van de benadeelde partij te kunnen bepalen. Zoals reeds is 
opgemerkt is de mogelijlcheid om zich ter terechtzitting als benadeelde partij te voe-
gen echter blijven bestaan. 
3.7. Art. 332, tweede lid (oud), Sv bepaalde dat de voeging als beledigde partij ter 
terechtzitting uiterlijk diende te geschieden voordat de officier van justitie zijn vor-
dering ingevolge art. 311 Sv overlegt. Uit de wetsgeschiedenis kan niet worden af-
geleid dat de wetgever voor wat betreft het voorgestelde art. 51b, tweede lid, Sv een 
verandering van die regeling voor ogen heeft gestaan. 
3.8. Gelet daarop en voorts met name op de strekking van de Wet waarmee een ver-
sterking van de positie van het slachtoffer van een strafbaar feit in het strafproces 
werd beoogd, brengt een redelijke wetstoepassing mee dat zolang de officier van 
justitie niet is aangevangen het woord overeenkomstig art. 311 Sv te voeren, voe-
ging als benadeelde partij nog mogelijk is. De enkele mededeling van de rechter dat 
de officier van justitie de gelegenheid wordt geboden het woord te voeren overeen-
komstig art. 311, eerste lid, Sv brengt dus niet mee dat het verzuim om de ter te-
rechtzitting aanwezige benadeelde partij in de gelegenheid te stellen haar vordering 
in te dienen, niet meer kan worden hersteld. Wel kunnen beginselen van een be-
hoorlijke procesorde meebrengen dat, indien een vordering eerst ter terechtzitting 
wordt ingediend, de verdediging — als de aard en de omvang van die vordering 
daartoe aanleiding geven — de mogelijkheid wordt geboden zich daaromtrent te be-
raden en een standpunt te bepalen.' 

De Hoge Raad komt het slachtoffer hier procedureel maximaal tegemoet. 
Biedt de wet ruimte voor een welwillende interpretatie, dan zal die moge-
lijkheid in beginsel worden benut. Maar niet tot iedere prijs. Het interessante 
is namelijk dat de hoge raad ook vaste contrapunten hanteert. Een daarvan 
wordt gevormd door een ondergrens van civielrechtelijke zuiverheid die 
steeds in acht moet worden genomen." Het tweede contrapunt dat naar vo-
ren komt is gelegen in redelijke verdedigingsbelangen aan de kant van de 
verdachte. Zien wij het goed, dan is dit voor de hoge raad een vast criterium 

44 Het voorafgaande jurisprudentieoverzicht biedt daarvan verschillende voorbeelden. 
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bij de interpretatie van slachtoffergerichte wetsbepalingen. 45  Eerder hebben 
wij vastgesteld dat de Wet Terwee voor de zittingsfase een aantal artikelen 
in het wetboek van strafvordering heeft gedropt zonder dat daarvoor een uit-

• gewerkte systematische inbedding was voorzien. Die constatering kan wor-
den gehandhaafd, maar wel met de aantekening dat in de door de jurispru-
dentie genormeerde praktijk een waarborg is gecreeerd om systematisch re-
kening te houden met het verdedigingsbelang van de verdachte. Reeds naar 
geldend recht is dus een overheersend systeemkenmerk dat bemoeienis van 
het slachtoffer in geen enkel opzicht afbreuk mag doen aan een eerlijk pro-
ces voor de verdachte. 46  De Wet Terwee is er op gericht de rechtspositie van 
het slachtoffer te verbeteren, niet om de rechtspositie van de verdachte te 
verslechteren. 47  

1.4 	Enige achtergrondinformatie van empirische aard 

In de voorafgaande paragrafen is gebleken dat de positie van het slachtoffer 
in het strafrechtelijk vooronderzoek alleen goed vorm kan krijgen als de in 
aanmerking komende belangen tegen elkaar worden afgewogen. Voorts is al 

45 Het redelijk verdedigingsbelang van de verdachte ligt bijvoorbeeld ook ten grondslag 
aan de bepaling dat een slachtoffer zich niet voor het eerst in hoger beroep kan voegen 
met een vordering tot schadevergoeding — zie HR 13 april 1999, NJ 1999, 485. In appel 
mag de vordering ook niet worden vermeerderd, zelfs niet met de wettelijke rente — zie 
HR 11 januari 2000, NJ 2000, 217. Anderzijds past bij het uitgangspunt (redelijke ver-
dedigingsrechten worden gerespecteerd) dat de vordering van de benadeelde partij in 
hoger beroep wel mag worden ingetrokken, hoewel de wet daarover zwijgt — zie HR 8 
december 1998, NJ 1999, 274. 

46 Dit is een uitgangspunt dat in ons onderzoeksproject ook voor de toekomst met nadruk 
— en toetsbaar — voorop wordt gesteld. Zie de eerste twee interimrapporten alsmede 
hoofdstuk 4 van het onderhavige deelrapport. Wij verschillen op dit punt van mening 
met Y. Buruma (`Dwangmiddelen volgens Strafvordering 2001: het derde interim-
rapport', D&D 2002, p. 256) die de maatstaf van een eerlijk proces ietwat geringschat-
tend aanmerkt als een `rituele aanroep'. Waar Buruma eenvoudig poneert dat `belan-
genafweging gelijk staat aan afbreuk aan de voile reikwijdte van het recht op een eerlijk 
proces', zullen wij hieronder aannemelijk maken dat dit genuanceerder moet worden 
beoordeeld. 

47 De enige uitspraak die wij hebben kunnen vinden waarvan zou kunnen worden gezegd 
dat de uitbouw van een rechtspositie voor het slachtoffer wordt aangegrepen als een 
rechtvaardiging voor een dubieuze inperlcing van verdedigingsrechten van de verdachte 
is HR 27 februari 2001, NJ 2001, 499 m.nt. Sch. Daarin wordt de Wet Terwee en de 
uitbouw van de ontnemingsmaatregel als bijkomend argument opgevoerd om het ano-
niem aanwenden van rechtsmiddelen uit te sluiten. Schalken merkt in zijn noot terecht 
op dat dit argument er met de haren bijgesleept lijkt te zijn. In ons vierde en laatste inte-
rimrapport zal meer inhoudelijk worden ingegaan op de systematische betekenis van dit 
arrest. 
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duidelijk geworden dat voorzover het om slachtofferbelangen gaat, differen-
tiatie nodig is. De geldende richtlijnen onderstrepen immers dat de aard van 
het delict waardoor iemand is getroffen van overwegende invloed kan zijn 
op de bijzondere aanspraken die de betroldcene gedurende de eerste fasen 
van het strafrechtelijk onderzoek geldend kan maken. 
In deze paragraaf gaan we nog een stapje verder. Een afweging in rechtster-
men van de in aanmerlcing komende belangen veronderstelt namelijk wel dat 
we weten wat er voor de betrokkenen daadwerkelijk op het spel blijkt te 
staan. 48 Met andere woorden: we moeten oppassen om een juridisch systeem 
niet te bouwen op het drijfzand van speculaties omtrent veronderstelde — 
maar feitelijk nauwelijks aanwezige — wensen en behoeften van slachtoffers 
van misdrijven. Daarom presenteren we in het onderstaande enkele van de 
meest relevante bevindingen van empirisch onderzoek op dit terrein. 49  

Voor een deel sluiten de resultaten aan op datgene wat volgens gezond 
verstand kan worden verwacht, voor een deel wijken ze daarvan in opvallen-
de mate af. Voorspelbaar is bijvoorbeeld dat onderzoek uitwijst dat de ge-
volgen van misdrijven in het algemeen dieper ingrijpen dan slachtoffers van 
te voren hadden gedacht. En daarbij moet onderscheid worden gemaakt tus-
sen slachtoffers van vermogenscriminaliteit en van geweldsdelicten 50. Ten 
aanzien van de eerste groep is empirisch vastgesteld — het zal niemand ver-
bazen — dat de slachtoffers het belangrijk vinden dat ze schadeloos worden 
gesteld. 51  Minder bekend, maar van minstens gelijk gewicht, is het gegeven 
dat het voor het welbevinden van slachtoffers van die delicten nogal verschil 

48 Zie o.a. M. Maguire, 'The Needs and Rights of Victims of Crime', in: M. Tory (ed.), 
Crime and Justice: a Review of Research, Chicago 1991; en Marc Groenhuijsen, 'Vic-
timologie en de Nederlandse strafrechtspleging', Tijdschrift voor Criminologie 1997/4, 
p. 384-392. 

49 Uiteraard berust het navolgende op een scherpe selectie van onderwerpen en bronnen. 
Zie voor een aanmerkelijk breder overzicht Hans Joachim Schneider, Nictimological 
Developments in the World during the Last Three Decades: A Study of Comparative 
Victimology', in: Arlene Gaudreault & Irvin Waller, Beyond Boundaries — Research 

and Action for the Third Millenium, Montreal 2000, p. 19-68. 
50 Pionierswerk op dit gebied is verricht door G.J.A. Smale, Slachtoffers van ernstige ver-

mogens- en geweldsmisdriften, deel I, De materiele problematiek, Groningen 1977 en 
deel II, De immateriele problematiek, Groningen 1980. 

51 	Dat vinden overigens niet alleen de slachtoffers zelf. Uit opinieonderzoek blijkt dat 
bijna iedereen het juist zou vinden indien daders vaker tot het betalen van schadever- 
goeding aan het slachtoffer worden verplicht; zie C.H.D. Steinmetz & H.G. van Andel, 
Meningen over en reacties op criminaliteit: een nieuwe visie op eerdere WODC- 

resultaten, Justitiele Verkenningen 1985/1, p. 25-71. 
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maakt of de schadeloosstelling door de dader plaatsheeft 52  en binnen een 
strafrechtehjke context. 53  Schadeloosstelling is daarom binnen iedere straf-
rechtelijke procedure een gezichtspunt van aanmerkelijk belang. 54  Over de 
hoogte daarvan kan in de eerste plaats worden vastgesteld dat het bedrag van 
de geleden schade in de grote meerderheid van zaken betrekkelijk overzien-
baar is en dat het bewijs daarvan — met een beetje goede wil — niet moeilijk 
te leveren valt. Hier wordt met nadruk gerefereerd aan de situatie in veruit 
het grootste deel van de gevallen, omdat naar ons oordeel de structuur van 
het vooronderzoek daarop moet zijn geent: voor de uitzonderlijke gevallen, 
waarin zeer omvangrijke schade is aangericht of waarin de nadelen onge-
bruikelijk lastig te begroten zijn, kan dan een aangepast regiem worden 
overwogen. Een tweede kanttekening bij de hoogte van de schadeloosstel-
ling sluit hierop aan. Empirisch onderzoek wijst uit dat slachtoffers in toe-
nemende mate tevreden blijken te zijn over de afwikkeling van de strafzaak 
indien daarin aandacht wordt besteed aan het schadeherstel, maar dat die 
tevredenheid niet rechtstreeks afhangt van de omvang van de hen toegekende 
vergoeding. 55  Met andere woorden: ook een gedeeltelijke compensatie van 
geleden nadeel heeft een positief effect op de verwerking van het delict door 
het slachtoffer en op diens oordeel omtrent het functioneren van het justitieel 
apparaat. Deze constatering is niet zonder belang in relatie tot het veelge-
hoorde 'kale kip-argument': gelet op de beperkte financiele armslag van de 
meeste daders zou het volgens sonunigen weinig realistisch zijn om hoge 
verwachtingen te hebben van inspanningen gericht op schadevergoeding. Op 
grond van sociaal-wetenschappelijke overwegingen valt hier in ieder geval 
tegen in te brengen dat een partiele vergoeding van het toegebrachte (door-
gaans toch al overzienbare) nadeel wel degelijk tot de mogelijkheden moet 
behoren. En daar komt — vanuit normatief perspectief — bij dat niet alleen de 
daders doorgaans weinig draagkrachtig zijn, maar dat hetzelfde geldt voor de 

52 Dit heeft positievere gevolgen (voor de verwerking van het delict) dan een uitkering 
door een verzekering of een tegemoetkoming door de overheid vanuit bijvoorbeeld het 
Schadefonds geweldsmisdrijven. 

53 Dit werkt dus beter dan hetzelfde rechtsgevolg in een civiele procedure. 
54 Dit wordt dan ook terecht weerspiegeld in de vigerende richtlijnen omtrent het vooron-

derzoek. Opgemerkt moet wel worden dat de onderdelen van richtlijnen voor politie.en 
justitie die betrelcicing hebben op schadeloosstelling, van oudsher de minst effectief 
geimplementeerde onderdelen blijken te zijn. Zie voor de situatie onder de richtlijnen-
Vaillant het bekende onderzoek van S. Leenders, Zotang de klant maar geen slachtoffer 
is. Onderzoek naar de implementatie van de richtlijnen 'Valliant' btj de Nederlandse 
politie, Apeldoorn 1990; alsmede M. Junger & T. Van Hecke, Schadevergoeding binnen 
het strafrecht, 's-Gravenhage 1988. 

55 J. Shapland et al., Victims in the Criminal Justice System, Cambridge 1985. 
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meeste slachtoffers, zodat nooit goed te verdedigen is om hen met compen-
seerbaar nadeel te laten zitten. 

Bij geweldsdelicten — zedendelicten daaronder begrepen — liggen de 
accenten vanzelfsprekend anders. Ook deze groep slachtoffers kampt met 
problemen van zowel materiele als immateriele aard. Schadeloosstelling 
blijkt, als gebaar, ook voor hen een belang te vertegenwoordigen dat als een 
soort drempelwaarde in acht moet worden genomen. Maar natuurlijk staan 
juist bij de geweldsslachtoffers andere facetten voorop. Vooral voor hen 
blijken begrip en respect van de kant van justitiele autoriteiten een eerste 
vereiste te zijn voor een gunstig oordeel omtrent de strafrechtelijke afwikke-
ling van de zaak. fnformatieverstrekking maakt daar met nadruk deel van uit, 
en hetzelfde geldt voor het gevoel dat er door de officials rekening wordt 
gehouden met hun zienswijze en met hun belangen. Vermeldenswaard in dit 
verband is dat empirisch kon worden vastgesteld dat de zogenaamde `slacht-
offergesprekken' die in emstige zaken ingevolge de geldende richtlijnen 
worden gevoerd door de behandelende officier van justitie, zeer positief ble-
ken te werken. De slachtoffers stellen dit bejegeningselement zeer op prijs 
en blijken doorgaans ook goed te begrijpen waarom een officier van justitie 
op grond van zijn eigen publiekrechtelijke taak en verantwoordelijkheid niet 
alle wensen van slachtoffers kan honoreren. 

Voor de navolgende hoofdstukken van dit deelrapport — waarin de op 
dit terrein in aanmerking komende belangen moeten worden afgewogen — 
zijn nog twee uitkomsten van empirisch onderzoek als essentieel aan te mer-
ken. Ten eerste het gegeven dat het zonder goede reden veronachtzamen van 
de materiele of immateriele behoeften van slachtoffers daadwerkelijk leidt 
tot (onnodige) nadelen voor de betrokkenen. Voorzover slachtoffers door 
een dergelijk tekort opnieuw worden gedupeerd, wordt wel gesproken over 
`secundaire victimisatie'; maar zelfs wanneer geen aanvullend onheil wordt 
aangericht blijkt dit ten minste belenunerend te zijn in het proces van emoti-
onele verwerking van het delict. De neveneffecten hiervan blijken tamelijk 
ingrijpend te zijn en spelen gedurende lange tijd een rol. Slachtoffers die 
slecht behandeld zijn binnen het justitiele systeem — of die dat subjectief zo 
hebben ervaren — houden een negatiever beeld over van politie en justitie, 
hetgeen vervolgens van invloed is op hun bereidwilligheid om zich in de 
toekomst cooperatief op te stellen jegens deze organen en het heeft zelfs een 
ongunstige invloed op de mate waarin zij zich zelf voortaan overeenkomstig 
de wet gedragen. 56  

56 Jo-Anne Wemmers, Victims in the Criminal Justice System (diss. Leiden), Den Haag 
1996. 
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Een tweede onderwerp dat van belang is voor de toekomstige inrichting van 
het vooronderzoek in strafzaken betreft de veronderstelde mate van wraak-
zucht bij slachtoffers van misdrijven. Veel functionarissen in het strafrechte-
lijk systeem — politie, justitie, en vooral ook rechters — lijken nogal eens be-
ducht te zijn voor de inbreng van slachtoffers, omdat zij menen dat slachtof-
fers doorgaans erg punitief zijn ingesteld. Dit (voor)oordeel wordt met ge-
staafd door uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Natuurlijk komt het 
voor dat sommige slachtoffers extreme verwachtingen hebben omtrent de 
bejegening van de dader en de straf die hem zou toekomen. Evenzeer zijn er 
slachtoffers die het niet zo nauw nemen met de waarheid als het gaat om de 
omvang van de door hen geleden schade. En querulantisme komt binnen el-
ke groep voor, dus ook bij slachtoffers. Het systeem dient daarop berekend 
te zijn. Maar voor de constructie van het systeem maakt het een groot ver-
schil of deze verschijnselen regel dan wel uitzondering zijn. Wat dat betreft 
moet onder ogen worden gezien dat uit verschillende bronnen blijkt dat per-
soonlijke ervaringen met slachtofferschap niet leiden tot een voorkeur voor 
het opleggen van hogere straffen. Eigen ervaringen op dit punt leiden wel 
vaak tot grotere angstgevoelens, maar deze zijn op hun beurt niet gecorrel-
leerd aan meer punitieve neigingen. 57  Zo blijken slachtoffers van misdrijven 
in gestandaardiseerde casus niet vaker een voorstander van een vrijheidsstraf 
— in plaats van een alternatieve sanctie — te zijn dan het algemene publiek. 58  
Van Dijk concludeert dan ook op dit punt alsvolgt: 

`(...) our findings refute the notion of crime victims as a special category of citizens 
who typically possess extreme feelings of fear and other mental health problems and 
demand the imposition of harsh, retributive punishment upon offenders. The image 
of the over-emotional and revengeful victim with a lust for punishment proves to be 
a fallacy.' 59  

57 	Zie J.J.M. van Dijk, 'Crime and Victim Surveys', in: Chris Sumner et al. (eds.), Inter- 
national Victimology: Selected Papers from the 8th International Symposium, Canberra 
1994, P.  121-132, alsmede de daar genoemde referenties naar onderzoeken binnen di-
verse jurisdicties. 

58 	R.F. Rich & R.J. Sampson, 'Public perceptions of criminal justice policy: Does victimi- 
zation make a difference?', Violence and Victims vol. 5, 1990, p. 109-119; en A. Kuhn, 
'Attitudes towards punishment', in: A. del Frate et al. (eds.), Understanding Crime. Ex-
periences of Crime and Crime Control, Rome 1993. 

59 J.J.M. van Dijk, a.w. p. 130, en op p. 123: 'One occasionally even gets the impression 
that some victims are socialised by their visitors/counsellors into not being vindictive.' 
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2 	Het slachtoffer en het EVRM 

De vraag in hoeverre het EVRM (en de rechtspraak van het EHRM) als 
kompas kan dienen voor een consistente koers op de weg die in dit deelrap-
port wordt ingeslagen, behoeft om twee redenen geen uitgebreide bespre-
king. 

In de eerste plaats is in het eerste interimrapport van ons onderzoeks-
project al een vrij volledig overzicht gegeven van de belangrijkste relevante 
jurisprudentie van het EHRM over dit onderwerp 60, zodat kan worden vol-
staan met een samenvatting van de belangrijkste conclusies die daaruit zijn 
te trekken. 

In de tweede plaats zijn in het EVRM geen expliciete bepalingen opge-
nomen omtrent de rechten van slachtoffers van delicten 61 . Het onbreken van 
een verdragsrechtelijke catalogus van slachtofferrechten, maakt dat de bete-
kenis van het EVRM, als leidraad voor de afbalcening van de positie van het 
slachtoffer in het vooronderzoek, betrekkelijk gering is. Nu het EVRM, met 
name wat betreft de vraagpunten die in dit deelrapport aan de orde worden 
gesteld, geen koers uitzet en geen antwoorden aanreikt, kunnen we ons be-
perken tot een summiere behandeling van de rol die het normatieve kader 
van het EVRM in meer indirecte zin kan spelen bij de beantwoording van de 
kernvragen die in dit deelrapport centraal staan. 

Wat dat laatste betreft kan nog de vraag worden opgeworpen of het in 
het licht van de rechtsontwikkeling op dit terrein niet voor de hand zou lig-
gen in het EVRM een 'bill of rights' voor slachtoffers van delicten op te ne-
men. Het zou echter buiten het bestek van het onderhavige deelrapport val-
len ons daarover uit te laten of daaromtrent voorstellen te doen. Vooralsnog 

60 Zie MS. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Het onderzoek ter zitting; onderzoekspro-
ject Strafvordering 2001, eerste interimrapport, Groningen, 2000, deelonderzoek 6, De 
positie van slachtoffers in het strafproces' (A.L.J. van Strien) par. 2.1. En met name 
deelonderzoek 7, 'De getuige in het strafprocesrecht; voorstellen voor een nieuwe rege-
ling' (A. den Hartog), par. 4.1. 

61 	Dat is alleen anders als de civielrechtelijke rechten van een slachtoffer van een delict 
moeten worden vastgesteld. In dat geval kan het slachtoffer aan art. 6 EVRM recht-
streeks het recht ontlenen op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak binnen 
een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is in-
gesteld. Zie in dat verband ook EHRM 23 oktober 1996, Series A, nr. 189 (Moreira de 
Azevedo) en recentelijk EHRM 17 januari 2002, Appl. No. 32967/96 (Calvelli en Ciglio 
v. Italie). Uit die uitspraken kan worden afgeleid, dat indien het slachtoffer zich als be-
nadeelde voegt in de strafzaak om schadevergoeding te verlcrijgen via het strafproces, 
deze schadevergoedingsprocedure en zelfs het strafproces zelf (waarmee de civiele di-
mensie van de zaak nauw is verweven) moeten voldoen aan de eisen van art. 6 EVRM. 
Zo mag de procesduur niet zo lang zijn dat er sprake is van een schending van de in art. 
6 EVRM voorgeschreven redelijke termijn. 
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moeten we volstaan met de constatering dat aan het normatieve kader van 
het EVRM, zoals nader ingevuld door het EHRM, voorlopig slechts indirect 
enkele belangrijke indicaties zijn te ontlenen voor de wijze waarop, en de 
mate waarin, de belangen en de rechten van (potentiele) slachtoffers conse-
quenties (moeten) hebben voor de inrichting van het straf(proces)recht. 62  
Deze indicaties zijn — als gezegd — besproken in het eerste interimrapport. 
Daarin zijn twee hoofdlijnen te ontdekken. 

— Het recht van de verdachte op een fair trial, in de zin van art. 6 EVRM, 
is geen absoluut recht. Het wordt begrensd door zwaarwegende belan-
gen van derden, zoals getuigen en slachtoffers. 63  Zo kunnen bescher-
menswaardige rechten en belangen van derden (zoals het recht op pri-
vacy in de zin van art. 8 EVRM, of het recht op leven in de zin van art. 
2 EVRM) met zich meebrengen dat het, in het verdedigingsrecht beslo-
ten liggende, recht van de verdachte om een getuige/slachtoffer te on-
dervragen, daarvoor geheel of gedeeltelijk moet wijken; 64  

62 Zie EHRM 26 maart 1996, Appl. Nr. 20524/92, NJ 1996, 741 (het Doorson-arrest): 'It 
is true that Article 6 does not explicitly require the interests of witnesses in general, and 
those of victims called upon to testify in particular, to be taken into consideration. How 
ever, their life, liberty or security of person may be at stake, as may interests coming 
generally within the ambit of Article 8 of the Convention. Such interests of witnesses 
and victims are in principle protected by other, substantive provisions of the Conventi-
on, which imply that Contracting States should organise their criminal proceedings in 
such a way that those interests are not unjustifiably imperilled.' 

63 Die gedachte is overigens ook terug te vinden in het Statuut en de Rules of Procedure 
and Evidence van het Joegoslavie-tribunaal en in het Statuut van het International Cri-
minal Court (vgl. m.n. art. 68). Zie uitgebreid M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), 
Het onderzoek ter zitting; onderzoeksproject Strafvordering 2001, eerste interimrap- 
port, Groningen 2000, deelonderzoek 7, 'De getuige in het strafprocesrecht; voorstellen 
voor een nieuwe regeling' (A. den Hartog), par. 4.3 en 4.4. 

64 Zie met name EHRM 26 april 1991 NJ 1993, 710 (de zaak Asch); EHRM 28 augustus 
1992, Pub!. ECHR, series A, vol. 242-A (de zaak Artner); EHRM 7 augustus 1996, NJ 
1998, 185 (de zaak Ferrantelli en Santangello); EHRM 26 maart 1996, NJ 1996; 741 
(het Doorson-arrest). In het laatste arrest wordt met zoveel woorden gesteld, dat `(...) 
principles of fair trial also require that in appropriate cases the interests of the defence 
are balanced against those of witnesses or victims called upon to testify'. Vgl. in deze 
ook EHRM 20 december 2001, Appl. nr. 33900/96 (P.S. v. Germany). Daarin verwijst 
het Hof naar het Doorson-arrest, maar scherpt tegelijkertijd het vereiste van een fair trial 
(art. 6 EVRM) nog enigszins aan. Het betreft i.c. de rol van een slachtoffergetuigever-
klaring voor het bewijs zonder dat de verdachte in de gelegenheid is gesteld aanwezig te 
zijn bij het getuigenverhoor en er daarnaast onvoldoende steunbewijs is. 
Zie voorts de uitspraken van de ECRM 20 oktober 1994, Appl.nr. 16696/90 (Baegen 
tegen Nederland) en ECRM 17 mei 1995, Appl. Nr. 19525/92 (Finkensieper tegen Ne-
derland). Daarin overwoog de commissie: `(66) The Commission has regard to the spe-
cial features of criminal proceedings concerning rape and other sexual offences. Such 

-> 
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Het beschermen van de rechten van (potentiele) slachtoffers moet wor-
den beschouwd als een publiek belang. Dat brengt met zich mee dat 
daartoe adequate en voldoende afschrikwekkende strafrechtelijke maat-
regelen moeten worden getroffen, die vervolgens slagvaardig moeten 
worden benut, indien de beschenning van de rechten van (potentiele) 
slachtoffers niet anderszins toereikend kan worden verzekerd. 65  

proceedings are often conceived of as an ordeal by the victim, in particular when the 
latter is unwillingly confronted with the defendant. In the assesment of the question 
whether or not in such proceedings an accused received a fair trial, account must be ta-
ken of the right to respect for the victim's private life. Therefore, the Commission ac-
cepts that in criminal proceedings concerning sexual abse, certain measures may be ta-
ken for the purpose of protecting the victim, provided that such measures can be recon-
ciled with an adequate and effective exercise of the rights of the defence' (zie ook Bae-
gen v. the Netherlands, Comm. Rep. 20.10.94, para. 77). 

65 Zie EHRM 26 maart 1985, NJ 1985, 525 (X en Y tegen Nederland). Daaruit kan wor-
den afgeleid dat de strafrechtpleging zodanig moet zijn ingericht, dat daarmee aan (po-
tentiele) slachtoffers daadwerkelijk bescherming wordt geboden. Art. 8 EVRM houdt 
een positieve verplichting in om in geval er fundamentele waarden en wezenlijke as-
pecten van het priveleven op het spel staan, van overheidswege adequate strafrechtelijke 
maatregelen te treffen indien dergelijke maatregelen, gezien de afschrikwerkende wer-
king die daarvan uitgaat, onontbeerlijk zijn (zij het dat de nationale overheid daarbij een 
zekere 'margin of appreciation' wordt gelaten). 
Zie voorts de zaak X v. Oostenrijk (nr. 8278/78, D&R 18 1980, p. 156) en de zaak Os-
man v. UK (nr. 87/1997/871/1083, DD 1999, p. 381) waaruit volgt dat art. 2 EVRM de 
overheid kan vetplichten toereikende maatregelen te treffen ter bescherming van het 'e-
ven van een slachtoffer dat wordt bedreigd, of van een burger die het slachtoffer dreigt 
te worden van een levensdelict. 
Zie in deze ook M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Het onderzoek ter zitting: on-
derzoeksprojeet Strafvordering 2001, eerste interimrapport, Groningen, 2000, p. 236, 
237 en 283. 
Tenslotte kan nog worden gewezen op een recent arrest van het EHRM, te weten 
EHRM 17 janinui 2002, Appl. No. 32967/96 (samengevat in NJB an. 11, 15 maart 
2002). Daarin wordt vooropgesteld dat het EVRM niet het recht om strafvervolging te-
gen derden te doen instellen als zodanig beschermt (zie hieronder). Wel wordt daarin 
bevcstigd dat art. 2 EVRM strafrechtelijke handhaving van het recht op leven kan verei-
sen, indien andere voorzieningen om dat recht veilig te stellen (in de tuchtrechtelijke of 
civielrechtelijke sfeer) ontoereikend zijn. In die zin vloeit uit art. 2 EVRM een positieve 
verplichting voor de nationale overheid voort. Zie ook EHRM 9 juni 1998, r.o. 36 
(L.C.B.-VK; Reports 1998, p. 1890; NJ 1999, 283). 
In de hierboven besproken uitspraalc ligt nog een ander belangwekkend uitgangspunt 
besloten. De verantwoordelijkheid voor de strafrechtelijke handhaving van de rechten 
van burgers ligt bij de overheid; niet bij de individuele burger die het slachtoffer is ge-
worden van een schending van diens rechten. Hoewel de overheid op die verantwoor-
dernIcheid kan worden aangesproken, en het slachtoffer in die zin op indirecte wijze in-
vloed kan uitoefenen op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, betreft het 
een publiekrechtelijk interventierecht (en soms zelfs een publiekrechtelijke interventie-
plicht). Dit uitgangspunt zal verderop worden uitgewerkt in onze voorstellen ter zake 
van de nadere afbakening van de positie van het slachtoffer in het strafproces. In dat 

-) 
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Uit de aanspraak die het (potentiele) slachtoffer aan het. verdragsrecht kan 
ontlenen, dat zijn rechten en belangen zo nodig worden beschermd door 
middel van strafrechtelijke interventies van overheidswege, kan worden af-
geleid dat de conceptie van het begrip `delict' een zekere evolutie heeft 
doorgemaakt. Een delict wordt weliswaar (in de lijn van de traditionele 
dogmatiek) nog steeds als een dermate ontoelaatbare inbreuk op het alge-
meen belang beschouwd, dat een publiekrechtelijke repressieve reactie op 
zijn plaats is. Echter, het expliciet benadrukken dat het algemeen belang in 
dit verband mede de bescherming van fundamentele rechten van individuele 
burgers omvat, impliceert een zekere (her)orientatie op de gevolgen van het 
delict voor individuele slachtoffers en een actieve zorgplicht voor de over-
heid om deze gevolgen door middel van adequate strafrechtelijke interven-
ties te voorkomen. Anders gezegd: aanvaard wordt dat de gevolgen van een 
delict voor individuele slachtoffers niet alleen in abstracto maar ook in meer 
concrete zin een belangrijke maatstaf vormen voor de vraag of de nationale 
overheid het strafrecht voldoende slagvaardig (heeft) benut. 

Dat wil overigens niet zeggen dat daarmee het publiekrechtelijke ka-
rakter van het strafrechtelijke interventierecht op het spel staat. De straf-
rechtelijke handhaving van de rechtsorde (inclusief de rechten van potentiele 
slachtoffers) is en blijft een overheidsverantwoordelijkheid. 66  Anders ge-
zegd: uit de (her)orientatie op de rechten en belangen van de individuele 
slachtoffers mag niet worden afgeleid, dat het strafproces daarmee tevens het 
karakter zou (moeten) krijgen van een rechtsstrijd tussen verdachte en 
slachtoffer. Er kan slechts uit worden afgeleid dat in het normatieve kader 
dat het strafrechtelijke interventierecht beheerst, de bakens enigszins moes-
ten worden verzet of in ieder geval aan een onderhoudsbeurt toe waren. 

De beide hierboven samengevatte hoofdlijnen die zich aftekenen in de des-
betreffende jurisprudentie van het EHRM, leiden tot de conclusie dat in het 
kader van het strafrechtelijk interventierecht daadwerkelijk rekening dient te 
worden gehouden met de belangen van individuele (potentiele) slachtoffers. 
Daarmee wordt verdragsrechtelijk, zij het indirect, een belangrijke functie 

verband wijzen wij de rot van het slachtoffer als Nebenanklager' van de hand, en beto-
gen wij dat het slachtoffer slechts d.m.v. een 'action indirecte' (en dus niet d.m.v. een 
action directe) invloed moet kunnen uitoefenen op de loop en de uitkomst van het straf-
proces. 

66 Zie vooral ook M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Het vooronderzoek in strafzaken 
(tweede interimrapport van het onderzoeksproject Strafvordering 2001), Deventer 2001: 
Algemeen Deel, p. 82, tweede tekstblok. 

803 



Het slachtoffer in het vooronderzoek 

van het straf(proces)recht onderstreept, een functie die wij verderop zullen 
typeren als de `tweede zelfstandige kernfunctie' van het strafprocesrecht. 

3 	Rechtsvergelijking 

3.1 	Inleiding; afbakening van het ondenverp 

In Nederland is de positie van het slachtoffer binnen de strafrechtelijke pro-
cedure gedurende de afgelopen twee decennia voorwerp van bijzondere aan-
dacht geweest. Hetzelfde verschijnsel kan worden waargenomen in veel an-
dere landen. Deze stand van zaken wordt ook weerspiegeld in initiatieven 
die op dit terrein zijn genomen op supranationaal niveau. In 1985 nam de 
algemene vergadering van de Verenigde Naties een Declaration on the Basic 
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power aan. In het-
zelfde jaar werd binnen de Raad van Europa overeenstemming bereikt over 
een Recommendation on the Position of the Victim in the Framework of 
Criminal Law and Prodecure. En onlangs werd binnen de Europese Unie het 
kaderbesluit inzake De status van het slachtoffer in de strafrechtelijke pro-
cedure van kracht, het eerste juridisch bindende document waarin op dit ter-
rein expliciet minimum-normen zijn opgenomen waaraan de wetgeving van 
de lidstaten moet voldoen. 67  

Tegen deze achtergrond ligt het voor de hand om ook voor een optimale 
inrichting van het vooronderzoek in strafzaken de blik over de grenzen te 
werpen. De wijze waarop de rechtsvergelijking ter hand wordt genomen 
dient evenwel te worden afgestemd op de vraagpunten die in dit hoofdstuk 
centraal staan. Kort gezegd gaat het ons om de vraag welk bereik de rechten 
van een slachtoffer in het vooronderzoek zouden moeten hebben, in welk 
type geschreven regeling die rechten dienen te worden neergelegd en welke 
sancties moeten volgen bij niet-naleving daarvan. Nu kan reeds op voorhand 
worden vastgesteld dat het laatstbedoelde punt zich niet goed voor een 
rechtsvergelijkende benadering leent. De reden hiervoor is dat in geen van 
de ons bekende rechtsstelsels een enigszins coherent antwoord op deze vraag 
wordt aangereikt. De kwestie van de sancties laten we daarom verder in deze 
paragraaf grotendeels buiten beschouwing. Ten aanzien van de beide andere 
vragen kiezen we eveneens voor een benadering die afwijkt van het stramien 
in de overige deelrapporten binnen ons project. In plaats van een vrij gede- 

67 Kaderbesluit van 15 rnaart 2001 (2001/220/JBZ); met als termijn voor 'compliance' in 
hoofdzaak 22 maart 2002. 
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tailleerde beschouwing van slechts enkele omringende landen, is het voor het 
onderhavige onderwerp vruchtbaarder om de basisgegevens te vergelijken 
van een aanmerkelijk groter aantal rechtstelsels. Dat is ook mogelijk, omdat 
de daartoe benodigde informatie in beginsel beschikbaar is op basis van de 
imponerende studie van Brienen en Hoegen over Victims of Crime in 22 Eu-
ropean Criminal Justice Systems.68  In het onderstaande zullen wij het door 
deze auteurs verzamelde materiaal in verband brengen met de zojuist ge-
noemde vraagstelling. 69  Achtereenvolgens wordt ingegaan op de informatie-
verstrekking aan resp. door het slachtoffer (paragraaf 3.2) en het thema van 
bejegening en bescherming (paragraaf 3.3). 

3.2 	Informatie 

Net slachtoffer in het vooronderzoek 

Hoewel inmiddels algemeen wordt erkend dat rechten alleen kunnen worden 
gebruikt indien je op de hoogte bent van het bestaan daarvan, zijn er nog 
altijd heel wat landen (Cyprus, Frankrijk, Griekenland Italie, Liechtenstein, 
Luxemburg, Malta, Schotland en Turkije) waar geen algemene verplichting 
bestaat voor de politie of andere autoriteiten om aan het slachtoffer informa-
tie te verstreklcen omtrent de gang van zaken in de strafrechtelijke procedure. 
Dit heeft verstrekkende gevolgen. Waar de individuele politieman een dis-
cretionaire beslissingsruimte heeft om al dan niet de relevante inlichtingen te 
geven, komt hier doorgaans niet veel van terecht. Voor een deel ligt dit aan 
een gebrek aan kennis en inzicht omtrent de behoeften van slachtoffers die 
aangifte komen doen, voor een ander deel is er een cultuurprobleem dat zich 
uit in een bepaalde houding (attitude): slachtoffers worden dan veelal gezien 
als 'alleged victims' waarvan nog maar moet blijken of ze echt slachtoffer 
zijn. Het is duidelijk dat dit niet bijdraagt aan het besef van urgentie om deze 
groep snel en effectief te informeren. In andere landen — Oostenrijk, Usland 
en Portugal — is de desbetreffende wettelijke verplichting beperkt tot het on-
derwerp schadevergoeding. In Duitsland en Zweden is er wel een algemene 
informatieplicht, maar is er geen instantie aangewezen die verantwoordelijk 
is voor de uitvoering daarvan. Dat leidt — voorspelbaar — tot nieuwe proble-
men. Een algemene, maar niet in de formele wetgeving verankerde informa- 

68 Met als ondertitel The Implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of 
Europe on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure 
(diss. Tilburg), Nijmegen 2000. 

69 Waar andere bronnen zijn gebruikt dan de studie van Brienen en Hoegen wordt dit apart 
aangegeven. Vooraf moet nog worden opgemerkt dat ten tijde van het afronden van dit 
deelrapport — in maart 2002 — nog geen van de EU-lidstaten wetgeving heeft ingevoerd 
waarin het Kaderbesluit op systematische wijze is gdmplementeerd. 
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tieplicht bestaat naast in ons land ook in Engeland, Wales en Terland. Dene-
marken heeft een basisvoorziening in het wetboek, die voor andere onder-
werpen is uitgewerkt in richtljnen. Belgie, Spanje en Noorwegen tenslotte 
zijn de enige landen waar de verplichting van de overheid om slachtoffers op 
de hoogte te stellen omtrent hun rechtspositie binnen het strafgeding geheel 
als een basistaak voor de politie in formeel-wettelijke bepalingen is veran-
kerd. 

Als er een keuzevrijheid bestaat om al dan niet inlichtingen te verstrek-
ken, blijven veel slachtoffers in de kou staan. Dat betekent niet dat een 
dwingende wettelijke regeling alle problemen automatisch oplost. Spanje 
biedt hiervan een voorbeeld. De wet is daar duidelijk en strikt, maar de 
praktijk laat zien dat slechts weinig slachtoffers daadwerkelijk worden gemn-
formeerd. In alle landen — dus ongeacht de stand van de regelgeving — wor-
den folders en brochures gebruikt om elementaire informatie over te dragen. 
Sommige landen (lerland, Portugal, Spanje en Zwitserland) hebben ook 
schriftelijk materiaal voor bepaalde categorieen slachtoffers. Vaak wordt bij 
het overhandigen hiervan mondeling aanvullende inlichtingen verstrekt. De 
effectiviteit hiervan kan gunstig worden beinvloed als op dit terrein wordt 
samengewerkt tussen de politie en particuliere organisaties voor slachtoffer-
hulp. De beste resultaten kunnen worden behaald wanneer het slachtoffer 
een tijdje na de aangifte opnieuw wordt benaderd (wettelijk voorzien in Bel-
gie) en wanneer er geautomatiseerde systemen zijn ontwiklceld teneinde 
slachtoffers op de hoogte te houden van ontwildcelingen in 'hun' zaak (naast 
Nederland ook Belgie en Zweden). 

In bijna alle landenm  ontvangen de slachtoffers een copie van de aan-
gifte en de naam en het telefoonnummer van de politieambtenaar die is be-
last met de behandeling van de zaak. Het vervolgtraject verloopt evenwel 
doorgaans moeizaam. Vaak wordt het slachtoffer alleen op de hoogte gesteld 
van een negatief resultaat van het opsporingsonderzoek. Waar een informa-
tieplicht bestaat ten aanzien van positieve uitkomsten, is deze doorgaans be-
perkt tot bepaalde categorieen slachtoffers (zedendelicten of — zoals in 
Frankrijk en Belgie — alleen zij die zich als civiele partij hebben gesteld). 
Hetzelfde beeld bestaat omtrent het bekend maken van de vervolgingsbeslis-
sing: een negatieve beslissing moet aanzienlijk vaker worden meegedeeld 
dan een positieve. 71  Nog altijd worden in veel jurisdicties de meeste slachtof-
fers op de hoogte gebracht van een positieve uitkomst doordat ze een dag-
vaarding ontvangen om in de rechtszaal als getuige te verschijnen. 

70 Uitzonderingen zijn Cyprus, Griekenland, Spanje en Turkije. 
71 	In 13 resp. 7 van de onderzochte reehtsstelsels. 
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Gedurende het vooronderzoek wordt de informatieverstrekking in veel lan-
den belemmerd doordat een geheimhoudingsprincipe wordt gehanteerd. Zo 
is het recht om in deze fase het dossier in te zien op Europees niveau eerder 
uitzondering dan regel (Oostenrijk, Belgie, Duitsland en Liechtenstein). 
Opmerlcing verdient nog dat sommige processuele rechten alleen aan de ad-
vocaat van het slachtoffer toekomen. 72  Een dergelijke regeling heeft per de-
finitie tot gevolg dat de meeste slachtoffers daar in de praktijk geen baat bij 
hebben. 

Een slachtoffer heeft niet alleen het recht om informatie te krijgen, hij 
heeft ook een recht om informatie te verstrekken. Krachtens de Nederlandse 
richtlijnen is de politie verplicht om al bij de aangifte gegevens op te nemen 
omtrent de (materiele en emotionele) schade die door het delict is aangericht. 
In veel andere landen geldt een soortgelijke verplichting, die er doorgaans 
toe leidt dat de desbetreffende gegevens in het proces verbaal van aangifte 
worden opgenomen en daarmee een bewijsbestemming hebben in de opvol-
gende fasen van het geding. 73  Niettemin worden deze door de politie ver-
strekte inlichtingen vaak als onvoldoende beschouwd voor het openbaar mi-
ni sterie om het slachtoffer te ondersteunen in zijn vordering tot schadever-
goeding. Een volgende stap wordt gevormd door.de  verplichting van het OM 
om informatie over letsel en schade van het slachtoffer te presenteren aan de 
rechter. Zo'n gedragsnorm bestaat in Engeland en Wales, in Schotland en in 
Spanje. In de praktijk blijkt het daarmee nagestreefde doel evenwel beter te 
worden bereikt wanneer het slachtoffer ook zelf nog de mogelijkheid heeft 
om ter zitting die gegevens aan te vullen en toe te lichten (Denemarken, 
Luxemburg, Noorwegen, Ierland). 

3.3 	Bejegening en bescherming 

Internationaal blijkt er consensus te bestaan over de noodzaak om slachtof-
fers met begrip en respect voor hun waardigheid te bejegenen. De cruciale 
vraag blijkt met te zijn hoe dat het best onder woorden kan worden gebracht 
of waar een daarop gerichte instructienorm een plaats zou moeten krijgen, 
maar langs welke weg een gebrek aan respect of begrip het meest effectief 
kan worden vermeden. Daarvoor zijn twee factoren van doorslaggevend ge- 

.72 Bijvoorbeeld: het recht op inzage van het dossier in Duitsland en het recht om te worden 
geInformeerd omtrent een vervolgingsbeslissing in Luxemburg. 

73 Dit is het geval in Oostenrijk, Cyprus, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, 
Ierland, LIsland, Italie, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Portugal, Schot-
land, Turkije, Zweden en Zwitserland. 
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wicht: de training van politiemensen en de wijze waarop de ondervraging 
van slachtoffers wordt gestructureerd. 

Er vindt in het geheel geen gestructureerde training van politiemensen 
in slachtoffervraagstuklcen plaats in — vooral — zuid Europa. 74  Waar wel 
scholing plaatsheeft, loopt dit uiteen van een beperkte vorm van onderwijs 
aan aankomend politiepersoneer of aan functionarissen die in de praktijk 
met slachtoffers in aanraking komen 76  tot meer gestructureerde cursussen 
voor mensen in de politieopleiding n  of voor praktijlcmensen. 78  De meest in-
tensieve vorm van opleiding treft men aan waar periodiek vervolgtrainingen 
en opfriscursussen worden georganiseerd. n  Brienen en Hoegen tekenen 
hierbij aan dat nergens in Europa een adequate bejegening van slachtoffers 
een onderwerp vormt dat deel uitmaalct van functionerings- en beoordelings-
gesprekken met politiepersonee1. 8°  

Begrip en respect voor slachtoffers krijgt vooral ook gestalte in de wijze 
waarop zij in het kader van de strafvordering worden ondervraagd. De aan-
beveling van de Raad van Europa bepaalt in dit verband: 

`(C.8) At all stages of the procedure, the victim should be questioned in a manner 
which gives due consideration to his personal situation, his rights and his dignity. 
Whenever possible and appropriate, children and the mentally ill or handicapped 
should be questioned in the presence of their parents or guardians or other persons 
qualified to assist them.' 

Het is opvallend dat het in de eerste zin neergelegde uitgangspunt in de on-
derzochte landen nergens als algemeen principe in het wetboek van strafvor-
dering is opgenomen. We treffen vooral richtlijnen aan omtrent de bejege-
ning van de bijzondere groepen slachtoffers die in het tweede deel van de 
geciteerde aanbeveling zijn genoemd. 

Ten aanzien van de kinderen wordt vrijwel overal rekening gehouden 
met hun bijzonder kwetsbare positie. Er zijn slechts enkele stelsels waarin zij 
— wat hun rol als getuige betreft — hetzelfde worden behandeld als volwasse-
nen. 81 In veel landen zijn speciale trainingsprogramma's ontwikkeld om de 

74 Naast de mediterrane landen (met uitzondering van Cyprus) geldt dit ook voor Frankrijk 
en Duitsland. 

75 In Cyprus, Denemarken, Ierland, Luxemburg, Schotland en Zwitserland. 
76 Engeland en Wales, Schotland, Zweden. 
77 Oostenrijk, Belgie, Engeland en Wales, Usland, Noorwegen. 
78 Belgie, Denemarken, !Island, Luxemburg, Noorwegen. 
79 lerland, Luxemburg, Noorwegen en vooral in Denemarken. 
80 	Brienen&Hoegen, a.w. p. 1107-1108. 
81 	Cyprus, Franlcrijk, Griekenland, Malta en Turkije. 
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politie in staat te stellen jeugdige slachtoffers te ondervragen op een wijze 
die rekening houdt met hun behoeften en omstandigheden. 82  Soms worden 
met hetzelfde doel specifieke maatregelen getroffen. In Oostenrijk bijvoor-
beeld kan het verhoor worden opgedragen aan een lcinderpsycholoog; in En-
geland en Wales, Ierland en Schotland probeert men onnodige schade te be-
perken door het jeugdige slachtoffer goed voor te bereiden op zijn onvermij-
delijke optreden in de rechtszaal. Bovendien is het vaak toegestaan dat kin-
deren in de verhoorsituatie bij de politie worden bijgestaan door ouders of 
andere vertrouwenspersonen. 83  Waarschijnlijk de meest effectieve bescher-
ming van de belangen van de vanwege hun leeftijd extra kwetsbare slachtof-
fers wordt verkregen door het verhoor te laten plaatsvinden in bijzondere 
kindvriendelijke verhoorstudio's. De bedoeling is uiteraard dat door de ont-
,spannen sfeer en de deskundigheid van de ondervrager de waarheidsvinding 
wordt bevorderd zonder het verdedigingsbelang in de verdrukking te laten 
komen. Dit wordt optimaal gerealiseerd als de video-opnamen van de sessie 
als bewijsmiddel tijdens de terechtzitting toelaatbaar zijn. 84 85  

Vergelijkenderwijs zijn er aanmerkelijk minder voorzieningen die spe-
cifiek zijn toegesneden op de problemen van slachtoffers met een verstande-
lijke handicap. Doorgaans moeten zij `gewoon' getuigen, net als andere 
mensen, zolang zij de streldcing van de gestelde vragen kunnen begrijpen. 
Een eerste stap ter verbetering van de situatie is dat deze groep slachtoffers 
wordt toegestaan zich tijdens het verhoor te laten begeleiden door een ver-
trouwenspersoon. 86  Een andere maatregel is de ondervraging van de verstan-
delijk gehandicapte te laten plaatsvinden via een gesloten televisieverbin-
ding. 87  Natuurlijk zou ook de zojuist genoemde verhoorstudio voor kinderen 

82 De ondervraging wordt altijd gedaan door dergelijke specialistisch getrainde politie-
mensen in Belgie, Denemarken, IJsland, Italie, Luxemburg, Noorwegen, Schotland, 
Spanje en Zweden. 

83 Ouders of vertrouwenspersonen zijn altijd aanwezig in Cyprus, Luxemburg, Malta en 
Spanje; de mogelijkheid daartoe bestaat voorts in Oostenrijk, Belgie, Usland, Liechten-
stein, Spanje en Zwitserland. 

84 Dat is het geval in Belgie, Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden. Daarnaast 
wordt nog gewerkt met deze studio's in Usland en Schotland. 

85 Interessant is nog dat de ondervraging in de studio's aanvankelijk zowel in Noorwegen 
als in ons land werd gedaan door specialisten die niet bij de politie werkzaam waren. 
Dit bleek geen succes omdat het gebrek aan justitiele kennis en achtergrond er toe leid-
de dat het gesprek te weinig strafrechtelijk relevante informatie opleverde. Zie ook M.S. 
Groenhuijsen, 'Audio-visuele registratie van verhoren van jeugdige getuigen', D&D 
1992, p. 1-7. 

86 Dit is mogelijk in Oostenrijk, Belgie, Engeland en Wales, Ierland, Luxemburg, Schot-
land en Zwitserland. 

87 Dit kan zowel in het vooronderzoek als in de fase van de terechtzitting (Oostenrijk, 
Duitsland, Liechtenstein en Schotland). 
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kunnen worden benut voor dit doe!. Aileen in Noorwegen bestaat er een 
formeel recht voor getuigen met een geestelijke handicap te worden onder-
vraagd door specialisten in een studio. 

In aansluiting op het overzicht van het in Nederland geldende recht (zie 
paragraaf 1.2 hierboven) blijkt dat ook in het buitenland aparte aandacht 
wordt besteed aan een zorgvuldige bejegening van slachtoffers van zedende-
licten en — in mindere mate — van huiselijk geweld. In de regelgeving treffen 
we evenwel slechts twee typen bijzondere voorzieningen aan: in heel wat 
jurisdicties wordt het slachtoffer alleen verhoord door een ambtenaar van 
hetzelfde geslacht H, in sommige daarvan wordt het hen bovendien toege-
staan zich tijdens de ondervraging te laten bijstaan door een vertrouwensper-
soon. 89 

Hoewel algemeen bekend is dat ook het aantal keren dat een slachtoffer_ 
genoopt kan worden een verklaring af te leggen van groot belang is voor 
diens subjectieve gevoel van welbevinden, is dit een onderwerp waaraan in 
de regelgeving van de verschillende landen nauwelijks aandacht wordt be-
steed. Nergens bestaat wetgeving ter vermijding van onnodig herhaalde on-
dervragingen van slachtoffers van delicten. Dit heeft ook tot gevolg dat in 
veel landen het volstrekt gebruikelijk is dat een verhoor in het vooronder-
zoek standaard een vervolg krijgt door een optreden als getuige ter terecht-
zitting." Uiteraard hangt dit vaak samen met de stip van procederen, bij-
voorbeeld indien het beginsel van de mondelinge bewijsvoering een over-
heersende rot speelt. Toegespitst op de fase van het vooronderzoek valt op 
dat alleen de Duitse en de Luxemburgse politie een officieel beleid hebben 
ter vermijding van herhaalde ondervragingen, en dan nog beperkt tot slacht-
offers van zedendelicten. 

Het recht op bescherming bestaat uit twee componenten: bescherming tegen 
(uitwassen van) publiciteit en tegen intimidatie van de zijde van de dader. 

Ten aanzien van de ongewenste gevolgen van publiciteit wordt ten eer-
ste voorzien in de mogelijkheid van berechting achter gesloten deuren. In 
diverse landen kan dit worden gelast met het oog op de belangen van het 
slachtoffer. 9 ' Doorgaans is er op dit punt een discretionaire bevoegdheid van 

88 Belgie, Cyprus, Denemarken, Engeland en Wales, Usland, Ierland, Malta, Liechten-
stein, Noorwegen, Portugal, Spanje en Zwitserland. 

89 Engeland en Wales, Portugal en Zwitserland. 
90 Cyprus, Frankrijk, Duitsland, Griekeniand, lisland, lerland, Italie, Luxemburg, Malta, 

Portugal, Spanje en Turkije. 
91 	Expliciet erkend in de wet in Belgie, Cyprus, Portugal, Spanje en Zwitserland. 
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de rechter; soms worden zaken van een bepaalde categorie vrijwel altijd 
achter gesloten deuren behandeld. 92  

Voor het vooronderzoek is belangrijker hoe de overheid in het alge-
meen omspringt met het verschaffen van informatie over strafzaken aan der-
den. In landen waar deze onderzoeksfase in beginsel wordt beheerst door het 
`geheimhoudingsprincipe' 93  zijn bijzondere voorschriften van lcracht die de 
informatieverstrelcking beheersen. Zo worden wel persconferenties gegeven 
omtrent de voortgang van het justitiele werk (Belgie) en er wordt algemene — 
niet op personen herleidbare — informatie verstrekt over strafzaken (Portu-
gal). In Turkije bestaat een Perswet die verbiedt om documenten uit het 
vooronderzoek te publiceren. Verder varieert het beleid sterk van land tot 
land. In Engeland en Wales wordt bijvoorbeeld het geven van persoonlijke 
informatie over slachtoffers overgelaten aan locale autoriteiten, terwijl in 
Belgie krachtens de wet-Franchimont alleen de procureur des konings — dus 
niet de politie — gegevens mag verstrekken, waarbij de identiteit van de bij 
de zaak betrokken personen dan nog geheim moet worden gehouden. 94  In 
sommige landen bestaan verderstrekkende beschermingsmaatregelen voor 
bepaalde groepen slachtoffers. Zo is er in Zwitserland sinds 1995 een wette-
lijke bepaling die het de autoriteiten alleen toestaat de identiteit van slachtof-
fers van zedendelicten bekend te maken als dit noodzakelijk wordt geacht 
met het oog op het strafproces of als het slachtoffer ermee instemt. 95  

Als de media reeds over informatie beschikken, dan mogen ze lang niet 
alles publiceren. Soms wordt gewerkt met informele zelfbeperking, zoals in 
Luxemburg waar namen alleen worden vermeld wanneer ze al algemeen be-
kend zijn, bijvoorbeeld nadat het slachtoffer de media zelf heeft opgezocht. 
Een sterkere vorm van zelfregulering bestaat waar wordt gewerkt met ge-
formaliseerde 'codes of conduct'. Nog ingrijpender is de bevoegdheid van de 
rechter om een limiet te stellen aan wat de pers mag publiceren over details 
van de zaak. 96  De meest vergaande vorm van bescherming is het strafbaar 
stellen van publicatie van gegevens omtrent de identiteit van slachtoffers van 
zedendelicten. 97  Tenslotte zijn er nog diverse privacy-beschermende maatre- 

92 Voorbeeld: ernstige zedendelicten in IJsland, jeugdig slachtoffer van zedendelict in 
Italie, benadeelde partij in zaak van incest, verkrachting of seksueel geweld in Dene-
marken. 

93 	Belgie, Franlcrijk, Portugal en Turkije. 
94 Met een strafsanctie van een jaar gevangenisstraf op overtreding van deze regels. 
95 Ook hier met een strafsanctie op overtreding van deze regels. 
96 Belgie, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Malta en Portugal. 
97 Belgie, Denemarken, Engeland en Wales, IJsland, Ierland, Schotland en Turkije. In 

Zwitserland kan dit verbod alleen door het slachtoffer langs civielrechtelijke weg wor-
den gesanctioneerd. 
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gelen omtrent de aanwezigheid van televisiecamera's", fotocamera's en ta-
perecorders 99 . In Cyprus en Denemarken is het om deze reden zelfs verboden 
om schetsen te maken in de rechtszaal. 

Bescherming tegen intimidatie en wraak van de dader is een even 
moeilijk als vitaal onderwerp. Interessant is dat deze vorm van bescherming 
vaker wordt gekoppeld aan de status van getuige dan aan die van slachtoffer. 
De waarheidsvinding in het strafgeding lijkt hier op de achtergrond een beter 
te hanteren rechtsgoed te zijn dan de persoonlijke veiligheid van het slacht-
offer. 

Overal bestaat wel enige mate van politiebescherming van bedreigde 
getuigen. Surveillance of patrouilles vonnen het standaard middel hiertoe, 
maar beperkingen in tijd en intensiteit zijn overal evident. Aan het andere 
uiterste van het spectrum bevinden zich de getuigenbeschermingsprogram-
ma's die voorzien in verhuizing en het verschaffen van een geheel nieuwe 
identiteit.'" In het middengebied treffen we juridische instrumenten aan die 
voorzien in het in preventieve hechtenis nemen van verdachten die getuigen 
pogen te intimideren. m  In Engeland en Wales is het zelfs mogelijk dat in 
dergelijke situaties niet de verdachte, maar de getuige op vrijwillige basis 
met het oog op zijn eigen veiligheid preventief kan worden ingesloten. 

Straatverboden en andere civielrechtelijke maatregelen zijn ook in het 
buitenland tamelijk gangbaar. Vermeldenswaard is vooral het aparte regiem 
voor slachtoffers van huiselijk geweld in Cyprus, Engeland en Wales en 
lerland. De rechter heeft daar de mogelijkheid om een verbod uit te vaardi-
gen om in de toekomst geweld te gebruiken tegen het slachtoffer en hij kan 
een ordemaatregel treffen ter zake van het recht om de echtelijke woning te 
verlaten. Dit zijn civielrechtelijke beslisingen, maar het niet-naleven daarvan 
vormt een strafbaar feit waar gevangenisstraf of geldboete op staat. 

In het kader van bescherming van het slachtoffer tegen onverhoedse 
confrontaties met de dader kan ook de verplichting van de overheid worden 

98 Altijd verboden in Oostenrijk, Cyprus en Franlcrijk. 
99 Categorisch verboden in Oostenrijk, Engeland en Wales, Cyprus, Denemarken, Frank-

rijk, Portugal en Schotland. 
100 Dit bestaat in Italie en Spanje (in verband met aparte wetten tegen georganiseerde cri-

minaliteit), in Engeland en Wales, Franlcrijk, Duitsland, lerland, Schotland, Portugal, 
Turkije (alleen bij slachtoffers van terrorisme) en Zweden (voor maximaal vijf jaar). 

101 Oostenrijk, Belgie, Franlcrijk, Duitsland, Griekenland, Liechtenstein, Portugal en Span-
je. In Engeland en Wales, lerland en Schotland kan bovendien vrijlating op borgtocht 
worden geweigerd op de grond dat een risico bestaat op intimidatie van getuigen. 
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genoemd om het slachtoffer in te lichten omtrent de datum van in vrijheid-
stelling van de dader. Dat gebeurt op dit moment slechts in vier landen. 1°2  

3.4 	Afronding 

Het overzicht van rechtsvergelijkende elementen leidt niet tot algemene con-
clusies. Niettemin kunnen enkele aan het `vreemde recht' ontleende noties 
worden geformuleerd, die van belang kunnen zijn bij het ontwerpen van 
systematische uitgangspunten voor de rechtspositie van het slachtoffer in het 
voorbereidend onderzoek in strafzaken. Deze kunnen, heel kort, als volgt 
worden samengevat. 

Ten eerste is uit de voorafgaande paragrafen gebleken dat er binnen Eu-
ropa een ruime consensus bestaat omtrent de onderwerpen waarover het 
slachtoffer dient te worden geInformeerd. Ook staat volgens de internatio-
nale rechtsgemeenschap vast dat deze informatie zo spoedig mogelijk dient 
te worden verstrekt en dat de politie hierin een kerntaak heeft. Het probleem 
ligt hier niet in de inhoud van de norm, maar in het bevorderen van een ef-
fectieve naleving daarvan. Wat dat betreft zijn er sterke aanwijzingen dat een 
goede implementatie niet van de grond komt zonder verankering van dit ba-
sisrecht in het wetboek van strafvordering (althans in een wet in formele 
zin). Anderzijds is het plaatsen van zo'n recht in het wetboek wel een nood-
zakelijke voorwaarde, maar nog niet een voldoende voorwaarde om een ade-
quate praktijk te waarborgen. Daartoe zijn ook flankerende maatregelen ver-
eist, die deels bestaan uit nadere regelgeving en daarnaast uit voorzieningen 
van geheel andere (niet-juridische) aard. 

Ten aanzien van de bejegening valt op dat een instructienorm terzake 
('slachtoffers moeten met begrip en met respect voor hun waardigheid wor-
den bejegend') meer een declaratoire dan een constitutieve functie heeft. 
Vanwege de normbevestigende (positief-symbolische) waarde is het nuttig 
om zo'n vertrekpunt in het wetboek vast te leggen. Maar het is niet meer dan 
een vertrekpunt. De voorafgaande beschouwingen maken duidelijk dat be-
grip en respect vooral tot uitdruldcing moeten komen in de wijze waarop 
slachtoffers door autoriteiten worden ondervraagd. Training van politie en 
justitie is in dat verband essentieel. Uitwerking van concrete gedragsregels in 
circulaires blijkt van onmisbaar belang te zijn. 

102 Denemarken, Zweden, Engeland en Wales, Zwitserland. De lijst zal spoedig worden 
uitgebreid, aangezien het EU-kaderbesluit een verplichting tot aanpassing van de wet-
geving op dit punt inhoudt. 
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De beschenning van de privacy van slachtoffers bleek het enige onderwerp 
te zijn waar in intemationaal verband sancties bestaan in geval van niet-
naleving van de gestelde normen. Als strafvorderlijke autoriteiten informatie 
over slachtoffers vertreklcen die niet openbaar mag worden, of als de pers 
gegevens publiceert die niet mogen worden verspreid, kunnen de verant-
woordelijken zelfs strafrechtelijk worden vervolgd en gestraft. Wij tekenen 
hierbij aan dat dit model een uitzonderingskarakter heeft en zich niet leent 
om buiten het domein van de privacybeseherming te worden toegepast. Bij 
de andere slachtofferrechten staat het verband met het strafgeding tegen de 
verdachte sterker op de voorgrond; in dergelijke situaties moet naar andere 
middelen worden gezocht om een goede naleving van de in het belang van 
de slachtoffers gestelde normen te bevorderen. 

4 	Keuzen en uitgangspunten 

4.1 	lnleiding 

In het eerste interimrapport is voorgesteld in het Wetboek van Strafvordering 
een aparte titel op te nemen betreffende de rechtspositie van het slachtoffer 
in het strafproces, waarin een aantal elementaire rechten van het slachtoffer 
dienen te worden geregeld. m3  Deze catalogus van elementaire rechten 104  be-
rust voor een deel op een op internationaal niveau gegroeide consensus en 
wordt bovendien bekrachtigd door het Eli-kaderbesluit omtrent deze mate-
re. Het is van belang om op deze plaats vast te stellen dat de opsomming 
van deze minimum rechten voor slachtoffers in het strafgeding slechts een 
klein onderdeel vormt van de systematische keuze van uitgangspunten die de 
rechtspositie van de betrokkenen uiteiridelijk bepalen. In deze paragraaf zal 
worden aangetoond waarom dit het geval is en welke inhoudelijke afwegin-
gen bijgevolg nog moeten worden gemaakt en verantwoord. 

De eerder gepubliceerde interimrapporten van ons onderzoeksproject 
geven al zicht op enkele systeembepalende randvoorwaarden. Wij hebben 
bijvoorbeeld als doelstelling van het strafprocesrecht omschreven: het be-
vorderen van een in alle opzichten adequate reactie van de overheid op ver- 

103 Zie voor de rechten van het slachtoffer die daarin in ieder geval thuishoren: A.L.J. van 
Strien 'De positie van Slachtoffers in het strafproces' in M.S. Groenhuijsen en G. Knig-
ge (red.), Her onderzoek ter zitting, Groningen 2000, p. 271 e.v. 

104 Zeer kort samengevat: respect en begripvolle bejegening, informatie krijgen en geven, 
juridische bijstand, bescherming van privacy en fysieke veiligheid, schadevergoeding. 
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moedelijk gepleegde strafbare feiten. 1°5  Daaruit werden enkele desiderata 
afgeleid die in acht moeten worden genomen bij het vormgeven van de pro-
cespositie van het slachtoffer. Het proces zou bijvoorbeeld zodanig moeten 
worden ingericht dat het zo min mogelijk nieuwe problemen voor het slacht-
offer schept. En meer in het algemeen: het strafproces dient de negatieve 
consequenties van het delict voor het slachtoffer zoveel mogelijk te beper-
ken. Uit dit uitgangspunt vloeit bovendien voort, zo bleek in onze eerdere 
interimrapporten, dat het nodig kan zijn om de rechten van slachtoffers te 
matigen en te beperken teneinde ongewenste neveneffecten te vermijden. 
Twee voorbeelden ter illustratie. Ten eerste hebben wij aangevoerd dat het 
onverstandig zou zijn om het slachtoffer de status van partij in het geding 
toe te kennen. Als het slachtoffer wordt gepositioneerd als een opponent van 
de verdachte, wordt hij daarmee in een kwetsbare positie gebracht die in 
laatste instantie afbreuk doet aan zijn legitieme belangen. Daarnaast — dus 
ten tweede — is mede op basis van rechtsvergelijkende bevindingen betoogd 
dat het met raadzaam is om het slachtoffer een rechtstreeks vervolgingsrecht 
in strafzaken toe te kennen. Ook een dergelijke voorziening zou waarschijn-
lijk contra-productief zijn en uiteindelijk niet bijdragen aan de doelstelling 
van het strafgeding. 

De gereleveerde uitgangspunten hebben derhalve reeds enkele duidelij - 
ke aanknopingspunten opgeleverd voor de positiefrechtelijke vormgeving 
van de procespositie van slachtoffers van misdrijven. Wij moeten evenwel 
constateren dat de uitgangspunten op zichzelf genomen tekortschieten voor 
een grondig gefundeerde uitwerking van de plaats van het slachtoffer in het 
strafrechtelijk vooronderzoek. Zij zijn nog ontoereikend om een antwoord te 
genereren op de centrale vragen waarvoor wij ons in het verband van het 
voorbereidend onderzoek gesteld zien. Dat zijn er — in beginsel — drie. 

Ten eerste: hoe moet het bereik van de als minimum-rechten gedefini-
eerde slachtofferrechten worden bepaald? 
Ten tweede: welke rechten dienen een plaats te krijgen in het wetboek van 
strafvordering en welke kunnen worden neergelegd in circulaires en andere 
vormen van lagere' regelgeving? 
En ten derde: welke sancties dienen te worden verbonden aan het niet nale-
ven van de verschillende slachtofferrechten. 

Een korte toelichting op deze vragen in hun verhouding tot de eerderge-
noemde uitgangspunten is op zijn plaats. 

105 Zie par. 3.1 en 5.8 van het Algemeen Deel in het Eerste interimrapport en par. 6.6 van 
het Algemeen Deel in het Tweede interimrapport, ook voor het direct navolgende. 
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De eerstvermelde vraag gaat over de uitwerking en het bereik van de slacht-
offerrechten. Het slachtoffer heeft recht op informatie omtrent de voortgang 
van het onderzoek. Wat moet in dit verband worden verstaan onder de 
voortgang van het onderzoek? Welke concrete ontwikkelingen moeten wor-
den gemeld? En binnen welke termijn? Heeft het slachtoffer recht om te 
weten hoe het met de voorlopige hechtenis (schorsing) is gesteld? De uit-
gangspunten die in onze eerste interimrapporten zijn ontwilckeld bieden 
nauwelijks een handvat om tot een antwoord op deze vragen te komen. Zelfs 
een referentiekader waarbinnen de in aanmerking komende belangen kunnen 
worden afgewogen vloeit hier nog niet uit voort. Hetzelfde geldt ten aanzien 
van de vormgeving van andere rechten waarover in principe consensus be-
staat. Wij noemen enkele voorbeelden, die met vele soortgelijke vragen kun-
nen worden aangevuld.'" Op welk moment bestaat recht op inzage van de 
stukken? Zijn er beperkingen? Hoe te oordelen bij geschillen daarover? 
Welke mogelijkheden tot vertaling zijn er? Welk bereik heeft de waarborg 
dat het slachtoffer moet kunnen beschikken over bijstand? Moet steeds juri-
dische bijstand beschikbaar zijn? En is dit voldoende of dient er ook een 
mogelijkheid te zijn dat het slachtoffer zich bijvoorbeeld tijdens de aangifte 
of bij de daarop volgende ondervragingen laat vergezellen door een vrijwil-
liger van een buro slachtofferhulp of een andere vertrouwenspersoon? 

In het verlengde van de uitwerlcing van de rechten uit de catalogus die 
in eerdere rapporten is opgesteld staat vervolgens de vraag of er gedurende 
het vooronderzoek moet worden voorzien in (andere) mogelijkheden voor 
het slachtoffer om de loop van het geding te beinvloeden. Moet het slachtof-
fer bijvoorbeeld de gelegenheid krijgen om bepaalde onderzoekshandelingen 
af te dwingen? Thans staat in bijzondere omstandigheden de mogelijkheid 
van een civiel kort geding open. De vraag is of voor dergelijke gevallen niet 
een strafvorderlijke remedie moet worden gecreeerd. Op dit moment bestaat 
er een regeling van de zogenoemde 'second opinion'. Past deze in een toe-
komstig systeem van strafvordering of zouden daarin belangrijke wijzigin-
gen moeten worden aangebracht? Een ander voorbeeld. Naar geldend recht 
is het niet mogelijk om in geval van ernstige zedendelicten een verplichte 
AIDS-test af te nemen bij de verdachte met het oog op de gemoedsrust van 
het slachtoffer. Een dergelijk dwangmiddel wordt irnmers niet geacht In het 
belang van de strafvordering' te zijn, een voorwaarde die traditioneel voor-
namelijk beperkt is tot de waarheidsvinding en het veiligstellen van voor-
werpen en personen ten behoeve van de executie van strafrechtelijke sanc- 

106 0.a. omtrent het recht op bescherming van privacy en van fysieke vrijheid. 
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ties. 1°7  De vraag is ook hier in hoeverre een persoonlijk belang van het 
slachtoffer — als onderdeel van het publielcrechtelijke belang dat door het 
strafgeding wordt gediend — ruimte kan scheppen voor de erkenning van een 
nieuw type dwangmiddel in het voorbereidend onderzoek in strafzaken. 

De tweede hoofdvraag die in dit deelrapport moet worden beantwoord gaat 
over de kwestie welke slachtofferrechten in het wetboek van strafvordering 
moeten worden vermeld en welke in richtlijnen en andere vormen van lagere 
regelgeving een plaats kunnen (blijven) vinden. De situatie naar geldend 
recht is niet in voile omvang inzichtelijk te noemen. Het wetboek bevat een 
aparte titel (IIIA van het eerste boek) met een aantal van de rechten van het 
slachtoffer dat de status van benadeelde partij ambieert of reeds heeft ver-
kregen. Daarnaast is er een afzonderlijke afdeling (de tweede afdeling van 
titel VI van het tweede boek) met bepalingen omtrent de behandeling van de 
vordering van de benadeelde partij ter terechtzitting. De afdoening van deze 
vordering tot schadevergoeding is verder binnen het wetboek genormeerd in 
verspreide bepalingen. 1°8  En er zijn wettelijke verplichtingen tot informatie-
verstrekking in het wetboek te vinden, die niet rechtstreeks betrekking heb-
ben op het afdoen van een vordering van de benadeelde partij, maar die deze 
wel moeten faciliteren. 1°9  Ten slotte zijn er nog belangrijke rechten in het 
wetboek te vinden, die noch rechtstreeks aan de hoedanigheid van slachtof-
fer zijn gekoppeld, noch direct zijn verbonden aan de uitoefening van civiel-
rechtelijke verhaalsrechten. Voorbeelden daarvan zijn de procedure van art. 
12 e.v. Sv — het beklag omtrent het niet vervolgen van strafbare feiten — en 
de regelingen in art. 552a e.v. Sv inzake het beklag omtrent inbeslagneming 
van voorwerpen, de verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer daar-
van, dan wel het aangaan van een transactie of schikking omtrent die voor-
werpen. Overzien we dit geheel van normen, dan springen twee bijzonder-
heden in het oog. In de eerste plaats is het opmerkelijk dat er nergens in het 
wetboek systematisch aandacht wordt besteed aan de positie van het slacht-
offer als zodanig, dus losgekoppeld van de hoedanigheid van een benadeelde 
partij die de schade op de verdachte wenst te verhalen. En ten tweede is het 
opvallend dat sommige onderwerpen zowel in het wetboek als in richtlijnen 
aan de orde komen, terwijl andere slachtofferrrechten noch op de ene, noch 
op de andere plek expliciet zijn geregeld. Schaderegeling en informatiever-
strekking komen bijvoorbeeld in beide rechtsbronnen nadrukkelijk naar vo- 

107 Zie o.a. G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer 1999 (derde druk), 
p. 342-343. 

108 Voorbeelden zijn te vinden in art. 361, 421, 433 en 444 Sv. 
109 Zie bijvoorbeeld art. 167 lid 3 Sv. 

817 



Het slachtoffer in het vooronderzoek 

ren, zonder dat overigens steeds duidelijk is welke indelings- of toedelings-
principes daarbij zijn gehanteerd. Daar tegenover staat dat bijvoorbeeld het 
recht op beschenning van de privacy of van de fysieke veiligheid van slacht-
offers noch in de wet, noch in de circulaires op een enigszins coherente wij-
ze vorm is gegeven. I I°  

Ten slotte de derde hoofdvraag van dit deelrapport, die betreldcing heeft op 
de sancties die moeten worden verbonden aan het niet naleven van de vast-
gelegde slachtofferrechten. Ook op dit punt biedt het geldende recht een ver-
brokkeld beeld. Ten aanzien van een groot aantal rechten lijkt er nauwelijks 
te zijn nagedacht over de gevolgen van verzuimen. Wij hebben bijvoorbeeld 
nergens beschouwingen aangetroffen omtrent eventuele consequenties als 
het slachtoffer — anders dan de richtlij nen voorschrijven — niet met respect en 
begrip wordt bejegend door de politic. Op andere onderdelen is er een prak-
tijk gegroeid waarin wel degelijk rechtsgevolgen worden verbonden aan het 
handelen in strijd met voorschriften die in het belang van het slachtoffer zijn 
geschreven. Zo kennen we de oude gewoonte om een fout van justitie die er 
toe leidt dat het slachtoffer zich ten onrechte niet als benadeelde partij in het 
strafgeding kan voegen, te compenseren door het slachtoffer een financiele 
vergoeding van overheidswege toe te kennen ter hoogte van de griffiegelden 
die hij verschuldigd zou zijn als hij een civiele procedure instelt. Meer recent 
is daar jurisprudentie bijgekomen die aan sommige schendingen van slacht-
offerrechten rechtstreeks consequenties verbindt binnen het strafgeding 
waarin het verzuim plaatsvindt. Te denken valt bijvoorbeeld aan de beslis-
sing van de Hoge Raad dat een onderzoek ter terechtzitting (in hoger beroep) 
moet worden geschorst indien blijkt dat het slachtoffer ten onrechte niet op 
de hoogte is gesteld van de zittingsdatumi Ook op dit terrein is het moei-
lijk om grote — systematische — lijnen te ontdekken in de regelgeving en de 
rechtspraak daaromtrent. 
De slotsom op grond van het vorenstaande is tweeledig. 

Ten eerste biedt het geldende recht nog geen aanzet tot uitsluitsel om-
trent de drie vragen die in dit deelrapport centraal staan. Dat is ook niet ver-
wonderlijk. Het ontbreken van systematische grondslagen op velerlei gebied 
is limners juist de aanleiding tot het onderhavige onderzoeksproject. 

110 De privacybescherming is bijvoorbeeld uiterst fragmentarisch aan de orde in de richtlij-
nen die de informatieverstrekking door justitie aan de media beheersen. De fysieke vei-
ligheid van slachtoffers — maar niet alleen die van hen — kan als rechtsbelang worden 
ingelezen in de regeling omtrent de bedreigde getuige (art. 226a e.v. Sv). 

I 1 1 Art. 413 lid 2 Sv. Zie HR 14 oktober 1997, NJ 1998, 156. 
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Het tweede deel van de slotsom is daarom pregnanter. Wij moeten vaststel-
len dat de systematische uitgangspunten die wij in de twee eerste interimrap-
porten hebben ontwikkeld, evenmin voldoende scherp en uitgewerkt zijn om 
rechtstreeks tot antwoorden te leiden op de drie hiervoor genoemde vraag-
punten. Eerder hebben wij genoteerd dat het doel van het strafproces is: het 
in alle opzichten bieden van een adequate reactie op crimineel onrecht, het-
geen impliceert dat ook aandacht moet worden besteed aan de gevolgen die 
de direct gelaedeerde heeft ondervonden van het delict. Die reactie kan al-
leen als adequaat worden aanvaard als daarin een evenwichtig antwoord 
wordt geboden aan de verstoring van de status quo ante. Uit deze uitgangs-
punten vloeit procestheoretisch voort dat het mede tot de hoofddoelstellingen 
van het strafgeding behoort om daarin aandacht te besteden aan de belangen 
van slachtoffers van delicten. Daaruit vloeit tevens voort dat deze belangen 
van individuele rechtssubjecten door hun inbedding in de structuur van het 
strafproces als publiekrechtelijke belangen moeten worden meegewogen. 112  
Maar veel verder zijn we op dit moment nog niet gekomen. De uitgangs-
punten zijn nog zodanig abstract dat daaruit geen dwingende aanwijzingen 
voortvloeien ten aanzien van de uitwerlcingsvragen waarvoor wij ons in dit 
deelrapport gesteld zien. Daarom zal in de navolgende paragraaf eerst een 
nadere beschouwing worden gewijd aan een concretisering of invulling van 
onze uitgangspunten. Pas daarna kan inhoudelijk op een verantwoorde wijze 
worden ingegaan op de hoofdvragen die in dit deelrapport centraal staan. 

4.2 Desiderata 

De achtergrond van onze beschouwingen in deze paragraaf is het gevaar dat 
we zonder toereikende grondslag op een rijdende trein stappen. Nu de inter-
nationale rechtsgemeenschap eenduidig heeft gekozen voor een groter bereik 
van minimum slachtofferrechten in de strafrechtelijke procedure, is het ver-
leidelijk om de aandacht direct te richten op de wetstechnische vormgeving 
daarvan. Maar naar ons oordeel wordt dan een belangrijke tussenstap over-
geslagen. Die stap betreft de dogmatische onderbouw van de reeds meerma-
len genoemde rechten. Op welke wijze kan een principiele rechtvaardiging 
worden geconstrueerd voor de onderhavige vemieuwingen van het proces-
recht, die tevens steun biedt bij de precisering van nieuwe mogelijkheden en 
bij het afbakenen van gezichtspunten die de afweging met concurrerende 
belangen dienen te beheersen? 

112 Tweede interimrapport, p. 79 e.v. 
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Tot dusverre zijn twee elementen naar voren gekomen die in ieder geval 
moeten worden verdisconteerd in een nadere dogmatische doordenlcing van 
ons onderwerp. In de eerste plaats is dat de erkenning van het belang van het 
slachtoffer als een publiek belang, als een algemeen belang dat als zodanig 
een rol behoort te spelen in de strafrechtsbedeling. Daarnaast is als tweede 
element geponeerd dat het slachtoffer in de strafrechtelijke procedure wel de 
rol heeft van participant (deelnemer, betrokkene), maar niet die van partij 
die als opponent van de verdachte optreedt. Het zijn onder andere deze ken-
merken die nader moeten worden verantwoord door een structurele inbed-
ding in de doelstellingen van het strafproces. 

Wij hebben bij herhaling vooropgesteld dat het strafprocesrecht er toe 
strekt om een in alle opzichten adequate reactie van de overheid op (moge-
lijk) gepleegde strafbare feiten mogelijk te maken. Bij nader inzien kunnen 
twee implicaties van deze doelstelling worden uitgesplitst. Een adequate re-
actie houdt — ten eerste — in het bevorderen van een juiste toepassing van de 
strafwet op de werkelijk schuldige en het zoveel mogelijk ongemoeid laten 
van onschuldigen. Dat is, kortom, het door de overheid tot gelding brengen 
van het materiele strafrecht. I 13  Benadrukt moet worden dat deze functie de 
notie van een 'fair proces' mee omvat. Het gaat er dus niet alleen om dat 
werkelijk schuldigen worden veroordeeld, maar ook dat dit alleen op een 
legitieme wijze kan geschieden als de beperkingen van bevoegdheden (mid-
delen) in acht worden genomen die inherent zijn aan ons begrip van een 
rechtsstaat. De tweede implicatie van de genoemde algemene doelstelling is 
dat het strafprocesrecht beoogt te verzekeren dat de overheid ook buiten het 
gezichtspunt van het tot gelding brengen van het materiele recht zo correct 
mogelijk optreedt. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan het voor-
komen van willekeur, het rekening houden met gerechtvaardigde belangen 
van derden (bijvoorbeeld bij het toepassen van dwangmiddelen) etc. Voor 
wat betreft de positie van het slachtoffer, maakt het enig verschil of het ge-
ding vanuit de eerste dan wel vanuit de tweede invalshoek wordt bezien. 

Alvorens dit verder uit te werken, is het nuttig om de betekenis van de aldus 
uitgesplitste doelstellingen van het strafprocesrecht nog iets scherper te be-
lichten. Om te beginnen valt dan op dat het strafproces een zelfstandige 
functie toekomt. Het staat in het teken van het realiseren van het materiele 
recht, maar het is ook meer dan dat. De procedure heeft een eigen waarde, 

113 Zie ons eerste interimrappod, p. 15-16, met verwijzing naar de memorie van toelichting 
bij het ontwerp van het huidige wetboek. 
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die in menig opzicht los staat van de uitkomst daarvan. 114  De procedure zelf 
is een bron van legitimiteit. 115  In zekere zin correspondeert dit met de beken-
de Angelsaksische zegswijze dat 'justice must not only be done, but also be 
seen to be done'. Voor ons onderwerp is het nu van belang dat het veelal niet 
eenvoudig zal zijn om een perceptie van gerechtigheid af te leiden uit de ge-
volgde procedure. Maar zoals zo vaak behoort het omgekeerde aanmerkelijk 
valcer tot de mogelijkheden: evidente onrechtvaardigheden en onevenwich-
tigheden zijn gemakkelijker als zodanig te herkennen en deze behoren dan 
als strijdig met de genoemde functie van het strafprocesrecht te worden gee-
limineerd. In het verlengde hiervan kan vervolgens worden betoogd dat ook 
de positie van het slachtoffer in het strafproces een meer genuanceerde be-
nadering verdient. Zo blijkt allereerst dat het een onverantwoorde reductie 
van de werkelijkheid zou zijn als de rol van het slachtoffer exclusief — of 
zelfs: primair — zou worden beschouwd vanuit het perspectief van civiel-
rechtelijk schadeherstel. Dat klemt vooral in de context van het strafrechte-
lijk vooronderzoek. Wanneer we bedenken dat slechts een verhoudingsge-
wijs klein deel van de zaken wordt opgehelderd, is reeds op voorhand duide-
lijk dat in alle overige gevallen geen sprake kan zijn van schadevergoeding 
door de dader, terwijl het slachtoffer ook dan aanspraak moet kunnen maken 
op een bejegening die er van blijk geeft dat met zijn belangen rekening 
wordt gehouden. Schadevergoeding is dus weliswaar een factor die van be-
lang, maar er zijn stellig andere aspecten die van groter gewicht zijn. Voorts 
vloeit uit het voorafgaande voort dat er verschil moet worden gemaakt tussen 
de situatie waarin het slachtoffer gedurende de procedure een bijdrage levert 
aan het realiseren van het materiele strafrecht (de als eerste onderscheiden 
implicatie) en de situatie waarin aan het procesrecht wordt geappelleerd met 
het oog op de bescherming van legitieme belangen van derden (de als twee-
de genoemde implicatie). 

Het uiteenrafelen van onderscheiden — maar uiteraard nauw samenhan-
gende — doelstellingen heeft daarnaast als voordeel dat het beter zicht biedt

•  op een algemeen beginsel dat de strafrechtelijke procedure behoort te be-
heersen. Wij doelen daarbij op het schadebeginsel, opgevat in die zin dat de 
strafrechtsbedeling zo dient te worden ingericht dat het geen vermijdbare 
schade berokkent aan de daarbij betrokkenen. 

114 Het is — terecht — gangbaar om in dit verband te verwijzen naar het standaardwerk van 
N. Luhmann, Legitimation durch Verfahren, Neuwied: Luchterhand 1969. 

115 In relatie tot de positie van slachtoffers van delicten is dit vooral uitgewerkt door Jo-
Anne Wemmers aan de hand van het begrip `procedurele rechtvaardigheid'; zie haar 
boek Victims in the Criminal Justice System: A Study into the Treatment of Victims and 
its Effects on their Attitudes and Behaviour (diss. Leiden), Amsterdam: Kugler 1995. 
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Dit beginsel is in het materiele recht algemeen bekend en (althans in theorie) 
aanvaard door het uitgangspunt van het strafrecht als een ultimum remedium. 

Strafbaarstellingen worden alleen ingevoerd als laatste redmiddel, als een 
instrument dat pas aan de orde komt indien andere vormen van rechtshand-
having ontoereikend zijn. En zelfs wanneer de wet de mogelijkheid biedt om 
tot het opleggen van strafsancties over te gaan, volgt uit het genoemde prin-
cipe een consigne om daarbij zo terughoudend te zijn als maar enigszins 
mogelijk is. 

In het procesrecht is er aanmerkelijk minder systematische aandacht 
besteed aan de notie dat onnodige schade zoveel mogelijk dient te worden 
vermeden. Niettemin zijn er zwaarwegende redenen om dit uitgangspunt 
nadrukkelijk voorop te stellen. Dit kan bijvoorbeeld aannemelijk worden 
gemaakt door de inzet van een strafrechtelijke procedure te contrasteren met 
die van een civiel geding. Eon van de bijzonderheden in die vergelijking is 
dat een geschil in een burgerlijk proces doorgaans betrekking heeft op het 
verdelen van reeds gerealiseerde nadelen. Er is een partij die schade heeft 
geleden, de eiser, die vervolgens de effecten daarvan probeert neer te leggen 
bij de tegenpartij, de gedaagde. De rechter is in dat geding geroepen teneinde 
te bepalen wie uiteindelijk de schade zal dragen. Door de een gelijk te geven, 
lcrijgt de ander in gelijke mate ongelijk. Ongeacht de uitkomst van het ge-
ding, blijft het totaal van het gealloceerde nadeel gelijk. Juristen spreken 
daarbij van `toerekenen'. Om een uitdrukking te gebruiken die hierna in an-
der verband nog zal terugkeren: het civiele geding is een zero-sum-game. 

Het strafproces kent wat dit punt betreft een totaal andere inzet. De kern-
vraag is hier niet wie een reeds als onvermijdelijk gebleken nadeel of leed 
zal moeten dragen. Het gaat daarentegen in het strafgeding om de vraag of er 
voldoende reden is om bovenop het leed dat reeds is aangericht door het 
strafbare feit, nog van overheidswege nieuw nadeel toe te voegen in de vorm 
van een strafrechtelijke veroordeling en eventueel door het opleggen van een 
strafrechtelijke sanctie. Door de inzet van het geding op deze wijze te om-
schrijven, is gemakkelijk in te zien dat het procesrecht er dan ten minste op 
moet zijn gericht om onnodige — dus vennijdbare — nadelen voor alle be-
trokkenen te minimaliseren. Dit brengt met zich mee dat ten aanzien van de 
als eerste onderscheiden subdoelstelling van het strafproces moet worden 
aanvaard dat bij het tot gelding brengen van het materiele strafrecht de pro-
cedureregels geen grotere inbreuk op rechten en vrijheden van de vervolgde 
mogen worden gemaakt dan strikt noodzakelijk is. En voor de tweede doel-
stelling — het meer in het algemeen bevorderen van een correct optreden 
door de overheid — betekent dit eveneens dat bijvoorbeeld bij het geding be-
trokken derden niet in hun belangen mogen worden geschaad tenzij dit uit de 
aard van de te volgen procedure onvermijdelijk voortvloeit. 
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De voorafgaande opmerkingen omtrent de verschillende deelfuncties van het 
strafprocesrecht en omtrent de rol van het schadebeginsel maken het nu mo-
gelijk om een aantal stappen verder te komen in het afbakenen van een prin-
cipieel beredeneerde rechtspositie voor slachtoffers in de verschillende sta-
dia van het geding. Voor wat betreft de als eerste onderscheiden doelstelling 
van het strafproces — het tot gelding brengen van het materiele recht — kan 
namelijk worden vastgesteld dat de participatie van het slachtoffer voor een 
belangrijk deel volstrekt vanzelfsprekend en onproblematisch is. Dat is het 
geval voorzover de persoonlijke belangen van het slachtoffer samenvallen 
met het belang van strafrechtelijke rechtshandhaving. 116  Een voor de hand 
liggend voorbeeld is de waarheidsvinding. Dit belang wordt gediend door de 
bereidheid van het slachtoffer om aangifte te doen van het delict. In latere 
fasen van de procedure draagt het slachtoffer bij aan de waarheidsvinding 
door zijn `verhaal' te vertellen in de hoedanigheid van getuige. Zijn bijdrage 
aan het toepassen van het materiele recht valt hier samen met een eigen be-
lang: het belang van aanspraak op erkenning als slachtoffer, hetgeen de ver-
werking van de gebeurtenis kan faciliteren. Deze samenval van belangen kan 
meer in het algemeen worden vastgesteld in alle situaties waarin het slacht-
offer door het verstreldcen van informatie de officials binnen het strafrechte-
lijk systeem in staat stelt beter gefundeerde beslissingen te nemen. Een 
voorbeeld hiervan wordt ook gevormd door het in een eerder interimrapport 
bepleite spreelcrecht voor slachtoffers ter terechtzitting." 7  

Het samenvallen van belangen kan nog in een ander opzicht worden inge-
roepen als een dogmatische basis voor participatierechten van slachtoffers. I 18  
Vanuit het materiele recht bezien kan het zinvol zijn om de invulling van de 
op te leggen sanctie mede af te stemmen op de door het delict geschonden 
belang. Dat is onder andere de achtergrond van de schadevergoedingsmaat-
regel die door de wet-Terwee werd geintroduceerd. De samenval van — of 
ten minste de nauwe samenhang tussen — de doeleinden van straf en schade-
vergoeding vormt een dogmatische rechtvaardiging voor de integratie van 
rechtsgevolgen die voorheen aan gescheiden rechtssferen (het burgerlijk 

116 Zie over samenvallende en conflicterende belangen in dit verband de meer algemene 
beschouwing in M.S. Groenhuijsen, 'Conflicts of Victims' Interests and Offenders' 
Rights in the Criminal Justice System: A European Perspective', in: Chris Sumner e.a. 
(eds.), International Victimology: Selected Papers from the 8th Symposium, Canberra 
1996, p. 163-176. 

117 Zie A.L.J. van Strien, De positie van slachtoffers in het strafproces, eerste interimrap-
port, deelrapport 6, p. 233-274. 

118 Wij hebben het dan nog steeds over de relatie met de als eerste onderscheiden deeldoel-
stelling van het proces: het realiseren van het materiele recht. 
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recht versus het strafrecht) verbonden werden geacht. 119  Deze eenheid van 
doelstelling maakt integratie mogelijk. De wenselijkheid van die werkwijze 
vloeit daarenboven voort uit het eerdervermelde schadebeginsel: de minst 
ingrijpende interventie is in principe de optimale reactie. Dus als vanuit 
strafrechtelijk oogpunt met een gedwongen schadeloosstelling door de dader 
kan worden volstaan, verdient het aanbeveling om verderstrekkende punitie-
ve reacties achterwege te laten. Maar als het strafrechtelijk sanctiepakket op 
deze wijze ruimte biedt voor rechtsherstel jegens de gedupeerde — het slacht-
offer — dan moet de procedure waarin dat materiele recht wordt toegepast er 
op berekend zijn om dat herstel ook daadwerkelijk mogelijk te maken, het-
geen bijvoorbeeld impliceert dat er voorzieningen moeten zijn om in het 
strafrechtelijk onderzoek uitsluitsel te lcrijgen omtrent de geleden materiele 
en immateriele schade. 

Nog een slap verder. Vanuit dezelfde desiderata — i.e. tot gelding bren-
gen van het materiele recht en toepassing van het schadebginsel in de aange-
geven zin — vloeien ook nadere zelfstandige aanwijzingen voort omtrent de 
inrichting van de procedure. Ook hier kunnen de belangen van rechtshand-
having en die van de meest betrokken individuen, de verdachte en het 
slachtoffer, zodanig samenlopen dat daaruit sterke indicaties voortvloeien 
omtrent de wijze waarop een strafzaak dient te worden afgedaan. Als voor-
beeld kan reeds naar geldend recht worden gewezen op de mogelijkheid van 
afdoening buiten geding op voorwaarde dat de dader de schade aan het 
slachtoffer vergoedt. Ook de zogeheten 'diversion' met soortgelijke aandacht 
voor reparatoire aspecten komt hierbij in aanmerking. Op dezelfde gronden 
als hiervoor uiteengezet verdient een minimaal invasieve reactie de voorkeur 
boven een meer repressieve reactie. Het belang van de rechtsgemeenschap, 
van dader en slachtoffer, vloeit samen. Winst voor de eon betekent geen ver-
lies voor de ander: het is gen zero-sum-game. 

119 Dit inzicht worth inmiddels breed gedragen. Pioniersarbeid is op dit terrein verricht 
door G.E. Langemeijer, `Het strafrecht en de benadeelde', NJB 1938, p. 29-37 en p. 53- 
60; zie voorts M.S. Groenhuijsen, Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in 
her strafgeding (diss. Leiden), Nijmegen 1985, m.n. p. 292 e.v.; en N.J.M. Kwakman, 
'De mateloosheid van de solidariteit: het onvermijdelijke gevolg van een slachtofferge-
richt strafproces?', RM Themis 1999, p. 183-193. Voor de goede orde vermelden wij 
nog dat zelfs in landen waar men op strict dogmatische gronden vast houdt aan een 
scheiding tussen straf en schadevergoeding — zoals in Duitsland en in Oostenrijk — men 
algemeen van oordeel is dat schadevergoeding binnen het strafrecht bijdraagt aan de 
doeleinden van de strafrechtspleging en derhalve een onderdeel vormt van het realiseren 
van het materiele strafrecht; zie hieromtrent vooral Marianne Liischnig-Gspandl, Die 
Wiedergutmachung im osterreichischen Strafrecht. Au]' dam Wag zu einem neuen Kri-
minalrecht? (diss. Graz), Wien 1996, m.n. p.71 e.v. 
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Vanuit de als eerste onderscheiden deeldoelstelling van het strafprocesrecht 
is derhalve in uiteenlopende opzichten een betrokkenheid van het slachtoffer 
in het strafgeding te motiveren en te rechtvaardigen. Overigens blijkt uit de 
uitwerking op de genoemde onderdelen dat het hierbij slechts in beperkte 
mate gaat om participatie door het slachtoffer die de gedaante aanneemt van 
een echt actieve rol in het eigenlijke geding. Twee grenzen hebben wij steeds 
gesteld. Ten eerste dat de bemoeienis van het slachtoffer — dan wel de over-
heidszorg voor diens belangen — nooit afbreuk mag doen aan een eerlijk pro-
ces als bedoeld in art. 6 EVRM. En ten tweede dat het slachtoffer geen defi-
nitieve zeggenschap zou moeten hebben over de kernbeslissingen die gedu-
rende de verschillende fasen van het geding door de in de wet aangewezen 
functionarissen moeten worden genomen. De vraag bijvoorbeeld of er vol-
doende gronden zijn om tot strafvervolging over te gaan, dient ook in de 
toekomst te worden overgelaten aan het oordeel van daartoe gekwalificeerde 
autoriteiten. 12°  Burgers moeten niet op willekeurige of ontoereikende gron-
den voor een strafrechter kunnen worden gedaagd. 121  Wat geldt voor de ver-
volgingsbeslissing, is in dit opzicht ook van toepassing voor de uiteindelijke 
beoordeling van de feiten, de schuldvraag en de strafoplegging. Teneinde 
onnodige schade voor hetzij de verdachte, hetzij het slachtoffer te voorko-
men, is het geboden.  deze kwesties over te laten aan gekwalificeerde functio-
narissen die vanuit een zekere distantie een zorgvuldig oordeel kunnen vor-
men. Vandaar dat wij in onze eerder uitgebrachte interimrapporten hebben 
verdedigd dat het slachtoffer geen publiekrechtelijke zeggenschap kan toe-
komen omtrent handelingen en beslissingen die de verdachte rechtstreeks in 
zijn belangen raken. 

Vervolgens verleggen we de aandacht naar de als tweede onderscheiden 
functie of doelstelling van het strafprocesrecht. Het bieden van waarborgen 
voor een gematigd, niet-willekeurig overheidsoptreden waarbij vooral ook 
de rechten en belangen van derden zoveel mogelijk worden ontzien is een 
invalshoek die rechtstreeks bepalend is voor de procespositie van slachtof-
fers van misdrijven. In het geldende wetboek zijn diverse voorbeelden aan te 
wijzen waarin dit tot uitdrukking komt. Het rekening houden met gerecht-
vaardigde belangen van gedupeerden is onder andere zichtbaar in de regeling 
van de klachtdelicten. Strafvervolging is in de desbetreffende gevallen uitge-
sloten, behoudens een expliciet verzoek daartoe van het slachtoffer. Een an- 

120 Zie ons Tweede interimrapport, Algemeen Deel, p. 78 e.v. 
121 Vergelijk ook het op soortgelijke overwegingen berustende vereiste dat doorgaans ook 

een `geobjectiveerde' verdenlcing nodig is vooraleer een burger kan worden belast met 
'de zweepslag van het recht' (woorden uit de Memorie van Toelichting). 
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der voorbeeld wordt gevormd door de regeling van art. 160 e.v. Sv, waaruit 
blijkt dat de wetgever heeft afgezien van een algemene aangifteplicht voor 
gewone burgers. Als derde noemen wij de regeling van de bedreigde getuige 
(art. 226a e.v. Sv). Ook in deze voorschriften blijkt dat van een burger — in 
dit geval: al dan niet het slachtoffer — geen onevenredige offers mogen wor-
den gevraagd bij het leveren van een bijdrage aan de waarheidsvinding ter 
realisering van het materiele strafrecht. 

De onderhavige invalshoek is eveneens zichtbaar in de Straatsburgse 
jurisprudentie. Bij wijze van voorbeeld noemen wij de beslissingen omtrent 
het ondervragingsrecht van getuigen ter terechtzitting. Het Europese hof 
heeft herhaaldelijk kenbaar gemaakt dat bij de beslissing van de nationale 
rechter om getuigen (lees hier vooral: het slachtoffer) al dan niet daartoe op 
te roepen het belang van de verdediging bij die onderzoekshandeling mag 
worden afgewogen tegen de persoonlijke belangen van de betrokken getuige 
om niet ter zitting te willen verschijneni n  

Het is vooral deze tweede functie van het strafprocesrecht die in de af-
gelopen decennia heeft geleid tot een voortschrijdende emancipatie van het 
slachtoffer in de strafrechtelijke procedure. Vooral vanuit deze invalshoek is 
een grondslag gevonden voor nieuwe aanspraken die het slachtoffer geldend 
kan maken in het strafproces. Zowel de nieuwe slachtofferrechten als de be-
grenzing daarvan kan grotendeels hiertoe worden herleid. Wij stellen vast 
dat in deze grondslag normatieve en empirische aspecten samenkomen. De 
normatieve kant vloeit voort uit het eerdergenoemde schadebeginsel, opge-
vat als het richtsnoer om onnodig onheil zoveel mogelijk te vermijden. De 
empirische component wordt daarbij ontleend aan victimologische bevindin-
gen. Dat wil zeggen: het geheel van sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
waaruit blijkt welke effecten teweeg worden gebracht wanneer iemand 
slachtoffer wordt van een misdrijf en op welke wijze die effecten positief of 
negatief worden beinvloed door de daarop volgende contacten van het 
slachtoffer met het strafrechtelijk systeem. w  
Uit de weergegeven grondslag en de daarbij gehanteerde formuleringen 
(` zoveel mogelijk...', `niet onnodig...') blijkt reeds aanstonds dat de daarin 

122 Zie bijvoorbeeld EHRM 26 maart 1996, NJ 1996, 741: 'Principles of fair trial also re-
quire that in appropriate cases the interests of the defence are balanced against those of 
witnesses or victims called upon to testify'; vergelijk ook EHRM 26 maart 1985, NJ 
1985, 525 (X vs. Nederland); en EHRM 15 juni 1992, NJ 1993, 711 (LIAO. 

123 Zie omtrent deze wisselwerking Marc Groenhuijsen, 'The Development of Victimology 
and its Impact on Criminal Justice Policy in The Netherlands', in: Ezzat Fattah & Tony 
Peters (eds.), Support for Crime Victims in a Comparative Perspective. A Collection of 
Essays Dedicated to the Memory of prof Frederic McClintock, Leuven: University 
Press 1998, p. 37-54. 

826 



Het slachtoffer in het vooronderzoek 

passende subjectieve rechten voor slachtoffers geen absoluut karakter heb-
ben. Enerzijds mogen dergelijke rechten — vooral wanneer het om participa-
tierechten gaat — er niet toe leiden dat het karakter van het strafproces daar-
mee in essentie wordt aangetast (zie hierboven). Maar daarnaast is het denk-
baar dat deze rechten van het slachtoffer moeten worden afgewogen tegen 
andere belangen die in een behoorlijk geding dienen te worden gerespec-
teerd. 124  Dat vergt dus op voorhand de nodige omzichtigheid wat betreft de 
formulering van de onderhavige voorzieningen in wet- en regelgeving. 
Uit het voorafgaande vloeit bijvoorbeeld onmiskenbaar voort dat er ruimte 
dient te zijn voor flexibiliteit en nuancering. Wij geven enkele voor de hand 
liggende voorbeelden van differentiaties die passen bij de hiervoor ontwik-
kelde uitgangspunten en bij de structuur van het strafgeding zoals die in eer-
dere rapporten binnen ons onderzoeksproject is ontwikkeld. 

In een aantal situaties dient onderscheid te worden gemaakt naar het 
'type' slachtoffer dat bij de procedure is betrokken. Het aanbrengen van ver-
schillen kan diverse vormen aannemen. Zo pleit er veel voor om bij de uitoe-
fening van sommige verdedigingsrechten rekening te houden met de om-
standigheden van het slachtoffer. Het ondervragingsrecht van getuigen ter 
terechtzitting 'evert hiervan een voorbeeld op. Indien het slachtoffer uitge-
sproken kwetsbaar is — door jeugdige leeftijd, door gebrekkige verstandelijke 
ontwikkeling, door een bij het delict opgelopen emstig trauma of op grond 
van andere omstandigheden — kan dit een bijzondere reden opleveren om tot 
aangepaste methoden over te gaan om de betrokkene te horen. 125  Het 'type' 
slachtoffer kan ook bijzonderheden opleveren afhankelijk van de categorie 
delict waar het om gaat. Een vanuit het geldend recht bekend voorbeeld 
hiervan betreft de zedendelicten. Het recht van een slachtoffer om met res-
pect en begrip te worden bejegend krijgt bijvoorbeeld bij de aangifte van 
ernstige zedendelicten een aparte invulling. In dergelijke situaties beschou-
wen we het als een vanzelfsprekend minimum dat de aangifte — als het maar 

124 Een voorbeeld ter illustratie vormt het gegeven dat de informatieverstrekking aan het 
slachtoffer — zeker in de eerste fasen van het onderzoek — moet worden afgewogen te-
gen andere belangen. Daarbij kan o.a. worden gedacht aan een evenwichtige benutting 
van schaarse capaciteit en aan privacy-belangen van andere personen die bij het geding 
betrokken zijn (bijvoorbeeld zolang er nog onduidelijkheid bestaat of een persoon tegen 
wie onderzoekshandelingen worden verricht ook daadwerkelijk met voldoende klem-
mendheid als een verdachte kan worden aangemerkt). 

125 Zie de eerdervermelde rechtspraak van het EHRM; in de praktijk wordt dit uitgangspunt 
al op ruime schaal toegepast door jeugdigen bij voorkeur te horen in bijzondere ver-
hoorstudio's met behulp van gespecialiseerde functionarissen. Dit is ook de dragende 
gedachte achter de bepaling van art. 11 lid 4 van het Europese Kaderbesluit inzake de 
status van het slachtoffer in de strafprocedure. 
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even kan — wordt opgenomen door een vrouwelijk lid van het politiecorps. 
Een ander voorbeeld wordt gevormd door het recht op bescherming van per-
soonlijke veiligheid. Ook hier kunnen categorieen worden afgebakend 
waarin deze aanspraak op een eigenstandige wijze wordt ingevuld omdat in 
bepaalde situaties standaard-problemen te verwachten zijn. Te denken is hier 
onder andere aan slachtoffers van huiselijk geweld of van belaging. I26  Nog 
een andere vorm van differentiatie betreft de mogelijkheid om bepaalde 
slachtofferrechten (voorshands) te beperken tot degenen die door een ernstig 

delict zijn getroffen. Volgens de vigerende richtlijnen is dit bijvoorbeeld het 
geval ten aanzien van de mogelijkheid van een `slachtoffergesprek' met de 
behandelend officier van justitie. Deze optic zou ook moeten worden over-
wogen ten aanzien van andere rechten. 127  Overigens merken wij met nadruk 
op dat de hier bedoelde differentiaties er nooit toe kunnen leiden dat met een 
beroep op de bijzondere problemen van sommige slachtoffers bij bepaalde 
delictstypen het strafrechtelijk onderzoek zou worden aangepast in een mate 
die voor de verdediging een eerlijke gedingvoering zou compromitteren. 128  

In de voorafgaande onderdelen van deze paragraaf is de voornaamste 
grondslag voor de uitbouw van slachtofferrechten in het strafgeding gevon-
den in het principe dat de overheid bij het tot gelding brengen van het mate-
riele strafrecht geen onnodige of vermijdbare schade mag berokkenen aan 
derden. Binnen die grondslag hebben wij een normatieve en een empirische 
component onderscheiden. Op deze plaats maken wij enkele aanvullende 
opmerkingen over het laatstgenoemde aspect. Sociaal-wetenschappelijk on-
derzoek op victimologisch gebied heeft een aanzienlijke kennis opgeleverd 
over de wijze waarop slachtoffers reageren op een strafbaar feit en over de 
manier waarop zij vervolgens hun omgang met het strafrechtelijk systeem 
ervaren. Dit is uiteraard niet de plaats om het victimologisch onderzoeksbe-
stand samen te vatten. Niettemin is het zinvol om bij wijze van voorbeeld 
twee elementen daaruit te belichten, omdat die in ieder geval moeten worden 

126 Vergelijk art. 11 lid 1 van het in de vorige voetnoot genoemde kaderbesluit. 
127 Zo hebben wij eerder voorgesteld het spreekrecht van het slachtoffer ter zitting voors-

hands te beperken tot de meet emstige zaken (ons eerste spoor); zie A.L.J. van Strien, 
De po.sitie van slachtoffers in het strafproces, eerste interimrapport (deelrapport 6), p. 
272. En naar geldend recht is bijvoorbeeld ook de `Aanwijzing tweede beoordeling 
('second opinion') opsporingsonderzoek' van 11 januari 2000 beperkt tot iernstige za-
ken' (opgevat als imisdrijven die de rechtsorde emstig hebben geschokt'). 

128 Daarom nemen wij afstand van voorstellen die ten aanzien van sommige delicten de 
bewijsstandaard willen veranderen met een beroep op de belangen van slachtoffers; zie 
bijvoorbeeld in relatie tot het delict discriminatie: J. Hoens, Itassendiscriminatie en het 
wetsontwerp tot wijziging van art. 429 quater Wetboek van Strafrechr, NJB 1981, p. 
259-265; en dezelfde, 'De strafrechtelijke bestrijding van rassendiscriminatie', Me 
1981, p. 547-557. 
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meegewogen bij het vormgeven van slachtofferrechten in wet- en regelge-
ving. Het eerste betreft het feit dat bij slachtoffers nooit verwachtingen mo-
gen worden gewekt, die later niet kunnen worden ingelost. Dat is immers 
een bekende oorzaak van secundaire victimisatie. Anders gezegd: het oproe-
pen van niet-realistische verwachtingen leidt tot emotionele schade, die on-
nodig is omdat zij bij een meer prudent overheidsoptreden vermeden had 
kunnen worden. Het tweede element heeft betrekking op het recht van het 
slachtoffer om informatie te verkrijgen. 129  De empirisch-victimologische 
achtergrond van dit recht is er in gelegen dat een slachtoffer dat na de aan-
gifte niets meer van de overheid hoort, daar aantoonbaar slechter van wordt. 
Hij zal zich dan buitengesloten voelen, hij voelt zich niet erkend in zijn 
slachtofferschap, hij vervreemdt van het systeem, kortom: hij leidt nadelen 
die vermeden kunnen worden door hem op de hoogte te houden van (onder 
andere) relevante ontwikkelingen in de zaak. Maar ook op dit punt is er meer 
aan de hand. Het slachtoffer dient bijvoorbeeld niet alleen te worden geIn-
formeerd omtrent zijn rechten, hij moet daarnaast worden ingelicht omtrent 
de mogelijke concequenties van het uitoefenen daarvan. Zo moet hij worden 
voorbereid op datgene wat hem te wachten staat als hij zijn rechten daad-
werkelijk benut. Dat zijn `recht van spreken' geen zeggenschap impliceert. 
Dat de verdediging de mogelijkheid heeft om zijn beweringen (vaalc op on-
plezierige wijze) tegen te spreken. Dat zijn verzoeken om onderzoekshande-
lingen te verrichten niet steeds kunnen worden gehonoreerd. Dat zijn wens 
om een 'second opinion' kan worden afgewezen omdat het verzoek ziet op 
een voor het slachtoffer onbevredigende uitkomst van het opsporingsonder-
zoek in plaats van een gebrekkige uitvoering van dat onderzoek. Dat de 
strafoplegging heel anders kan uitpakken dan het slachtoffer op het oog heeft 
gehad. Dat — meer in het algemeen — het onderzoeksbelang of andere belan-
gen onder omstandigheden zwaarder kunnen wegen dan het belang van het 
slachtoffer. De conclusie is dat informatierechten voor slachtoffers tot een 
soort eigen dynamiek leiden. Je kunt niet halverwege stoppen. Dit brengt 
met zich mee dat wettelijke informatierechten — die lcrachtens het EU kader-
besluit bindend voorgeschreven zijn — vergezeld moeten gaan van een flan-
kerend beleid teneinde onnodige negatieve neveneffecten te vermij den of te 
verldeinen. Het zal niet verbazen dat dit ook ten aanzien van een aantal an-
dere rechten het geval is. 

De voorafgaande beschouwingen vormen de dogmatische aanloop voor 
de bespreking van de drie problemen die de operationele kern vormen van 

129 Zie voor de (nogal omvangrijke) lijst van onderwerpen waarop die informatie betrek-
king zal moeten hebben art. 4 van het meergenoemde kaderbesluit van de EU. 
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het onderhavige deelrapport. Zoals eerder aangekondigd gaat het om de 
vraag welke rechten het slachtoffer in het vooronderzoek dient te hebben, in 
welk type regeling deze rechten moeten worden ondergebracht, en welke 
sancties kunnen worden gesteld op het niet-naleven van deze rechten. Deze 
onderwerpen komen in de navolgende deelparagrafen achtereenvolgens aan 
de orde. 

4.3 	Welke rechten dienen in het wetboek te warden opgenomen? 

Naar geldend recht zijn de rechten voor slachtoffers van delicten op ver-
schillende plaatsen uitgewerkt. Zoals eerder uitvoeriger werd uiteengezet, 
zijn sommige rechten neergelegd in het wetboek van strafvordering, terwijI 
andere zijn ondergebracht in diverse beleidsregels van het College van pro-
cureurs-generaal. Bovendien hebben wij in de voorafgaande paragrafen 
moeten vaststellen dat de toedeling van regels op dit terrein niet is gebeurd 
volgens algemene maatstaven waaraan enige systematische gedachtenvor-
ming ten grondslag ligt. Op deze plaats willen we dan ook proberen om aan 
de hand van de weergegeven desiderata wat meer duidelijkheid over de aan 
te leggen indelingscriteria te scheppen. 

In dit verband sluiten we aan bij de overwegingen die we eerder in dit 
project hebben gewijd aan de vraag wanneer een wettelijke verankering van 
opsporingsbevoegdheden op zijn plaats is. I30  In overeenstemming met de 
heersende leer werd daar als vertrekpunt overgenomen dat een wettelijke 
basis is vereist indien door het overheidsoptreden grondrechten van burgers 
worden geschonden of aangetast. Maar anders dan volgens die heersende 
mening wordt aangenomen, hebben wij daaraan toegevoegd dat er ook ande-
re overtuigende redenen kunnen zijn om tot een aparte voorziening in het 
wetboek van strafvordering te besluiten. 131  Wij denken dat de optimale inde-
ling van slachtofferrechten met een soortgelijk redeneerschema kan worden 
verantwoord. 

Een primaire functie van het strafprocesrecht is het tot gelding brengen 
van het materiele strafrecht. Het slachtoffer speelt daarbij in uiteenlopende 
opzichten een rot. Sams is hij een betrokkene die bijdraagt aan de waar-
heidsvinding; in andere situaties ven -icht hij activiteiten die op andere ma- 

130 Zie 'Het vooronderzoek in strafzaken', deelrapport 2 Het opsporingsbegrip en de nor-
mering van de opsporingstaak (Knigge & Kwalcman). 

131 Kort samengevat: bijvoorbeeld teneinde de betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten 
to bevorderen, vanwege de corruptiegevoeligheid van bepaalde methoden, de onduide-
lijke begrenzing of eon dreigende verstarring van de betrokken bevoegdheid. 
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nieren 32  leiden tot een zorgvuldige oordeels- en besluitvorming van degene 
die in het strafrechtelijke systeem zijn belast met het nemen van beslissin-
gen. Een kernpunt hierbij is dat die beslissingen steeds van ingrijpende in-
vloed kunnen zijn op de relatie tussen de overheid en degene die verdacht 
wordt het delict te hebben gepleegd. Vanuit deze invalshoek moet naar ons 
inzicht als systematisch uitgangspunt worden aanvaard dat slachtofferrechten 
die rechtstreeks van invloed zijn op het nemen van beslissingen omtrent de 
strafrechtelijke afwikkeling van een zaak een basis behoren te hebben in het 
wetboek van strafvordering. Steeds wanneer een recht of bevoegdheid van 
het slachtoffer consequenties heeft voor de relatie tussen de verdachte en de 
strafvorderlijke overheid, is een voorziening in het wetboek aangewezen. De 
voorbeelden liggen voor de hand. Als het slachtoffer een bepaalde vervol-
gingsbeslissing wil uitlokken (thans art. 12 e.v. Sv), moet de bevoegdheid 
daartoe een wettelijke basis hebben. Indien een spreekrecht ter zitting aan de 
orde is — ter bevordering van een goede oordeelsvorming van de rechter, 
maar evident met zonder gevolgen voor de positie van de verdachte — dan 
kan dit met zonder expliciete machtiging in het wetboek. Wanneer wordt 
overwogen om ook aan het slachtoffer het recht toe te kennen een zoge-
naamde mini-instructie uit te loldcen naar analogie van het voor de verdedi-
ging geschreven art. 36a Sv, dient zulks eveneens in het wetboek zelf te 
worden geregeld." 3  Als laatste voorbeeld noemen we de regeling van zoge-
heten herstelrechtelijke elementen. Voorzover slachtoffers rechten krijgen 
toegekend die kunnen leiden tot punitieve sancties met reparatoire eigen-
schappen (schadevergoedingsmaatregel, schadevergoeding in het kader van 
buitengerechtelijke afdoening, e.d.), is een voorziening in het wetboek nood-
zakelijk. Hetzelfde geldt voorzover de strafrechtelijke procedure wordt aan-
geboden als forum om een civielrechtelijke vordering van het slachtoffer 
tegen de verdachte af te wikkelen. 

Ons uitgangspunt is dus dat slachtofferrechten die rechtstreeks van in-
vloed zijn op het nemen van beslissingen omtrent de strafrechtelijke afwik-
keling van een zaak een basis moeten hebben in het wetboek. Wij voegen 
daaraan toe dat er daarnaast ook andere redenen zijn die zelfstandig van vol- 

132 Bijvoorbeeld door informatie te verstrekken omtrent de belangen die voor hem in het 
geding op het spel staan. 

133 Zie bijvoorbeeld omtrent de `participatie' in het strafproces par. 5.4 en 5.5 hieronder. 
Het recht om onderzoekshandelingen uit te lokken komt aan de orde in par. 5.8. Zie ten-
slotte ook nog par. 5.5.2 omtrent het onderwerp van een anonieme aangifte. Ter voor-
koming van misverstand: regeling in het wetboek betekent niet steeds een uitputtende 

regeling in het wetboek. Net  zoals dat bij de opsporingsbevoegdheden c.q. dwangmid-
delen het geval is, kan er reden zijn om de nadere uitwerking te laten plaatshebben in 
lagere regelgeving. 
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doende gewicht zijn om een regeling bij wet aangewezen te achten. Dat kan 
vooral zichtbaar worden gemaakt aan de hand van de slachtofferrechten die 
wij funderen op de als tweede genoemde deelfunctie van het strafproces-
recht: het voorkomen van onnodig nadeel voor alle betrokkenen. 

Voorzover het gaat om typische bejegeningsrechten, is een (gedeelte-
lijke) verankering in het wetboek bijvoorbeeld passend in verband met de 
daaraan verbonden symboolwaarde. n4  Daar komt vOor sommige van die 
rechten nog bij, dat de grondslag en de status daarvan dermate gecompli-
ceerd is dat een wettelijk vertrekpunt is geIndiceerd. Dat is onder andere het 
geval ten aanzien van de basisnorm dat een slachtoffer met begrip en respect 
voor zijn persoonlijke waardigheid dient te worden bejegend. 135  Een alge-
meen voorschrift van die strekking verdient een plaats in het wetboek van 
strafvordering. Maar de nadere invulling daarvan, bijvoorbeeld de concrete 
gedragsregels die daaruit voortvloeien omtrent het optreden van de politie bij 
het opnemen van aangiftes bij onderscheiden delictstypen, kan uiteraard 
worden overgelaten aan circulaires en andere op specifieke situaties toege-
sneden protocollen. 

Dezelfde structuur van argumenten is ook van toepassing op het recht 
op informatie. Voorzover het naleven van desbetreffende bepalingen straf-
vorderlijke consequenties kunnen hebben (denk aan het verzuim om de zit-
tingsdatum aan het slachtoffer te vertrekken) is een regeling in het wetboek 
onmisbaar op grond van het algemene uitgangspunt dat hier consequenties 
voor beslissingen in de strafzaak aan vast zitten. Maar indien het al dan niet 
verstrekken van inlichtingen uitsluitend in het teken staat van service 
(dienstverlening) aan het slachtoffer, kunnen er andere legitieme belangen 
op het spel staan die eveneens tot wettelijke regeling nopen. Daarbij kan bij-
voorbeeld worden gedacht aan het recht op privacy 136  van de verdachte of 
het belang van de veroordeelde bij reintegratie in de samenleving (in het 
verband van de mededeling van de ontslagdatum uit een penitentiaire inrich-
ting). Natuurlijk zal er in die gevallen behoefte zijn aan een op de bijzonder-
heden van verschillende gevallen toegesneden uitwerlcing in voorschriften 
van lagere orde. 

Als laatste voorbeeld noemen wij het recht op bijstand. In paragraaf 5.3. 
zullen wij inhoudelijk ingaan op de aard en de reikwijdte van dit recht. 

134 Vgl. M.S. Groenhuijsen & J. Naeye, De herstructurering van het voorbereidend onder-
zoek in strafzaken', in: Cyrille Fijnaut & Pieter Spierenburg (red.), Scherp toezicht, 
Arnhem 1990, p. 233-282 (m.n. p.248, met nadere bronvenneldingen). 

135 Zie de uitwerking en onderbouwing hiervan in par. 5.12 hieronder. 
136 Zie — ten aanzien van het recht op voorlichting en uitleg — de op dit punt toegesneden 

afwegingen in par. 5.2 hieronder. 
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Daarbij gaat het onder andere om de vraag in hoeverre er ruimte moet zijn 
voor andere vormen dan rechtsgeleerde bijstand voor het slachtoffer gedu-
rende de procedure en om de voor de praktijk zwaarwegende kwestie wie de 
daarmee gepaard gaande kosten zou moeten dragen. Duidelijk zal worden 
gemaakt dat op dit punt maatwerk en flexibiliteit (differentiatie) is vereist, 
vooral ook omdat in sommige opzichten beperkingen moeten worden gesteld 
ter waarborging van het recht op een 'fair trial' voor de verdachte. Ook 
hierin is naar ons oordeel een zelfstandig systematisch aanknopingspunt ge-
legen om te opteren voor het vastleggen van een basisnorm in het wetboek, 
die nader kan worden uitgewerkt in andere typen van regelgeving. 

Vanuit systeembepalend oogpunt dienen hier nog twee overwegingen 
aan te worden toegevoegd. De eerste heeft betreldcing op de indeling van 
slachtofferrechten. Voorzover de zojuist genoemde rechten een plaats moe-
ten lcrijgen in het wetboek van strafvordering, verdient het aanbeveling deze 
zoveel mogelijk te groeperen in twee onderscheiden rubrieken. Het gaat dan 
enerzijds om de rechten die een slachtoffer toekomen in zijn hoedanigheid 
van slachtoffer (een thans niet bestaande rechtsfiguur) en anderzijds om de 
rechten van het slachtoffer in de hoedanigheid van (potentiele) benadeelde 
partij, die zich met een eigen vordering kan mengen in het strafgeding. Deze 
posities vertonen weliswaar raakvlaldcen, maar dienen toch met het oog op 
de verschillende belangen die daarbij aan de orde kunnen zijn te worden on-
derscheiden. 137  

De tweede kanttekening gaat over het moment binnen de strafrechtelij-
ke procedure waarop slachtofferrechten een wettelijk aangrijpingspunt kun-
nen vinden. De structuur van het huidige wetboek weerspiegelt (ook) in dit 
opzicht uiteraard de inzichten van de wetgever van 1926. Centraal hierin 

137 Ter verheldering voegen wij nog enkele opmerkingen van terminologische aard toe. 
Binnen ons onderzoeksproject nemen wij als uitgangspunt dat de grondslag voor het 
toekennen van de onderhavige rechten gelegen is in de omstandigheid dat iemand 
slachtoffer is van een delict. De grondslag is dus exclusief gekoppeld aan het begrip 
slachtoffer. Dat neemt niet weg dat bij de wijze van uitwerking in het positieve recht 
ook andere begrippen en categorieen een rot gaan spelen. Voor een deel zullen die 
rechten dan opnieuw worden verbonden aan het generieke begrip slachtoffer (jets wat in 
het geldende recht nog niet gebeurt), voor een ander deel worden ze gebonden aan het 
slachtoffer in de hoedanigheid van benadeelde partij (zoals ook in het vigerende wet-
boek het geval is) en voor nog een ander deel maken de slachtofferrechten deel uit van 
ruimere categorieen, zoals die zijn uitgewerkt in de procespositie van de `belangheb-
bende', de `getuige', de `aangever', etc. Het komt er dan op neer dat voor bepaalde 
rechten het slachtoffer kan worden `ondergebrache bij bestaande, ruimere groepen juri-
disch erkende participanten in het geding, voor sommige andere specifieke rechten is 
een aanvullende hoedanigheid vereist (schadevergoeding vorderende partij), en voor 
weer andere rechten volstaat het slachtofferschap als zodanig. 
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staat het uitgangspunt dat de belangrijkste processuele bevoegdheden van 
burgers — zowel van verdachten als van slachtoffers — pas systematisch onder 
ogen worden gezien voorzover er een relatie kan worden gelegd met de ver-
volgingsfase. In ons tweede interimrapport hebben wij voorgesteld om de 
rechtsbescherming van de verdachte in dit opzicht op een principieel nieuwe 
wijze te regelen. Daarbij zou niet langer het intreden van de vervolgingsfase 
als vertrekpunt moeten worden genomen, maar zou reeds gedurende het op-
sporingsonderzoek een met waarborgen omgeven rechtspositie moeten wor-
den uitgewerkt." 8  Dit nieuwe systematische uitgangspunt kan nu ook wor-
den toegepast in relatie tot de rechten en bevoegdheden van slachtoffers van 
misdrijven. In het geldende wetboek zijn geen afzonderlijke slachtoffer-
rechten voorzien in de fase van het opsporingsonderzoek." 9  Kenmerkend is 
wat dit betreft dat de regeling van art. 12 e.v. Sv chronologisch gezien zo 
ongeveer 140 de eerste voorziening inhoudt omtrent een eigen rechtspositie 
van het slachtoffer. Volgens de in ons onderzoeksproject gemotiveerde sys-
tematische uitgangspunten zou deze beperking kunnen en moeten vervallen. 
Bij de uitwerking en de invulling van de rechten van slachtoffers dient der-
halve het opsporingsonderzoek als geheel in de beschouwing te worden be-
trokken. 

4.4 	Sancties op niet-naleving 

Als derde hoofdvraag binnen dit deelrapport moet de kwestie aan de orde 
worden gesteld welke sancties dienen te volgen indien bepaalde slachtoffer-
rechten niet worden nageleefd. Eerder werd hieromtrent reeds gemeld dat de 
situatie naar geldend recht een verbrokkeld beeld te zien geeft. Een enkele 

138 Zie het tweede interirnrapport Het vooronderzoek in strafzaken, deelrapport 4, Vervol-
ging en reehtsbescherming (J.B.H.M. Simmelink & Y.G.M. Baaijens-van Geloven), p. 
387 c.v. 

139 Wij herinneren er aan dat de wet Terwee van 1993/1995 naar zijn juridische vorm is 
gericht op het onderzoek ter terechtzitting (alle wettelijke bepalingen hebben daar recht-
streeks of indirect betrekking op), terwijl de rechtspolitieke achtergrond van deze wet 
was gelegen in het versterken van de aandacht voor slachtoffers in de voorbereidende 
fasen van het geding. De uitwerking van dit streven vond evenwel exclusief plaats in 
regels buiten het wetboek van strafvordering. 

140 De regeling van art. 5If Sv staat eveneens in het teken van de vervolgingsbeslissing. De 
enige ogenschijnlijke uitzondering hierop wordt gevormd door art. 51b Sv, waarin voe-
ging als benadeelde partij mogelijk wordt gemaakt voorafgaand aan de terechtzitting. 
Hierbij moet echter onmiddellijk worden aangetekend dat ook dit recht alleen betekenis 
heeft in gevallen waarin er daadwerkelijk strafvervolging wordt ingesteld. Van een be-
voegdheid die zelfstandige betekenis heeft voor de procespositie gedurende het vooron-
derzoek is derhalve zelfs in dit geval geen sprake. 

834 



Het slachtoffer in het vooronderzoek 

keer leidt een tekortkoming jegens het slachtoffer 141  tot het betalen van een 
financiele vergoeding door de overheid; in sommige andere gevallen heeft 
het verzuim tot gevolg dat het verloop van de strafrechtelijke procedure 
daardoor wordt beinvloed. 142  Van een duidelijke systematiek op dit punt is 
geen sprake. Hooguit kan wellicht als grote lijn worden aangemerkt dat er 
een grote terughoudendheid lijkt te bestaan om naar sancties te zoeken die 
een normaal en voortvarend verloop van het strafgeding tegen de verdachte 
negatief beinvloeden. 

Vanuit het gezichtspunt van een systematische ordening van het strafproces-
recht zijn wij van oordeel dat de vraag naar het optimale sanctiepaldcet bij 
schending van slachtofferrechten ze/f dient te worden geproblematiseerd. Bij 
een nadere beschouwing van de stof is het namelijk allerminst vanzelfspre-
kend te noemen dat de beste bescherming van het slachtoffer steeds gelegen 
is in het stellen van een negatieve sanctie op het niet naleven van een hem 
toekomend recht. De vraag is hier of doel en middel niet onbewust worden 
omgedraaid. De gedachte om rechtsgevolgen te verbinden aan verzuimen 
berust immers op de verwachting dat daarvan een gunstig effect uitgaat op 
naleving in de toekomst. Maar gelet op de aard en inhoud van een aantal van 
de behandelde slachtofferrechten is het zeer twijfelachtig of dat wel steeds 
het geval is. Een voorbeeld wordt gevormd door de verplichting voor politie 
en justitie om een slachtoffer met begrip en respect voor zijn waardigheid te 
bejegenen. Als daaraan niet wordt voldaan, is het allerminst vanzelfsprekend 
dat het stellen van sancties op zo'n verzuim (een geldelijke tegemoetkoming 
lijkt dan nog het meest voor de hand te liggen) voor het betrokken slachtof-
fer tot aanvaardbare genoegdoening leidt en of zulks voor de toekomst ge-
dragsverbetering bij de betrokken functionaris tot gevolg heeft. Het voor-
beeld kan gemakkelijk met vele andere worden aangevuld. Waar het ons nu 
om gaat is dat de eerder genoemde centrale vraag waarschijnlijk beter door 
een andere kan worden vervangen. Gelet op de in paragraaf 4.2 ontwikkelde 
desiderata is het beter verdedigbaar om als vertrekpunt te kiezen de vraag 
met welke middelen een optimale naleving van de geformuleerde slachtoffer-
rechten kan worden bevorderd. In dit perspectief zijn negatieve sancties een 
van de in aanmerking komende instrumenten, maar is de beschouwing niet 
op voorhand tot deze modaliteit beperkt. 

141 Overigens gebeurt dit vrijwel uitsluitend indien het verzuim het slachtoffer raakt in zijn 
belangen als benadeelde partij. 

142 Voorbeelden zijn vermeld in par. 4.1 hierboven. 
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Meer concreet betekent dit dat in onze optiek gezocht moet worden naar een 
meer gedifferentieerd pakket van maatregelen teneinde een maximale im-
plementatie van de betrokken rechten en bevoegdheden te waarborgen. In 
paragraaf 4.2 spraken wij bijvoorbeeld over de noodzaak van flankerend be-
leid. Deze notie kan nu jets nader worden ingevuld. Ten aanzien van res-
pectvolle en empathische bejegening lijkt het bijvoorbeeld aanzienlijk pro-
duktiever om te voorzien in toegespitste trainingsprogramma's voor de 
functionarissen die met slachtoffers in contact komen, dan om misslagen 
direct af te straffen met negatieve sandiest" Voor sommige van de wettelijk 
te verankeren informatierechten gelden soortgelijke overwegingen. Ook hier 
moet het streven naar optimalisering van de naleving voorop staan. Dit bete-
kent investeringen in logistieke voorzieningen en het protocolleren van daar-
op gerichte activiteiten, hetgeen van veel groter belang is dan het afstraffen 
van verzuimen die — gelet op de enorme aantallen berichten die op dit punt 
aan de orde zijn — zelfs bij de best mogelijke ambtsuitoefening onvermijde-
lijk zijn. 

Het flankerend beleid behoeft in het geheel niet te worden beperkt tot 
organisatorische voorzieningen. Ook de inrichting van het wetboek van 
strafvordering kan in een aantal opzichten structureel beter dan voorheen 
worden geent op het streven naar een optimale implementatie van toegeken-
de slachtofferrechten. In hoofdstuk 5 van dit deelrapport zullen wij deze ge-
dachte in drie richtingen uitwerken. Ten eerste zal worden nagegaan of het 
model van de procedure van art. 12 e.v. Sv breder kan worden toegepast dan 
thans het geval is. De mogelijkheid van rechterlijk toezicht op de naleving 
van slachtofferrechten en -aanspraken, op initiatief van het slachtoffer zelf, 
zou naar ons oordeel de effectiviteit van de desbetreffende mgelgeving kun-
nen bevorderen. Daarnaast — dus ten tweede — zou ook moeten worden 
overwogen om het model van de huidige second opinion te generaliseren. 
Indien een justitiele autoriteit naar het gevoelen van het slachtoffer bij het 
nemen van een bepaalde beslissing onvoldoende diens belangen heeft mee-
gewogen, zou er ook buiten het bestaande strikte verband van het verrichten 
van opsporingshandelingen ruimte moeten zijn om het bevoegde gezag zelf 
te verzoeken tot een heroverweging over te gaan in het licht van de door het 
slachtoffer nader verstrekte informatie." 4  En tenslotte bepleiten wij een 
wettelijk stelsel van steunbevoegdheden. Deze systematische procedurele 
voorziening komt er op neer dat bij alle toegekende inhoudelijke slachtoffer- 

143 Zie de uitvoerige beschouwingen hieromtrent bij M.E.I. Brienen & EH. Hoegen, Vic-
tims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems (diss. Tilburg), Nijmegen 2000. 

144 Zoals gezegd worden de details uitgewerkt in het volgende hoofdstuk van dit deelrap-
port. 
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rechten moet worden nagegaan of er reden is het slachtoffer daaromtrent 
apart te informeren of te horen, danwel in het kader van de uitoefening daar-
van ruimte te scheppen voor toegespitste inzagerechten. 

De vorenstaande opmerkingen betekenen uiteraard niet dat sancties op 
niet-naleving als een onbelangrijk onderwerp worden gezien. De strekking is 
slechts om duidelijk te maken dat de beschouwing niet tot dergelijke sancties 
mag worden beperkt en dat de rechten van slachtoffers veelal het meest ge-
baat zijn met het verlenen van ondersteunende diensten die de ratio achter 
die rechten (beperken van vermijdbare nadelen) kunnen ondersteunen. 145  
Daarnaast dient vanzelfsprekend een subsidiaire rol te worden voorzien voor 
sancties op bepaalde verzuimen. Gelet op de grote varieteit in aard en type 
slachtofferrechten, kan niet in het algemeen worden aangegeven welke 
sancties in welke gevallen het meest in aanmerlcing komen. Wij menen dat 
voor dit onderwerp een benadering moet worden beproefd naar analogie van 
het model van art. 359a Sv. Daarin staat voorop dat de eerste in aanmerlcing 
komende reactie is het herstellen van het verzuim 146  Echte sancties komen 
pas aan de orde als dit met mogelijk is. Daarnaast wordt in de aanhef van lid 
I van art. 359a Sv vermeld dat in een aantal gevallen de rechtsgevolgen van 
een fout uit de betreffende wetsbepaling zelf voortvloeien. Ook dat principe 
kan in relatie tot een aantal slachtofferrechten worden toegepast. Voor alle 
overige situaties kunnen categorieen van in aanmerking komende sancties 
worden opgesomd, die alternatief — afhankelijk van de omstandigheden van 
het geval — kunnen worden gehanteerd. Uit de aard der zaak ligt het voor de 
hand om daarbij de optie van schadevergoeding op te nemen. 147  Tot de mo-
gelijlcheden van redres zou ook kunnen behoren het vergoeden van de pro-
ceskosten van een door een justitiele fout noodzakelijk gemaakte civiele 
procedure 148 . Voorts zou moeten worden voorzien in een bepaling die het 

145 Nog niet zo lang geleden werd het victimologisch debat voor een deel beheerst door een 
dispuut omtrent de vraag of slachtoffers vooral behoefte hebben aan `rechten' of aan 
`diensten'. Tegenwoordig bestaat er meer eensgezindheid over de visie dat een combi-
natie van beide elementen — die elkaar wederzijds ondersteunen — de beste resultaten 
oplevert. Vergelijk o.a. J.J.M. van Dijk, 'Victim Rights: a Right to better Services or a 
Right to Active Participation?', in: Jan van Dijk e.a. (eds.), Criminal Law in Action. An 
Overview of Current Issues in Western Societies, Arnhem 1986, P.  351-376; en in het-
zelfde boek Joanna Shapland, Victims and Justice: Needs, Rights and Services, p. 393- 
404. 

146 Wij hebben zojuist al aangegeven tangs welke procedurele wegen herstel kan worden 
gerealiseerd. 

147 Zie in het bijzonder over de gevolgen van een te trage afdoening van de strafzaak: par. 
5.10 hieronder. 

148 Onder invloed van de beslissingen van de Nationale Ombudsman lijkt bijvoorbeeld 
onlangs een nieuw beleid te zijn gevormd, dat inhoudt dat als de vordering van de bena- 

-) 
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OM onder omstandigheden expliciet bevoegd maakt om een rechtsmiddel in 
de strafzaak aan te wenden als er ten aanzien van de vordering van de bena-
deelde partij een ernstige fout is gemaakt. 149  Aan de hand van een dergelijke 
opsomming van in aanmerlcing komende sancties — die uiteraard nog verder 
dient te worden uitgewerkt en verfijnd — kan dan een gedifferentieerde en 
daardoor evenwichtige reactie plaatshebben op het niet naleven van strafvor-
derlijk gegarandeerde rechten van slachtoffers van misdrijven. 

5 	Implicaties van de keuzen en uitgangspunten voor de wettelijke 
regelingls°  

5.1 	Inleiding 

In paragraaf 4.2 zijn de contouren geschetst van de twee hoofdfuncties van 
het strafproces. Daaruit bleek dat daaraan zowel de grondslagen voor de 
slachtofferrechten (in het kader van het strafproces) zijn te ontlenen, als de 
daarvoor geldende beperkingen. 

Een volgende stap is, daaruit een toetsingsmodel te construeren aan de 
hand waarvan meer concreet kan worden vastgesteld welke (aan de slachtof-
ferrechten ten grondslag liggende) belangen van het slachtoffer al dan niet in 
een spanningsverhouding staan tot de geschetste functies, en vervolgens: of 
en in hoeverre deze spanningsverhouding kan worden opgelost door de af- 

deelde partij als gevolg van een fout van het OM niet kan worden behandeld in het 
strafgeding, het slachtoffer 15% van zijn vordering — voorzover toewijsbaar bij de ci-
viele rechter — worth uitgekeerd door de overheid. Zie hieromtrent PAM. Mevis & Y. 
Buruma in D&D 2002, p. 300. 

149 Bijvoorbeeld als er in hoogste feitelijke aanleg ten onrechte in het geheel geen rechter-
lijke beslissing is gegeven omtrent de vordering. Naar geldend recht neemt de Hoge 
Raad consequent het standpunt in dat het OM niet ontvankelijk is in een cassatieberoep 
gericht tegen een beslissing over de vordering van de benadeelde partij. Zie o.a. HR 19 
mei 1987, NJ 1988, 316; en recent HR 26 februari 2002, Nieuwsbrief Strafrecht 2002,4, 
nr. 96. 

150 In par. 4.1 zijn drie kemvragen geformuleerd die in het kader van dit deelonderzoek die 
nen te worden beantwoord: 
Hoe mod t het bereik van de als minimum-rechten gedefinieerde slachtofferrechten wor-
den bepaald? 

Welke rechten dienen een plaats te krijgen in het Wetboek van Strafvordering en welke 
kunnen worden neergelegd in circulaires en andere vormen van 'Iagere' regelgeving? 
Welke sancties dienen te worden verbonden aan het niet naleven van de verschillende 
slachtofferrechten? 
De twee laatste vragen zijn grotendeels beantwoord in par. 4. Par. 5 zal vooral betrek-
king hebben op de eerste vraag. 
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zonderlijke slachtofferrechten op een bepaalde wijze vorm te geven of te 
beperken, dan wel op een bepaalde wijze processueel in te kaderen. 

Om te kunnen nagaan in hoeverre de belangen van het slachtoffer, en de 
eventuele daarop geente slachtofferrechten, samenvallen dan wel botsen met 
de geschetste functies, dienen deze functies allereerst te worden uiteengera-
feld in de publieke belangen die daarin zijn verdisconteerd. Uit beide hoofd-
functies 151  kan worden afgeleid dat in deze afweging in ieder geval rekening 
moet worden gehouden met de volgende (nauw met elkaar samenhangende 
of uit elkaar voortvloeiende) publieke belangen: 152  

A. 
Publieke belangen die primair samenhangen met, of ten grondslag liggen aan 
de eerste (kern)functie van het strafproces, te weten: het tot gelding brengen 
van het materiele strafrecht; zoals: 
— Het belang dat onschuldigen vrijuit gaan en dat aan schuldigen leed 

wordt toegevoegd dat in verhouding staat tot het gepleegde delict 153  en 
de schuld van de dader; 154  

151 Te weten: 1. Het tot gelding brengen van het materiele strafrecht; 2. Het verzekeren dat 
de overheid daarbij zo correct mogelijk te werk gaat teneinde geen onnodige schade of 
leed te berokkenen aan direct en indirect betrokkenen en meer in het algemeen: zo min 
mogelijk afbreuk te doen aan (deze en andere) zwaarwegende maatschappelijke waar-
den en belangen. 

152 Zie ook de eerdere interimrapporten van het project Strafvordering 2001, en met name 
M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Het onderzoek ter zitting (eerste interimrapport 
Strafvordering 2001) le druk, Groningen 2000, algemeen deel, p. 6 e.v. 

153 Daarbij wordt ervan uitgegaan, dat in het maatschappelijke oordeel over de afkeuren-
waardigheid van het delict en de daaruit voortgevloeide gevolgen (gesymboliseerd in de 
objectieve vertaling van dat oordeel in de strafbaarstelling) alle betrokken maatschap-
pelijke belangen zijn verdisconteerd, incl. het belang dat potentiele slachtoffers dienen 
te worden gevrijwaard van inbreuken op bepaalde rechten door potentiele daders. 

154 De aan bestraffing ten grondslag liggende gronden en doelen worden hier bekend ver-
ondersteld. Het betreft in grote lijnen: vergelding/verrekening teneinde het door het de-
lict veroorzaakte kwaad te neutraliseren (zie vorige noot). En, naast deze grondslag voor 
de leedtoevoeging, strafdoelen als: generate en speciale preventie; genoegdoening; 
voorkomen van eigenrichting; de handhaving van de rechtsorde; criminaliteitsbestrij-
ding; en andere daarmee samenhangende doelen. 
Een ander punt is dat het strafrecht de functie heeft van `ultimum remedium'. Dat houdt 
in dat, indien deze doelen anderszins dan d.m.v. extra leedtoevoeging kunnen worden 
bereikt (dan wel: indien het veroorzaakte kwaad op een andere manier dan d.m.v. extra 
leedtoevoeging kan worden geneutraliseerd), daar de voorkeur naar uit moet gaan. Deze 
mogelijke samenval van doelen kan ook binnen de strafrechtelijke context consequen-
ties hebben voor de wijze van sanctioneren (bij voorkeur sancties die tevens een repa-
ratoir karakter hebben) en de wijze waarop de zaak wordt afgedaan (vgl. bemiddeling 
e.d.). Het ultimum-remedium-beginsel kan zelfs consequenties hebben voor het vooron-
derzoek: als in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde crimina- 
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— Het belang van de materiele waarheidsvinding, zowel wat betreft de 
feiten als wat betreft de toerekenbaarheid aan, en de schuld van de da-
der; 

— Het belang van een eerlijk proces op tegenspraak, voor een onafhanke-
lij ke rechter; 

— Het (daarmee samenhangende) verdedigingsbelang; 
— Het opsporingsbelang, waarmee de materiele waarheidsvinding wordt 

gediend; 
— Het belang van de betrouwbaarheid en integriteit van het opsporingson- 

derzoek, eveneens met het oog op de materiele waarheidsvinding; 
— Het belang van de interne openbaarheid van het strafproces, waarmee 

het verdedigingsrecht van de verdachte wordt gediend; 

B. 
Publieke belangen die een rol spelen in het kader van de tweede (zelfstandi-
ge) functie van het strafprocesrecht, te weten: een zodanige inrichting van 
het strafproces, dat &armee tevens optimaal recht wordt gedaan aan andere 
zwaarwegende maatschappelijke waarden en belangen, zoals: 
— Het belang dat burgers niet willekeurig van overheidswege worden be-

last met inbreuken op hun geestelijke of lichamelijke integriteit en dat 
grondrechten en andere rechten van de bij het strafproces betrokken 
participanten zoveel mogelijk worden ontzien; 

— Het belang dat teed en schade worden weggenomen, respectievelijk 
hersteld, en dat het strafproces geen verrnijdbare extra schade of leed 
berokkent bij (alle) direct of indirect betrokkenen, incl. derden; 
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liteit kan worden voorkomen door een zaak 1 stuk Le maken' en de vermoedelijke daders 
te beletten hun voomemens ten uitvoer te brengen, dan verdient dat de voorkeur boven 
het verzamelen van voldoende bewijsmateriaal om de eventuele daders achteraf te kun-
nen bestraffen. Deze vorm van justitiele preventie' worth daarmee niet onttrokken aan 
de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, maar vormt daarvan een variant. Zo 
kan ook de altematieve afdoening van de zaak in de voorfase van het strafrechtelijke 
onderzoek (al dan niet als voorwaarde bij een voorwaardelijk sepot) primair in het teken 
staan van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. In dat geval is de strafrech-
telijke context doorslaggevend en niet het eventuele civielrechtelijke karakter van de 
altematieve afdoening. Zie par. 5.11. 
Dat aluit niet uit dat de verschillende rechtsgebieden in die gevallen leentjebuur bij el-
kaar kunnen spelen (vgl. het civielrechtelijke begrip 'dading') of dat terreinen worden 
nuancering vloeit voort uit de tweede hoofdfunctie van het strafprocesrecht, die mede 
het nommtieve kader vormt voor de primaire functie van het strafprocesrecht, d.w.z. het 
tot gelding brengen van het materiele strafrecht. 
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— Het belang van een differentiatie in de waarborgen waarmee de straf-
rechtpleging wordt omldeed, met als maatstaf de mate van ingrijpend-
heid van de gevolgen van de strafrechtpleging voor de verdachte; 

— Het belang van een efficiente en effectieve inzet van de beperkte mid- 
delen; 

— Het belang van een snelle procedure, uit oogpunt van de geloofwaar-
digheid van de strafrechtpleging en met het oog op de belangen van alle 
betrokkenen; 

— Het belang van de externe openbaarheid t.b.v. de toegankelijkheid en de 
controleerbaarheid (en daarmee het draagvlak) van de strafrechtpleging; 

— Het belang van een integer opsporingsapparaat, vervolgingsapparaat en 
van een integere rechtelijke macht, o.m. met het oog op de geloofwaar-
digheid van overheidsoptreden in het algemeen en de strafrechtpleging 
in het bijzonder. 

Deze maatschappelijke waarden en belangen staan niet direct of primair in 
het teken van de eerste kernfunctie van het strafprocesrecht (het tot gelding 
brengen van het materiele strafrecht), maar hangen daar wel ten nauwste 
mee samen in die zin, dat ze verstrekkende consequenties kunnen hebben 
voor de wijze waarop het tot gelding brengen van het materiele strafrecht 
zijn beslag dient te krijgen. Ze vervullen m.a.w. de functie van randvoor-
waarden en hebben als zodanig betekenis voor het proportionaltieits- en sub-
sidiariteitsbeginsel: het doel heiligt niet alle middelen. Echter, deze maat-
schappelijke waarden en belangen betekenen niet alleen een begrenzing van 
het overheidsoptreden in het kader van het strafproces, er kan ook een op-
dracht in worden gelezen. Dat wil zeggen: een speciale zorgplicht voor de 
overheid t.a.v. alle (in)direct betrokkenen en de samenleving in haar geheel 
(vgl. het belang van de externe openbaarheid; het belang van een integer op-
sporingsapparaat; het belang van een correcte bejegening van de participan-
ten in het strafproces). Dat betekent dat deze belangen en waarden niet alleen 
worden gediend met een zekere terughoudendheid aan de zijde van de over-
heid, maar dat soms ook een actieve opstelling mag worden verwacht. 155  In 
die zin voegen ze dus jets toe aan de eerste (kern)functie van het strafproces. 
Zoals al in paragraaf 4.2 werd gesteld: de procedure heeft een eigen waarde, 
die losstaat van de uitkomst ervan. Daarmee heeft het strafproces een (extra) 

155 Vgl. in een wat ander verband in deze ook EHRM 26 maart 1985, Series A 91; NJ 1985, 
525 (X en Y tegen Nederland): art. 8 EVRM stelt niet alleen grenzen aan inbreuken op 
(o.m.) de privacy van overheidswege, maar houdt ook een positieve verplichting in voor 
de overheid om zo nodig maatregelen te treffen ter bescherming van de privacy. 
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zelfstandige functie, die verder reikt dan het tot gelding brengen van het 
materiele strafrecht of het afbakenen van de bevoegdheden waarover de 
overheid in dat verband kan beschikken. 

Deze randvoorwaarden staan in een zekere spanningsverhouding ten op-
zichte van de eerste functie van het strafproces, maar ook ten opzichte van 
elkaar. Dat geldt niet in de laatste plaats voor het belang dat derden, en meer 
in het bijzonder het slachtoffer, niet worden belast met vermijdbare (extra) 
schade of leed, die het gevolg kan zijn van het strafproces, en dat ze ook 
overigens correct worden bejegend. 

Een tweede stap in de zoektocht naar een juiste balans is dan ook de 
inventarisatie van de belangen van het slachtoffer, om ze vervolgens te toet-
sen aan de bovenbeschreven publieke belangen. Daarmee kan worden nage-
gaan in hoeverre ze daarmee samenvallen of daarmee in conflict komen, dan 
wel: in hoeverre ze procedureel zodanig kunnen worden ingekaderd dat een 
botsing met de — aan de twee hoofdfuncties van het strafprocesrecht ten 
grondslag liggende — publieke belangen kan worden voorkomen. 

Wat betreft de inventarisatie van de belangen van het slachtoffer, en de 
daarop te enten slachtofferrechten, kan worden aangehaakt bij de (empiri-
sche) onderzoeken terzake en de daarop gebaseerde inzichten die inmiddels 
zijn ontwikkeld op zowel nationaal als internationaal niveau. 

Daaruit blijkt dat zich een zekere consensus begint af te tekenen om-
trent de vraag welke rechten moeten worden toegekend aan slachtoffers in 
het kader van het strafproces. 156  Echter, de precieze afbakening en de proces-
suele inkadering daarvan, blijkt wat meer voeten in de aarde te hebben. 
Hieronder zullen dan ook met name daaromtrent voorstellen worden gedaan. 
Wat betreft de (mogelijke) slachtofferrechten als zodanig kan worden vol-
staan met een overzicht dat kan worden ontleend aan de uitgebreide litera-
tuur over dit onderwerp. Het gaat daarbij om slachtofferrechten die in grote 
lijnen als volgt kunnen worden gerubriceerd: 
— het recht op voorlichting en uitleg, onder meer omtrent 

- de rechten die het slachtoffer kan inroepen in het kader van het 
strafproces, 

- de beperlcingen die daaromtrent gelden (teneinde bij het slachtoffer 
geen valse verwachtingen te scheppen), 

156 Zie bijvoorbeeld het Kaderbesluit van de EU d.d. 15 maart 2001 (2001/220/J8Z). 
Zie voor een overzicht van internationale verklaringen in deze, ALL van Strien De 
positie van slachtoffers in het strafproces' in: M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), 
Het onderzoek ter zitting (eerste interirnrapport Strafvordering 2001) Groningen 2000, 
deelrapport 6, par. 2.1. 
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- de te verwachten gang van zaken, 
- de voortgang van het proces, 
- de belangenafwegingen die in dat kader zijn/worden gemaalct, 
- de invrijheidsstelling van de verdachte of dader en de reden daar-

voor, 
- alternatieve afdoeningsmogelijkheden, 

— het recht op (kosteloze) rechtsbijstand; 
— het recht op participatie (het spreekrecht en meer in het algemeen: het 

recht om informatie te verschaffen; het recht om aanvullend onderzoek 
of bepaalde onderzoekshandelingen — zoals bijvoorbeeld een DNA-test 
en/of een AIDS-test — uit te lolcken; het recht om de vervolgingsbeslis-
sing of de kwaliteit van het (voor)onderzoek aan te vechten; het recht 
om een second opinion uit te lokken omtrent de wijze waarop het op-
sporingsonderzoek heeft plaatsgevonden, etc.) 

— het recht op informatie (het recht op inzage in de processtukken, etc.) 
— het recht op een zo spoedig mogelijke afdoening van de zaak; 
— het (afdwingbare) recht op schadevergoeding, via de weg van het straf-

proces of in ieder geval binnen de context van het strafproces (vgl. naast 
bijvoorbeeld de schadevergoedingsmaatregel ook alternatieve vormen 
van schadeloosstelling, zoals bemiddeling, dading e.d.); 

— het recht op overige vormen van alternatief herstelrecht of geschilbe-
slechting (mediation, AGB/ADR); 

— het (container)recht om op een begripvolle en respectvolle wijze te 
worden bejegend teneinde secundaire victimisatie te voorkomen (een 
mede op de aard van het ondergane leed afgestemde bejegening, een 
goede opvang en ook overigens correcte behandeling, geen onnodige 
blootstelling aan pijnlijke ondervragingen, geen onnodige confrontaties 
met de dader indien niet gewenst, etc.). 

Gezien het onderwerp van dit deelrapport (het slachtoffer in het vooronder-
zoek) zullen de afweging van deze slachtofferrechten tegen de bovenbe-
schreven functies van het strafprocesrecht — respectievelijk tegen de daarin 
verdisconteerde publieke belangen — en de daaruit voortvloeiende conclusies 
en voorstellen zich beperken tot het vooronderzoek. Voor conclusies en 
voorstellen .m.b.t. de rechten van het slachtoffer in het kader van het eindon-
derzoek zij verwezen naar het deelonderzoek 'De positie van het slachtoffer 
in het strafproces'. Zie het eerste Interimrapport van het onderzoeksproject 
Strafvordering 2001: 'Het onderzoek ter zitting'. 
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Hoewel dat in de volgende subparagrafen niet telkens met zoveel woorden 
zal worden herhaald, moet hier nog eens worden benadrukt dat voor elk van 
de hieronder te bespreken slachtofferrechten de uitgangspunten gelden die 
kunnen worden afgeleid uit hetgeen in de vorige paragrafen is besproken. In 
het bijzonder mogen daarbij de volgende uitgangspunten niet uit het oog 
worden verloren: 

— Een belangrijke — aan de tweede zelfstandige kernfunctie van het straf-
procesrecht ontleende — doelstelling van het strafproces is: herstel van 
de schade en het leed die het slachtoffer zijn berokkend, en daarnaast 
het voorkomen van onnodige extra schade en leed die het gevolg kun-
nen zijn van het strafproces zelf. Dat betekent dat schadeherstel in het 
kader van het strafproces en het voorkomen van extra schade en leed 
moeten worden beschouwd als een publiek belang en niet primair als 
een particulier partijbelang. De hieronder te bespreken slachtofferrech-
ten moeten in dat licht dan ook niet primair worden beschouwd als een 
welwillende en vrijblijvende tegemoetkoming aan het slachtoffer, maar 
als de noodzakelijke voorwaarden om die doelen te bereiken. Vanuit die 
optiek vloeit uit deze doelen van het strafprocesrecht voort, dat de ma-
teriele rechtspositie van het slachtoffer in het kader van het strafproces 
dient te worden versterkt, hetgeen noodzakelijkerwijs ook een sterkere 
processuele rechtspositie veronderstelt. 157  
Wat dat betreft dringt zich de vergelijking op met de processuele 
rechtspositie van de verdachte en in dat verband diens verdedigings-
rechten. Die worden evenmin uit coulance-overwegingen aan de ver-
dachte toegekend, maar worden evenzeer als noodzakelijke voorwaar-
den beschouwd, zij het in dat geval als de noodzakelijke voorwaarden 
voor een 'fair trial' met het oog op de materiele waarheidsvinding en de 
andere doelen die zijn verdisconteerd in de eerste (kern)functie van het 
strafprocesrecht. 

— Slachtoffers van delicten die op enigerlei wijze worden betrokken bij 
het strafproces tegen hun dader, vormen in onze ogen een speciale juri-
dische categorie die zich onderscheidt van alle andere juridische catego- 

157 Met het begrip 'materiele' rechtspositie doelen wij op de rechten van het slachtoffer in 
de zin van aanspraken (vgl. het recht op informatie en andere varianten van het recht op 
een correcte bejegening). Met de trocessuele rechtspositie van het slachtoffer doelen 
wij op diens rechten in de zin van bevaegdheden om deze aanspraken zo nodig geldend 
te (kunnen) maken. Vgl. bijvoorbeeld het recht om een bepaalde onderzoekshandeling 
uit te lokken. Zie voor een nadere toelichting op dit onderscheid par. 5.4. 

844 



rieen burgers die in het kader van het strafproces in een rechtsbetrek-
king staan tot de bestraffende overheid. De versterking van de strafpro-
cessuele rechtpositie van deze bijzondere categorie participanten staat in 
onze benaderingswijze dan ook in het teken van dat uitgangspunt, dat 
wil zeggen van de erkenning dat de speciale positie van slachtoffers van 
delicten in het strafproces bijzondere eisen stelt aan de wijze waarop 
hun belangen in het kader van het strafproces dienen te worden be-
schermd. De invalshoek daarbij is niet primair de vraag in hoeverre het 
huidige positieve strafprocesrecht daarvoor de aanknopingspunten 
biedt. Immers, er kunnen goede gronden zijn om slachtoffers bepaalde 
rechten toe te kennen die niet zijn te herleiden tot (of soms zelfs per de-
finitie niet kunnen worden ontleend aan) het huidige positieve strafpro-
cesrecht. In onze benaderingswijze wordt dan ook niet primair onder-
zocht of het huidige strafprocesrecht voldoende juridische schakels' 
biedt voor (nieuwe) slachtofferrechten. Voorop staat de vraag in hoe-
verre slachtofferrechten die bijdragen tot de versterking van de positie 
van het slachtoffer in het strafproces, zodanig processueel kunnen wor-
den vormgegeven en afgebakend, dat ze verenigbaar zijn met alle ande-
re beschermenswaardige belangen die zijn betrokken bij het strafproces, 
en dat er ook overigens niets aan in de weg staat ze te verankeren in het 
normatieve, juridische kader dat ligt besloten in het strafprocesrecht. 
Anders gezegd: het criterium is niet primair de vraag of in deze kan 
worden aangehaakt bij het geldend positief strafprocesrecht, maar de 
vraag hoe de versterking van de rechtspositie daarin kan worden inge-
bed zonder daarmee in conflict te komen met de andere functies van het 
strafproces. 158  Het spreekt voor zich dat, voorzover er sprake is van 
overlap van doelen of juridische categorieen (vgl. het slachtoffer als 
aangever, getuige, direct belanghebbende in de zin van art. 12 Sv, etc.), 
de juridische positie van het slachtoffer dient te worden `ingepase in de 
wettelijke regelingen en constructies waarin reeds is voorzien. Echter, 
daarmee kan niet worden volstaan. Indien deze juridische schakels' 
ontoereikend blijken te zijn voor een optimale vormgeving van de 
rechtspositie van het slachtoffer (en de wettelijke inkadering daarvan), 
valt niet te ontkomen aan aanvullende rechten en wettelijke constructies 
die speciaal zijn toegesneden op de bijzondere positie van het slachtof-
fer in het strafproces. Vanuit de optiek van het huidige positieve straf-
procesrecht bezien vereist dat een zekere denkomslag. Een denkomslag 
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158 Daarbij moet met name worden gedacht aan de functies van het strafproces zoals wij die 
in de voorafgaande interimrapporten hebben benoemd en ontwilckeld. 
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die maatschappelijk en rechtsfilosofisch gezien tot op zekere hoogte al 
heeft plaatsgevonden, maar die nog niet in alle opzichten heeft geleid 
tot een juridische vertaling daarvan. De voorstellen die in de volgende 
subparagrafen worden besproken, beogen daarin te voorzien. 159  

— 	In het strafproces draait het in de eerste plaats om een rechtsstrijd tussen 
de bestraffende overheid en de verdachte, welke rechtsstrijd moet uit-
monden in de beslissingen omtrent de vragen van art. 348 en 350 Sv 
(vgl. de eerste kernfunctie van het strafprocesrecht). In die zin kunnen 
de overheid en de verdachte worden beschouwd als de partijen in deze 
rechtsstrijd, afgezien van de vraag of er in deze eigenlijk wel kan wor-
den gesproken van een `partijenproces' (zie hieronder). 
In deze rechtsstrijd is de overheid gebonden aan grenzen en normen die 
mede warden bepaald door de tvveede kernfunctie van het strafproces-
recht, waaruit onder meer voortvloeit dat de overheid rekening dient te 
houden met de belangen van derden, zoals slachtoffers van delicten. Dat 
laatste impliceert dat slachtoffers bepaalde aanspraken moeten kunnen 
doen gelden in het kader van het strafproces, of dat hun het recht moet 
worden toegekend om hun belangen aan de overheid (het strafrechtelijk 
apparaat) kenbaar te maken. Dat het slachtoffer daarmee enige invloed 
kan uitoefenen op het handelen van de officials en indirect dus ook op 
de loop en de uitkomst van het strafproces, neemt niet weg dat er sprake 
is en blijft van een rechtsstrijd tussen twee partijen: de overheid en de 
verdachte. Als wij benadrukken dat het slachtoffer geen `partijpositie' 
behoort in te nemen in het strafproces, casu quo dat het slachtoffer niet 
kan worden beschouwd als `procespartic, dan doelen wij daarmee op 
ons standpunt dat het strafrechtelijk apparaat verantwoordelijk is en 
blijft voor de kernbeslissingen die in het teken staan van deze rechts-
strijd tussen de overheid en de verdachte, welke dient uit te monden in 
beslissingen over de onderwerpen van art. 348 en 350 Sv. De erkenning 
dat ook deze kernbeslissingen mede warden beheerst door het norma-
tieve kader van de tweede kernfunctie van het strafproces en daarmee 
ook door de zorgplicht om de belangen van het slachtoffer in het kader 
van het strafproces optimaal te beschermen, brengt daarin geen veran-
dering. Daarmee verschilt de rol van het slachtoffer van die van 'private 
prosecutor' (particuliere aanklager) of `Nebenanklager' (hulpaankla- 

159 Voor een goed begrip zal in het navolgende bij herhaling worden teruggegrepen op de 
belangrijkste uitgangspunten die aan onze voorstellen ten grondslag liggen, Maar voor 
her overige wordt aangenomen dat de vereiste `denkomslag' waar wij op doelen, reeds 

846 



Het slachtoffer in het vooronderzoek 

ger), die wel bevoegd zijn tot bepaalde Ternbeslissingen', en die dus 
we! een doorslaggevende invloed kunnen hebben in de rechtsstrijd tus-
sen de overheid en de verdachte. Zoals zal blijken, wijzen wij die mo-
gelijkheid af. In onze opvatting kan het slachtoffer slechts op indirecte 
wijze invloed uitoefenen op de loop en de uitkomst van het strafpro- 
ces. 160 

Ook vanuit een wat andere invalshoek kan het slachtoffer niet worden 
beschouwd als `partif in de betekenis van opponent van de verdachte. 
In het strafproces wordt geen partijenconflict uitgevochten. Centraal 
staat niet de vraag hoe de rechten van de verdachte en het slachtoffer 
zich tot elkaar verhouden, maar de vraag hoe de rechten van burgers 
(primair van de verdachte, maar ook van derden) zich verhouden tot de 
overige publieke belangen die het straf(proces)recht beoogt te bescher-
men. Als er al kan worden gesproken van een `partijenconflice, betreft 
dat de verhouding tussen deze, door de overheid te beschermen, publie-
ke belangen versus de rechten van particuliere burgers, waarover de 
rechtsstrijd tussen de overheid en de justitiabele uitsluitsel zal moeten 
geven. Daarbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan de rechts-
strijd tussen de overheid en de verdachte. Maar verdedigbaar is, dat het 
strafprocesrecht eveneens de ruimte biedt (of zou moeten bieden) om op 
bepaalde deelterreinen een `partijenconflice uit te vechten tussen de 
overheid en andere participanten in het strafproces, in dat geval met als 
inzet de verhouding tussen de particuliere belangen en rechten van deze 
derden versus de publieke belangen die het straf(proces)recht beoogt te 
beschermen. Zo bezien zouden de direct belanghebbenden, zoals 
slachtoffers van delicten, in de context van bepaalde deelprocedures 
(vg!. de art. 12 Sv procedure, of wellicht zelfs een strafrechtelijk kort 
geding) kunnen worden beschouwd als `procespartil, 'nits daaraan niet 
de betekenis wordt gegeven van 'opponent van de verdachte' en mits 
daarmee niet wordt beoogd het slachtoffer een partijpositie toe te ken-
nen in de rechtsstrijd tussen de bestraffende overheid en de verdachte. 
Het betreft in dat geval een `partijenconflice of een `rechtsstrijd' tussen 
het slachtoffer (of een andere belanghebbende) en de overheid, met als 
inzet de verhouding tussen de belangen en de rechten van het slachtof-
fer versus de (overige) publieke belangen die worden beschermd door 
het straf(proces)recht. 

voldoende is toegelicht en onderbouwd in de voorafgaande paragrafen. 
160 Zie hieromtrent reeds M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Het vooronderzoek in 

strafzaken (tweede interimrapport van het onderzoeksproject Strafvordering 2001), De-
venter 2001: Algemeen Dee!, par. 6.6, P.  78 e.v. 
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— De processuele rechtspositie van het slachtoffer in het strafproces wordt 
in onze voorstellen niet (langer) ontleend aan diens hoedanigheid van 
benadeelde partij die zich met een civiele vordering in het strafproces 
heeft gevoegd, maar aan diens hoedanigheid van slachtoffer in de 

breedste zin van het woord. I61  Een van de consequenties daarvan is, dat 
niet (langer) de voeging bepalend is voor de positie van het slachtoffer 
in het strafproces, maar dat het slachtofferschap als zodanig volstaat om 
in het kader van het strafproces bepaalde aanspraken te kunnen doen 
gelden en daartoe bepaalde processuele bevoegdheden te kunnen aan-
wenden. Zo beschouwd vormt niet langer de voeging, maar de aangifte, 
of elk ander eerste moment waarop het strafrechtelijk apparaat wordt 
geconfronteerd met het (vermoedelijke) slachtoffer van het delict, diens 
toegangsbewijs tot het strafproces. Dat ook de aangifte door het slacht-
offer niet geheel voldoet als fixatiepunt, dat wil zeggen: als toe-
gangsticket voor het strafproces, kan worden geillustreerd met de vol-
gende voorbeelden. Het slachtoffer kan er voor kiezen geen aangifte te 
doen (of er is reeds aangifte gedaan door een ander), terwijl het desbe-
treffende slachtoffer vervolgens wel als getuige wordt gehoord. Ook in 
dat geval heeft het slachtoffer recht op een correcte bejegening, waarbij 
rekening wordt gehouden met diens bijzondere positie in het strafpro-
ces. 
Het is zelfs denkbaar dat het slachtoffer in het geheel nog geen weet 
heeft van het felt dat het de dupe is geworden van een delict (er is bij-
voorbeeld bij hem ingebroken, terwijl hij zelf elders verblijft; er worden 
voorwerpen bij de verdachte in beslag genomen die blijken toe te beho-
ren aan het slachtoffer, terwijl deze laatste de voorwerpen niet eens 
heeft gemist; er is een familielid omgebracht, terwijl de nabestaanden 
daarvan nog niet op de hoogte zijn; etc.). Voorts is denkbaar dat het niet 
eens tot een strafproces zal komen, bijvoorbeeld omdat de verdachte 

161 Daarbij zij opgemerkt dat slachtoffers — blijkens victimologisch onderzoek — veelal 
zwaarder tillen aan een begripvolle en serieuze bejegening, dan aan het recht op (volle-
dige) schadevergoeding. Dat betekent niet dat schadevergoeding geen'functie of beteke-
nis zoo hebben voor de leedverwerking van het slachtoffer, maar dat schadevergoeding 

als zodanig daarvoor enerzijds niet altijd voldoende is en anderzijds niet altijd haalbaar 

is. Zo blijkt dat in veel gevallen vooral het feit dat sehade wordt vergoed in de context 

van het strafproces bijdraagt tot een effectieve verwerking van het conflict. En voorts 
dat de wetenschap dat hijzelf in het kader van het strafproces serieus wordt genomen, in 
die zin dat er bijvoorbeeld inspanningen worden verricht om te zorgen dat de dader be-
taalt (ook al leidt dat vaak niet tot schadevergoeding), voor het slachtoffer vaak belang-
rijker is dan de hoogte van de schadevergoeding. Zie verder subpar. 5.5.4 
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inmiddels is overleden. In al die gevallen vloeit uit het recht op een cor-
recte bejegening voort, dat het opsporingsapparaat, ook al is het slacht-
offer nog niet direct betrokken bij het strafproces (en ook al komt er 
zelfs in het geheel geen strafrechtelijk vervolg) contact zal moeten op-
nemen met het slachtoffer en hem op een correcte wijze zal moeten in-
formeren over de stand van zaken. 
Het verdient dan ook de voorkeur uit te gaan van het moment waarop 
het strafrechtelijk apparaat voor het eerst weet heeft van het bestaan van 
het slachtoffer, dan wel voor het eerst wordt geconfronteerd met het 
(vermoedelijke) slachtoffer, als het moment waarop de slachtofferrech- 
ten (in de zin van aanspraken en bevoegdheden) tot gelding komen. 
Het recht om zich als benadeelde te voegen kan dan worden opgevat als 
een van de participatierechten die het slachtoffer ter beschikking staan 
om zijn aanspraken geldend te maken, en niet als een recht dat constitu-
tief zou zijn voor alle andere bevoegdheden en aanspraken van het 
slachtoffer in het kader van het strafproces. 162  

— Het straf(proces)recht is doortrokken van het ultimum-remedium-
beginsel. In het ultimum-remedium-beginsel ligt besloten dat de over-
heid dient te kiezen voor de meest geeigende interventie en reactie op 
een strafbaar feit die niet meer schade veroorzaken dan met het oog op 
de doelen van het straf(proces)recht strikt noodzakelijk is. Dat laatste 
kan worden verwoord als `minimale interventie is optimale interventie'. 
Dat uitgangspunt brengt met zich mee, dat er — als betroldcenen dat 
wensen — moet worden gekozen voor een alternatieve afdoening van de 
zaak (bijvoorbeeld schadebemiddeling in het voortraject van het straf-
proces) indien er sprake is van een samenval van doelen. Dat wil zeg-
gen, als zowel de doelen van het straf(proces)recht, als alle andere be-
langen die zijn betrokken bij het strafproces, daarmee zijn gediend. Dat 
neemt niet weg dat de alternatieve afdoening in dat geval in het teken 
staat van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Indien van- 

162 Een ander punt is in dit verband, hoe moet worden vastgesteld of en in hoeverre er spra-
ke is van een slachtoffer. In onze opvatting moet worden aangenomen dat er sprake is 
van een vermoeden van slachtofferschap indien de persoon in kwestie dat zelf heeft 
aangegeven of indien daar andere aanwijzingen voor zijn, totdat het tegendeel is geble-
ken. Hoewel dat op gespannen voet lijkt te staan met de onschuldpresumptie t.a.v. de 
verdachte, is dat in onze ogen niet het geval. Het vermoeden van slachtofferschap moet 
veeleer worden beschouwd als een pendant van de onschuldpresumptie in die zin, dat 
het niet is gerelateerd aan de rechtspositie van de verdachte, maar betrekking heeft op 
de specifieke rechtspositie van het slachtoffer in het strafproces. Zie par. 1, de inleiding 
van dit deelrapport. 
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wege een samenval van doelen wordt gekozen voor een reparatoire 
sanctie of een altematief traject, verhuist de zaak daarmee dus niet au-
tomatisch naar een ander rechtsgebied en wordt de zaak niet onttrokken 
aan de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Altematieve af-
doening moet in dat geval worden beschouwd als een volwaardige straf-
rechtelijke afdoeningsmodaliteit, al dan niet gecombineerd of in samen-
hang met andere (combinaties of varianten van) strafrechtelijke sancties 
of afdoeningsmodaliteiten. 

— De hieronder te behandelen slachtofferrechten hebben niet alleen een 
normatieve maar ook een empirische component. Dat kan als volgt 
worden toegelicht. Victimologische bevindingen verschaffen inzicht in 
categorieen slachtoffers' 63 ; in de impact die verschillende typen delicten 
— en de gevolgen daarvan — kunnen hebben op slachtoffers; in de puni-
tieve aanspraken die verschillende typen slachtoffers (kunnen) doen 
gelden t.o.v. het strafrechtelijke systeem (en de potentiele spanning die 
dat kan opleveren); in de betekenis die de strafrechtelijke context kan 
hebben voor het rechtsherstel en de leedverwerking van verschillende 
categorieen slachtoffers; etc. Bij de nadere vonngeving van slachtoffer-
rechten zullen deze bevindingen moeten worden ingecalculeerd tenein-
de daarmee recht te doen aan de verscheidenheid in modaliteiten van 
slachtofferschap Zo kan worden vastgesteld dat voor de bulk van de za-
ken kan worden volstaan met een begripvolle bejegening en uitleg over 
de beperkingen van het straf(proces)recht wat betreft de mogelijkheid 
om het Iced van het slachtoffer geheel weg te nemen. Daarmee kan o.a. 
de spanningsverhouding (voorzover daarvan al sprake is) tussen ener-
zijds de punitieve aanspraken van het slachtoffer toy. het strafrechte-
lijk systeem en anderzijds het publieke karakter daarvan, in de meeste 
gevallen voor een belangrijk deel worden weggenomen. Echter, voor 
bepaalde categorieen slachtoffers is een adequate uitleg of een begrip- 

163 Zie reeds HI Schneider, Viktimologie, Wissenschaft porn Verbrechensopfer, Tubingen 
1975. 
Slachtoffers zijn te onderscheiden in uiteenlopende typen en categorieen, enerzijds aan 
de hand van kenmerken van het slachtoffer zelf, anderzijds aan de hand van de omstan-
digheden waaronder het delict heeft plaatsgevonden of het type delict waarvan sprake 
was. Vgl. natuurlijke personen vs. geInstitutionaliseerde (gesubrogeerde) slachtoffers 
zoals verzekeringsmaatschappijen; slachtoffers van delicten in de huiselijke kring of in 
de eigen kennissenlcring; slachtoffers die (mede) zelf het delict hebben uitgelokt of an-
derszins niet (geheel) vrijuit gaan; slachtoffers die niet direct, maar indirect (vgl. nabe-
staanden) de dupe zijn geworden van een delict; slachtoffers van verkeersdelicten, 
straatroof, eenvoudige vermogensdelicten, gewelds- of zedendelicten, etc. 
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voile bejegening ontoereikend en moet het slachtoffer bijvoorbeeld (te-
yens) kunnen beschikken over relatief verstrekkende participatierechten 
in de vorm van processuele bevoegdheden. 
In het onderstaande is beoogd recht te doen aan deze verscheidenheid in 
modaliteiten van slachtofferschap, onder meer door in de voorstellen 
omtrent de procedurele inkadering van de afzonderlijke slachtoffer-
rechten te differentieren in de omvang en reikwijdte daarvan, in het bij-
zonder voorzover deze slachtofferrechten op gespannen voet kunnen 
staan met andere zwaarwegende belangen die een rol spelen in het 
strafproces. 

— Differentiatie is niet alleen gewenst uit het oogpunt van de verscheiden-
heid in modaliteiten van slachtofferschap, maar ook met het oog op het 
kostenaspect en met het oog op mogelijke belangenconflicten en andere 
randvoorwaarden. Daarbij kan nog worden opgemerkt, dat het verschil 
in karakter van de afzonderlijke slachtofferrechten consequenties heeft 
voor de wijze waarop moet worden gedifferentieerd. In dat verband kan 
bijvoorbeeld een onderscheid worden gemaakt tussen slachtofferrechten 
in de zin van `aanspraken' en slachtofferrechten in de zin van `proces-
suele bevoegdheden' . 164  Zoals zal blijken, vergen slachtofferrechten in 
de zin van `aanspraken' een andere vorm van differentiatie dan slachtof-
ferrechten in de zin van `processuele bevoegdheden'. In het eerste geval 
gaat het niet om de vraag of bepaalde categorieen al dan niet moeten 
kunnen beschildcen over deze rechten, maar om de vraag welke conse-
quenties daaruit (moeten) voortvloeien voor de verschillende categorie-
en slachtoffers. Dat kan betekenen dat, wat betreft (bijvoorbeeld) de 
aanspraak op adequate voorlichting, voor sommige categorieen kan 
worden volstaan met globale informatie, terwijl andere categorieen 
slachtoffers zo precies mogelijk op de hoogte moeten worden gehouden 
van de voortgang van het proces. Bij slachtofferrechten in de zin van 
processuele bevoegdheden ligt dat anders. Daarbij gaat het wel om de 
vraag Of bepaalde categorieen al dan niet over deze bevoegdheden 
moeten kunnen beschildcen. Naast de modaliteit van slachtofferschap 
speelt daarbij een rol in hoeverre deze bevoegdheden op gespannen voet 
staan met de (andere) doelen van het strafproces en de claarin verdis-
conteerde publieke belangen en overige randvoorwaarden (zoals de be- 
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perkte middelen en zittingscapaciteit). 
Zo bezien kan worden gesteld, dat de slachtofferrechten in de zin van 
aanspraken toekomen aan alle slachtoffers van delicten, ook al kunnen 
daaruit verschillende consequenties voortvloeien voor de ene of de an-
dere categorie slachtoffers, terwijl wat betreft slachtofferrechten in de 
zin van processuele bevoegdheden nader zal moeten worden gespecifi-
ceerd in die zin, dat een onderscheid wordt gemaakt tussen categorieen 
slachtoffers die daar we/ over kunnen beschikken (en onder welke 
voorwaarden) en categorieen die daar niet over kunnen beschikken. 

Gegeven deze uitgangspunten zal hieronder niet primair onderzoek worden 
gedaan naar de (met deze uitgangspunten samenhangende) wenselijkheid of 
noodzakelijkheid van de afzonderlijke slachtofferrechten, maar zal aan de 
hand van het hierboven gintroduceerde toetsingsmodel worden nagegaan of 
de afzonderlijke slachtofferrechten processueel zodanig kunnen worden 
vormgegeven en ingekaderd, dat ze niet onaanvaardbaar conflicteren met de 
(andere) functies van het strafprocesrecht. De wenselijkheid of de noodza-
kelijkheid van de afzonderlijke slachtofferrechten speelt daarbij echter wet 
een rol in die zin, dat in het algemeen niet kan worden volstaan met de con-
statering dat bepaalde slachtofferrechten (en de belangen die daarmee zijn 
gediend) zodanig conflicteren met de andere functies van het strafproces, dat 
de desbetreffende slachtofferrechten daarvoor integraal en categorisch moe-
ten wijken. Zoals is vastgesteld, kan uit de tweede kernfunctie van het straf-
procesrecht een inspanningsverplichting worden afgeleid om i.g.v. een be-
langenconflict de betrokken belangen zodanig te vertalen in procedurele 
rechten en waarborgen, dat deze belangen elkaar niet (langer) wederzijds 
uitsluiten of aan elkaar in de weg staan. Anders gezegd: naarmate de wense-
lijkheid of de noodzalcelijkheid groter is om slachtoffers bepaalde rechten 
toe te kennen teneinde de bovenbesproken doelen van het strafproces te rea-
liseren (zoals het herstel van geleden schade en leed en het voorkomen van 
onnodige extra schade en teed), is er meer reden om een eventueel conflict 
met de andere doelen van het strafproces niet uit de weg te gaan door het ene 
doel aan het andere op te offeren, maar om te streven naar processuele en 
materiele oplossingen die optimaal recht doen aan zowel de belangen van het 
slachtoffer als aan de andere functies van het strafproces. 

164 Dat onderscheid zal verderop nader worden toegelicht. Bij wijze van voorbeeld kan 
worden gewezen op he recht om correct te worden bejegend (een aanspraak) en het 
recht om zich als benadeelde te voegen in het strafproces (een processuele bevoegd-
heid). 
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Tenslotte zij nog opgemerkt, dat wij met onze voorstellen beogen het theori-
tische en systematische kader te bieden voor de rechtspolitieke afwegingen 
omtrent de positie van het slachtoffer in het strafproces. In die zin moeten 
onze voorstellen worden beschouwd als de theoretische opmaat voor de be-
langenafwegingen die in laatste instantie tot het terrein en de verantwoorde-
lijkheid van de politiek moeten worden gerekend. Echter, om de weegschaal 
goed te kunnen herijken, moesten er zo nu en dan gewichten op worden ge-
plaatst. Ook wij ontkwamen daar niet altijd aan. Desondanks hebben wij ge-
tracht beide taken zoveel mogelijk te gescheiden te houden. Voorzover 
daartoe aanleiding bestaat, zullen wij aangeven waar de grenzen van onze 
voorstellen zijn bereikt, en welke nadere (politieke) afwegingen en keuzes in 
dat verband nog zullen moeten worden gemaakt. 

Het recht op voorlichting en uitleg aan het slachtoffer is bij uitstek een recht 
dat voortvloeit uit de tweede hierboven beschreven functie van het strafpro-
ces. Zoals reeds in paragraaf 4.2 bleek, kan door voorlichting en uitleg veel 
onbegrip bij het slachtoffer, en dientengevolge vervreemding van het straf-
rechtelijke systeem, worden voorkomen. Wat dat betreft kan worden verwe-
zen naar diverse buitenlandse victimologische onderzoeken en — dichter bij 
huis — het B&A-onderzoek naar de bevindingen van slachtoffers, in het ka-
der van de evalutatie van de regelgeving Terwee. Bijna 100% van de slacht-
offers die informatie kregen over het verloop van de zaak (ca. 65% van het 
totaal) heeft dat bijzonder op prijs gesteld. I65  

Het is nauwelijks denkbaar dat het recht op voorlichting en uitleg op 
enigerlei wijze afbreuk doet aan de eerste kernfunctie van het strafproces 
(het tot gelding brengen van het materiele strafrecht). Het is evenmin aan-
nemelijk dat de overige publieke belangen die een rol spelen in de tweede 
functie van het strafproces, aan het recht op voorlichting en uitleg in de weg 
staan. Of het moest zijn dat daarmee het belang van een zo efficient en ef-
fectief mogelijke inzet van de beperkte middelen enigszins onder druk komt 
te staan. Daar staat echter tegenover dat verschillende andere publieke be-
langen die in het kader van het strafproces een rol (horen te) spelen, deze 
extra inzet ruimschoots lijken te rechtvaardigen, maar dat is een kwestie van 
politieke afweging. Daar komt nog bij dat door stroomlijning en standaardi-
sering van werkprocessen, en door een zekere differentiatie in het recht op 

165 Zie o.a. J. van Erp en M. Verberk `Evaluatie regelgeving Terwee; de bevindingen van 
slachtoffers', Justitiele Verkenningen 3.01, jaargang 27 april, p.25 e.v. 
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informatie (zie hieronder), de evt. extra belasting van politiefunctionarissen 
en het OM in deze beperkt kan blijven (vgl.00k de 'een loket'-gedachte). 

Een andere kwestie is de 'cultuuromslag' die binnen het OM en het op-
sporingsapparaat nodig is — en deels al is gerealiseerd — om te bewerkstelli-
gen dat een correcte bejegening van het slachtoffer (en i.e. een adequate 
voorlichting en uitleg aan het slachtoffer) wordt beschouwd als een volwaar-
dige taak of aandachtspunt in het kader van de strafrechtelijke handhaving 
van de rechtsorde. Dat ook de regering zich daarvan bewust is, volgt onder 
meer uit de brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer d.d. 11 
juli 2001.' 66  Daarin kondigt de Minister aan stappen te ondememen om te 
bewerkstelligen dat in het kader van de herstructurering van het politieon-
derwijs meer aandacht wordt besteed aan de bejegening van slachtoffers en 
aan slachtofferzorg in het algemeen. 167  

Algemeen gesproken kan worden vastgesteld dat het (gewenste) beleid 
van de overheid ter zake van (i.e.) de kwestie voorlichting en uitleg aan het 
slachtoffer, niet conflicteert met de boven beschreven functies van het straf-
recht. l 68  

Wat betreft de vraag welke informatie in het kader van het vooronder-
zoek nu precies aan het slachtoffer dient te worden verstrekt, kan voor de 
gedachtevorming worden gewezen op de volgende varianten van infonnatie-
verschaffing, waaraan naar ons oordeel in ieder geval niet valt te ontkomen, 
en de differentiatie die daarin kan worden aangebracht: 
— Ter gelegenheid van de aangifte (of een ander eerste contact met het 

slachtoffer) dient het slachtoffer te worden geinformeerd over diens 
rechten in de context van het strafproces en de beperkingen die daar-
voor gelden; over de processuele bevoegdheden die het slachtoffer kan 
aanwenden; over de instanties die hem bijstand en hulp kunnen verle-
nen; en over de eventuele alternatieve hersteltrajecten, al dan niet in het 
kader van het strafproces; 

— Gedurende en na afloop van het vooronderzoek dient het slachtoffer te 
worden geInformeerd over het verloop en de voortgang van het onder-
zoek; over de eventuele vrijlating van de verdachte en over andere be-
langrijke wendingen van het onderzoek; en voorts over de afloop van 
het onderzoek en het eventuele vervolgtraject; 
Wat dat laatste betreft kan als volgt worden gedifferentieerd: 

166 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 400 VI nr. 84. 
167 Zie voorts bijvoorbeeld de `aanwijzing bejegening slachtoffers van zedendelicten' (on-

derdeel infomatieverstrekking') en de 'aanwijzing slachtoffezorg' (par. 2 onder b). 
168 De slachtofferrechten die direct of indirect verband houden met het recht op adequate 

voorlichting (zoals inzage in het dossier) zullen hieronder apart worden behandeld. 
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— I.g.v. lichte feiten: in beginsel geen voortgangs- of afloopbericht, tenzij 
de verdachte wordt getraceerd; 

— I.g.v. zwaardere feiten: steeds een voortgangsbericht na een bepaalde 
termijn (b.v. na drie maanden) of na een belangrijke wending van het 
onderzoek; voorts een afloopbericht; 

— In alle gevallen: een responsieplicht na een verzoek om informatie (zij 
het dat daar nadere voorwaarden aan kunnen worden verbonden die be-
trekking kunnen hebben op de termijn waarna informatie kan worden 
ingewonnen, het aantal keren dat informatie kan worden ingewonnen, 
de instantie waartoe men zich dient te wenden, etc.). 

Bij de aangifte, of ter gelegenheid van elk ander eerste contact met het 
slachtoffer, dient aan het slachtoffer schriftelijk en/of mondeling te worden 
meegedeeld of en in hoeverre hij (al dan met op verzoek) op de hoogte wordt 
gehouden over de voortgang en de afloop van de zaak, en over de wijze 
waarop dat zal geschieden. 

Door aldus te differentieren en te standaardiseren wordt enerzijds optimaal 
recht gedaan aan het belang van slachtoffers om te worden geinformeerd, 
terwijl anderzijds tegemoet wordt gekomen aan het belang van een zo effici-
ent en effectief mogelijke inzet van de beperkte middelen. Een verdere con-
cretisering van het recht op informatie hoort in dit deelonderzoek niet thuis. 
Hier is slechts beoogd een richtsnoer te geven aan de hand van de betrokken 
belangen. Zoals hierboven uiteengezet, zal een nadere, concrete uitwerking 
van deze gedachtevorming — in regelgeving en beleid — het uiteindelijke re-
sultaat (moeten) zijn van een politieke afweging van deze belangen. 

Een punt van aandacht is nog wel de vraag hoe ver de officials kunnen en 
mogen gaan met het verstrekken van gegevens aan het slachtoffer over de 
vrijgelaten dader en, wat betreft het vooronderzoek, over de vrijgelaten ver-
dachte. 

Blijkens de brief van de minister aan de Tweede Kamer d.d. 3 januari 
2000 (Kamerstukken 26 800 VI nr. 52) en de brief d.d. 26 juni 2000 (Kamer-
stukken 27 213, nr.1, paragraaf 7.2) is de regering zich bewust van de con-
flicterende belangen die daarmee kunnen samenhangen. 169  Tegenover het 
belang van het slachtoffer om in de toekomst verschoond te blijven van on- 

169 Zie ook: P. van Dijk, `Slachtoffers in de strafrechtpleging; enige recente ontwildcelin-
gen, Justitiele Verkenningen (Slachtofferhulp en herstelbemiddeling) 3 01, jaargang 27 
april, p. 31-42 en m.n. p.41. 
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gewenste, onverhoedse confrontaties met de verdachte of dader, staan andere 
belangen. In de eerste plaats het recht van de (ex)delinquent op reIntegratie 
in de samenleving en in dat verband het recht op privacy, dat ook aan de ge-
wezen verdachte of dader slechts op zwaarwegende gronden kan worden 
onthouden of ingeperkt. Voorts is het gevaar voor eigenrichting een factor 
waarmee de regering ernstig rekening wil houden.'" Daarnaast — zo blijkt uit 
de brieven — speelt bij de afweging de praktische realiseerbaarheid van dit 
recht op informatie over de vrijlating van de verdachte/dader een belangrijke 
rol, waarbij in het bijzonder moet worden gedacht aan de onrust die deze 
informatieverstrekking kan veroorzaken in de samenleving indien dat onvol-
doende gepaard gaat met de nodige begeleiding. De minister heeft de Kamer 
toegezegd dat, zodra de informatieverstrekking omtrent de terugkeer van 
pedoseksuelen in de samenleving naar behoren verloopt, begonnen zal wor-
den met de ontwikkeling van voorzieningen voor de informatieverstrekking 
over de vrijheden van delinquenten van andere zeer ernstige strafbare feiten, 
waaronder geweldsdelicten. Daarnaast, of vooruitlopend daarop, heeft een 
aantal kamerleden (Dittrich, Santi, Rietkerk, Halsema) op 8 november 2001 
een motie over deze kwestie ingediend. De strekking daarvan is, dat — 
`overwegende dat de positie van het slachtoffer in het strafrecht beter tot uit-
drukking moet komen en dat hij meer en beter geInformeerd dint te wor-
den' — het slachtoffer (indien gewenst) op de hoogte moet worden gebracht 
van de voorgenomen vrijlating of schorsing van de detentie van de dader, 
teneinde `nare confrontaties' met de dader te voorkomen. 

De plannen van de regering omtrent deze kwestie, en ook de motie, zien 
primair op de vrijlating van de veroordeelde die zijn straf heeft uitgezeten of 
vervroegd is vrijgelaten. Daarmee staat de afweging tussen het recht op pri-
vacy dat aan de verdacht/dader toekomt, en het recht van het slachtoffer om 
verschoond te blijven van ongewenste confrontaties met de verdachte/dader, 
in een wat ander perspectief dan indien deze belangen worden afgewogen in 
het kader van het vooronderzoek (te meer daar de plannen van de regering 
niet alleen betreklcing hebben op informatie aan slachtoffers, maar tevens op 
infonnatie aan 'potentiele' slachtoffers, dus aan de samenleving in het alge- 

170 Overigens mag worden aangenomen dat het gevaar voor eigenrichting groter is in geval 
van 'pedoseksuele' delicten, dan in geval van andere typen misdrijven. Dat impliceert 
dat indien er sprake is van pedoseksuele delicten, de afweging tussen de het gevaar voor 
eigenrichting versus het belang van het slachtoffer om ongewenste confrontaties met de 
verdachte te vermijden tot andere uitkomsten zal leiden, dan indien er sprake is van an-
dere typen delicten (waarbij de risico's die zijn verbonden aan confrontaties tussen 
slachtoffer en verdachte, grotendeels bij het slachtoffer liggen). Dat illustreert dat ook 
terzake van het prijsgeven van persoonsgegevens van de verdachte zal moeten worden 
gedifferentieerd, onder meer aan de hand van het type delict. Zie verderop. 
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meen). Desondanks mag worden aangenomen dat ook in de context van het 
vooronderzoek vergelijkbare conflicterende belangen een rol spelen bij de 
vraag of het slachtoffer al dan met op de hoogte moet worden gebracht van 
de vrijlating van de voorlopig gehechte verdachte. Wel zal in die fase in nog 
sterkere mate (dan na de vrijlating van de dader die zijn straf heeft uitgeze-
ten) gelden, dat justitie iets heeft uit te leggen aan het slachtoffer van een 
emstig misdrijf als ze de desbetreffende voorlopig gedetineerde verdachte in 
vrijheid stelt. 

Aan de andere kant is de zaak dan nog niet uitgemond in een veroorde-
ling en mag het recht op privacy van een verdachte, wiens schuld nog niet is 
bewezen, slechts op zwaarwegende gronden wijken voor het belang van het 
slachtoffer om te worden behoed voor nieuw leed tengevolge van confronta-
ties met de verdachte, vormen van intimidatie, etc. Dat betekent dat welis-
waar als uitgangpunt moet gelden, dat het slachtoffer gedurende het vooron-
derzoek dient te worden geInformeerd over de eventuele vrijlating van de 
verdachte, maar dat daarbij per geval zal moeten worden afgewogen of in het 
kader van het recht op informatie kan worden volstaan met de redengeving 
van de vrijlating, of dat nadere informatie nodig is om bijvoorbeeld onge-
wenste confrontaties te voorkomen. Anders gezegd: hier is maatwerk vereist. 
Het recht op informatie over de vrijlating van de voorlopig gedetineerde ver-
dachte kan vanuit het oogpunt van het slachtoffer wenselijk zijn en er lijkt 
ook weinig op tegen, rnits — aan de hand van bepaalde criteria — per geval, 
per type delict en per type slachtoffer wordt afgewogen hoe ver men daarin 
kan gaan (bijvoorbeeld wel informatie over het tijdstip van de vrijlating, 
maar niet over de verblijfplaats van de verdachte). Dat vraagt dus bij uitstek 
om nadere regelgeving of een OM-aanwijzing, die voorziet in de bewegwij-
zering, maar die tevens ruimte laat voor differentiatie, waarbij het proportio-
naliteits- en subsidiariteitsbeginsel als leidraad kan dienen. I71  Dat veronder-
stelt daarnaast een daartoe toegerust organisatorisch kader en een bepaalde, 
niet in regels te vatten, vakbekwaamheid bij de betrokken overheidsfunctio-
narissen (zie ook de opmerkingen hierboven over het streven van de minister 
om in het kader van de herstructurering van het politieonderwijs aandacht 
voor de positie van het slachtoffer te vragen). 

De wet zelf zal — als richtinggevend resultaat van een belangenafweging 
door de wetgever — in ieder geval in grote lijnen uitsluitsel moeten geven 
over de vraag of en in hoeverre het recht op privacy van de verdachte mag en 

171 Zie hieronder art. 8-f VVbp en de toelichting daarbij. Vgl. ook hetgeen in de vorige noot 
is opgemerkt in verband met het gevaar voor eigenrichting door het slachtoffer of diens 
omgeving. 
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meet wijken voor het belang van het slachtoffer om op de hoogte te worden 
gehouden van de vrijlating van de verdachte. Dat geldt in het bijzonder als 
het slachtoffer, afgezien van de melding van het tijdstip van de invrijheid-
stelling, nog prijs stelt op persoonsgegevens van de verdachte, bijvoorbeeld 
in verband met de redengeving van de invrijheidstelling of de schorsing van 
de voorlopige detentie, of om onverhoedse confrontaties te voorkomen. 

Voor nadere wettelijke regelgeving hieromtrent kan worden aangehaakt 
bij de huidige privacywetgeving. Daaraan zijn aanwijzingen te ontlenen voor 
de vraag in hoeverre het prijsgeven van persoonsgegevens van de verdachte 
een ontoelaatbare inbreuk op diens persoonlijke levenssfeer kan opleveren. 
Daarbij meet echter worden opgemerkt dat op voorhand niet precies vast-
staat of de Wet Bescherming Persoonsgegeven als normatief kader kan die-
nen, dan wel of het daarvan enigszins afwijkende beschermingsregime van 
de Wet Politieregisters voorop staat. Als het infonneren van het slachtoffer 
omtrent de vrijlating van de verdachte — en in dat verband het verstrekken 
van persoonsgegevens van de verdachte — tot de taken van het OM wordt 
gerekend, lijkt naar huidig recht de Wbp van toepassing te zijn. Indien echter 
het informeren van het slachtoffer omtrent de vrijlating van de verdachte tot 
de taken van de politie moet worden gerekend, geldt art. 2-2-c Wbp, welk 
artikel de Wbp niet van toepassing verldaart op `verwerking' van persoons-
gegeven ten behoeve van de politietaak. In dat geval moet worden aangeno-
men dat de Wet Politieregisters en het Besluit Politieregisters van toepassing 
zij n. 

Uitgaande van de eerste invalshoek (: de Wbp is van toepassing) kan 
worden vastgesteld, dat het beschermingsregime dat in de Wbp ligt besloten, 
er niet aan in de weg hoeft te staan dat aan het slachtoffer persoonsgegevens 
worden verstrekt omtrent de verdachte, met name niet indien daarmee be-
paalde zwaarwegende belangen van het slachtoffer worden gediend. Wel 
dient in dat verband het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel in acht 
te worden genomen. Zie art. 8-f Wbp: 

'Wersoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt (i. e. ook het verstrekken van 
de gegevens aan derden; zie art. I -b Wbp (n.k.)) indien] de gegevensverwerking 
noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verant-
woordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het be-
lang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het 
recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.' 172  

172 Hierbij geldt het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel. Zie Kamerstukken 11, 
1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 8. 
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Daarbij zij nog wel gewezen op het `doelgebondenheidscriterium' van art. 9- 
1 Wbp, dat in verband met de onderhavige kwestie wellicht nog roet in het 
eten zou kunnen gooien (gegevens over de verdachte worden immers verza-
meld met het oog op de strafrechtelijke vervolging van de verdachte en niet 
om ze aan derden prijs te geven). Echter, art. 43-e relativeert dat weer enigs-
zins, door o.m. art. 9 buiten toepassing te verklaren voorzover dat noodzake-
lijk is in het belang van de bescherming van de betrolckenen of van de rech-
ten en vrijheden van anderen. Het beschermingsregime van de Wet bescher-
ming persoonsgegevens lijkt dus niet in de weg te staan aan het vertrekken 
van gegevens aan het slachtoffer die betrekking hebben op de vrijgelaten 
verdachte. 

Denkbaar is voorts een met art. 35 jo. art. 37 (of zelfs met art. 41) van 
de Wbp vergelijkbaar voorschrift, dat de verdachte — eventueel op verzoek — 
vooraf in kennis moet worden gesteld van het verstrekken van bepaalde ge-
gevens omtrent zijn persoon, en dat hij daartegen verzet kan aantekenen bij 
de rechter (vgl. art. 35 en 41 jo. hoofdstuk 8 van de Wbp). Het bezwaar 
daartegen zou echter zijn, dat daarmee enige tijd gemoeid is, hetgeen zou 
kunnen leiden tot de wat vreemde situatie dat de verdachte op vrije voeten 
wordt gesteld en het slachtoffer bij die gelegenheid bepaalde informatie over 
de verdachte wordt onthouden in afwachting van de beslissing over het ver-
zet van de verdachte. Daarmee zou een van de belangrijkste doelen van het 
verstrekken van persoonsgegevens van de verdachte aan het slachtoffer (het 
voorkomen van onverhoedse confrontaties) illusoir worden. 

Art. 16 jo. art. 22 en 23 Wbp (die het `verwerken' van strafrechtelijke 
persoonsgegevens verbieden, resp. daarop een aantal uitzonderingen toela-
ten) zijn in dit verband niet aan de orde. Het gaat hier inuners niet om infor-
matie over strafrechtelijke gegevens, maar om andere informatie omtrent de 
persoon van de verdachte die daar los van staat, maar die wel relevant is 
voor het slachtoffer met het oog op de vrijlating van de verdachte, bij voor-
beeld om onverhoedse confrontaties te voorkomen. 173  

173 De art. 16 e.v. (het verbod op verwerking van gevoelige gegevens, zoals omtrent gods-
dienst, levensovertuiging, het seksuele leven e.d. en daarnaast strafrechtelijke persoons-
gegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag i.v.m. een opge-
legd verbod n.a.v. dat gedrag) spelen overigens wel een rol bij het verstrelcken van in-
formatie (aan potentiele slachtoffers of aan overheidsfunctionarissen die verantwoorde-
lijk zijn voor de openbare orde) over de terugkeer van bijvoorbeeld pedoseksuele delin-
quenten in de samenleving. Zie Kamerstukken II 26 800 VI nr. 52, p. 4. De oude Wet 
persoonsregistraties bood volgens de Registratiekamer voldoende ruimte om gedoseerde 
informatie over pedoseksuele delinquenten door te geven. In de nieuwe Wbp zal een be-
roep moeten worden gedaan op de uitzonderingen op het verbod, welke uitzonderingen 
zijn omschreven in de art. 17 e.v., dan wel op art. 43 Wbp. 
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lets ingewikkelder wordt het als het informeren van het slachtoffer over de 
vrijlating van de verdachte (en in dat kader het verstrekken van persoonsge-
gevens van de verdachte) in de sleutel wordt gezet van de politietaak. Aan-
genomen dat in dat geval de Wet Politieregisters en het daarop gebaseerde 
Besluit Politieregisters van toepassing zijn, moet worden vastgesteld dat de-
ze regelgeving weinig ruimte lijkt te bieden voor het rechtstreeks verstrek-
ken van gegevens uit de politieregisters aan direct belanghebbenden. Op en-
kele uitzonderingen na, 174  staat deze regelgeving slechts in het teken van het 
verstreklcen van gegevens uit de politieregisters aan (andere) politie- en/of 
opsporingsambtenaren en aan andere autoriteiten en instanties die zijn belast 
met een publieke taak. Indien het informeren van het slachtoffer over de 
vrijlating van de verdachte, en in dat verband het verstrekken van persoons-
gegevens van de verdachte, tot de politietaak kan of moet worden gerekend, 
zal in de Wet Politieregisters moeten worden aangepast om dat mogelijk te 
maken. Daarbij kan worden voortgeborduurd op art. 16-2 Wet Politieregis-
ters, op grond waarvan aan benadeelden van strafbare feiten informatie kan 
worden verstrekt over de antecedenten van de verdachte om 'in rechte' voor 
hun belangen te kunnen opkomen. Dat artikel zou kunnen worden opgerekt 
tot slachtoffers van delicten in de ruimste zin van het woord. Niet alleen om 
het hen mogelijk te maken als benadeelde 'in rechte' op te komen voor hun 
belangen, maar meer in het algemeen met het oog op elk gerechtvaardigd 
belang dat het slachtoffer kan hebben bij het verstrekken van de gegevens 
(zie hierboven art. 8-f Wbp). Ook overigens zou — de geest van — het be-
schermingsregime van de Wbp als uitgangspunt kunnen dienen voor deze 
gewenste aanvullende voorziening. 

Met deze aanvulling zou tevens worden bevestigd dat de belangen van 
slachtoffers van delicten niet langer exclusief of primair in het teken staan 
van civielrechtelijk schadeherstel, hetgeen — zoals in paragraaf 4.2. werd ge-
steld — een onverantwoorde reductie van de werkelijkheid zou betekenen. 
Zie daarover verder de volgende subparagraaf. 

174 Zie art. 15-2 Wet Politieregisters (uit een politieregister kunnen gegevens worden ver-
strekt voorzover dit voortvloeit uit de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten); 
art. 16-2 (uit een politieregister kunnen antecedenten worden verstrekt aan benadeelden 
van strafbare feiten voorzover zij deze behoeven om in rechte voor hun belangen op te 
komen) en art. 18- 4 (uit een politieregister kunnen gegevens worden verstrekt t.b.v. 
wetenschappelijk onderzoek en statistiek, m.u.v. persoonsgegevens). 
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De vraag of het slachtoffer in aanmerking dient te komen voor kosteloze 
rechtsbijstand heeft d.d. 21 september 2000 geleid tot een motie van de 
Graaf C.S. I75  Daarin werd de regering verzocht de mogelijkheden te onder-
zoeken om slachtoffers van ernstige delicten gratis rechtsbij stand ter be-
schildcing te stellen. Na een gedachtewisseling hieromtrent 176  heeft de mi-
nister op 6 november 2001 in een brief aan de Tweede Kamer' 77  toegezegd 
de Wet op de Rechtsbijstand als volgt te wijzigen. Aan slachtoffers van ern-
stige geweldsmisdrijven wordt een advocaat toegevoegd ten behoeve van 
een civielrechtelijke onrechtmatige-daad-actie, mits de verdachte wordt ver-
volgd, voeging in het strafproces o.g.v. art. 51a Sv niet mogelijk is en tevens 
aan een aantal voorwaarden is voldaan die overeenkomen met de criteria die 
worden gehanteerd in het kader van het schadefonds geweldsmisdrijven. 178  
Benadrukt moet worden, dat deze positieverbetering van het slachtoffer een 
uitzonderingskarakter heeft. Uitgangspunt moet volgens de minister zijn, dat 
rechtszoekenden wat betreft civiele vorderingen de kosten van de rechtsbij-
stand zelf dienen te dragen, tenzij zij onder het bereik van de Wet op de 
rechtsbijstand vallen en een beroep kunnen doen op de van overheidswege 
gesubsidieerde rechtsbijstand. Deelname aan het maatschapelijke verkeer 
brengt volgens de minister nu eenmaal risico's met zich mee, waartegen 
burgers zich in de meeste gevallen zelf kunnen verzekeren. Alleen omdat het 
niet redelijk wordt geacht slachtoffers van ernstige delicten te belasten met 
de kosten van rechtsbijstand, wordt van dit uitgangspunt afgeweken. 

Ook in de gevallen waarin sprake is van een vordering van eenvoudige 
aard en het slachtoffer zich wil en kan voegen in het strafproces, komt de 
minister het slachtoffer — wat betreft rechtsbij stand — enigszins tegemoet. In 
de toekomst komt het slachtoffer, ongeacht diens financiele draaglcracht, in 
aanmerking voor gratis rechtshulp bij het invullen van het formulier waar-
mee hij zijn vordering tot schadevergoeding kan indienen bij het OM. Deze 
gratis rechtshulp geldt voor maximaal 3.5 uur. Daarna is een toevoeging no-
dig en speelt draagkracht weer een rol voor de hoogte van de eigen bijdrage. 

Het uitgangspunt dat in geval van een civiele vordering in het kader van 
het strafproces de kosten van de rechtsbij stand in beginsel niet voor rekening 

175 Kamerstukken II, 27 400, nr. 26, d.d. 21september 2000. 
176 Zie de brief van de minister d.d. 30 oktober 2000, Kamerstukken II, vergaderjaar 2000- 

2001, 27 400 en 27 400 VI, nr. 33. 
177 Zie nader Kamerstukken II, vergaderjaar 2001-2002, 28 000 en 28 000 VI, nr. 22. 
178 Zie ook NJB all. 41, 16 november 2001, rubriek Nieuws, p. 2029: 'Gratis rechtsbijstand 

voor slachtoffers van ernstige misdrijven'. 
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van de overheid behoren te komen (behoudens de tegemoetkoming aan min-
der draagkrachtigen op grond van de Wet op de rechtsbijstand), maar zo mo-
gelijk dienen te worden verhaald op de verliezende partij, ligt reeds lang en 
stevig verankerd in de wet. Wel hebben de daarop betrekking hebbende be-
palingen van het Wetboek van Strafvordering in de loop van de tijd enige 
veranderingen ondergaan. Dat hield verband met het streven om de regeling 
omtrent de voeging van de teledigde partij' zoveel mogelijk in overeen-
stemming te brengen met het civiele (proces)recht. 

In 1886 luidde art. 203 van het toenmalige Wetboek van Strafvordering: 'De bele-
digde partij kan zich op hare kosten doen vertegenwoordigen door eenen gemagtig-
de en zich doen bijstaan door een raadsman'. 179  
In het kader van de concipiering van het Wetboek van Strafvordering van 1926 gaf 
de minister gevolg aan de wens van enkele leden van de Comissie van Voorberei-
ding en schrapte (onder meer) de bepaling dat de kosten van de eventuele rechtbij-
stand van de beledigde partij voor diens eigen rekening bleven. Dientengevolge kon 
de rechter — in overeenstemming met het civiele recht — de veroordeelde verwijzen 
in de proceskosten van de beledigde partij (indien hij de vordering van de beledigde 
partij had toegewezen), inclusief de kosten van de rechtsbijstand. 18°  
Het daarop betrekking hebbende art. 337 lid 3 en lid 5 van het Wetboek van Straf-
vordering 1926 is in het kader van de Wet Terwee vervangen door art. 592a Sv. Op 
grond art. 337 lid 3 (oud) werd de verdachte geheel of gedeeltelijk veroordeeld in de 
proces- en tenuitvoerleggingskosten van de beledigde partij, mits diens vordering 
volledig was toegewezen (en mits de kosten niet onnodig waren gemaakt). Echter, 
aan de andere kant werd de beledigde partij zelf, op grond van art. 337 lid 5 (oud), 
geheel of gedeeltelijk veroordeeld in de (niet nodeloos gemaakte) kosten die de ver-
dachte had moeten maken in verband met de vordering van de beledigde partij, in-
dien deze vordering niet geheel was toegewezen. Aanvankelijk neigde de Hoge 
Raad ertoe deze bepalingen `naar de letter' te interpreteren. 181  Het kon dus gebeuren 

179 De Raad van State had zich nog wel afgevraagd, waarom bier van de gewone civiel-
rechtelijke regel was afgeweken, op grond waarvan de kosten van de raadsman of ver-
tegenwoordiger van de beledigde partij ten laste van de veroordeelde behoorden te ko-
men. In de MvT antwoordde de minister daarop dat het nodig scheen 'den regels van 
het burgerlijk proces bier over te nemen, dat alleen die kosten ten laste van de verlie-
zende partij gebracht worden, welke de wederpartij verplicht was te maken.' En in het 
kader van het strafproces werd het niet noodzakelijk geacht de beledigde partij te ver-
plichten zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat. 
Zie voorts N.J.M. Kwakman, 'De verplaatsing van schade en kosten die voortvloeien uit 
het strafproces; een historisch overzichr, Groninger opmerkingen en mededelingen; 
magazun voor leerstellige rechtsvergelijking op historische grondslag, XVIII (2001), p. 
53 — 145: p. 100-101. 

180 Zie voor kritische opmerkingen daarover Blok en Besier, Het Nederlandse Strafproces, 
Haarlem 1925, deel 2, p. 116. 
Zie voorts N.J.M. Kwakman, a. w. p. 138. 

181 Vgl. Tekst en Commentaar (Sy) derde druk, p. 1542-1543 (Pelser), omtrent art. 592a Sv. 
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dat, ondanks dat de vordering van het slachtoffer vrijwel geheel werd toegewezen, 
het slachtoffer toch werd verwezen in de kosten die de verdachte in dat kader had 
gemaakt. In latere uitspraken is de Hoge Raad daarvan teruggekomen en werd voor 
een meer teleologische interpretatie van de bepalingen gekozen. Art. 592a sloot 
daarbij aan en kwam daarmee tegemoet aan de bezwaren en de risico's die aan de 
oude bepalingen kleefden voor het slachtoffer. De rechter beslist nu naar bevind van 
zaken over de vraag wie de kosten zal moeten dragen die door de benadeelde partij 
en de verdachte zijn gemaakt en die ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog 
moeten worden gemaakt. 

Wat opvalt is, dat de kwestie of het slachtoffer al dan niet in aanmerking be-
hoort te komen voor gratis rechtsbij stand vooral wordt gekoppeld aan de 
civielrechtelijke schadeloosstelling van het slachtoffer. Daarbij past een 
tweetal opmerkingen. 

In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat naar geldend recht de 
vordering van de benadeelde partij als ondergeschikt aan de strafzaak wordt 
beschouwd. I82  Dat uit zich o.m. in het zgn. 'clear case criterium' van art. 
361-3 Sv. Alleen eenvoudige zaken kunnen in het kader van het strafproces 
worden afgedaan. 183  In het eerste interimrapport werd reeds voorgesteld deze 
regeling omtrent de schadevergoeding aan het slachtoffer hechter te ver-
vlechten met, en beter af te stemmen op de (hierboven beschreven) functies 
van het strafproces. Dat wil zeggen dat schadevergoeding niet primair moet 
worden gezien als het resultaat van een `horizontaar geding tussen twee 
partijen, maar als het resultaat van de erkenning dat rechtsherstel voor het 
slachtoffer als een van de doelstellingen van een behoorlijk strafproces moet 
worden beschouwd. 184  In steeds bredere kring wordt inmiddels aanvaard, dat 
de civielrechtelijke component van het schadeherstel voor het slachtoffer 
niet dient te worden geIsoleerd uit de context van (de functies van) het straf-
proces. Dat wil zeggen dat in het geval het slachtoffer participeert in het 
strafproces, er niet slechts sprake is (of dient te zijn) van het faciliteren van 
een `horizontale' geschilbeslechting als zodanig — het in eon moeite meene-
men van een civielrechtelijk strijdpunt in het strafproces — maar dat in dat 

182 Zie M.S. Groenhuijsen, Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het strafge-
ding (diss.), Nijmegen 1985, p. 33: de behandeling van de vordering tot schadevergoe-
ding door het slachtoffer dat zich als benadeelde heeft gevoegd in het strafgeding, heeft 
een accessoir karakter. 

183 Vgl. A.L.J. van Strien, 'De positie van slachtoffers in het strafproces', in: M.S. Groen-
huijsen en G. Knigge (red), Het onderzoek ter zitting; eerste interimrapport van het on-
derzoeksproject Strafvordering 2001, p. 269. 

184 Zie hierboven par. 4.2: .een belangrijk uitgangspunt is dat het belang van het slachtoffer 
wordt erkend als een publiek belang, als een algemeen belang dat als zodanig een rol 
behoort te spelen in de strafrechtpleging. 

863 



Het slachtoffer in ha vooronderzoek 

geval uit de functies van het strafproces (tevens) een publieke verantwoor-
delijkheid voortvloeit urn rechtsherstel voor het slachtoffer te bewerkstelli-
gen of te bevorderen en dit niet over te laten aan het slachtoffer zelf." 5  Het is 
met name het serieus nemen van deze publieke verantwoordelijkheid, meer 
nog dan het uiteindelijke resultaat daarvan in de vonn van schadevergoe-
ding, die — blijkens empirisch onderzoek — van grote betekenis is voor de 
leedverwerlcing van het slachtoffer. Zo bezien is er alle reden urn ook de re-
gels omtrent de (verwijzing in de) kosten van de rechtsbijstand — zoals die 
gelden in het civiele procesrecht — te herijken voor wat betreft de vordering 
van het slachtoffer in het kader van het strafproces. In ieder geval kan aan 
het slachtoffer een eventueel recht op gratis rechtsbijstand niet eenvoudig-
weg worden ontzegd (en kunnen de daaraan verbonden kosten niet eenvou-
digweg integraal worden verhaald op de dader) met een verwijzing naar het 
civielrechtelijke karakter van de vordering en (dus) naar de regels die daar-
omtrent gelden in het civiele procesrecht. Het rechtsherstel in het kader van 
het strafproces heeft, zoals betoogd, een andere betekenis en functie dan het 
rechtsherstel in een puur civielrechtelijke setting, hetgeen ook consequenties 
zal (moeten) hebben voor de vraag wie de kosten daarvan — zoals de kosten 
van eventuele rechtsbijstand — zal moeten dragen. 

Een tweede opmerking hangt daar nauw mee samen. Rechtsherstel voor 
het slachtoffer wordt in veel gevallen niet primair bereikt door schadever-
goeding alleen, maar tevens, of zelfs vooral, doordat rekening wordt gehou-
den met (ook) de andere belangen van het slachtoffer en in het bijzonder het 
'over all' belang urn begripvol en serieus te worden bejegend. Zoals in para-
graaf 4.2 werd opgemerkt, zou het een onverantwoorde reductie van de wer-
kelijkheid betekenen, als de rol van het slachtoffer exclusief of primair zou 
worden beschouwd vanuit het perspectief van civielrechtelijk schadeherstel. 
Ook uit victimologisch onderzoek kan worden afgeleid dat schadeherstel 
weliswaar betekenis heeft voor de leedverwerking van het slachtoffer, maar 
dat daarmee niet kan worden volstaan. De onderzoeken bevestigen dat 
slachtoffers veelal zwaarder tillen aan een begripvolle en serieuze bejege-
ning dan aan het recht op (volledige) schadevergoeding. Een begripvolle en 

185 Als voorbeeld kan worden gewezen op de executie van het vonnis — gewezen door de 
(strat)rechter — waarin de dader wordt veroordeeld in de vergoeding van de veroor-
zaakte schade. Tot voor kort werd de executie daarvan aan het slachtoffer zelf °verge-
laten. Sinds de invoering van de Terwee-regeling kan het slachtoffer daartoe het CJIB 
inschakelen, zij het tegen een bepaalde vergoeding. Voorts kan de rechter een schade-
vergoedingsmaatregel opleggen. In dat geval incasseert de overheid het bedrag en 
draagt dat af aan het slachtoffer. Daarmee wordt de executie overgenomen van het 
slachtoffer, in afwijking van het civiele procesrecht. Zie art. 36f Sr. 
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serieuze bejegening impliceert dat, naast het scheppen van voorwaarden op-
dat het slachtoffer schadeloos kan worden gesteld, ook de andere belangen 
(die in paragraaf 5.1 — de inleiding — de revue zijn gepasseerd) voldoende tot 
hun recht komen. 

Gegeven deze beide overwegingen dient een eventueel recht op (gratis) 
rechtsbij stand, als aanvulling op andere mogelijke vormen van bij stand, in 
ieder geval niet te worden beperkt tot de civiele vordering van het slachtof-
fer. Ook wat betreft de andere, verderop te behandelen rechten van het 
slachtoffer in het kader van het strafproces (zoals het recht op participatie, 
het recht om het (voor)onderzoek ter discussie te stellen, het recht om be-
paalde onderzoekshandelingen af te dwingen, etc.) zal het slachtoffer veelal 
niet alleen groot belang hechten aan mentale hulp en steun, maar zal het 
slachtoffer het meestal ook niet zonder deskundige rechtsbij stand kunnen 
stellen. Daarin zal op de een of andere wijze moeten worden voorzien indien 
men (wat betreft het slachtoffer) ernst wil maken met de tweede hoofdfunc-
tie van het strafproces, 186  terwijl het nog maar de vraag is of de kosten die 
daarmee gemoeid zijn, volledig kunnen en moeten worden verhaald op de 
(veroordeelde) dader, als die al gevonden wordt. 

Wat betreft de taken waarmee (rechts)bijstandverleners in dit verband 
kunnen worden belast, kan worden gedacht aan het adviseren van het slacht-
offer; het informeren van het slachtoffer over diens rechten, over alternatieve 
trajecten, over hulpverleningstrajecten, etc.; het eventueel indienen en toe-
lichten van een verzoek om een onderzoekshandeling te verrichten; het on-
derbouwen van een schadeclaim; het bieden van morele ondersteuning; het 
aanwezig zijn bij ondervragingen of verklaringen van het slachtoffer; het 
bewaken van diens belangen, zoals het voorkomen van secundaire victimi-
satie of inbreuken op de privacy (bijvoorbeeld door er op toe te zien dat on-
gewenste rechtstreekse confrontaties met de verdachte zoveel mogelijk wor-
den voorkomen en/of dat ondervragingen of verklaringen van het slachtoffer 
zo nodig achter gesloten deuren plaatsvinden). Tenslotte kan de bijstands-
verlener een rol spelen bij een eventuele alternatieve afdoening. 

Zo bezien lijkt het recht op (gratis) rechtsbij stand, naast andere vormen van 
bij stand, bepaald met te misstaan in een vorm van strafrechtpleging waarin 
de belangen van het slachtoffer (en niet alleen het belang om schadeloos te 
worden gesteld) serieus worden genomen. Immers, diens materiele rechtspo-
sitie komt alleen goed tot haar recht als het slachtoffer kan terugvallen op 
een behoorlijk opgetuigde processuele rechtspositie 

186 Zie par. 5.1, de inleiding. 
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De vraag is vervolgens of er desondanks ook bezwaren aan kunnen kleven in 
die zin, dat een eventueel recht op gratis rechtsbijstand wellicht zou kunnen 
conflicteren met de andere publieke belangen die zijn verdisconteerd in bei-
de hoofdfuncties van het strafproces. 

In dat verband springt al meteen het belang van een zo efficient en ef-
fectief mogelijke inzet van de beperkte middelen in het oog. 187  Het valt im-
mers niet te ontkennen dat een eventueel recht op gratis rechtsbijstand voor 
het slachtoffer een naar verwachting niet onaanzienlijke aanslag op de finan-
ciele ruimte (en mogelijk ook op de beperkte zittingscapaciteit) zal beteke-
nen. Het recht op gratis rechtsbijstand vergt nu eenmaal extra middelen en 
mankracht, zowel in directe als in indirecte zin. 

Het is hier niet de plaats om een voorschot te nemen op de politieke 
afwegingen die hieromtrent zullen moeten worden gemaakt. I88  De bereidheid 
om andere prioriteiten te stellen en/of extra middelen ter beschikking te 
stellen om de positie van het slachtoffer in het strafproces te versterken door 
middel van het recht op gratis (rechts)bijstand, hangt in belangrijke mate af 
van de vraag hoe zwaar er, maatschappelijk en politiek gezien, wordt getild 
aan de belangen van het slachtoffer. Wat dat betreft kan ter illustratie worden 
verwezen naar (de wetsgeschiedenis van) de regeling omtrent de toevoeging 
van raadslieden aan verdachten. l " Wel kan worden vastgesteld, dat het be-
zwaar van de extra kosten (en de mogelijke capaciteitsproblemen) voor een 
belangrijk deel kan worden ondervangen door te differentieren in die zin, dat 

187 Vgl. wat dat betreft de berekening van de extra kosten die alleen al voortvloeien uit het 
ter beschikking stellen van gratis rechtsbijstand aan slachtoffers van emstige gewelds-
delicten t.b.v. een onrechtmatige daad actie. 
Zie Kamerstukken /1,2001-2002,28 000 en 28 000 VI, nr. 22. 

188 . Vgl. in dit verband het EU-kaderbesluit. Zie M.S. Groenhuijsen 'Hervorming van het 
strafprocesrecht met het oog op de belangen van het slachtoffer: We ain't seen nothing 
yet', DD 31(2001) all. 7, p. 645 e.v. 

189 Vgl. N.J.M. Kwakman a.w. p. 121-128. 
Zie in dit verband met name de conclusie op p. 128: `De opstellers hadden met het stel-
sel beoogd een aanvaardbaar evenwicht te bereiken tussen enerzijds het uitgangspunt 
dat de kosten van de verdediging in beginsel voor rekening van de verdachte behoorden 
te blijven en anderzijds het streven om de verdachte de gelegenheid te bieden zijn ver-
dediging optimaal vorm te geven, ook als hij onvemiogend was of anderszins moest 
worden gerekend tot de 'personae miserabilis' die onvoldoende in staat waren hun be-
langen in deze te behartigen'. Er kunnen dus goede gronden voor zijn om het uitgangs-
punt dat de kosten van rechtsbijstand niet ten taste van de Staat behoren te komen, (ge-
deeltelijk) Los te laten, met name in de context van het strafproces. Nu in diezelfde con-
text niet alleen het recht op een eerlijk proces voor de verdachte, maar ook het recht op 
rechtsherstel voor het slachtoffer meer en meer wordt beschouwd als een publieke ver-
antwoordelijkheid, zouden dergelijke overwegingen ook niet misstaan met het oog op 
het slachtoffer dat in het kader van het strafproces zijn recht zoekt. 
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(tang) met elke categorie slachtoffers in aanmerking komt voor dezelfde 
gratis rechtsbijstand. Het is met andere woorden denkbaar, dat er een onder-
scheid wordt gemaakt tussen categorieen slachtoffers aan wie wel, en cate-
gorieen slachtoffers aan wie niet een recht op (gratis) rechtsbij stand — of een 
bepaalde variant daarvan — wordt toegekend, eventueel gecombineerd met 
bepaalde onder- en bovengrenzen (bijvoorbeeld eigen bijdragen naar rato 
van de eigen draagkracht van slachtoffers van bepaalde typen delicten) en/of 
andere drempels, zoals 'poortwachters' 19°  die de toegang tot gratis rechtsbij-
stand bewaken en/of een rol kunnen spelen bij de keuze voor de ene of de 
andere vorm van bij stand. Wat dat betreft kan een parallel worden getrokken 
met ons standpunt, dat dient te worden gedifferentieerd in de .waarborgen 
waarmee de strafrechtpleging wordt omldeed, naar rato van de ingrijpend-
heid van de gevolgen die de strafrechtpleging heeft of kan hebben voor de 
verdachte. 191  De noodzaak om eveneens te differentieren in de omvang en 
reikwijdte van de rechten van het slachtoffer, zoals het recht op gratis recht-
bijstand, kan worden beschouwd als een tegenhanger van dat uitgangs-
punt: 92  Daarbij zou rekening kunnen worden gehouden met een combinatie 

190 Vgl. de Raad voor de Rechtsbijstand. Vgl. ook de een-loket-gedachte. 
191 Zie par. 5.1, de inleiding. 
192 Daarbij zijn twee invalshoeken denkbaar. Enerzijds de invalshoek dat het recht op gratis 

rechtsbijstand het uitgangspunt is of zou moeten zijn, zij het dat wat betreft de reik-
wijdte van dat recht zou kunnen worden gedifferentieerd en dat er uitzonderingen op 
mogelijk (moeten) zijn. Anderzijds de invalshoek dat het recht op gratis rechtsbijstand 
als een uitzondering moet gelden op het beginsel `ieder draagt zijn eigen schade'. Dat 
wil zeggen, dat het recht op kosteloze rechtsbijstand slechts bij uitzondering wordt aan-
vaard, bijvoorbeeld voor zeer ernstige gevallen en/of mits de vermogenspositie van het 
slachtoffer het niet toelaat dat de kosten daarvan voor diens eigen rekening blijven. 
In het huidige recht lijkt voor de laatste invalshoek te zijn gekozen. Zie hierboven het 
standpunt van de regering omtrent kosteloze rechtsbijstand voor het slachtoffer in het 
kader van een civielrechtelijke schadeclaim. Deze rechtsbijstand wordt, bij wijze van 
uitzondering, alleen vergoed in geval van ernstige delicten of voorzover het slachtoffer 
onder het bereik van de Wet op de rechtsbijstand valt. Daaruit blijkt overigens dat de 
vermogenspositie van het slachtoffer niet altijd als criterium wordt gebruikt. Vgl. ook 
het Schadefonds Geweldsmisdrijven. 
In dat licht bezien is het opvallend dat het Kaderbesluit van de Raad van de EI.1 (d.d. 15 
maart 2001) het recht op kosteloze rechtbijstand daarentegen benadert vanuit de eerste 
invalshoek: het recht op gratis rechtsbijstand is het uitgangspunt, maar uitzonderingen 
zijn mogelijk (zie art 6 Kaderbesluit). 
Daarbij moet worden opgemerkt dat het maar zeer de vraag is of het theoretische ver-
schil in invalshoeken (wet, tenzij vs. niet, tenzij) tot wezenlijk verschillende resultaten 
zal of moet leiden. Aangenomen mag worden, dat met een stelsel van differentiatie dat 
is geent op het uitgangspunt dat slachtoffers in beginsel een recht op kosteloze rechts-
bijstand hebben, hetzelfde kan worden bereikt als met een `zuiniger' stelsel van gratis 
rechtsbijstand, of liever gezegd: met een stelsel dat het recht op gratis rechtsbijstand ziet 
als uitzondering op het beginsel leder draagt zijn eigen schade'. Dat ook wij ertoe nei- 
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van factoren, met een onderling verschillend of t.o.v. elkaar zelfs doorslag-
gevend gewicht, zoals: 
— het verschil in typen slachtoffers (natuurlijke personen vs. institutionele 

slachtoffers, meer- of minder draagkrachtigen, etc.);" 3  
— het verschil in typen slachtofferdelicten (b.v. met een geringe dan wel 

een ernstige inbreuk op de fysieke of geestelijke integriteit van het 
slachtoffer; vgl. gewelds- en zedendelicten vs. eenvoudige vermogens-
delicten); 

— de aard van de gevolgen van het delict en de problemen waarmee 
slachtoffers worden geconfronteerd bij het zoeken naar rechtsherstel 
(vermogensschade, letselschade, emotionele schade, etc.); 

— de aard van de belangen die in het kader van het strafproces het zwaarst 
wegen voor verschillende categorieen slachtoffers (de behoefte aan 
mentale ondersteuning, de wens om actief te participeren in het straf-
proces, de wens om primair schadeloos te worden gesteld, etc.). 

Zo ligt het niet in de rede dat aan het institutionele, gesubrogeerde, slachtof-
fer (verzekeringen e.d.) of aan andere repeat-players die er `slechts' op uit 
zijn hun bedrijfsresultaat op peil te houden, hetzelfde recht op gratis rechts-
bijstand wordt toegekend als aan de minder draagkrachtige gedupeerde die 
ernstig mentaal en fysiek is getroffen door een geweldsmisdrijf of door een 
zedendelict, en die een achterwege gelaten onderzoekshandeling wil afdwin-
gen teneinde te bewerkstelligen dat er alsnog (in zijn ogen) recht wordt ge-
daan. 

Voorts kan bijvoorbeeld een rol spelen de vraag in hoeverre er bij uit-
stek sprake is van een juridische kwestie, of dat er meer behoefte bestaat aan 
morele bijstand of andere vormen van begeleiding of advisering die kunnen 

gen het recht op gratis rechtsbijstand als uitgangspunt te aanvaarden en daarin vervol-
gens te differentieren op basis van vooraf vast te stellen criteria, houdt dan ook vooral 
verband de principiele en daarmee [evens symbolische betekenis die wij daaraan toe-
schrijven. Er worth in onze ogen duidelijk(er) mee onderstreept, dat er emst worth ge-
maakt met de versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces in die zin, 
dat slachtoffers niet langer worden beschouwd als de financiele (en politieke) sluitpost 
van het strafproces. 

193 Hiermee is dos niet op voorhand gezegd dat het onderscheid tussen natuurlijke personen 
en rechtspersonen, dan wel het onderscheid tussen meer of minder draagkrachtige 
slachtoffers, een doorslaggevend criterium zou moeten zijn voor de vraag of het slacht-
offer als dan niet in aanmerking dient te komen voor gratis rechtsbijstand. Er zijn zelfs 
goede gronden om daar juist niet voor te kiezen, bijvoorbeeld als in aanmerking wordt 
genomen dat een relatief groot deel van de slachtoffers van delicten bestaat nit kleine 
middenstanders (institutionele slachtoffers) die zich in weinig onderscheiden van na-
tuurlijke personen. 
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worden toevertrouwd aan hulpverlenende instanties, of wellicht zelfs beter 
aan onbezoldigde medewerkers van het Buro voor Slachtofferhulp, en waar-
voor dus geen juridisch geschoolde raadsman/vrouw behoeft te worden inge-
schakeld. 

Gesteld kan worden dat differentiatie (wat betreft het recht op gratis 
bijstand) belangrijk kan bijdragen tot kostenbeheersing, terwijl daarmee an-
derzijds recht kan worden gedaan aan de diversiteit in gevallen, typen 
slachtoffers, de aard en het gewicht van de in het geding zijnde belangen van 
het slachtoffer, en de ingrijpendheid van de gevolgen van het delict. 

Daarbij zij nog opgemerkt dat het recht op gratis rechtsbij stand met 
hoeft uit te sluiten dat een deel van de daarmee gepaard gaande kosten — via 
een bepaalde verdeelsleutel — alsnog wordt verhaald op de dader. De extra 
lasten die een eventueel recht op gratis rechtsbij stand voor het slachtoffer 
met zich meebrengt, hebben met andere woorden slechts betrekking op de 
kosten die niet (kunnen) worden verhaald op de verdachte — bijvoorbeeld 
omdat deze niet wordt veroordeeld of omdat hij geen verhaal biedt — of die 
om andere redenen voor rekening van de Staat blijven, bijvoorbeeld omdat 
ze primair samenhangen met de publieke verantwoordelijkheid van de over-
heid voor het slachtoffer. 

Hoewel het wenselijk lijkt een (op politieke afwegingen geente) diffe-
rentiatie in het recht op gratis bij stand in ieder geval in hoofdlijnen op te 
nemen in de wet en/of in lagere regelgeving, geldt ook hier dat tegelijkertijd 
moet worden gestreefd naar een zekere flexibiliteit en maatwerk. Wat dat 
betreft kan bij wijze van voorbeeld worden gewezen op de regeling omtrent 
schadevergoeding voor niet veroordeelde verdachten die voorlopig gehecht 
zijn geweest, I94  en andere regelingen waarin het — moeilijk in regels te vatten 
— `billijkheidsbeginser en de omstandigheden van het geval een belangrijke 
rol spelen. Vertaald naar het recht op gratis rechtsbij stand voor slachtoffers 
is het bijvoorbeeld denkbaar dat het delict mede of zelfs in belangrijke mate 
is te wijten aan het slachtoffer zelf. Het lijkt dan voor de hand te liggen te 
liggen, dat de rechter die moet oordelen over de vergoeding van de kosten 
van de rechtsbijstand (voorzover deze kosten niet reeds via andere kanalen 
zijn vergoed), daarmee rekening moet kunnen houden en dus moet kunnen 
beschikken over een zekere discretionaire ruimte om naar bevind van zaken 
te handelen. I95  

194 Zie art. 89 e.v. Sv. (Zie voor de wetsgeschiedenis van deze regeling N.J.M. Kwakman, 
a. w.) 

195 Wat dat betreft kan een parallel worden getroldcen met de regeling omtrent de vergoe-
ding van de kosten van deskundigen die de verdachte in het kader van zijn verdediging 
zelf heeft ingeschakeld. Op grond van art. 16-1 Wet Tarieven in Strafzaken is de griffier 

-+ 
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Ook hier geldt weer dat een concrete uitwerIcing van de bovenbedoelde dif-
ferentiatie in het recht op gratis rechtsbijstand niet thuishoort in dit deelon-
derzoek. Wet past op deze plaats nog een enkele opmerlcing over de te vol-
gen procedure om in concreto te kunnen vaststellen in hoeverre het slachtof-
fer in aanmerking dient te komen voor gratis rechtsbijstand. In onze ogen 
behoort wat dat betreft het initiatief niet aan het slachtoffer te worden over-
gelaten, maar dient in alle gevallen een standaardprocedure te worden ge-
volgd waarin de omstandigheden van het geval worden getoetst aan de crite-
ria die gelden voor het recht op kosteloze rechtsbijstand. Deze standaardpro-
cedure zou er in grote lijnen als volgt uit kunnen zien. 

Vooropgesteld moet worden dat het slachtoffer bij de aangifte (of ter 
gelegenheid van een ander eerste contact met het slachtoffer) dient te worden 
gewezen op de vormen van bijstand waarvoor elk slachtoffer in aanmerking 
komt en die a.h.w. inherent zijn aan het beginsel dat slachtoffers correct en 
begripvol dienen te worden bejegend (zoals bijstand door Buro's voor 
Slachtofferhulp; andere vormen van hulpverlening, etc.; vgl. ook de huidige 
aanwijzingen en de den-loket-gedachte). 

Afgezien daarvan dient het slachtoffer te worden gewezen op het recht 
op (eventueel kosteloze) rechtsbijstand en op het recht om daaromtrent een 
orienterend gesprek te voeren met een juridisch deskundige, en voorts op de 
mogelijkheid om zelf een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger te kie-
zen, die hem desgewenst kan bijstaan of vertegenwoordigen. 

Indien het slachtoffer daartoe de wens te kennen heeft gegeven zal er 
z.s.m. een orienterend gesprek moeten volgen met het oog op de vraag welke 
vorm van rechtsbijstand gewenst is en in hoeverre daar eventueel kosten aan 
zijn verbonden voor het slachtoffer. Denkbaar is dat voor dergelijke (koste-
loze) `intakegesprekken' speciale slachtofferadvocaten of andere juridische 
medewerkers worden ingeschakeld. Aan de hand van deze intakegesprekken 
kan worden vastgesteld op welke wijze het slachtoffer kan en wil intervenie-
ren in het strafproces, in hoeverre het verstandig is zich daarbij te laten bij-
staan door een juridisch deskundige, dan wel zich te laten vertegenwoordi-
gen, met welke vonn van rechtsbijstand het slachtoffer het meest is gebaat, 
in hoeverre het slachtoffer in aanmerking komt voor kosteloze rechtsbij- 
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bevoegd hem een voorschot toe te kennen als hij van oordeel is dat de kosten zijn of 

worden gemaakt in het belang van het onderzoek. Na afloop van het geding kan de ver-

dachte o.g.v. art. 591-1,2 Sv de rechter vervolgens verzoeken het voorschot om te zet-

ten in een definitieve bijdrage. Criterium is ook dan de vraag in hoeverre de gemaakte 

kosten het belang van het onderzoek hebben gediend. Het behoeft geen betoog, dat de 

omstandigheden van het geval daarbij doorslaggevend zijn. 
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stand, of het slachtoffer gebruik wil maken van een toegevoegde raadsman, 
dan wel zijn eigen raadsman of vertrouwenspersoon wil lciezen, etc. 

Het is bij dat alles de vraag of dit orienterend gesprek uitsluitend client 
te resulteren in een advies op maat, of dat de desbetreffende juridisch mede-
werker het slachtoffer — binnen zekere grenzen — ook verder juridisch op 
weg moet kunnen helpen, bijvoorbeeld door hem met raad en daad bij te 
staan, hem de weg te wijzen, hulp te bieden bij het invullen van formulieren, 
het schrijven van verzoeken of het leggen van contacten, dan wel door ande-
re eenvoudige diensten te verrichten. Denkbaar is voorts, dat de desbetref-
fende juridisch medewerker gedurende de loop van het proces het aan-
spreekpunt blijft voor het slachtoffer, zodat deze ook in een latere fase van 
het strafproces diens hulp of advies kan inroepen, bijvoorbeeld in verband 
met het voornemen om alsnog te intervenieren in het strafproces. Er is veel 
te zeggen voor een dergelijk aanvullend `basispalckee kosteloze rechtsbij-
stand (voor in beginsel elk slachtoffer), maar het zal duidelijk zijn dat de 
haalbaarheid daarvan vooral zal afhangen van de politieke bereidheid om er 
de benodigde middelen voor vrij te maken. Dat dat laatste met ondenkbaar 
is, kan worden afgeleid uit het hierboven gerefereerde voornemen van de 
minister om elk slachtoffer, ongeacht diens financiele draagkracht, gratis 
rechtshulp te bieden bij het invullen van het formulier waarmee hij zijn vor-
dering tot schadevergoeding kan indienen bij het OM. Maar afgezien van de 
wenselijkheid van een `basispalcket' rechtsbij stand voor alle slachtoffers van 
delicten, dient in onze ogen in ieder geval steeds de hierboven bepleite (of 
een daarmee vergelijkbare) standaardprocedure te worden gevolgd. Daarmee 
kan worden voorkomen dat de noodzaak om te differentieren in het recht op 
kosteloze rechtsbijstand onnodige drempels opwerpt voor slachtoffers die 
daar (we!) recht op hebben. 196  Anders gezegd: in plaats van slachtoffers met 
een recht op gratis rechtsbijstand te belasten met een inspanningsverplichting 
om dat recht ook daadwerkelijk af te dwingen, wordt daarmee de overheid 
belast met de inspanningsverplichting om ervoor zorg te dragen dat deze 
slachtoffers ook feitelijk kosteloos juridisch worden bijgestaan. Daarmee 
wordt het recht van het slachtoffer om serieus, correct en hulpvaardig te 
worden bejegend ook procedureel en organisatorisch hardgemaalct en wordt 
tegelijkertijd ernst gemaakt met het streven naar een volwaardige processu-
ele rechtspositie van het slachtoffer, die voor een belangrijk deel bepalend is 
voor diens materiele rechtspositie. 

196 Wat dat betreft kan een parallel worden getroffen met de `piketdienst' voor in verzeke-
ring gestelde verdachten. 
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Een tweede opmerking heeft betrelcking op de keerzijde van de differentiatie 
in categorieen slachtoffers (met het oog op de vraag in hoeverre deze ver-
schillende categorie& slachtoffers in aanmerking behoren te komen voor 
kosteloze rechtsbijstand). Het behoeft geen betoog dat deze differentiatie aan 
de vraagkant een pendant heeft aan de aanbodkant. Zo is denkbaar dat voor 
de bulk van de zaken kan worden volstaan met het hierboven besproken ba-
sispakket eenvoudige rechtsbijstand, terwijI het in andere gevallen nodig kan 
zijn een advocaat in te schakelen die daadwerkelijk processuele handelingen 
verricht of anderszins actief intervenieert in het strafproces. Het spreekt voor 
zich dat ook de aard en de kosten van de verschillende varianten van rechts-
bijstand waarover de verschillende categorieen slachtoffers moeten kunnen 
beschikken, een rol zullen spelen bij de vraag of die rechtsbijstand wel ge-
heel kosteloos moet zijn. Echter, daaraan is ook een risico verbonden. Deze 
kostenfactor kan ertoe leiden dat er, wat betreft de vraag in hoeverre rechts-
bijstand kosteloos moet zijn, niet primair wordt gedifferentieerd aan de 
vraagkant maar veeleer aan de aanbodkant. Bijvoorbeeld door wel bereid te 
zijn een relatief goedkoop basispakket hulp en rechtsbijstand van overheids-
wege te financieren, maar niet bereid te zijn de duurdere varianten van 
rechtsbijstand voor eigen rekening te nemen of daar slechts een geringe ver-
goeding tegenover te stellen. Dat dient in onze ogen te worden voorkomen. 
Wil men de rechtspositie van het slachtoffer serieus nemen, dan kan, met 
name voor de categorie minder draagkrachtige slachtoffers van emstige de-
licten, niet worden volstaan met een vorm van `tweederangs' rechtsbijstand. 
Niet zozeer vanuit coulance-overwegingen, maar als een noodzakelijke 
voorwaarde om de doelen van het strafproces (waaronder rechtsherstel voor 
het slachtoffer) te realiseren. 197  

Overigens geldt ook hier dat de zorgplicht van de overheid die voort-
vloeit uit de tweede kernfunctie van het strafprocesrecht, de noodzaak met 
zich meebrengt oplossingen te zoeken die optimaal recht doen aan beide be-
troklcen belangen. In dit geval: het belang dat het slachtoffer zo nodig kan 
beschikken over adequate rechtsbijstand en aan de andere kant het belang dat 
de staatskas niet meer wordt belast dan strikt noodzakelijk is. Daarbij kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan de inzet van onbezoldigde medewerkers 
van de Bureaus Slachtofferhulp. Denkbaar is dat deze medewerkers de be-
voegdheid wordt toegekend om slachtoffers van delicten juridisch bij te 
staan, ook tijdens eventuele procedures, mits ze een speciaal daarop toege-
sneden cursus of verkorte opleiding met goed gevolg hebben doorlopen. 

197 Zie verder hetgeen hieronder wordt opgemerkt over gevaar van een 'minimalistische 
taakopvatting' van slachtofferadvocaten. 
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Voorwaarde is dan wel dat de wet in deze mogelijkheid voorziet of in ieder 
geval buiten twijfel stelt dat deze hulpverleners of vertrouwenspersonen 
worden toegelaten als rechtsbijstandverleners en/of gevolmachtigden. 

Ter afsluiting van dit onderwerp volgt hieronder ter illustratie een over-
zichtje van categorieen hulp- en (rechts)bijstandverleners, waarin de boven-
besproken differentiatie aan de vraag- en aanbodkant zou kunnen resulteren: 
— Niet juridisch geschoolde hulpverleners die primair behulpzaam zijn bij 

het verwerken van het emotionele leed van het slachtoffer, en die een 
rol kunnen spelen wat betreft de eerste opvang, voorlichting, verwij-
zing, etc. (vgl. medewerkers Slachtofferhulp); 

— Juridische medewerkers (van bureaus van rechtshulp), of medewerkers 
van Bureaus Slachtofferhulp die een verkorte opleiding hebben ge-
volgd, die zijn belast met de intakegesprekken met slachtoffers betref-
fende de vraag of het slachtoffer gratis rechtsbijstand behoeft en daar-
voor al dan niet in aanmerking komt, en/of die het kosteloze `basispalc-
ket rechtsbijstand' verzorgen; 

— Al dan met zelf gekozen vertrouwenspersonen en/of hulpverleners die 
een verkorte opleiding hebben gevolgd, en die, naast andere vormen 
van bij stand, het slachtoffer juridisch kunnen bijstaan in (bepaalde) pro-
cedures; 

— Toegevoegde slachtofferadvocaten die het slachtoffer juridisch bijstaan 
bij het intervenieren in het strafproces, dan wel in het kader van alter-
natieve afdoeningsvarianten, met de mogelijkheid dat de kosten daarvan 
gedeeltelijk voor eigen rekening van het slachtoffer komen (vooraf vast 
te stellen aan de hand van bepaalde criteria en/of achteraf vast te stellen 
aan de hand van de beoordeling van de omstandigheden van het geval 
door de rechter in de zin van art. 592a Sv, zij het dat dit artikel daartoe 
enigszins dient te worden aangepast. Denkbaar is voorts dat het slacht-
offer in aanmerking komt voor een voorlopig voorschot in afwachting 
van de uitkomst van het proces en het oordeel van de rechter als be-
doeld in art. 592a Sv 198); 

198 Wat dat laatste betreft dient het oordeel van de rechter zich niet te beperken tot de vraag 
in hoeverre de kosten van de rechtsbijstand voor rekening van de dader dan wel van het 
slachtoffer komen, maar dient de rechter zich tevens te buigen over de vraag of het 
slachtoffer in aanmerking komt, of terecht in aanmerking is gekomen, voor een tege-
moetkoming in de kosten door de overheid (dan we!: of een evt. voorschot kan worden 
omgezet in een definitieve bijdrage door de Staat en/of kan worden verhaald op de da-
der. Vgl. in deze ook art. 16-1 WTS jo. art 591-1,2 Sv i.v.m. de kosten van een door de 
verdachte zelf ingeschalcelde deskundige. 

873 



Het stachtoffer in het vooronderzoek 

— Door het slachtoffer zelf ingeschakelde raadslieden, voorzover het 
slachtoffer niet in aanmerking komt voor een toevoeging, dan wel voor-
zover het slachtoffer er zelf voor best daar geen gebruik van te maken, 
overigens met de mogelijkheid dat de kosten daarvan al dan niet ge-
deeltelijk worden vergoed door de dader en/of de Staat (vgl.het daartoe 
aan te passen art. 592a Sv); 

— Zelf gekozen vertrouwenspersonen of gevolmachtigden die het slachtof-
fer vertegenwoordigen gedurende het strafproces en de afhandeling 
daarvan. 

Wat betreft deze laatste categorie moet nog worden opgemerkt dat de rechts-
figuur `vertegenwoordiging' in het strafprocesrecht eerder uitzondering is 
dan regel (vgl. art. 398 2e Sv: procedureregels voor procedure bij het kan-
tongerecht; vgl. ook art. 279 Sv). Het feit dat het slachtoffer dat zich als be-
nadeelde heeft gevoegd in het strafproces, o.g.v. art. 51e-2 Sv de mogelijk-
heid heeft zich te laten vertegenwoordigen door diens raadsman, houdt .  ver-
band met het vermogensrechtelijke karakter van diens vordering en de ver-
mogensrechtelijke regel dat partijen zich steeds kunnen laten vertegenwoor-
digen. Nu in onze voorstellen de juridische positie van het slachtoffer niet 
!anger primair wordt ontleend diens civielrechtelijke status van benadeelde 
partij, dringt zich de vraag op of dat ook consequenties moet hebben voor 
het recht van het slachtoffer om zich laten vertegenwoordigen. Men kan de 
vraag ook zo stellen: zijn er, afgezien van de vennogensrechtelijke regel dat 
partijen zich steeds kunnen laten vertegenwoordigen, nog andere gronden 
om het slachtoffer het recht toe te kennen om zich in het kader van het straf-
proces te laten vertegenwoordigen? Die vraag dient in onze ogen bevesti-
gend te worden beantwoord. De reden daarvoor moet worden gezocht in een 
van de doelen van het strafprocesrecht, te weten: het vennijden van onnodig 
extra leed; vertaald naar het slachtoffer: het vermijden van secundaire victi-
misatie. Het recht om zich te laten vertegenwoordigen kan daartoe bijdragen. 
lmmers, daarmee kan worden voorkomen dat het slachtoffer zelf onnodig 
wordt blootgesteld aan ongewenste confrontaties met de verdachte of aan 
pijnlijke ondervragingen. Op de vraag of het slachtoffer daarbij geheel vrij 
moet zijn om te kiezen door wie hij zich wil laten vertegenwoordigen, wordt 
hieronder nader ingegaan. 

Andere (in de functies van het strafproces verdisconteerde) publieke 
belangen die in de knel zouden kunnen raken door het recht op gratis rechts-
bijstand, zijn het belang van een snelle procedure en in het bijzonder de be-
langen die samenvallen met de eerste hoofdfunctie van het strafproces (het 
tot gelding brengen van het materiele strafrecht), zoals bijvoorbeeld het recht 
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op een fair trial en het belang van de materiele waarheidsvinding. Wat dat 
laatste betreft moet worden gedacht aan het risico dat door het optreden van 
raadslieden namens slachtoffers het strafproces te zeer zou ontaarden in een 
partijenproces. Daarmee dreigt het gevaar dat de verdachte — in de woorden 
van Buruma 199  — extra wordt gedemoniseerd en verwordt tot 'object' in 
plaats van 'subject' van het strafproces, hetgeen in strijd zou zijn met het 
recht op een fair trial en andere fundamentele beginselen van ons strafpro-
cesrecht. Voorts zou dat op gespannen voet staan met het belang van de ma-
teriele waarheidsvinding. 

Vooropgesteld moet worden dat deze bezwaren niet primair verband 
houden met de vraag of rechtsbij stand voor het slachtoffer al dan niet gratis 
moet zijn, of met de vraag in hoeverre het slachtoffer zich al dan niet moet 
kunnen bedienen van raadslieden of vertrouwenspersonen. Het risico dat het 
strafproces te zeer het karakter zou kunnen krijgen van een partijenproces, 
speelt veeleer een rol in het kader van de vraag welke rechten aan het slacht-
offer (zelf) moeten worden toegekend en hoe deze rechten nader dienen te 
worden afgebakend en processueel moeten worden ingekaderd, ongeacht of 
het slachtoffer daarbij al dan niet juridisch wordt bijgestaan of wordt verte-
genwoordigd."°  Dat neemt niet weg dat het recht op (gratis) rechtsbijstand 
het hierboven aangeduide risico en de daarmee samenhangende bezwaren 
kunnen versterken. Het is immers niet ondenkbaar dat raadslieden van 
slachtoffers, al dan niet in de hoedanigheid van gevolmachtigde, niet zullen 
nalaten alle middelen te baat te nemen om de belangen van het slachtoffer in 
het kader van het strafproces veilig te stellen, ongeacht de hierboven bespro-
ken bezwaren die daaraan kunnen kleven. Dat lijkt voldoende reden om hun 
bevoegdheid om te intervenieren in het strafproces, wettelijk aan banden te 
leggen. Voorzover het slachtoffer het recht wordt toegekend zich te laten 
vertegenwoordigen door een zelfgekozen vertrouwenspersoon, dienen der-
gelijke wettelijke beperkingen niet alleen ook voor deze vertrouwensperso-
nen te gelden, maar is er tevens veel voor te zeggen t.a.v. deze vertegen-
woordigers kwalificatie-eisen te stellen. Bijvoorbeeld door voor te schrijven 
dat slachtoffers in het kader van het onderzoek ter zitting of in het kader van 
formele procedures in het vooronderzoek slechts mogen worden vertegen-
woordigd door advocaten, dan wel door vertrouwenspersonen die een daarop 
toegesneden cursus of verkorte opleiding hebben gevolgd. 

Voor de rol van deze rechtsbijstandverleners en/of vertegenwoordigers 
dient met andere woorden in nog sterkere mate te gelden dan voor de positie 

199 Zie Buruma, De aandacht van de strafrechter, Deventer 1996, P.  41. 
200 Zie daarvoor de subparagrafen die op deze kwestie betrekking hebben. 
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van het slachtoffer zelf, dat er een scheme grens zal moeten worden getrok-
ken tussen enerzijds handelingen en bevoegdheden die zien op het beharti-
gen van de belangen van het slachtoffer zonder daarmee in conflict te komen 
met de (andere) functies van het strafrecht, en anderzijds handelingen en be-
voegdheden die daarmee wel (kunnen) conflicteren doordat ze de `normale' 
loop en de uiticomst van het strafproces te sterk zouden kunnen beinvloeden 
of zelfs verstoren. Met name als dat laatste erin zou resulteren dat het slacht-
offer wordt gepositioneerd als opponent van de verdachte, kunnen de doel-
stellingen (en in het bijzonder de eerste kernfunctie) van de strafrechtpleging 
gevaar lopen. 20 ' Zoals in paragraaf 4.2. werd betoogd, is het geboden de 
kernbeslissingen over kwesties als de beoordeling van de feiten, de schuld-
vraag en de strafoplegging over te laten aan gekwalificeerde functionarissen 
die, vanuit een zekere functionele distantie, daarover een zorgvuldig oordeel 
kunnen vormen. Dat stelt grenzen aan de participatie van het slachtoffer in 
het strafproces en in het bijzonder ook aan de bevoegdheden en handelingen 
die namens hem worden uitgeoefend of uitgevoerd door diens raads-
man/vrouw. Voor een nadere onderbouwing en uitwerking daarvan zij ver-
wezen naar de subparagrafen 5.4 en 5.5.1. Als voorschot daarop kan hier 
reeds worden bepleit dit algemene uitgangspunt te vertalen in regelgeving 
waarin het aan raadslieden en/of vertegenwoordigers enerzijds wordt toege-
staan om namens het slachtoffer de processuele handelingen te verrichten 
waartoe deze laatste zelf ook bevoegd is verklaard — zoals het indienen en 
motiveren van verzoeken tot bepaalde onderzoeks- of proceshandelingen, het 
ter discussie stellen van de kwaliteit van het opsporingsonderzoek, het indie-
nen en onderbouwen van een schadeclaim, etc. — onder de restricties zoals 
die ook gelden voor het slachtoffer zelf (vgl. het recht om het dossier te mo-
gen inzien, mits daarmee het opsporingsbelang niet in het gedrang komt). 
Maar waarin deze rechtsbijstandverleners en/of vertegenwoordigers ander-
zijds het recht wordt ontzegd zich als aanklager op te stellen, bijvoorbeeld 
door zich uit te laten over de de vragen van art. 348 en 350 Sv, of door zich 
anderszins op het terrein te begeven dat is voorbehouden aan het OM, de 
verdediging en de rechter (zoals het stellen van vragen aan getuigen die geen 
betreklcing hebben op de veroorzaakte schade; zie het huidige art. 334-3 Sv). 
De grens tussen at dan niet geoorloofde handelingen en/of uitingen zal ove-
rigens altijd wel subtiel zijn. Zo is het niet aan het slachtoffer of diens 
raadsman/vertegenwoordiger om aan te tonen dat er goede (wettelijk vereis-
te) gronden zijn voor het toepassen van bepaalde dwangmiddelen, zoals bij-
voorbeeld de voorlopige hechtenis. Maar er is weinig op tegen, dat de 

201 Zie hierboven par. 4.1 
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raadsman/vertegenwoordiger van het slachtoffer de officials te kennen moet 
kunnen geven, dat het slachtoffer, gezien het risico voor onverhoedse con-
frontaties, gebaat zou zijn bij de voorlopige hechtenis van de verdachte (zie 
in deze paragraaf 5.9: de bescherming van het slachtoffer). Daarmee brengt 
hij het belang van het slachtoffer onder de aandacht van de officials, zonder 
zich daarmee uit te laten over de afwegingen die aan deze laatsten moeten 
worden voorbehouden, i.c. omtrent de vraag of voorlopige hechtenis al dan 
niet nodig of wenselijk is. Deze subtiele scheidslijn tussen geoorloofde en 
niet geoorloofde handelingen en uitingen stelt hoge eisen aan de regelgeving 
waarin de bevoegdheid van de raadsman/vertegenwoordiger van het slacht-
offer om te intervenieren in het strafproces nader zal moeten worden afgeba-
kend. Echter, tegelijkertijd mag niet alle heil worden verwacht van tot in 
detail uitgewerkte regels. In veel gevallen zal het OM of de rechter in con-
creto moeten beoordelen of de raadsman/vertegenwoordiger zich voldoende 
beperkt tot het behartigen van de belangen van het slachtoffer, dan wel de 
grens overschrijdt en zich mengt in de rechtsstrijd tussen de bestraffende 
overheid en de verdachte. In dat laatste geval zullen ze de raads-
man/vertegenwoordiger (moeten) kunnen beletten zich te begeven op onge-
oorloofd terrein of anderszins consequenties (moeten) kunnen verbinden aan 
deze ongeoorloofde interventies. 202  

Over de vraag of de raadsman en/of vertegenwoordiger van het slacht-
offer ook diens spreekrecht op de zitting moet kunnen uitoefenen, kunnen 
we kort zijn. Er lijkt weinig op tegen, of liever gezegd: er is veel voor te 
zeggen. Immers, hoewel het om verschillende redenen de voorkeur kan ver-
dienen dat het slachtoffer in beginsel zelf zijn verhaal doet op de zitting, kan 
het gevaar voor secundaire victimisatie of secundaire traumatisering, maar 
ook een te grote emotionele betrokkenheid van het slachtoffer, daaraan in de 
weg staan. Het uitoefenen van het spreekrecht van het slachtoffer door diens 
vertegenwoordiger kan dan een goed alternatief zijn 

Wat betreft de schriftelijke slachtofferverklaring, en ook wat betreft het 
`recht van spreken' van het slachtoffer in het kader van het vooronderzoek 
(als steunbevoegdheid bij diens participatierechten; zie subparagraaf 5.5.1.), 
ligt het in ieder geval voor de hand dat de raadsman en/of vertegenwoordiger 
deze bevoegdheden voor het slachtoffer moet kunnen uitoefenen. 

202 Zie verder de subpar. 5.4 en 5.5.1, waarin deze voorstellen nader worden onderbouwd 
en uitgewerkt in het kader van de vraag hoe kan worden voorkomen dat de participatie-
rechten van het slachtoffer te zeer in conflict komen met (in het bijzonder) het recht van 
de verdachte op een fair trial voor een onafhankelijke rechter, welk recht via de reflex-
werking van art. 6-1 EHRM ook geldt voor het vooronderzoek. 
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Dat laatste is vanzelfsprekend ondenkbaar als het slachtoffer primair als ge-
tuige wordt gehoord. De rol van de raadsman of vertrouwenspersoon zal zich 
dan moeten beperken tot het bijwonen van het verhoor, het eventueel vooraf 
adviseren van het slachtoffer, het bieden van morele ondersteuning en het 
waken voor secundaire victimisatie. 

Ook hier geldt weer dat deze nuanceringen niet geheel in regelgeving 
zijn te vatten. In veel gevallen zal het in laatste instantie de rechter zijn die 
aan de hand van het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel zal moeten 
beoordelen of en in hoeverre in het vooronderzoek bepaalde bevoegdheden 
terecht aan de vertegenwoordiger/raadsman van het slachtoffer zijn toege-
kend of ontzegd en, indien dat niet het geval is, dat alsnog zal moeten corri-
geren voorzover dat nog mogelijk is, of anders zijn toevlucht moeten nemen 
tot sancties. Zie daarvoor paragraaf 4.4. 

Tenslotte kan het recht op (gratis) rechtsbijstand indirect ook consequenties 
hebben voor de (overige) belangen en rechten van het slachtoffer zelf. Under 
andere een Deens onderzoek heeft uitgewezen dat slachtofferadvocaten hun 
taak vaak `minimalistisch' opvatten, 203  en daarmee de belangen van het 
slachtoffer niet serieus lijken te nemen, 204  waarmee het slachtoffer — wat 
betreft diens zwaarwegende belang om in de context van het strafproces be-
gripvol en serieus te worden bejegend — van de regen in de drup lijkt te ko-
men. Voorts is het Hoegen en Brienen opgevallen dat rechtsbijstand voor 
slachtoffers van zeden- en geweldsdelicten (in de desbetreffende onder-
zochte landen) als het ware een omgekeerd evenredig negatief effect lijkt te 
hebben op o.m. de informatieverstrekking door de officials aan de andere 
slachtoffers die niet kunnen beschiklcen over (gratis) rechtsbijstand. Politie 
en justitie gaan er kennelijk vanuit, dat de rechten van slachtoffers voldoen-
de zijn gewaarborgd doordat een bepaalde categorie slachtoffers kan be-
schikken over gratis rechtsbijstand. 

Hoewel het nog maar de vraag is, of dat laatste ook in de Nedelandse 
situatie het geval zou zijn, kan dat risico grotendeels worden ondervangen 
door in beginsel elk slachtoffer van een delict na diens aangifte (of ter gele-
genheid van een ander eerste contact met het slachtoffer) te verwijzen naar 
het `slachtofferlokef en/of naar een speciale slachtofferadvocaat/juridisch 

203 Dat ligt overigens wat anders in bijvoorbeeld Duitsland, mede gezien het verschil in 
financiele belangen die voor de advocaten in beide landen gemoeid zijn met rechtshulp 
aan slachtoffers. 

204 Zie M.E.I. Brienen en E.H. Hoegen, 'Het Nederlandse slachtofferbeleid; een rechtsver-
gelijkend perspectief , Justitiele Verkenrzingen 3 01 (Slachtofferhulp en herstelbemid-
deling), jaargang 27, april, p. 50-51. 
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medewerker voor een Intakegesprek' of voor een `basispaldcee juridische 
bij stand (zie hierboven). 

Daarmee wordt tevens nog een ander doe! gediend. De wetenschap dat 
slachtoffers worden bijgestaan door speciale belangenbehartigers, kan er toe 
bijdragen dat de `aandacht voor de verdachte' 205  van de kant van het opspo-
ringsapparaat, het OM en de rechter, niet te zeer wordt afgeleid of onwense-
lijk wordt beinvloed door hun zorgplicht ten aanzien van het slachtoffer. De-
ze zorgplicht is a.h.w. voor een deel in handen gelegd van gespecialiseerde 
hulpverleners, die zich toeleggen op het veiligstellen van de rechten van het 
slachtoffer en in dat verband zo nodig stappen kunnen ondernemen of aan de 
bel kunnen trekken als de belangen en de rechten van het slachtoffer in het 
kader van het strafproces te zeer in het gedrang komen. 

Dat laat natuurlijk onverlet dat er voor moet worden gewaakt, dat dit 
bijkomende voordeel niet omslaat in zijn eigen nadeel, dat wil zeggen dat de 
eventueel bij de officials levende veronderstelling dat de belangen van het 
slachtoffer in goede handen zijn bij deze speciale hulpverleners, te zeer ten 
koste zou gaan van hun eigen zorgplicht voor het slachtoffer. 206  

Met betrekking tot het hierboven aangeduide gevaar voor een 'minima-
listische taakopvatting' van slachtofferadvocaten (waarop Hoegen en Brie-
nen doelden) moet eveneens worden erkend, dat dit soort problemen niet 
geheel zijn te ondervangen met regelgeving of organisatorische voorzienin-
gen. Waarschijnlijk moet ook hier meer heil worden verwacht van de cul-
tuuromslag die zich, wat betreft de positie van het slachtoffer in het strafpro-
ces, langzaam maar zeker begint af te tekenen en die naar verwachting zal 
leiden tot het inzicht dat de belangen van het slachtoffer niet !anger als een 
wezensvreemde sluitpost van het strafproces dienen te worden beschouwd. 
In dat verband is ook niet uit te sluiten dat de hierboven bepleite differentia-
tie in het recht op (gratis) rechtsbijstand deze cultuuromslag zal schragen en 
een goede ingang kan bieden om het eventuele gevaar voor een minimalisti-
sche taakopvatting — bij degenen die (rechts)bij stand verlenen aan slachtof-
fers — te bezweren. Indien er niet alleen aan de vraagkant, maar ook aan de 
aanbodkant zodanig wordt gedifferentieerd dat er voldoende rekening wordt 
gehouden met, en wordt geappelleerd aan, de specifieke kennis, de vakbe-
kwaamheid, de eventueel speciale kwalificatie-eisen, know how en interes-
sesfeer van de onderscheiden categorieen hulpverleners en raadslieden, kan 
worden bereikt dat deze hulpverleners met onnodig worden belast met taken 

205 Vgl. bijvoorbeeld H. Schootstra, Uitstel van executie, Zwolle 1988, p. 19. Zie ook Y. 
Buruma, De aandacht van de strafrechter, Deventer 1996, p. 41. 

206 Zie M.E.I. Brienen en E.H. Hoegen, a.w. p. 51. 
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waartoe ze zich niet voelen aangetrokken of waarvoor ze niet zijn toegerust, 
hetgeen op zijn beurt de vereiste betrokkenheid kan vergroten. Echter, voor 
het overige is de vereiste betroklcenheid nauwelijks van bovenaf te sturen of 
te beinvloeden d.m.v. regelgeving of door organisatorische voorzieningen. 
Tot op zekere hoogte zal moeten worden aanvaard dat aan (i.e.) het recht op 
rechtsbijstand, ook voor het slachtoffer zelf, bepaalde bezwaren en risico's 
kunnen kleven, die in het kader van de uitwerking van dit recht weliswaar 
een punt van aandacht opleveren, maar die naar onze opvatting geen princi-
piele of doorslaggevende sta in de weg vormen voor een eventueel recht op 
(gratis) rechtsbijstand als zodanig. In het kader van de vraag die in deze pa-
ragraaf aan de orde is, dat wil zeggen de vraag of en in hoeverre dit recht op 
onaanvaardbare wijze zou kunnen conflicteren met de andere belangen die 
zijn verdisconteerd in de functies van het strafproces, kunnen deze risico's 
en bezwaren dan ook verder onbehandeld blijven. 

5.4 	Participatie in het strafproces. 

Het recht op participatie kan worden beschouwd als een verzamelbegrip, 
waarin diverse varianten zijn onder te brengen, zoals het recht om de kwali-
teit van het opsporingsonderzoek ter discussie te stellen, het recht om een 
verzoek in te dienen om bepaalde onderzoekshandelingen te verrichten, het 
recht om de rechter te wraken, het recht op appel, het recht van spreken en 
het recht om een schadeclaim in te dienen en te onderbouwen. Belangrijkste 
kemmerk van deze participatierechten is, dat het slachtoffer de gelegenheid 
wordt geboden zelf initiatieven te ontplooien om de loop of de uitkomst van 
het strafproces in zekere mate te beinvloeden. 

Centrale vraag daarbij is, op welke wijze het slachtoffer actief kan par-
ticiperen in het strafproces, zonder dat daannee de (overige) functies van het 
strafproces in de knel komen. 

Het behoeft geen betoog dat deze vraag niet in zijn algemeenheid is te 
beantwoorden. Per variant zal moeten worden onderzocht in hoeverre de 
participatierechten (en de belangen van het slachtoffer die daaraan ten 
grondslag liggen) voldoende samenvallen met de overige funties van het 
strafproces of zodanig processueel kunnen worden ingekaderd en afgeba-
kend, dat daarmee de overige publieke belangen die worden gediend met het 
strafproces, niet te zeer onder spanning komen te staan. 

In de hierna volgende (sub)paragrafen zullen nadere beschouwingen 
worden gewijd aan de belangrijkste afzonderlijke `participatierechten' van 
het slachtoffer. Daaraan voorafgaand volgen hieronder eerst enkele algeme-
ne systematische overwegingen die gelden voor alle participatierechten, en 
waaraan vingerwijzingen kunnen worden ontleend voor de vraag wat de 
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reikwijdte van elk afzonderlijk participatierecht zou moeten zijn, respectie-
velijk hoe deze rechten processueel zouden moeten worden vormgegeven en 
ingekaderd. 

Zoals in de paragrafen 4.1 en 4.2 bleek, onderschrijven wij dat het 
slachtoffer moet kunnen participeren in het strafproces, maar stellen wij als 
voorwaarde dat het slachtoffer daarbij niet als partij, d.w.z. niet als opponent 
van de dader, dient te worden gepositioneerd. De belangrijkste beginselen 
die ten grondslag liggen aan ons strafprocesrecht, brengen met zich mee dat 
de kernbeslissingen in de verschillende fasen van het strafproces behoren te 
worden overgelaten aan daartoe gekwalificeerde functionarissen die daar-
over vanuit een zekere functionele distantie een zorgvuldig oordeel (moeten) 
kunnen vormen. Daarnaast, zo werd betoogd, kan uit victimologisch onder-
zoek worden afgeleid, dat de positionering van het slachtoffer als partij in 
het strafproces ook negatieve gevolgen kan hebben voor diens eigen belan-
gen en met name kan leiden tot secundaire victimisatie. 

Een meer concrete en systematische uitwerking van deze algemene uit-
gangspunten vraagt in onze ogen in de eerste plaats om een nadere beschou-
wing van het begrip `rechten' van het slachtoffer in het kader van het straf-
proces, en meer in het bijzonder van het begrip `participatierechten'. Voor-
opgesteld moet worden dat (ook) wij ervoor pleiten deze rechten te veranke-
ren in de wet, als zijnde de `rechten van het slachtoffer', en ze niet slechts te 
beschouwen als een taakopdracht aan de desbetreffende functionarissen om 
— mits dat past binnen hun `eigenlijke' taken — zoveel mogelijk rekening te 
houden met de belangen van het slachtoffer. Toch kan deze laatste voorstel-
ling van zaken diensten bewijzen voor de positionering van slachtoffer in het 
strafproces, mits wordt aanvaard dat beide zienswijzen elkaar niet uitsluiten, 
maar de keerzijden zijn van dezelfde medaille. Aan deze 'twee-eenheid' 
(slachtofferrechten-taakinstructies) zijn aanknopingspunten te ontlenen voor 
een goede begripsvorming en voor nadere criteria aan de hand waarvan de 
reikwijdte van de verschillende `participatierechten' kunnen worden afgeba-
kend. Dat kan als volgt worden toegelicht. 

Allereerst moet worden vastgesteld dat het begrip `rechten' van het 
slachtoffer in het kader van het strafproces niet slechts of primair betrekking 
heeft op (absolute of relatieve) civielrechtelijke rechten, zoals die zø nodig 
kunnen worden vastgesteld in een civielrechtelijke procedure. Overigens 
impliceert zelfs het recht op schadevergoeding, dat de laedens in het kader 
van het strafproces, evenals in het kader van het civiele proces, weliswaar tot 
schadevergoeding kan worden veroordeeld, maar dat de betekenis van de 
veroordeling tot schadevergoeding in het kader van het strafproces verder 
reikt dan de blote vaststelling dat het slachtoffer een gegronde vordering 
heeft op de schadeveroorzakende partij. Uit de strafprocessuele context 
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vloeien (i.c. wat betreft het recht op schadevergoeding) zowel bepaalde be-
perkingen voort, als de extra dimensie die het recht op schadevergoeding in 
het kader van het strafproces heeft, een dimensie die kan worden herleid tot 
de gronden en doelen van het strafrecht (vergelding, genoegdoening, gene-
tale en speciale preventie, normbevestiging, herstel van vertrouwen, etc.). 

Maar afgezien van (deze nuancering in) het onderscheid tussen het ci-
vielrechtelijke recht op schadevergoeding en de overige slachtofferrechten 
waarop hier wordt gedoeld, kunnen ook deze overige slachtofferrechten in 
het kader van het strafproces niet alle over een kam worden geschoren. Zo 
kan, mede aan de hand van de twee-eenheid `rechten van het slachtoffer' en 
laakinstructies voor de functionarissen', worden onderscheiden in de vol-
gende typen slachtofferrechten, die — zoals zal blijken — nauw met elkaar 
samenhangen: 
— Rechten in de betekenis van processuele `aanspraken' (bijvoorbeeld de 

aanspraak op een correcte bejegening of op adequate aandacht en zorg 
van de kant van de functionarissen wat betreft de belangen van het 
slachtoffer, zij het afgewogen tegen de andere belangen die zijn verdis-
conteerd in de functies van het strafproces); 

— Rechten in de betekenis van processuele `bevoegdheden' (om de loop 
en de uitkomst van het proces actief te kunnen beinvloeden of daarin de 
eigen belangen onder de aandacht te brengen en veilig te stellen). 

Wat betreft de rechten in de zin van caanspraken' moet worden vastgesteld 
dat er voor het slachtoffer geen ruimte bestaat voor zeggenschap of een an-
derszins doorslaggevende rot in de rechtsstrijd tussen de overheid en de ver-
dachte. Het is aan de daartoe gekwalificeerde functionarissen om in concreto 
te beoordelen welke consequenties aan deze aanspraken kunnen en moeten 
worden verbonden, zij het dat ze daarbij zijn gebonden aan bepaalde begin-
selen of `instructies', die meer of minder gedetailleerd kunnen zijn uitge-
werkt in de wet of in aanwijzingen. Anders gezegd: het felt dat het straf-
rechtelijk apparaat rekening dient te houden met de belangen van het slacht-
offer, en een zorgplicht t.o.v. hem heeft, wil nog niet zeggen dat het slachtof-
fer daarmee partij wordt in de rechtsstrijd tussen de bestraffende overheid en 
de verdachte. Wet wordt daarmee aanvaard dat de overheid in deze rechts-
strijd is gebonden aan bepaalde normen, die mede voortvloeien uit de tweede 
kernfunctie van het strafprocesrecht en die mede zien op de belangen van de 
andere participanten in het strafproces, zoals het slachtoffer. 

Zo dient de opsporingsambtenaar rekening te houden met het leed dat 
een slachtoffer (dat zich bij hem heeft gemeld) heeft getroffen, en zijn han-
delwijze daarop (mede) af te stemmen. En het OM zal, voorzover het beleid 
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daarvoor de ruimte biedt, de zaak niet mogen seponeren indien de OvJ weet 
dat het slachtoffer ernstige lichamelijke of psychische schade heeft opgelo-
pen vanwege het delict en geholpen kan worden met rechtsherstel door mid-
del van een strafproces. De rechter tenslotte dient bij de strafoplegging reke-
ning te houden met hetgeen het slachtoffer hem — in een slachtofferverkla-
ring — heeft toevertrouwd, hetgeen moet resulteren in een sanctiemodaliteit 
die niet alleen voldoende punitieve lading heeft, maar tevens bijdraagt aan 
rechtsherstel voor het slachtoffer, voorzover dat (naar zijn deskundige oor-
deel) met in strijd komt met de andere doeleinden van het strafrecht. 

Resumerend: het slachtoffer kan er aanspraak op maken dat er bij aller-
lei afwegingen rekening wordt gehouden met zijn belangen, maar kan uit-
eindelijk geen recht doen gelden op een bepaalde uitkomst van die afwegin-
gen. Hij heeft er kortgezegd recht op dat er in die zin iets gebeurt, maar heeft 
geen doorslaggevende invloed op wat er vervolgens gebeurt. 

Dat alles wil nog niet zeggen dat het slachtoffer in dat verband geen 
actieve of initierende rol kan worden toebedacht. Daarmee zijn we aanbeland 
bij de rechten van het slachtoffer in de zin van processuele bevoegdheden. 
Deze `participatierechten' hebben in het licht van het bovenstaande een bij-
zondere lading. Vooropgesteld moet worden dat deze participatierechten 
moeten worden beschouwd als de noodzakelijke voorwaarden om de doel-
einden van het strafproces (waaronder het herstel van schade en het voorko-
men van onnodig extra leed, nadeel en vervreemding) te realiseren. Zoals al 
eerder opgemerkt: de materiele rechtspositie van het slachtoffer komt alleen 
goed uit de verf, als het slachtoffer kan terugvallen op een behoorlijke pro-
cessuele rechtspositie. 
• Echter, tegelijkertijd kunnen deze participatierechten op gespannen voet 

staan met het hierboven beschreven uitgangspunt, dat het slachtoffer geen 
doorslaggevende rol mag vervullen wat betreft de loop en de uitkomst van 
de rechtsstrijd tussen de overheid en de verdachte. Anders gezegd: de parti-
cipatierechten bergen het gevaar in zich, dat de positie van het slachtoffer 
opschuift naar de rol van `partif in deze rechtsstijd, zowel wat betreft de 
loop en de uitkomsten daarvan, als wat betreft de indruk die bij het slachtof-
fer zou kunnen ontstaan dat hij te dien aanzien enige zeggenschap zou heb-
ben. 

Er zal dan ook extra voor moeten worden gewaakt dat juist deze parti-
cipatierechten niet uitstijgen boven hun functie in die zin, dat daarmee de 
grondbeginselen van ons strafprocesrecht in de lcnel raken. Dat vergt in de 
eerste plaats consensus over het doel of de functie van de participatierechten. 
In onze visie beogen de participatierechten het slachtoffer de gelegenheid te 
bieden diens `rechten in de zin van aanspraken' geldend te maken. Zoals 
hierboven betoogd impliceren deze aanspraken geen zeggenschap over de 
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kernbeslissingen in de verschillende fasen van de rechtsstrijd tussen de over-
held en de verdachte, maar duiden ze op de claim — die het slachtoffer kan 
doen gelden t.o.v. het strafrechtelijke apparaat — dat daarbij zoveel mogelijk 
rekening wordt gehouden met diens belangen. Het behoeft geen betoog dat 
de desbetreffende functionarissen dan wel op de hoogte moeten zijn van de 
belangen die voor het slachtoffer meer of minder zwaar wegen. In dat licht 
komen de participatierechten en het `recht van spreken' in het vizier. Zo kan 
het slachtoffer in een bepaalde fase van de procedure tot de conclusie komen 
dat zijn belangen onvoldoende zijn meegewogen in de keuzes en de handel-
wijze van de desbetreffende functionarissen. Door middel van zijn participa-
tierechten heeft hij vervolgens de mogelijkheid daar aandacht voor te vragen. 

De kwestie is vervolgens, hoe kan worden voorkomen dat deze functie 
van de participatierechten van het slachtoffer in de praktijk wordt misver-
staan of sluipenderwijs wordt opgerekt, met als risico dat het slachtoffer te 
zeer wordt gepositioneerd in de rol van procespartij in de rechtsstrijd tussen 
de overheid en de verdachte. Dat stelt eisen aan het wettelijke stelsel waarin 
deze participatierechten nader worden geregeld en afgebakend. Daarin zal 
voldoende tot uitdrukking moeten komen dat het slachtoffer slechts op indi-
recte wijze kan participeren in het strafproces, zelfs als hij op grond van zijn 
participatierechten kan beschikken over de processuele bevoegdheden om 
een hogere instantie te adieren. 

Meer concreet: indien overleg met de desbetreffende functionaris(sen) 
of andere initiatieven van de kant van het slachtoffer niet hebben geleid tot 
de door hem gewenste beslissing, aanpak of handelwijze, kan hij de door 
hem gewenste beslissing, aanpak of handelwijze niet op eigen gezag afdwin-
gen. Ook als hij een hogere instantie inschakelt zal deze instantie zich niet 
buigen over de vraag of zijn belangen en rechten het al dan niet terecht heb-
ben moeten afleggen tegen de belangen en de rechten van een wederpartij, 
maar over de vraag of zijn belangen het al dan niet terecht hebben moeten 
afleggen tegen de belangen die zijn verdisconteerd in de functies van het 
strafproces. 2" 

207 Zoals in par. 5.1 is uiteengezet, zou in dat geval kunnen worden gesproken van een 
'rechtsstrijd' tussen het slachtoffer en de overheid, een rechtsstrijd die uitsluitsel moet 
geven over de verhouding tussen de particuliere rechten en belangen van het slachtoffer 
en de publieke belangen die het straf(proces)recht beoogt te beschermen. Als er al spra-
ke is van een 'partijencontlice betreft het in dat geval een partijenconflict tussen de 
overheid en het slachtoffer en niet een partijencontlict tussen het slachtoffer en de ver-
dachte. Men zou dan ook kunnen stellen dat het slachtoffer zo bezien een 'partijpositie' 
kan gaan innemen, of als 'procespartij' kan worden beschouwd, echter niet in de rechts-
strijd tussen de overheid en de verdachte en evenmin als opponent van de verdachte, 
maar als opponent van de overheid. 
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Deze instantie zal dus in concreto primair een oordeel moeten vellen over de 
vraag in hoeverre de in het geding zijnde belangen van het slachtoffer sa-
menvallen met de doelen van het strafproces, dan wel daarmee op onaan-
vaardbare wijze conflicteren, en hooguit als afgeleide daarvan — dus secun-
dair — over de vraag hoe de rechten en belangen van het slachtoffer zich ver-
houden tot de rechten en belangen van de verdachte. 

Wat dat betreft kan een parallel worden getrokken met de (ratio van) 
art. 12 Sv. Indien het OM uit oogpunt van opportuniteit een zaak seponeert 
zal in laatste instantie (i.c.) het Hof op verzoek van de belanghebbende de 
afwegingen van het OM toetsen en daarbij ook de belangen van de klager 
betrekken in die zin dat het Hof zal nagaan of die belangen in het licht van 
de doelen van het strafproces al dan niet zwaarder hadden kunnen en moeten 
meewegen. Deze systematiek zou kunnen worden doorgetrolcken naar (ook) 
de andere participatierechten van het slachtoffer, 208  zoals het recht om de 
kwaliteit van het opsporingsonderzoek ter discussie te stellen en het recht om 
bepaalde onderzoekshandelingen uit te loldcen. Dat wil zeggen dat het 
slachtoffer in beginsel de gelegenheid moet worden geboden met de desbe-
treffende functionarissen tot overeenstemming te komen over een bepaalde 
gewenste aanpak of handelwijze, maar in laatste instantie (evt. via een tus-
senstap, vgl. de `aanwijzing tweede beoordeling opsporingsonderzoek') de 
rechter moet kunnen adieren om daarover uitsluitsel te krijgen. Wat betreft 
de vraag welke rechter dat zou moeten zijn, kan worden aangesloten bij het 
systeem van de wet. De art. 12 Sv procedure lijkt de aangewezen weg om 
antwoord te krijgen op de vraag of, alle belangen afwegende, een (opspo-
rings)onderzoek of een vervolging al dan niet terecht achterwege is gelaten, 
dan wel of er al dan niet terecht afwijzend is gereageerd op een verzoek om 
een tweede (opsporings)onderzoek. De mini-instructie, of een (soort) straf-
rechtelijk kort geding lijkt meer in aanmerking te komen voor het (niet ge-
honoreerde) verzoek om een bepaalde onderzoekshandeling te verrichten, 
zoals een DNA-test en/of een AIDS-test. 209  

Echter, ook hier geldt dat o.m. het belang van een zo efficient en effec-
tief mogelijke inzet van de schaarse middelen en zittingscapaciteit, en voorts 
het belang van een snelle procedure, grenzen stellen aan het recht van het 
slachtoffer om zijn belangen in het kader van het strafproces veilig te stellen. 
Er valt met aan te ontkomen terzake, zowel in de regelgeving als in concreto, 

208 Kernpunt is dat de art. 12 procedure een 'action indirecte' behelst, die in onze ogen 
sterk de voorkeur verdient boven de Frans/Belgische 'action directe'. De beslissende 
kenmerken van het indirecte model kunnen vervolgens meer algemeen worden toege-
past. 

209 Zie daarvoor par. 5.7. 
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keuzes te maken. Voorzover de participatierechten van slachtoffers conse-
quenties hebben voor de verdeling van de schaarse middelen geldt ook hier, 
dat de vraag of elk slachtoffer steeds moet kunnen participeren in het straf-
proces, dan wel, of in deze moet worden gedifferentieerd, primair zal moeten 
worden beantwoord aan de hand van politieke afwegingen. 21°  Zie hierover 
ook paragraaf 5.3, het recht op gratis rechtsbij stand. 

Samenvattend: het slachtoffer dient te beschikken over een aantal wet-
telijk verankerde rechten, die onderling in meerdere opzichten van karakter 
kunnen verschillen. In het kader van een analyse van het verzamelbegrip 
`participatierechten' kan worden onderscheiden in enerzilds de rechten in de 
betekenis van `aanspraken' en anderzijds de rechten in de betekenis van 
`procedurele bevoegdheden' (dus de participatierechten zelf). Deze beide 
typen rechten hebben geen absoluut karakter in die zin, dat ze moeten wor-
den bezien in het licht van de 'twee-eenheid' waarvan hierboven is gespro-
ken: de rechten van het slachtoffer enerzijds en de eigen verantwoordelijk-
heid van de strafrechtfunctionarissen anderzijds, als de keerzijden van de-
zelfde medaille. 2 " Dat heeft consequenties voor de (wettelijke) vormgeving 
en afbakening van de rechten van het slachtoffer, zowel in de betekenis van 

210 Vgl. de `aanwijzing tweede beoordeling opsporingsonderzoek', onder het kopje `opspo-
ring/vervolging', par. 1: 'De beslissing om wel of niet een tweede beoordeling te enta-
meren is niet (alleen) aan enig persoonlijk belang van de zaalcsbetrokkene gebonden, 
maar aan het algemeen belang. Dit algemeen belang omvat bijvoorbeeld ook dat geen 
hopeloze onderzoeken worden doorgezet, kansloze zaken worden aanhangig gemaakt 
en beginselen als rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid en opportuniteit in de knel komen.' 

211 Vgl. ook de `aanwijzing tweede beoordeling opsporingsonderzoek', par. 2 (Atbake-
ning): 'De politie en de OvJ die de leiding over het opsporingsonderzoek heeft, zijn en 
blijven verantwoordelijk voor de keuzen die gemaakt worden in de opsporing. Geen en-
kel systeem van tweede beoordeling doet daar jets aan af. Niettemin wordt binnen het 
OM de behoefte gevoeld om bij richtinggevende beslissingen in gevoelige zaken een 
aanvullende waarborg te scheppen, die de professionaliteit van de opsporing beoogt te 
versterken. (...) Een benadeelde heeft te alien tijde het recht de OvJ te verzoeken een 
tweede beoordeling te vragen. Deze tweede beoordeling mag (naast het strafrechtelijke 
traject) niet verworden tot een altematieve appelinstantie. Het systeem van strafvorde-
ring is een uitgekiend systeem van 'checks and balances', waarbij de belangen van alle 
betroldcenen zijn meegewogen. Om die reden concentreert deze aanwijzing zich op het 
opsporingsonderzoek, waar een extra beoordeling wet nadrukkelijk een meerwaarde kan 
hebben'. 
Zie ook A. Beijer in C.H. Brants c.a. (red.), Legitieme Strafvordering; rechten van de 
mens als inspiratie in tie 21e eeuw, Antwerpen/Groningen, 2001, p. 148, waar zij de be-
denkingen behandelt van De Smet tegen een grotere greep van slachtoffers op het straf-
proces (in Belgie): indien slachtoffers of andere belanghebbenden een te grote greep op 
het proces krijgen dreigt volgens hem het gevaar dat politie en justitie overspoeld wor-
den met weinig relevante verzoeken, iets wat ten koste gaat van een efficiente crimina-
liteitsbestrijding. 
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aanspraken, als in de betekenis van participatierechten. Voorzover aan het 
slachtoffer participatierechten zijn toegekend (al dan niet in de vorm van 
wettelijk geregelde procedures) kan hij er op aansturen dat er rekening wordt 
gehouden met zijn belangen, maar dat neemt niet weg dat het strafrechtelijke 
apparaat in laatste instantie verantwoordelijk is voor de afweging van de be-
langen van het slachtoffer tegen de andere belangen die een rot spelen in de 
loop van het strafproces. Daarmee heeft deze afweging een ander karakter 
dan de afwegingen die ten grondslag liggen aan een (civielrechtelijke) be-
slissing in het kader van de afdoening van een twee-partijenconflict. De be-
langen en de rechten van de gelaedeerde worden in deze met zozeer afgewo-
gen tegen de belangen en de (civielrechtelijke) rechten en plichten van de 
laedens, maar primair tegen de publieke belangen die zijn verdisconteerd in 
de functies van het strafproces. Dat laatste begrenst niet alleen de reikwijdte 
van de rechten van het slachtoffer in de betekenis van aanspraken, maar 
heeft ook consequenties voor de participatierechten door middel waarvan 
het slachtoffer deze aanspraken in het strafproces kan doen gelden. Kortge-
zegd houdt dat naar ons oordeel in, dat deze participatierechten dienen te 
worden gegoten in de vorm van een 'action indirecte' en nadrukkelijk niet in 
de vorm van een 'action directe' . 212  • 

Dat alles kan daarnaast ook consequenties hebben voor de rechten van 
het slachtoffer waartegenover geen processuele bevoegdheden staan, zoals 
het (container)recht om op een begripvolle en correcte wijze te worden beje-
gend. Zo dient het slachtoffer adequaat te worden voorgelicht, mede tenein-
de er geen misverstanden over te laten bestaan, dat diens belangen niet 
steeds doorslaggevend kunnen zijn voor de richtinggevende beslissingen in 
de verschillende fasen van het strafproces, ongeacht diens processuele be-
voegdheden. 

Hierbij zij overigens nog opgemerkt, dat slachtoffen -echten die niet ge-
paard gaan met processuele bevoegdheden, anderszins zullen moeten worden 
omringd met waarborgen om te voorkomen dat deze rechten blijven steken 
in de sfeer van vrijblijvendheid. Het gaat immers rechtens niet om de be-
reidheid, maar om de plicht om de belangen van het slachtoffer te laten 

212 Voor de vraag in hoeverre bepaalde participatierechten kunnen worden opgevat als de 
sleutel tot bepaalde deelprocedures waarin een `rechtsstrijd' tussen de overheid en het 
slachtoffer wordt uitgevochten voor een (daartoe geadieerde) rechter, zie par. 5.6. Hier 
kan reeds worden opgemerkt dat ook die `rechtsstrijd' niet ziet op de verhouding tussen 
de rechten en belangen van het slachtoffer versus de rechten van de verdachte (en 
evenmin betrekking heeft op het `partijenconflice tussen de overheid en de verdachte), 
maar uitsluitsel moet geven over de verhouding tussen de particuliere belangen van het 
slachtoffer versus de publieke belangen die het straf(proces)recht beoogt te beschermen. 
Daarmee kunnen ook deze deelprocedures worden getypeerd als 'actions indirectes'. 
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meewegen, zij het binnen de marges die daarvoor de ruimte laten. In dit ver-
band is er dus niet zozeer sprake van een zekere beleidsvrijheid, maar van 
een zekere beoordelingsvrijheid. 213  

5.5 	Enkele participatiereehten 

Aansluitend bij de vorige subparagraaf, waarin enkele systematische uit-
gangspunten werden behandeld inzake het verzamelbegrip 'het recht van 
participatie', zullen hieronder de afzonderlijke participatierechten in ogen-
schouw worden genomen. In de volgende subparagrafen zal aandacht wor-
den besteed aan enkele min of meer op zichzelf staande participatierechten 
in het kader van het vooronderzoek die al voor een deel zijn uitgelcristalli-
seerd in regelgeving, dan wel zonder al te veel problemen zijn in te kaderen 
in het systeem van het Wetboek van Strafvordering. Het betreft: 
— het recht ow een art. 12 Sy procedure (of een daarmee vergelijkbare 

procedure) in werking te stellen teneinde te bewerkstelligen dat een 
achterwege gelaten opsporingsonderzoek alsnog wordt verricht, respec-
tievelijk dat in een geseponeerde zaak alsnog wordt vervolgd; 

— het recht ow de kwaliteit van het (opsporings)onderzoek ter discussie te 
stellen en een nieuw (opsporings)onderzoek te entameren; 

— het recht ow justitie (of de rechter) te verzoeken bepaalde onderzoeks-
handelingen te (doen) verrichten. 

Daaraan voorafgaand zal in deze subparagraaf nog een enkel woord worden 
gewijd aan participatierechten die elders reeds zijn besproken, aangezien ze 
een meer algemeen karakter hebben of tevens een rol spelen in de andere 
fasen van het strafproces, en aan vormen van participatie (zoals de aangifte 
en het horen van het slachtoffer als getuige) die niet voortvloeien uit een be-
paald slachtofferrecht, maar die veeleer verband houden met de (andere) 
functies van het strafproces. Voorts zal kort worden stilgestaan bij een en-
kele `steunbevoegdheid' zoals het recht op inzage in het dossier. 

Andere participatierechten, zoals het recht op appel en het recht om de 
rechter te wraken, zullen gezien het onderwerp van dit deelrapport (de posi-
tie van het slachtoffer in het vooronderzoek) in het geheel niet worden be-
sproken. Daarvoor zij verwezen naar andere deelrapporten en eerdere inte-
rimrapporten. 214  

213 Zie voor de bedoelde extra waarborgen par. 4.4. 
214 Zie o.m. het deelrapport 'Het stelsel van rechtstniddelen'. 
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Het `recht van spreken' van het slachtoffer is uitvoerig besproken in het eer-
ste interimrapport, dat betrekking had op het onderzoek ter zitting. 215  De daar 
gemaakte afwegingen die ten grondslag liggen aan de keuze om het slachtof-
fer in beginsel een (beperkt) spreekrecht toe te kennen in het kader van het 
eindonderzoek, hebben ook betekenis voor de positie van het slachtoffer in 
het vooronderzoek, 216  en wel in tweeerlei opzicht. 

In de eerste plaats is in het betreffende deelrapport voorgesteld het 
spreekrecht op de zitting — als speciale variant van het recht van het slachtof-
fer om informatie te verschaffen en diens belangen kenbaar te maken in het 
kader van het strafproces — vooralsnog te reserveren voor `eerste spoor de-
licten' (ernstige delicten die door de meervoudige kamer worden afge-
daan). 217  Voor de overige gevallen zou dan kunnen worden volstaan met het 
recht om schriftelijk, dan wel langs audiovisuele weg of via het OM (dus via 
het dossier) informatie te verschaffen aan de rechter. 218  Het zal duidelijk zijn 
dat dit laatste consequenties heeft voor de vooronderzoeksfase. Er zullen 
toereikende voorzieningen moeten worden getroffen voor het slachtoffer 
opdat deze, voorafgaande aan de zitting, zijn verklaring op enigerlei wijze 
kan vastleggen en opdat die verklaring vervolgens haar weg kan vinden naar 
de rechter. 

Maar ook al zou er op termijn voor worden gekozen het recht van spre-
ken op de zitting toe te kennen aan alle slachtoffers van delicten, dat wil 

215 Zie A.L.J. van Strien, 'De positie van slachtoffers in het strafproces', in: M.S. Groen-
huijsen en G. Knigge(red), Het onderzoek ter zitting; eerste interimrapport van het on-
derzoeksproject Strafvordering 2001. 

216 Vgl. ook A.L.J. van Strien, a.w., par. 10.2: `Tevens is het gewenst om in de titel betref-
fende het slachtoffer het spreelcrecht op te nemen. Dit houdt in dat slachtoffers het recht 
lcrijgen om, tijdens de terechtzitting en/of tijdens andere fasen van het proces, (curs. 
N.K.) mondeling of schriftelijk een verklaring af te leggen die ter kennis komt van de 
rechter en andere officials die binnen de procedure zijn belast met het nemen van beslis-
singen ten aanzien van de verdachte.' 

217 Dat houdt onder meer verband met het belang dat de schaarse middelen en zittingscapa-
citeit zo efficient mogelijk moeten worden ingezet en daarnaast het belang dat er dient 
te worden gedifferentieerd in de waarborgen naar gelang de gevolgen van het proces 
(voor het slachtoffer: de gevolgen van het delict) meer of minder ingrijpend zijn. 

218 Vgl. ook de experimenten met schriftelijke slachtofferverklaringen, die aan het dossier 
worden toegevoegd (Roermond, Leeuwarden, Almelo, Dordrecht, Maastricht). Tot nu 
toe was het het slachtoffer slechts toegestaan zijn schadevergoedingsvordering toe te 
lichten. Met de schriftelijke slachtofferverklaringen is een voorzichtige stap gezet in de 
richting van een meer algemeen spreekrecht. 
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zeggen voorzover de zaak op de zitting komt, 2I9  dan nog moet het slachtoffer 
i.v.m. het gevaar voor secundaire victimisatie kunnen kiezen voor een 
schriftelijke verklaring, een verklaring op band, een verklaring via het OM 
of wellicht zelfs een verklaring voor de R-C, in plaats van een mondelinge 
verklaring op de zitting. In dat geval geldt eveneens dat in de voorfase toe-
reikende voorzieningen zullen moeten worden getroffen om het slachtoffer 
daartoe optimaal in staat te stellen. 

Wat deze laatste kwestie betreft kan (meer algemeen gesproken) nog de 
vraag worden opgeworpen of een bij het dossier te voegen schriftelijke ver-
klaring, dan wet een verldaring op band, niet steeds de voorkeur zou verdie-
nen boven een mondelinge verklaring op de zitting. Daarmee zou, wat be-
treft het spreelcrecht van het slachtoffer, het accent geheel verschuiven van 
het eindonderzoek naar het vooronderzoek. Dat zou passen in de tendens om 
— mede uit efficiency-overwegingen — zoveel mogelijk recht te doen 'op de 
stukken' en slechts voorzover dat in het kader van de eindtoets door de 
rechter niet anders kan, het onmiddellijkheidsbeginsel toe te passen. Daar-
naast bestaat het risico dat het slachtoffer vanwege diens mondelinge verkla-
ring op de zitting te zeer wordt gepositioneerd als procespartij en tengevolge 
daarvan kan worden blootgesteld aan onwenselijke confrontaties met de ver-
dachte of aan secundaire traumatisering (nog afgezien van de emotionele 
taferelen waartoe het spreelcrecht kan leiden, waarvoor volgens velen geen 
plaats is op de zitting 220) . Desondanks is in ons eerste interimrapport voorge-
steld (bepaalde) slachtoffers van delicten een spreekrecht op de zitting toe te 
kennen. De rechtvaardiging daarvoor werd gevonden in de belangrijke func-
tie die het spreekrecht kan vervullen voor de leedverwerking van het slacht-
offer. Hoewel de boven beschreven bezwaren en overwegingen dus niet 
hebben geleid tot een principiele afwijzing van een mondeling spreekrecht 
op de zitting, zijn daaraan wel argumenten onleend om te kiezen voor een 
beperkt spreekrecht. Dat kan worden beschouwd als de uitkomst van de 
zorgplicht om het spreekrecht zodanig in te passen in het onderzoek ter zit-
ting, dat daarmee enerzijds de leedverwerking van het slachtoffer (en moge- 

219 Derde spoor delicten komen in onze voorstellen niet op de zitting, maar worden afge-
daan door het OM. 

220 Vgl. 't Hart in Moerings e.a. (red.), Hoe punitief is Nederland, Arnhem 1994, p. 38 
(punt 4). Zie ook Leijten J.C.M. 'le geld of je vrijheid', Justitiele Verkenningen 1990 no 
1, p.40. Vgl. voorts: Knigge G. 'Het slachtoffer centraal?' Trema 1988 no 9/10, p. 386- 
392; Buruma a.w. p. 41; Van Driem en Spaargaren in NJB 1990, all 36, p. 1565 e.v. 

890 



Het slachtoffer in het vooronderzoek 

lijk andere doelen 221 ) worden gediend, maar anderzijds de andere 
(kern)functies van het strafproces niet te zeer in het gedrang komen. 222  Die-
zelfde zorgplicht veronderstelt dat de belangen van het slachtoffer die met 
het spreekrecht zijn gediend, ook in de voorfase van het eindonderzoek in 
meerdere opzichten serieus worden genomen. Naast adequate voorlichting 
en een goede voorbereiding op wat het slachtoffer op de zitting te wachten 
kan staan (mocht het kiezen voor een mondelinge verklaring), zullen voor 
slachtoffers die geen heil verwachten van een mondelinge verklaring op de 
zitting en kiezen voor een andere variant van het recht om informatie te ver-
schaffen, de alternatieven waarop hierboven werd geduid, met mogen ont-
breken. Samenvattend kan dan ook worden gesteld, dat het spreekrecht op de 
zitting dient te worden gecomplementeerd met het recht om een schriftelijke 
verklaring (dan wel een verklaring op band) bij het dossier te voegen. Het is 
dan aan het slachtoffer om te kiezen voor de ene of de andere variant van het 
spreekrecht. 

In de tweede plaats heeft het recht om informatie te verschaffen in de voor-
onderzoeksfase ook een zelfstandige betekenis, dat wil zeggen een betekenis 
die niet direct of indirect verband houdt met het spreekrecht op de zitting. 
Daarmee wordt gedoeld op het recht om informatie te verschaffen in het ka-
der van de andere participatierechten van het slachtoffer gedurende het straf-
proces, en dat daarmee het karakter heeft van een algemene steunbevoegd-
heid. Zo moet het slachtoffer diens verzoeken, zoals bijvoorbeeld een ver-
zoek om bepaalde onderzoekshandelingen te (doen) verrichten, nader kun-
nen onderbouwen en zijn belangen in deze kenbaar kunnen maken. 223  Im- 

221 Zo kan vanuit de optiek van (de functie van) de externe openbaarheid — vgl: 'justice 
must not only be done, but also seen to be done' — het spreekrecht van het slachtoffer op 
de zitting tot uitdrulcicing brengen dat de belangen van het slachtoffer in het kader van 
het strafproces serieus worden genomen 

222 Daarmee is dus niet gezegd dat het onderzoek ter zitting (mede) zou moeten beogen een 
therapeutisch doel te dienen, maar dat daarin ruimte moet worden gelaten voor de leed-
verwerking van het slachtoffer voorzover dat niet in strijd komt met het primaire doe! 
(de eerste kernfunctie) van het onderzoek ter zitting. 

223 In zijn verklaring of contacten met de officials kan het slachtoffer op tal van manieren te 
kennen geven waar zijn belangen liggen. Zo kan hij aangeven: 
dat schadevergoeding wat hem betreft volstaat als rechtsherstel; 
dat hij wel wil participeren in het strafproces, maar dat hij confrontaties met de ver-
dachte koste wat kost uit de weg wil gaan; 
dat hij wil aansturen op een alternatieve afdoening en weinig heil verwacht van een 
punitieve sanctie; 
dat hij en zijn omgeving bepaalde, diep ingrijpende feitelijke en emotionele gevolgen 
hebben ondervonden vanwege het delict; 
dat in het belang van de verwerlcing van zijn leed de onderste steen boven moet komen 

-> 
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mers, zoals in de vorige subparagraaf werd betoogd, veronderstelt de eis dat 
de officials in hun handelen zoveel mogelijk rekening houden met de belan-
gen van het slachtoffer, dat het slachtoffer hen daarover wel moet kunnen 
informeren. 

De vraag is, of deze variant van het recht om informatie te verschaffen 
(wellicht beter aan te duiden als het recht om te worden gehoord) aan dezelf-
de beperkingen moet worden onderworpen als het spreekrecht in het kader 
van het onderzoek ter zitting. Zoals in het eerste interimrapport werd be-
toogd, zou een onbeperkt spreekrecht van het slachtoffer te zeer afbreuk 
doen aan de overige belangen die zijn betrokken bij het strafproces, inclusief 
de belangen van het slachtoffer zelf. Zo is het mede in het belang van het 
slachtoffer dat er geen verwachtingen worden gewekt die niet kunnen wor-
den waargemaakt. Voorgesteld werd dan ook het spreekrecht van het slacht-
offer op de zitting te beperken tot informatie over de toedracht van de zaak 
en over de gevolgen die het delict feitelijk en emotioneel voor hem hebben 
gehad. 

Deze overwegingen kunnen hier worden onderschreven, te meer daar 
ook aan de functie van het recht van het slachtoffer om te participeren in het 
strafproces, als bedoeld in subparagraaf 5.4, en aan de systematische uit-
gangspunten die daar werden besproken, argumenten zijn te ontlenen die 
eveneens pleiten voor een beperkt recht voor het slachtoffer om in het kader 
van het strafproces zijn stem te kunnen laten horen. Dat kan worden toege-
licht aan de hand van de meest tot de verbeelding sprekende variant van dit 
recht: het spreelcrecht van het slachtoffer op de zitting. Afgezien van de 
symbolische of therapeutische betekenis van het spreekrecht op de zitting, 
die mede bepalend is voor het speciale karakter van deze variant, heeft het 
spreekrecht van het slachtoffer nog een ander belangrijk doel. Zoals werd 
betoogd, kan (en moet) de slachtofferverklaring worden beschouwd als het 
belangrijkste middel om de rechter (en ook de andere officials) inzicht te 
verschaffen in wat er leeft bij het slachtoffer, teneinde hen in staat te stellen 
te beoordelen hoe zwaar diens belangen moeten meewegen in hun handelen 
en keuzes, en in hoeveffe diens belangen samenvallen dan wel conflicteren 
met de (overige) doelen van het strafproces. Het is in onze ogen die functie 

4- 
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en dat hij grote waarde hecht aan enige vorm van genoegdoening om daannee her her-
stel van zijn gevoel van veiligheid en/of van zijn vertrouwen in de samenleving te be-
werkstelligen; 
dat hij de stellige indruk heeft dat zijn belangen en gevoelens niet serieus worden ge-
nomen; 
dat Cr naar zijn oordeel van alles schort aan het (opsporings)onderzoek of dat bepaalde 
onderzoekshandelingen zijns inziens onterecht achterwege zijn gelaten. 
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die kan worden beschouwd als de belangrijkste toegevoegde waarde van het 
recht van het slachtoffer om in het kader van het strafproces informatie te 
verschaffen over hetgeen het delict bij hem teweeg heeft gebracht. Immers, 
alleen wat betreft de gevolgen die het delict voor hem hebben gehad, en de 
wijze waarop die gevolgen — wat hem betreft — ongedaan kunnen worden 
gemaakt, is het slachtoffer de 'cleskundige'. Vertaald naar het spreekrecht op 
de zitting, kan de slachtofferverklaring zo bezien worden vergeleken met een 
getuigen- of zelfs een `deskundigen'verklaring, zij het dat het slachtoffer 
(afgezien van zijn eventuele rol als getuige) daarbij niet primair informatie 
verschaft over de feitelijke toedracht van de zaak — hoewel dat natuurlijk kan 
samenvallen — maar in de eerste plaats over de emotionele en feitelijke im-
pact die het delict op hem heeft gehad. Vervolgens is het aan de rechter om 
daaraan conclusies te verbinden, dat wil zeggen: na te gaan in hoeverre deze 
wetenschap en de belangen van het slachtoffer een rot kunnen spelen bij 
diens uiteindelijke beslissing. Spreekrecht dient in deze visie dus niet alleen 
een therapeutisch doel en vervult niet slechts de functie van uitlaatklep, maar 
kan daadwerkelijk de loop en de uitkomst van het onderzoek ter zitting beth-
vloeden, zij het binnen de `bandbreedte' die wordt begrensd door de eigen 
verantwoordelijkheid van de rechter t.a.v. de andere door de rechter te be-
waken belangen en factoren die een rot spelen in het strafproces. 224, 225 

Een andere vraag is, of die beperkte bandbreedte waarbinnen de belan-
gen van het slachtoffer en de functies van het strafproces kunnen samenval-
len, ook consequenties moet hebben voor (de omvang van) het spreelcrecht 
zelf, of meer algemeen: voor (de omvang van) het recht om informatie te 
verschaffen als zodanig. 

224 Ter illustratie kan worden gewezen op de inmiddels welbekende schadevergoedings-
maatregel. Als deze schadevergoedingsmaatregel kan bijdragen tot leedverwerking of 
schadeherstel voor het slachtoffer en tevens dezelfde `punitieve lading' heeft als een 
vergelijkbare sanctie, zal de rechter in het algemeen rekening (moeten) houden met de 
belangen van het slachtoffer en kiezen voor de schadevergoedingsmaatregel. 
Zie onder anderen ook R. S. B. Kool in C.H. Brants, P.A.M. Mevis en E. Prakken (red.), 
Legitieme strafvordering; rechten van de mens als inspiratie in de 21ste eeuw, Antwer-
pen/Groningen 2001, p. 169 e.v. en J.L de Wijkerslooth/J. Simonis in NJB 30 november 
2001, p. 2079-2083. 
Met name in de visie van de Wijkerslooth en Simonis kan het spreekrecht voor het 
slachtoffer `aan relevantie winnen' in het kader van een (meer in het algemeen) op her-
stel gerichte sanctionering, eventueel ingebed in een speciale straftoemetingszitting. 

225 Zie par. 5.1 (de inleiding) voor een overzicht van de factoren en belangen die een rol 
spelen bij de afbalcening van deze bandbreedte. Het betreft de publieke belangen die 
zijn verdisconteerd in zowel de `eerste' als de `tweede' kernfunctie van het strafpro-
ces(recht). 
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Enigszins chargerend zou men kunnen men stellen, dat het weinig uitmaakt 
of het slachtoffer een onbeperkt dan wel een beperkt recht zou hebben om 
informatie te verschaffen, omdat het in laatste instantie de daartoe gekwalifi-
ceerde officials zijn die beoordelen welke rol de informatie van de kant van 
het slachtoffer kan en moet spelen in het strafproces. Anders gezegd: de 
marges waarbinnen de belangen van het slachtoffer en de functies van het 
strafproces kunnen samenvallen, worden niet bepaald door de omvang van 
het recht om informatie te verschaffen en vice versa, maar door de 
(kern)doelen van het strafproces en de taak en de verantwoordelijkheid van 
de officials in deze. 

Vanuit deze invalshoek bezien lijkt er veel voor te zeggen het slachtof-
fer een onbeperkt recht om informatie te verschaffen toe te kennen. Daarmee 
worden niet bij voorbaat bepaalde wensen van het slachtoffer uitgesloten van 
de beoordeling in hoeverre tegemoet kan worden gekomen aan diens belan-
gen zonder daarmee in conflict te raken met de andere doelen van het straf-
proces. In dat geval zou het slachtoffer zich in beginsel onbeperkt kunnen 
uitlaten over bijvoorbeeld de strafoplegging, teneinde daarmee de officials 
inzicht te verschaffen omtrent de vorm van genoegdoening die in zijn ogen 
het meest recht doet aan het leed dat hij heeft ondergaan, en die daarmee bij-
draagt tot diens leedverwerking (vgl. de zgn. victim statement of opinion). 
Het is dan vervolgens aan de desbetreffende officials om te beoordelen in 
hoeverre zij daarmee rekening kunnen of mogen houden. 

Een onbeperkt recht om informatie te verschaffen hoeft dus op zichzelf 
niet in strijd te zijn met de functie van dat recht in de hierboven bedoelde 
zin. Anders gezegd: de conclusie zou kunnen zijn dat de beperkte band-
breedte waarbinnen de belangen van het slachtoffer en de doelen van het 
strafproces kunnen samenvallen, op zichzelf nog geen consequenties hoeft te 
hebben voor de reiktwijdte of de grenzen van het recht om informatie te ver-
schaffen als zodanig, maar slechts een rol speelt voor de taalc en verantwoor-
delijkheid van de rechter in deze. 

Toch is het de vraag of het wel in alle opzichten wenselijk is het slacht-
offer een onbeperkt recht om informatie te verschaffen toe te kennen. In het 
eerste interimrapport is die vraag wat betreft het spreekrecht op de zitting — 
als gezegd — ontkennend beantwoord, onder meer met een verwijzing naar 
het gevaar voor secundaire victimisatie. Maar ook wat betreft de andere fa-
sen van het strafproces zijn aan de systematische uitgangspunten die in de 
vorige subparagraaf zijn besproken, argumenten te ontlenen om te kiezen 
voor een beperkt recht om informatie te verschaffen, ondanks dat een onbe-
perkt recht om informatie te verschaffen in beginsel niet in strijd hoeft te zijn 
met de bedoelde systematische uitgangspunten. Zoals werd betoogd, kan het 
slachtoffer worden beschouwd als de 'cleskundige' ter zake van de vraag wat 
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het delict bij hem teweeg heeft gebracht. Als zodanig kan hij, door middel 
van zijn recht om daarover informatie te verschaffen, de loop en de uitkomst 
van het strafproces binnen zekere grenzen beinvloeden. Dat laatste geldt 
echter met voor tal van andere factoren waarover de officials zich een oor-
deel zullen moeten vormen. Zoals de mate van schuld bij de verdachte (in de 
verschillende betekenissen van het woord), de bewijskwestie, de toereken-
baarheid, de omstandigheden van het geval en andere factoren die buiten het 
gezichtsveld van het slachtoffer vallen, maar die wel doorslaggevend zijn 
voor de eventuele vervolging en veroordeling van de verdachte en de hoogte 
van de op te leggen straf (nog afgezien van de mate van `schuld' die moge-
lijk aan het slachtoffer zelf kan worden toegeschreven). Dat zijn zaken 
waaromtrent al bij voorbaat kan worden vastgesteld dat een eventuele ver-
klaring van het slachtoffer geen rol van betekenis kan of mag spelen in die 
zin, dat het zelfs in strijd zou zijn met de eigen taak en verantwoordelijkheid 
van de officials indien deze alleen al zouden nagaan of er ruimte is om hun 
oordeel in deze af te stemmen op de belangen van het slachtoffer. Sterker 
nog: het is juist het oordeel van de officials inzake deze kwesties, dat de 
`bandbreedte' (mede) afgrenst waarbinnen er nog ruimte is om rekening te 
houden met de belangen van het slachtoffer. 226  Het ligt dan ook in de rede 
om hieromtrent geen verwachtingen te wekken bij het slachtoffer die niet 
kunnen worden ingelost. Voorts zou het ook voor de zuiverheid van het 
strafproces, en de functie die het recht om informatie te verschaffen daarin 
vervult, de voorkeur verdienen om het slachtoffer het recht te ontzeggen zich 
over deze zaken uit te laten. 

Ook vanuit de invalshoek van de (in subparagraaf 5.4 besproken) func-
tie van het participatierecht van het slachtoffer, en de daaraan ten grondslag 
liggende systematische uitgangspunten, is er dus veel voor te zeggen het 
recht om informatie te verschaffen in het kader van het strafproces, te beper-
ken. 

Hierboven werd de vraag opgeworpen of het recht om informatie te ver- 
schaffen in het kader van het vooronderzoek aan dezelfde beperkingen moet 
worden onderworpen als het spreekrecht op de zitting. Op deze vraag zal 

226 Ter illustratie: het is aan de rechter om de hoogte van de op te leggen straf te bepalen. 
Daarbij mogen de wensen en de belangen van het slachtoffer geen directe rol spelen 
(jets anders is, dat de gevolgen die het delict heeft gehad, de hoogte van de op te leggen 
sanctie mede kunnen beInvloeden); daarbinnen is er ruimte om rekening te houden met 
de belangen van het slachtoffer door te lciezen voor een sanctiemodaliteit die bijdraagt 
aan rechtsherstel voor het slachtoffer, maar tevens voldoet aan het punitieve doel (en de 
daarbijbehorende punitieve lading) van de sanctie. 
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hieronder nader worden ingegaan met als uitgangspunt de zoeven geschetste 
invalshoek. Vooropgesteld moet worden dat de systematische overwegingen 
die aan deze invalshoek ten grondslag liggen en die in subparagraaf 5.4 wer-
den besproken, gelden voor beide varianten van het recht van het slachtoffer 
om in het kader van het strafproces informatie te verschaffen (dus zowel 
voor het spreekrecht op de zitting, als voor het recht om informatie te ver-
schaffen in het kader van het vooronderzoek). Daar moet echter een drietal 
opmerIcingen aan worden toegevoegd. 

In de eerste plaats heeft het vooronderzoek de laatste decennia — t.o.v. 
het eindonderzoek — aanmerkelijk aan betekenis gewonnen. Het `echte' on-
derzoek gebeurt veelal al in de voorfase, terwij1 in het eindonderzoek het 
accent steeds meer is komen te liggen op de verificatie van hetgeen zich tij-
dens het vooronderzoek heeft afgespeeld. Men zou kunnen stellen dat het 
belangrijkste werk dan al heeft plaatsgevonden en er nog slechts een afron-
ding rest in de vorm van een eindtoets en een eindbeslissing door de rech-
ter. 227 Gegeven deze toenemende betekenis van het vooronderzoek, wint ook 
het recht om informatie te verschaffen in het kader van het vooronderzoek 
voor het slachtoffer navenant aan betekenis in die zin, dat hij er alle belang 
bij kan hebben om al in een vroegtijdig stadium zijn belangen kenbaar te 
maken in deze belangrijke fase van het strafproces, om er — binnen de gege-
ven grenzen — nog enige invloed op te kunnen uitoefenen. Het ligt dan ook in 
de rede om het `recht van spreken' van het slachtoffer zodanig in te bedden 
in het vooronderzoek, dat daarmee gelijke tred wordt gehouden met de rela-
tief grote betekenis van het vooronderzoek, en dat daarmee kan worden 
voorkomen dat het recht van spreken in een eventuele latere fase van het 
strafproces te zeer illusoir zou worden. 

Een tweede opmerking hangt daarmee samen. In het eindonderzoek 
(opgevat als eindtoets en eindbeslissing) draait het om het antwoord op en-
kele kernvragen, die als het ware aan de hand van een gedetailleerd, wette-
lijk geformaliseerd stroomdiagram door de rechter moeten worden beant-
woord. Hoewel er voor de rechter nog wel enige ruimte overblijft om zelf 

227 Dat lijkt ook gevolgen te hebben voor de betekenis van het spreekrecht in het kader van 
het onderzoek ter zitting. Dat wil zeggen dat het slachtoffer hooguit nog invloed lijkt te 
kunnen uitoefenen op de strafoplegging (mits dat niet conflicteert met de andere doelen 
van het strafproces). Voor wat betreft andere beslissingen in (de voorfase van) het straf-
proces, waarop hij eventueel nog invloed had kunnen uitoefenen, is hij dan al te laat. Bij 
de huidige stand van wetgeving kan ter illustratie worden gewezen op het recht om 
schadevergoeding te vorderen. Het recht om zich met het oog daarop te voegen in het 
strafproces wordt het slachtoffer ontzegd indien het betreffende felt ad informandum is 
gevoegd. Indien het slachtoffer al in een eerder stadium was betrokken bij de zaak, was 
daaromtrent wellicht een andere beslissing gevallen. 
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onderzoek te verrichten indien het vooronderzoek onvoldoende gegevens 
heeft opgeleverd om wat betreft deze vragen een goede afweging te kunnen 
maken en/of een beslissing te kunnen nemen, heeft onderzoek door de rech-
ter toch vooral het karakter van verificatie van de resultaten van het vooron-
derzoek en de wijze waarop het vooronderzoek heeft plaatsgevonden. Daar 
komt bij dat zowel de aanldacht, als het verweer daartegen, zo precies mo-
gelijk worden afgestemd op deze kernvragen, waarbij alle `overbodige bal-
last' er a.h.w. wordt uitgefilterd. 

Bij het vooronderzoek ligt dat anders. Het vooronderzoek heeft in de 
eerste plaats een veel minder formeel karakter. Het is minder gebonden aan 
een straldce formalisering van de af te leggen trajecten, de te maken afwe-
gingen of te nemen beslissingen en het tijdpad dat moet worden afgelegd. 
Daamaast is er sprake van andere beslissingsschema's en andere aandachts-
conflicten, die verband houden met de beleidsruimte waarover het opspo-
ringsapparaat en het OM beschikken. Voorts is, in ieder geval in de aanvang 
van het onderzoek, lang .  niet altijd meteen al helder welke informatie als 
`overbodige ballast' moet worden beschouwd, welke informatie een rol kan 
of moet spelen bij het beantwoorden van de kemvragen in het eindonder-
zoek, en welke informatie nog ontbreekt of nog wenselijk is. Het komt er in 
het kort op neer dat de officials in het kader van het vooronderzoek niet ope-
reren als rechter, maar als trechter. Dat roept de vraag op, of de beperlcingen 
die in het kader van het eindonderzoek (moeten) gelden voor het spreelcrecht 
van de verdachte, wel in alle opzichten ook dienen te gelden voor het recht 
om informatie te verschaffen in het kader van het vooronderzoek. Het is 
aannemelijk dat in het eindonderzoek de kernvragen die door de rechter 
moeten worden beantwoord, al zodanig zijn uitgekristalliseerd, en de beant-
woording daarvan zodanig is ingebed in een formeel toetsingskader, dat de 
bandbreedte waarbinnen het spreelcrecht van het slachtoffer daar nog iets aan 
kan toevoegen, wel heel erg klein wordt (behoudens het feit dat de rechter 
bij het lciezen van de strafmodaliteit rekening kan houden met de belangen 
van het slachtoffer). Het is dan ook in het belang van de zuiverheid van het 
geding en daarnaast in het belang van het slachtoffer zelf, diens spreekrecht 
op de zitting aan banden te leggen op de wijze als boven voorgesteld. Voor 
het vooronderzoek geldt dat alles in veel mindere mate. De functie van het 
vooronderzoek is vooral het verzamelen van relevante informatie en het uit-
filteren van irrelevante informatie. Dat doel is ermee gediend dat het slacht-
offer, vooral in de meer informele contacten in de aanvang van het onder-
zoek, vrij en open wordt tegemoetgetreden en niet te zeer wordt beperkt in 
diens recht van spreken (dan wel in diens recht om te worden gehoord). Im-
mers, welke betekenis de verklaringen van het slachtoffer kunnen hebben, 
staat op voorhand nog niet helemaal vast. Voorts kan met een 'open benade- 
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ring' worden voorkomen, dat er een tamelijk rigide onderscheid moet wor-
den gemaakt tussen de verklaring van het slachtoffer in zijn rol als getuige 
en diens verklaringen omtrent de impact die het delict op hem heeft gehad en 
de wijze waarop dat ongedaan zou kunnen worden gemaakt. Zelfs wat be-
treft de meer formele procedures in het kader van het vooronderzoek die het 
slachtoffer ten dienste staan om zijn belangen in het strafproces veilig te 
stellen (vgl. de art. 12 Sv procedure), is er geen scherpe grens te trekken tus-
sen toelaatbare en ontoelaatbare uitingen en handelingen van de kant van het 
slachtoffer (met het oog op de vraag hoe kan worden voorkomen dat het 
slachtoffer teveel wordt gepositioneerd als opponent van de verdachte, of 
zich te zeer begeeft op het terrein dat aan de bestraffende overheid moet 
worden overgelaten). Het zal in die gevallen aan de desbetreffende instantie 
of professional moeten worden overgelaten om daarover in concreto een 
oordeel te vellen en zo nodig maatregelen te nemen om het slachtoffer (of 
diens vertegenwoordiger/raadsman) bij de les te houden. De maatstaven voor 
het afgrenzen van het `recht van spreken' van het slachtoffer kunnen in die 
gevallen worden ontleend aan de geformaliseerde setting van de procedure 
en het type belangenafweging dat daarin moet worden gemaakt. 228  

Een derde aanvullende opmerking hangt eveneens met de eerste samen. 
De `deskundigheid' van het slachtoffer bestaat — als gezegd — daarin, dat het 
de officials inzicht kan verschaffen in hetgeen het delict bij hem teweeg 
heeft gebracht, zodat deze officials daar zoveel mogelijk rekening mee kun-
nen houden. Dat moet echter niet al te eng worden opgevat. Zoals in para-
graaf 4.2 werd gesteld, dient het strafproces zodanig te worden ingericht dat 
er geen onnodige (extra) schade wordt berokkend aan de participanten in het 
strafproces. Wat betreft het slachtoffer betekent dit, dat `secundaire victimi-
satie' zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Dat doel kan — in de lijn 
van het bovenstaande — mede worden gediend door het slachtoffer tijdig de 
gelegenheid te bieden zich (ook) daarover uit te spreken. Dat wil zeggen dat 
hij zich moet kunnen uitlaten over de feitelijke en emotionele impact die het 
delict, niet alleen direct maar ook indirect, op hem heeft gehad. Zo kan het 
feit dat een opsporingsonderzoek of een bepaalde onderzoekshandeling ach-
terwege is of wordt gelaten, bijvoorbeeld omdat er weinig heil van wordt 
verwacht of omdat er andere prioriteiten gelden, grote emotionele schade bij 
het slachtoffer berokkenen. Echter, van de officials mag niet worden ver- 

228 Als maatstaf daarvoor kan dienen (het zij nog maar eens herhaald), dat het her met gaat 
om een partijenconffict tussen de belanghebbende en de verdachte, maar om een 
'rechtsstrijd' tussen de belanghebbende en de overheid, waarin uitsluitsel zal moeten 
worden gegeven over de verhouding tussen de particuliere belangen van de direct be-
trokkene en de publieke belangen die worden beschermd door het straf(proces)recht. 
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wacht dat ze maatwerk kunnen leveren in die zin, dat ze rekening houden 
met de concrete belangen van het slachtoffer als ze daar nog onvoldoende 
van op de hoogte zijn. Dat betekent dat, ook wat betreft het voorkomen van 
secundaire victimisatie in de fase van het vooronderzoek, het recht van het 
slachtoffer om zich daarover te kunnen uitspreken in die fase een belangrijke 
rol kan vervullen. 

Maar ook hier geldt, dat de officials zijn gebonden aan de bandbreedte 
die wordt begrensd door hun eigen verantwoordelijkheid en in dat verband 
door de andere belangen die een rol spelen in de vooronderzoeksfase. Dat 
impliceert dat teleurstellingen nooit helemaal zijn te vermijden. Immers ook 
het spreekrecht van het slachtoffer garandeert met dat diens belangen die hij 
onder de aandacht van de officials heeft kunnen brengen, een doorslagge-
vende invloed zullen hebben op de afwegingen en de keuzes die deze laats-
ten moeten maken. Met het oog daarop is dan ook een adequate voorlichting 
over de functie van het recht om informatie te verschaffen, maar ook over de 
daaraan inherente grenzen en beperkingen, een eerste vereiste (vooraf, tij-
dens de intake-gesprekken, en/of in het kader van een eventuele responsie-
plicht voor de desbetreffende functionarissen). Daarnaast mag van de functi-
onarissen worden verwacht dat ze zoveel mogelijk tegemoet komen aan de 
wensen van het slachtoffer indien diens belangen maar enigszins samenval-
len.  met de (andere) doelen van het strafproces, en dat ze met het oog daarop 
de slachtoffers van delicten niet slechts beschouwen als stoorzenders, die een 
efficiente en effectieve misdaadbestrijding in de weg staan. 229  

Uit het bovenstaande kan bij wijze van samenvatting worden geconcludeerd, 
dat het `spreekrecht op de zitting' en 'het recht om te worden gehoord gedu-
rende het vooronderzoek' onderling niet verschillen in doel en de functie. 
Wel moet worden vastgesteld dat het verschil in karakter van het eindonder-
zoek respectievelijk het vooronderzoek .consequenties heeft voor de omvang 
en de reikwijdte van het spreekrecht van het slachtoffer. Voor het onderzoek 
ter zitting is een beperkt spreekrecht op zijn plaats, terwijl wat betreft het 
vooronderzoek de omvang en de reikwijdte van het recht om te worden ge-
hoord veel minder behoeft (en behoort) te worden begrensd. 

Zoals reeds opgemerkt is het recht om informatie te verschaffen in het 
kader van het vooronderzoek, dan wel het recht van het slachtoffer om te 
worden gehoord omtrent diens ervaringen, gevoelens en belangen, veelal 
onlosnriakelijk verbonden met andere vormen van participatie in het vooron- 

229 Vgl. het hierboven gemaakte onderscheid in slachtofferrechten die het karakter hebben 
van bevoegdheden en slachtofferrechten die het karalcter hebben van aanspraken. 
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derzoek (vgl. de aangifte, de art. 12 Sv procedure, etc.). Het ligt dan ook 
voor de hand om de (wettelijke) regeling van het recht om te worden ge-
hoord onder te brengen in de regeling van de verschillende varianten van het 
recht om te participeren in het strafproces, voorzover de reeds bestaande va-
rianten daarvan daarin nog niet voorzien. 

Voor de meer informele contacten met de politie of het OM kan, wat 
betreft de uitwerking van dat recht, worden volstaan met aanwijzingen, zij 
het dat ook het recht om te worden gehoord in die fase van het strafproces 
als zodanig in de wet kan worden vastgelegd, al was het alleen maar voor de 
symboolwerking die daarvan uitgaat naar de desbetreffende functionarissen 
en het slachtoffer zelf (zie ook paragraaf 5.12). 

Voor de meer geformaliseerde participatierechten dient de desbetref-
fende regelgeving (vanzelfsprekend) eveneens te voorzien in een regeling 
omtrent het recht van het slachtoffer om te worden gehoord. 

5.5.2 	De aangifte door het slachtoffer 

Het recht om aangifte te doen wordt in het algemeen niet beschouwd als een 
`specifiek' slachtofferrecht in die zin, dat het toekomt aan elke burger zonder 
dat er sprake hoeft te zijn van slachtofferschap. 

Toch zijn er goede gronden om er in het licht van de onderhavige pro-
bleemstelling (de processuele inkadering van slachtofferrechten aan de hand 
van het toetsingsmodel dat is besproken in paragraaf 5.1) even bij stil te 
staan. 

In de eerste plaats omdat het recht om aangifte te doen kan worden ge-
rekend tot de participatierechten die (weliswaar niet exclusief, maar mede) 
aan het slachtoffer toekomen om het strafrechtelijk apparaat tot actie te be-
wegen. 230 In die zin biedt het recht om aangifte te doen (tevens) een aanha- 

230 Datzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld het beklagrecht ex art. 12 Sv. Zie par. 5.6. 
Zie voorts de uitgangspunten in par. 5.1, waarin werd gesteld dat voor de versterking 
van de processuele positie van het slachtoffer slechts aanvullende 'specifieke' slachtof-
ferrechten nodig zijn voorzover niet kan worden aangehaalct bij bestaande wettelijke 
constructies die zien op de participatie van bepaalde categorieen 'clerden' in het straf-
proces. 
De vraag welke doelen en belangen ten grondslag liggen aan het recht em aangifte te 
doen (en in sommige gevallen zelfs de plicht om aangifte te doen), wordt bier in het 
midden gelaten. Aanvaard wordt dat enerzijds het belang van de aangever om actie nit 
Le lokken en anderzijds de (andere) algemene belangen die het straf(proces)recht beoogt 
Le bescherrnen en die zijn gediend met de aangifte van strarbare feiten, in deze (kunnen) 
samenvallen. 
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kingspunt voor het recht van het slachtoffer om informatie te verschaffen. 23I  
In de tweede plaats is de aangifte door het slachtoffer bij uitstek het 

moment waarop ook andere belangrijke rechten van het slachtoffer, in de zin 
van aanspraken, voor het eerst in het vizier komen en zullen moeten worden 
gerespecteerd232  voorzover dat niet op gespannen voet staat met de meer 
algemene opsporings- en vervolgingsbelangen. Dat zal in het algemeen wei-
nig problemen opleveren omdat de belangen van het slachtoffer op het mo-
ment van aangifte meestal wel zullen samenvallen met de doelen van het 
strafproces, dan wel daarmee nauwelijks of niet zullen conflicteren. 

Toch is dat laatste bepaald niet uitgesloten. Zo kan worden gewezen op 
de overwegingen die ten grondslag liggen aan de nieuwe Vianwijzing beje-
gening slachtoffers van zedendelicten'. Uitgangspunt van de voorganger van 
deze aanwijzing (richtlijnen De Beaufort) was, dat de met seksuele misdrij-
ven gepaard gaande ernstige inbreuken op de persoonlijke levenssfeer van de 
slachtoffers rechtvaardigden, dat er bijzondere aandacht werd besteed aan de 
bejegening van deze slachtoffers en dat deze slachtoffers zoveel mogelijk 
werden ontzien om secundaire victimisatie te voorkomen. Dat kon zelfs zó-
ver gaan, dat aan de belangen van deze slachtoffers zwaarder werd getild dan 
aan de opsporings- en vervolgingsbelangen in die zin, dat werd aanvaard dat 
aangiftes konden worden ingetrokken (als het slachtoffer zich met wenste 
bloot te stellen aan de voorzienbare gevolgen die het onderzoek voor hem 
zou hebben) of dat slachtoffers anderszins de loop van het strafproces kon-
den beinvloeden. Bijvoorbeeld door te weigeren zich aan een medisch on-
derzoek te onderwerpen, zodat — wegens het ontbreken van voldoende be-
wijs voor bijvoorbeeld verkrachting — een lichter delict ten laste moest wor-
den gelegd. 233  In de Vianwijzing bejegening slachtoffers van zedendelicten' 
wordt niet getornd aan het uitgangspunt dat de bejegening van slachtoffers 
van zedendelicten bijzondere aandacht verdient (integendeel), maar wordt 
tegelijkertijd benadrukt dat dit niet te zeer ten koste mag gaan van het belang 
van de materiele waarheidsvinding. Voor wat betreft de gevallen waarin de 
belangen van het slachtoffer mogelijkerwijs met stroken met het opsporings-
belang, dient het (kortgezegd) niet !anger vanzelfsprekend te zijn dat de be- 

231 Zie par. 5.4 en 5.5.1 
232 Dat draagt niet alleen bij tot het voorkomen van onnodig (extra) leed bij het slachtoffer, 

maar kan voorts (indirect) bijdragen tot het vergroten van het maatschappelijke draag-
vlak van de strafrechtpleging. Dat laatste is dan misschien niet het primaire doel van een 
respectvolle bejegening van slachtoffers, maar is, gezien de onderlinge afhankelijk-
heidsverhouding tussen slachtoffers en het opsporingsapparaat (wat betreft de aangifte 
van bepaalde delicten), zeker niet onbelangrijk. 

233 Zie ook Justitiele Verkenningen 3.01, p. 33. 
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langen van het slachtoffer altijd voor moeten gaan of dat het opsporingsbe-
lang anderszins wordt opgeofferd aan de meer specifieke belangen van het 
slachtoffer, maar dat zoveel mogelijk dient te worden voorkomen dat de be-
langen van het slachtoffer en het opsporingsbelang elkaar wederzijds uit-
sluiten of aan elkaar in de weg staan. In de aanwijzing wordt dan ook ruim 
aandacht besteed aan bijvoorbeeld de gewenste specifieke deskundigheid en 
hoedanigheid van functionarissen die zijn belast met de behandeling van 
aangiftes van zedendelicten. Voorts worden daarin richtlijnen gegeven om-
trent andere randvoorwaarden, zoals de plaats waar het slachtoffer diens ver-
klaring kan afleggen; het toestaan van de aanwezigheid van een vertrou-
wenspersoon; de bejegening van het slachtoffer; de wijze waarop de verkla-
ring wordt vastgelegd; het zo mogelijk waarborgen van de anonimiteit van 
het slachtoffer en het voorkomen van ongewenste confrontaties met de ver-
dachte; het informeren, adviseren en begeleiden van het slachtoffer en het 
zoveel mogelijk betrekken van het slachtoffer bij afwegingen en keuzes met 
betrekking tot deze en andere punten; het inschakelen van hulpverleningsin-
stanties; het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van alle betrokke-
nen en het in dat verband betrachten van uiterste terughoudendheid bij de 
voorlichting — over met name zedendelicten — aan de pers. 

Daarmee lijkt te worden erkend dat in het bijzonder het slachtoffer van 
een ernstig delict met de grootst mogelijke zorg dient te worden omringd, i.c. 
in het kader van diens aangifte. Niet alleen vanuit het oogpunt dat het straf-
proces zo min mogelijk onnodige (extra) schade dient te berokkenen aan het 
slachtoffer, maar ook vanuit het oogpunt dat daarmee tevens de andere doe-
len van het strafproces zijn gediend (vgl. de onderlinge afhankelijkheidver-
houding van het opsporings- en vervolgingsapparaat en het slachtoffer: een 
correcte bejegening van slachtoffers kan bijdragen tot het vergroten van het 
draagvlak voor de strafrechtpleging en de bereidheid tot het doen van aan-
giftes, ondanks dat niet is uit te sluiten dat het leed dat het slachtoffer heeft 
ervaren, daarmee nog eens extra wordt uitvergroot). 

De vraag is nog wel of in deze kan worden volstaan met aanwijzingen. 
Ter illustratie kan worden gewezen op de spanningsverhouding tussen de 
eventuele wens van het slachtoffer om anoniem te blijven en anderzijds het 
verdedigingsrecht — en in dat verband het belang van de interne openbaar-
heid en de informatiefunctie van de tenlastelegging — maar ook de andere 
belangen die zijn betrokken bij de eerste (kern)functie van het strafproces. 234  
Gezien de verstrekkende consequenties die de anonimiteit van de aangifte 
kan hebben voor het strafproces en de beginselen die daaraan ten grondslag 

234 Zie par. 5.1, de inleiding. 
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liggen, lijkt wettelijke regeling van deze kwestie voor de hand te liggen. Wat 
dat betreft kan een parallel worden getrokken met de `bedreigde-getuigen-
regeling' van art. 226a e.v. Sv. 235  

Het is hier met de plaats om te lang stil te staan bij de slachtofferrechten 
als zodanig. Daarvoor zij verwezen naar de desbetreffende subparagrafen. 
Hier wordt in de eerste plaats beoogd te illustreren dat, ondanks dat de aan-
gifte in verschillende opzichten een cruciaal moment is of kan zijn voor het 
slachtoffer, hij in die fase nog niet kan beschikken over, en wellicht nog on-
voldoende op de hoogte is van diens andere participatierechten (in de zin van 
bevoegdheden) waarmee hij de loop van het proces tot op zekere hoogte kan 
beinvloeden. Wat betreft zijn aanspraak op een correcte bejegening en het 
uitgangspunt dat er zoveel mogelijk rekening dient te worden gehouden met 
diens belangen, is hij m.a.w. grotendeels aangewezen op de bereidheid van 
het opsporings- en vervolgingsapparaat om daar serieus werk van te =ken. 
Aangezien de aangifte door het slachtoffer meestal diens entree-ticket vormt 
voor het strafproces, 236  verdient het aanbeveling om ook wat betreft de aan-
giftefase niet langer te volstaan met rechten in de zin van aanspraken. Er is 
veel voor te zeggen om ook de aangiftefase te omringen met extra waarbor-
gen en processuele voorzieningen waarmee een optimale naleving van deze 
slachtofferrechten (in de zin van aanspraken) wordt bevorderd dan wel kan 
worden afgedwongen, teneinde te voorkomen dat deze rechten te zeer blij-
ven steken in de sfeer van vrijblijvendheid of symboliek. 237  Daarbij moet 
met name worden gedacht aan een voorziening voor slachtoffers om hen — 
onder bepaalde voorwaarden — de mogelijkheid te verschaffen bij een hoger 
orgaan (het OM) hun beklag te doen over de wijze waarop ze in het kader 
van hun aangifte zijn bejegend, 238  dan wel een verzoek in te dienen om (de 
gevolgen van) een bepaalde handelwijze ongedaan te maken of bepaalde 

235 Zie voor een uitgebreidere behandeling van de kwestie `anonieme aangifte' (de voor- en 
nadelen daarvan, de mogelijke aanhaking bij de wettelijke regeling inz. bedreigde ge-
tuigen, etc.) het eerste interimrapport, deelrapport 'De positie van slachtoffers in het 
strafproces', par. 8. 

236 Zoals betoogd vormt de aangifte door het slachtoffer, dan wel elk ander eerste moment 
waarop het slachtoffer bij het strafproces wordt betrokken c.q. het strafrechtelijk appa-
raat met het slachtoffer wordt geconfronteerd, diens toegangsbewijs tot het strafproces. 
Daarmee wordt onderstreept dat de processuele rechtspositie niet (langer) wordt ont-
leend aan diens hoedanigheid van benadeelde partij die zich met een vordering heeft 
gevoegd, maar aan diens hoedanigheid van slachtoffer als zodanig. 

237 Voor een verdere uitwerking van een dergelijk stelsel van waarborgen en voorzieningen 
in het kader van de aangiftefase zij verwezen naar subpar. 5.3 (het recht op gratis bij-
stand) en naar par. 4.4. 

238 Bijvoorbeeld als ze bij het doen van een aangifte zijn afgescheept of anderszins grof of 
onheus zijn bejegend. 
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voornemens tegen te houden. Daarmee wordt de intentie die spreekt uit o.m. 
de `aanwijzing bejegening slachtoffers zedendelicten', ook processueel 
hardgemaakt en overstijgt het `recht van spreken' van het slachtoffer het ka-
rakter van een (passieve) aanspraak, ook in de allervroegste fase van het 
strafproces. 

Uiteraard is ook hier niet gezegd dat de belangen of wensen van het 
slachtoffer altijd de doorslag zullen geven, of dat elke vorm van teleurstel-
ling altijd geheel is uit te sluiten. Wel wordt daarmee bevestigd dat deze be-
langen zwaar genoeg wegen om ze te verdisconteren in het stelsel van 
checks and balances zoals dat geldt voor de hele loop van het strafproces, 
inclusief de daarbij behorende processuele bevoegdheden waarover de parti-
cipanten in dat verband (moeten) kunnen beschikken en de daarmee corms-
ponderende responsieplichten van het strafrechtelijk apparaat. Gegeven de 
onderlinge afhankelijkheidsverhouding van het strafrechtelijk apparaat en 
het slachtoffer, dragen dergelijke processuele voorzieningen en waarborgen 
in de aangiftefase er tevens toe bij, dat (potentiele) slachtoffers zich verze-
kerd weten van een volwaardige — in plaats van een afgeleide — juridische 
positie in het strafproces, hetgeen het draagvlak voor de strafrechtpleging en 
de bereidheid tot het doen van aangiftes aanzienlijk kan vergroten. 

5.5.3 	Het slachtoffer als getuige 

Wat betreft de rol van het slachtoffer als getuige in het strafproces, kan in 
grote lijnen worden voortgeborduurd op hetgeen in de vorige paragraaf is 
opgemerkt en betoogd omtrent de aangifte van een delict door het slachtof-
fer. Het gaat in beide gevallen om kwesties die vanuit het oogpunt van het 
toetsingsmodel dat is gelintroduceerd in de inleiding, paragraaf 5.1, enigszins 
uit de toon vallen. Het betreft hier immers geen slachtofferrechten ten aan-
zien waarvan moet worden getoetst of ze zodanig kunnen worden afgeba-
kend of procedureel kunnen worden ingekaderd in het strafproces, dat ze niet 
onaanvaardbaar in conflict komen met de (andere) functies van het strafpro-
ces. De invalshoek is hier een andere. Hier is (andersom) de vraag aan de 
orde in hoeverre de strafrechtpleging zelf zodanig procedureel kan of moet 
worden vormgegeven, dat daarmee (tevens) voldoende recht wordt gedaan 
aan de belangen van de participanten in het strafproces, en meet in het bij-
zonder aan de belangen van het slachtoffer. Toegespitst op het getuigenver-
hoor betekent dit, dat de belangen die met het getuigenverhoor worden ge-
diend (de materiele waarheidsvinding) en de waarborgen die daaromtrent 
voor de verdachte gelden (de interne openbaarheid, het recht om zich te ver-
weren tegen een getuigenverklaring, het recht om de betrouwbaarheid van 
een getuigenverklaring aan te vechten, etc.) moeten worden afgewogen tegen 
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de belangen van het — al dan niet getraumatiseerde — slachtoffer.. Tot deze 
laatste categorie belangen kunnen bijvoorbeeld worden gerekend: het belang 
om correct en empatisch te worden bejegend; het belang om onwenselijke 
face to face confrontaties met de verdachte te vermijden; het belang om niet 
onnodig te worden belast met herhaalde (pijnlijke) ondervragingen; het be-
lang om niet te hoeven vrezen voor represailles van de kant van de verdachte 
of voor andere inbreuken op de persoonlijke levenssfeer; en het eventuele 
belang om anoniem te blijven (uit ervaring en onderzoek blijkt overigens dat 
het zelden voorkomt, dat het slachtoffer anoniem wenst te blijven). 

De vraag is nu, of in deze kan worden volstaan met de huidige aanwij-
zingen239  en de bedreigde-getuigen-regeling (de huidige art. 226a e.v. Sv), of 
dat daarnaast een bijzondere regeling is gewenst voor getraumatiseerde 
slachtoffers en voor slachtoffers die om andere redenen een confrontatie met 
de verdachte uit de weg willen gaan. Immers, het geldende recht biedt 
weliswaar ruimte voor gehele en gedeeltelijke anonimiteit in de verschillen-
de fasen van het strafproces, 24°  maar zodra de getuige door de R-C 24 ' wordt 
opgeroepen en verplicht is om te verschijnen, is anonimiteit van de getuige 
nog slechts mogelijk voorzover dat in de sleutel van de bescherming van 
bedreigde getuigen kan worden gezet (afgezien van art. 187, 187d en 288 
s v242). In het eerste interimrapport wordt vooralsnog niet gekozen voor een 
speciale wettelijke regeling inzake het anonieme slachtoffer. 243  Alhoewel dat 
niet met zoveel woorden wordt gezegd, speelt daarbij op de achtergrond een 
rol dat in de voorstellen voor een nieuwe regeling omtrent de getuige in het 
strafproces (zoals geformuleerd in het daarop betrekking hebbende deelon- 

239 Zie met name de hierboven besproken `aanwijzing slachtoffers zedendelicten'. 
240 Zie A.L.J. van Strien, a.w. (eerste interimrapport Strafvordering 2001), par. 8 en m.n. 

par 8.4. 
241 In het huidige recht kan de R-C in het kader van een GVO getuigen oproepen en ver-

plichten te verschijnen. In onze voorstellen dient de bevoegdheid om gedurende het 
vooronderzoek getuigen op te roepen en te verplichten om te verschijnen, eveneens ex-
clusief aan de RC te worden voorbehouden, zij het niet langer in het kader van een 
GVO (dat in onze voorstellen wordt afgeschaft) maar in het kader van een mini-
instructie. 

242 Art. 187-2 jo. art. 187d zien op de geheimhouding van de getuigenverklaring i.v.m. 
mogelijke consequenties voor de uitoefening van het ambt of beroep van de getuige 
(bijvoorbeeld i.g.v. undercover-agenten) of i.v.m. een zwaarwegend opsporingsbelang 
(b.v. het risico dat een ander opsporingsonderzoek gevaar loopt); art. 187-1 jo. 288-1-b 
zien op de consequenties die een getuigenverhoor op de terechtzitting kan hebben voor 
de gezondheidstoestand van de getuige. Ms het risico bestaat dat de gezondheidstoe-
stand van de getuige wordt geschaad door een getuigenverklaring op de zitting, kan de 
getuigenverklaring worden afgenomen door de R-C. 

243 Zie A.L.J. van Strien, a.w. (eerste interimrapport Strafvordering 2001), par 8.4. 
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derzoek244) al voldoende zou zijn voorzien in de bescherming van (tevens) 
de specifieke belangen van slachtoffers die als getuigen worden gehoord. 245  
Echter, de betreffende deelonderzoeken hebben primair betrelcking op de 
positie van de getuige in het eindonderzoek en reppen slechts zijdelings over 
de positie van de getuige in het vooronderzoek. 246  In het deelrapport omtrent 
de `normering van de opsporing' (zie elders in dit interimrapport) wordt wel 
aandacht besteed aan de positie van de getuige in het vooronderzoek. Ook 
daarin wordt, evenals in de bovengenoemde deelrapporten, als uitgangspunt 
aanvaard dat, naast het onderzoeksbelang en het verdedigingsbelang, ook de 
belangen van (kwetsbare) getuigen — zoals getraumatiseerde slachtoffers — 
een rol dienen te spelen bij de vraag hoe de regeling van het getuigenverhoor 
in i.e. het vooronderzoek vorm moet worden gegeven. Zo wordt gesteld dat 
voor de vraag of de verdediging aanwezig moet kunnen zijn bij het horen 
van de getuige door de politie, ook de belangen van de getuige een rol kun-
nen spelen. Hoewel dat niet expliciet wordt uitgesproken, geldt dat laatste 
ook voor het geval de R-C het slachtoffer oproept als getuige in het kader 
van een mini-instructie, en het slachtoffer (dus) verplicht is om te verschij-
nen. 

Nu uit de voorstellen in de bovengenoemde deelrapporten mag worden 
afgeleid, dat in de regeling omtrent het getuigenverhoor (zowel in het eind-
onderzoek als in het vooronderzoek) ook de belangen van de getuigen dienen 

244 A. den Hartog, `De getuige in het strafprocesrecht; voorstellen voor een nieuwe rege-
ling' (hoofdstuk 7 van het Eerste interimrapport Strafvordering 2001). 

245 Zo worth omtrent de vraag of het wenselijk is een specifieke regeling te treffen voor het 
slachtoffer als getuige, verwezen naar het betreffende deelonderzoek van Den Hartog. 
Zie A.L.J. van Strien, um., par. 2.2.3, onder het kopje `Geen specifieke regeling voor 
het slachtofer als getuige'. 

246 Vgl. par. 6 van het deelrapport van Den Hartog. Daarin wordt geconstateerd dat er zo-
wel intemationaal als nationaal sprake is van een groeiende aandacht voor de getuige, 
hetgeen Cr toe heeft geleid dat de getuige niet langer alleen wordt gezien als instrument 
voor de waarheidsvinding, maar ook als procesdeelnemer met eigen belangen, waarmee 
rekening moet worden gehouden. Echter, de daarop geente voorstellen voor een nieuwe 
regeling hebben alleen betrekking op de positie van de getuige in het eindonderzoek, 
waarbij is gekozen voor een open regeling teneinde het mogelijk te maken bij belangen-
afwegingen rekening te houden met de concrete omstandigheden van het geval (zie par. 
5.1. 'Llitgangspunten'). Zie voorts par. 9.5 van het deelrapport: `Voorstellen voor een 
Nederlandse regeling'. Daarin wordt o.m. voorgesteld art. 288-1-b (zie boven) te wijzi-
gen in die zin, dat naast het evt. risieo voor de gezondheid van de getuige, ook andere 
redenen in de weg kunnen staan aan het oproepen van de getuige op de zitting. Zoals: de 
veiligheid van de getuige of een ander persoon, dan wel de vrees voor de ontwrichting 
van het gezinsleven of het sociaal-economisch bestaan van de getuige of deze andere 
persoon. Met dat alles kunnen tot op zekere hoogte ook de belangen van het slachtoffer 
als getuige worden veilig gesteld, zij het dat deze voorstellen — als gezegd — zich beper-
ken tot de positie van de getuige in het eindonderzoek. 
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te worden ingecalculeerd, inclusief het specifieke belang van het slachtoffer 
om niet secundair te worden gevictimiseerd, lijkt een speciaal beschermings-
regime voor de slachtoffergetuige niet nodig. Voorwaarde is dan wel dat de 
bescherming van de belangen van de getuigen niet wordt beperkt tot de be-
scheming van bedreigde getuigen (zoals nu nog het geval is), maar dat er 
tevens ruimte is om ook rekening te houden met het belang van het slachtof-
fer om bijvoorbeeld met onnodig te worden geconfronteerd met de verdachte 
en/of niet onnodig te worden belast met herhaalde ondervragingen. 247  (vgl. 
paragraaf 3.3). 

Dat vereist tegelijkertijd toereikende voorzieningen om de betrouw-
baarheid van de afgelegde verklaringen te waarborgen, ter compensatie van 
de (eventueel uit dat beschermingsregime voortvloeiende) beperking van het 
recht van de verdediging om zich te verweren tegen de getuigenverklaring of 
de betrouwbaarheid daarvan aan te vechten. 248  Wat dat betreft kan worden 
aangesloten bij de systematiek zoals die geldt in het kader van de huidige 
bedreigde-getuigen-regeling. 

Voorts werd in de vorige subparagraaf al vastgesteld, dat het horen van 
het slachtoffer (als getuige) speciale vaardigheden vereist. Met name ge-
traumatiseerde slachtoffers zullen niet alleen correct en empatisch dienen te 
worden bejegend om secundaire traumatisering te voorkomen, ook zal er 
rekening mee moeten worden gehouden dat de herinneringen van het slacht-
offer als gevolg van diens traumatische ervaringen kunnen zijn vertekend of 
vertroebeld, dan wel door verdringing hiaten kunnen vertonen. 249  Het horen 
van getraumatiseerde slachtoffers dient dan ook, zowel met het oog op het 
voorkomen van secundaire traumatisering, als met het oog op de betrouw-
baarheid van de verklaring, bij voorkeur te worden overgelaten aan speciale 
professionals. Het verdient aanbeveling de regelgeving in de aanwijzingen 
daaromtrent (vg!. opleidingseisen, protocollering, etc.) aan te scherpen, naar 

247 In het kader van het beschermingsregime voor getuigen zullen dus (desgewenst) voor-
zieningen moeten kunnen worden getroffen die het mogelijk maken herhaalde onder-
vragingen tot een noodzakelijk minimum te beperken, face to face confrontaties tussen 
slachtoffer en verdachte te vermijden, etc. Daarbij kan worden gedacht aan aparte 
wachtruimtes, voorzieningen als beeldverbindingen, video-opnames (of eventueel ver-
vormde geluidsopnames) van ondervragingen van het slachtoffer en dergelijke. Daarbij 
kan worden aangehaaktt bij (de praktijk in het kader van) de huidige bedreigde-
getuigen-regeling. 

248 Zie elders in dit interimrapport, het hierboven genoemde deelrapport 'de normering van 
de opsporing', par. 2.4.2, onder het kopje `getuigen'. 

249 Zie E. Rassin in Justitele Verkenningen, 3.01, P.  67. 
Zie voorts hetgeen hieromtrent is gemeld (over de `aanwijzing slachtoffers van zeden-
delicten') in de vorige subpar. inz. de aangifte door het slachtoffer. 
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het voorbeeld van de `aanwijzing opsporing seksueel misbruik in afhanke-
lijkheidsrelaties'. 250  

5.5.4 	Het recht van het slachtoffer om zich als benadeelde te voegen in 
het strafproces; consequenties voor het vooronderzoek. 

Gegeven de huidige stand van het recht, kan men zich afvragen of het 
slachtoffer dat zich als benadeelde voegt in het strafgeding, eigenlijk wet kan 
worden beschouwd als een participant in het strafproces. Het betreft hier 
immers een vordering tot schadevergoeding waaraan een civielrechtelijk 
strijdpunt ten grondslag ligt. Het feit dat de vordering (uit doelmatigheids-
overwegingen en/of als tegemoetkoming aan het slachtoffer) in een moeite 
wordt meegenomen in het strafproces, doet daar niets aan af. Zo bezien is er 
sprake van een parallelle behandeling van twee afzonderlijke zaken met een 
eigen specifiek karakter, waarvoor alleen plaats is — zo wordt van oudsher 
aangenomen — voorzover deze zaken niet aan elkaar in de weg staan of el-
kaar wederzijds onaanvaardbaar doorkruisen. De loop en de uitkomst van het 
strafproces mag er in ieder geval niet (wezenlijk) door worden beInvloed. 251  

Hoewel dat laatste tot op zekere hoogte kan worden onderschreven, kan 
voor het overige met deze voorstelling van zaken (zoals we hiervoor reeds 
betoogden) niet langer worden volstaan. Schadevergoeding in het kader van 
het strafproces heeft een ruimere betekenis gekregen dan het enkele oplossen 
van een strijdpunt tussen twee partijen, zowel in de beleving van het (poten-
tiele) slachtoffer zelf, als ook in de wet. Zo kan uit de (wetsgeschiedenis 
van) de regelgeving omtrent het schadefonds geweldsmisdrijven en de scha-
devergoedingsmaatregel in het kader van het strafproces worden afgeleid, 
dat inrniddels een publieke verantwoordelijkheid wordt aanvaard om rechts-
herstel voor het slachtoffer te bewerkstelligen die verder reikt dan het doen 
van een uitspraak in een puur civielrechtelijk geschilpunt. 

Aan het aanvaarden van deze publieke verantwoordelijkheid, al dan niet 
in de context van het strafgeding, is een (langdurige) maatschappelijke, poli-
tieke en juridische discussie voorafgegaan, waarop hier niet nader zal wor-
den ingegaan. Daarvoor zij verwezen naar de uitgebreide literatuur die over 
deze kwestie handelt. 252  Hier is primair aan de orde de vraag of en hoe deze 
publieke verantwoordelijkheid kan worden ingebed in het strafproces zonder 
daarmee in conflict te komen met de (andere) functies van het strafproces. 

250 Zie par. 1.2. 
251 Anders gezegd: de vordering is accessoir aan het strafgeding. 
252 Zie voor een overzicht A.L.1. van Strien a.w. (Ee rste interimrapport Strafvorde 

2001), par. 3. 
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Wat dat betreft kan worden aangehaakt bij de participatierechten van het 
slachtoffer. Daarvoor geldt, zoals werd betoogd, dat de reikwijdte daarvan 
weliswaar wordt begrensd door andere publieke belangen die zijn verdis-
conteerd in de functies van het strafprocesrecht, maar dat binnen die 'band-
breedte' aan het slachtoffer processuele bevoegdheden kunnen worden toe-
gekend die eventueel consequenties kunnen of zelfs moeten hebben voor de 
inrichting, en dus ook voor de loop of zelfs voor de uitkomst van het straf-
proces. 253 

Datzelfde kan naar onze opvatting worden gezegd van het recht om zich 
als benadeelde te voegen in het strafproces. Dat wil zeggen, dat dat recht in 
onze ogen eveneens als participatierecht kan worden betiteld in de zin zoals 
dat begripsmatig en systematisch is afgebakend in paragraaf 5.4. Vertaald 
naar het recht op schadevergoeding in het kader van het strafproces, betekent 
dat laatste dat dit recht is te ontrafelen in: 
— Rechten in de zin van processuele aanspraken' 

Dat wil in dit geval zeggen: de aanspraak dat de officials zich zullen 
beijveren om — binnen de geldende marges — de voorwaarden te schep-
pen opdat het slachtoffer (desgewenst) schadeloos wordt gesteld. Deze 
`aanspraak' heeft, wat betreft de vooronderzoeksfase, o.m. zijn beslag 
gelcregen in de Instructies' voor de officials in de `aanwijzing slachtof-
ferzorg' . Wat betreft het eindonderzoek kan bijvoorbeeld worden ge-
dacht aan de `instructie' dat het slachtoffer tijdig op de hoogte dient te 
worden gebracht van het tijdstip van de zitting (vgl. art. 51f en 413-2 
Sv) of van het eventueel afzien van de vervolging (art. 51f-3 Sv) en van 
beslissingen in het kader van of na het aanwenden van rechtsmiddelen 
door de verdachte. 254  
Hiermee is overigens niet gezegd dat de rechten van het slachtoffer in 
de zin van `aanspraken' slechts zouden zijn af te leiden uit de instructies 
voor de officials; 

— Rechten in de zin van processuele `bevoegdheden' 
Dat wil zeggen: het recht om zich in het strafproces als benadeelde te 
voegen (art. 51a Sv), en alle daarmee samenhangende bevoegdheden 
die het Wetboek van Strafvordering aan het slachtoffer toekent. Zoals: 
het recht om een opgave van de inhoud van de vordering en evt. bewijs- 

253 Vgl. hetgeen in de inleiding (par. 5.1) is uiteengezet over de rol van de tweede kern-
functie van het strafproces. 

254 Andere Instructies' in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht 
die betrekking hebben op de schadeloosstelling van het slachtoffer, zien primair op de 
protocollering van de gang van zaken en op de begrenzing van de `bandbreedte' waar-
binnen de officials dienen te blijven. Vgl. art. 36f-2,6 Sr en art. 361-2,3 Sv. 
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stukken in te dienen (art. 51b Sv en art. 334-1 Sv), het recht om in ver-
band daarmee (onder voorwaarden) de processtuklcen in te zien (art. 51 
d Sv), het recht om zich juridisch te doen bijstaan of zich te laten verte-
genwoordigen door een advocaat (art. 51e Sv), het recht om zich te 
doen bijstaan door een tolk (art. 334-2 Sv), het recht om de getuigen of 
deskundigen vragen te stellen, zij het alleen m.b.t. de vordering tot 
schadevergoeding (art. 334-3 Sv), het recht om de vordering toe te 
lichten, d.w.z. het recht om informatie te verschaffen als `steunbe-
voegdheid' in de zin van paragraaf 5.5.1 (art. 334-4 S v) en het (al dan 
niet zelfstandige) recht op hoger beroep indien de vordering niet is toe-
gewezen (art. 421-3,4 Sv). 

De rechten van het slachtoffer in de zin van processuele bevoegdheden zijn 
in subparagraaf 5.4 omschreven als participatierechten. De functie daarvan 
is, zo werd vastgesteld, dat het slachtoffer zijn belangen onder de aandacht 
van de officials moet kunnen brengen, opdat deze daarmee rekening kunnen 
houden, voorzover de bandbreedte die wordt begrensd door de (overige) 
functies van het strafproces en de eigen verantwoordelijkheid van de offici-
als in deze, dat toelaat. Wat betreft het recht van het slachtoffer om zich als 
benadeelde te voegen in het strafproces, vallen daarbij een paar dingen op. 

In de eerste plaats, dat er voor het eindonderzoek in ruime mate is voor-
zien in wettelijk genormeerde tarticipatierechten' met het oog op de scha-
deloosstelling van het slachtoffer 255 , terwijl het recht op schadevergoeding in 
de context van het vooronderzoek veeleer het karakter heeft van een recht in 
de betekenis van `aanspraak'. Anders gezegd: het slachtoffer heeft geduren-
de het vooronderzoek geen formeel geregelde `participatierechten' om zijn 
schadeloosstelling anders dan op de zitting veilig te stellen of uit te lokken, 
en is daarmee grotendeels afhankelijk van de bereidheid van de officials om 
hem daartoe op weg te helpen, zij het dat deze laatsten in deze wel zijn ge-
bonden aan bepaalde `instructies'. 

In de tweede plaats springen, wat betreft het eindonderzoek, twee crite-
ria in het oog die een belangrijke rol spelen voor de afgrenzing van de band-
breedte die de ruimte laat om rekening te houden met de belangen van het 

255 Hoewel Cr op de processuele inkadering van deze rechten wel het den en ander valt af Le 
dingen en Cr ook in de concrete toepassingsmogelijkheden nog wel jets valt te verbete-
ren. Zie A.L.J. van Strien, a.w. par. 9. 
Zie ook hierboven par. 4.2. 
Zie voorts R. Kool en M. Moerings, De Wet Terwee; evaluatie van juridische knelpun-
ten, Deventer 2001, o.m. par. 4.3, 5.10 en 6.9. 
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slachtoffer (i.c. het belang om schadeloos te worden gesteld), te weten: de 
benadeelde is slechts ontvankelijk in zijn vordering 
— voorzover de verdachte strafrechtelijk wordt veroordeeld (art. 361-2-a 

Sv) en de geleden schade rechtstreeks is toegebracht door het bewezen-
verklaarde feit (art. 361-2-b Sv); 

— en voorzover de vordering naar het oordeel van de rechtbank van zo 
eenvoudige aard is, dat ze zich leent voor behandeling in het strafgeding 
(art 361-3 Sv). 

Deze criteria zijn behandeld in het eerste interimrapport (deelonderzoek `de 
positie van het slachtoffer in het strafproces', paragraaf 9) dat betrekking had 
op het eindonderzoek. Vertaald naar het toetsingsmodel dat in de inleiding 
(paragraaf 5.1) werd geintroduceerd, werd in dat deelonderzoek in de eerste 
plaats betoogd, dat de voorwaarde dat de geleden schade rechtstreeks moet 
zijn toegebracht door het bewezenverklaarde feit, te ver gaat. Het zou kort-
gezegd niet in strijd met de (overige) functies van het strafproces hoeven te 
zijn, indien ook de 'connexe' schade, die indirect het gevolg is van het be-
wezenverklaarde feit, voor vergoeding in aanmerking zou komen, mits dat 
gepaard gaat met adequate procedurele voorzieningen en (materiele) maat-
staven. 

In de tweede plaats werd gesteld, dat het 'clear-case-criterium' van art. 
361-3 Sv een te gemakkelijke opening lijkt te bieden om de zaak te verwij-
zen naar de civiele rechter, waarmee het in de weg lijkt te staan aan de op-
dracht om het strafproces beter af te stemmen op de pretentie dat schadeher-
stel een van haar doelstellingen is. Betoogd werd (zij het in wat andere 
woorden) dat het niet in strijd hoeft te zijn met de (overige) functies van het 
strafrecht, indien het 'clear-case-criterium' van art. 361-3 S v wat genereuzer 
zou worden toegepast. Om te voorkomen dat het strafgeding, waarin de da-
der centraal staat, te zeer zou worden belast met bewijscomplicaties omtrent 
de aard en de hoogte van de vordering, zou bijvoorbeeld kunnen worden uit-
geweken naar een latere schadestaatprocedure. Daarmee zouden het belang 
van het slachtoffer (om in de context van het strafproces schadeloos te wor-
den gesteld) en de andere functies van het strafproces met elkaar in even-
wicht kunnen worden gebracht. 

Wat daar ook van zij, in die voorstellen wordt een appel gedaan op de 
wetgever en/of de rechter om, wat betreft het afbakenen van de `bandbreed-
te' (waarbinnen rekening kan worden gehouden met de belangen van het 
slachtoffer), niet alle heil te zoeken in het beperken van de rechten van het 
slachtoffer, maar om vooral ook te streven naar aanvullende processuele en 
materiele oplossingen die enerzijds geen onaanvaardbare inbreuk opleveren 
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voor de kernfuncties van het strafproces, en anderzijds optimaal recht doen 
aan de belangen van het slachtoffer. Zoals in de inleiding (paragraaf 5.1) 
werd gesteld, veronderstellen de maatschappelijke waarden en belangen die 
zijn verdisconteerd in de tweede kernfunctie van het strafprocesrecht, niet 
alleen een zekere terughoudendheid aan de zijde van de overheid (het doel 
heiligt niet alle middelen). Soms veronderstelt de zorgplicht van de overheid 
in deze een meer actieve opstelling. 

Aangezien het onderhavige deelonderzoek primair betrelcicing heeft op 
het vooronderzoek, zal hier niet langer (inhoudelijk) worden stilgestaan bij 
hetgeen in het eerste interimrapport is betoogd omtrent de bovenbesproken 
kwesties. Met deze zijsprong is vooral beoogd te illustreren dat de invals-
hoek waarvoor in de inleiding (paragraaf 5.1) is gekozen, zijn diensten kan 
bewijzen voor de afweging van de in het geding zijnde belangen. Niet in die 
zin dat deze invalshoek van doorslaggevende betekenis zou zijn voor de uit-
eindelijke uitkomst van die belangenafweging. Maar wel in die zin dat 
daarmee een evenwicht kan worden bereikt door in een eventueel belangen-
conflict niet zozeer het ene belang aan het andere op te offeren, maar door de 
betrokken belangen op zodanige wijze te vertalen in procedurele rechten of 
ze anderszins procedureel in te kaderen, dat ze elkaar niet (langer) uitsluiten 
of aan elkaar in de weg staan. 256  

Terugkerend naar het onderwerp van deze subparagraaf (de consequenties 
van het recht op schadevergoeding voor het vooronderzoek) betekent deze 
benaderingswijze, dat zal moeten worden nagegaan of het recht op schade-
vergoeding ook in het vooronderzoek gepaard kan gaan met zodanige pro-
cessuele bevoegdheden en/of zodanig processueel kan worden ingepast in 
het vooronderzoek, dat daarmee de belangen van het slachtoffer ook in die 
fase van het strafproces optimaal worden gediend, zonder daarmee in con-
flict te komen met de andere functies van het strafproces. Daarbij is niet uit-
gesloten dat het verschil in karakter van het eindonderzoek respectievelijk 
het vooronderzoek consequenties kan hebben voor de tandbreedte' waar-
binnen het slachtoffer in het vooronderzoek respectievelijk in het eindonder-
zoek kan participeren om zijn recht op schadevergoeding te effectueren. 257  
Zo is het denkbaar dat deze bandbreedte in het vooronderzoek niet op de-
zelfde wijze als in het eindonderzoek hoeft te worden begrensd door het 

256 Zie ook hetgeen hieromtrent is opgemerkt bij de bespreking van de `aanwijzing slacht-
offers van zedendelicten', in subpar. 5.5.2 (De aangifte door het slachtoffer). 

257 Zie voor het verschil in karakter van het eindonderzoek resp. het vooronderzoek, en de 
gevolgen die dat kan hebben voor de omvang en de vormgeving van de slachtoffer-
rechten, subpar. 5.5.1 (Het recht om informatie te verschaffen). 
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hierboven besproken 'clear-case-criterium' of het uitgangspunt dat alleen de 
schade die rechtstreeks verband houdt met het bewezenverklaarde feit, voor 
vergoeding in aanmerking komt (zie onder). Anderzijds kan men zich afvra-
gen of het verschil in karakter van het eindonderzoek respectievelijk het 
vooronderzoek noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat het slachtoffer 
alleen in het kader van het eindonderzoek dient te beschildcen over formeel 
geregelde participatierechten teneinde diens recht op schadevergoeding te 
kunnen verzilveren. 

Voor een antwoord op deze vragen zal eerst aan de hand van het huidi-
ge recht in grote lijnen de positie van het slachtoffer in het vooronderzoek 
worden geschetst en zal tevens worden nagegaan in hoeverre daarin verande-
ring zal komen tengevolge van het door ons voorgestelde drie-sporen-stelsel. 
Vervolgens zal worden onderzocht in hoeverre die veranderende positie er 
toe bijdraagt, dan wel uitsluit, dat diens belangen inzake schadeherstel opti-
maal worden gediend. Tenslotte zullen aan de hand daarvan enkele voor-
stellen worden geformuleerd. 

Uit het huidige recht vloeit een inspanningsplicht voort voor de opsporings-
ambtenaren en het OM om al in de vooronderzoeksfase aan te sturen op 
schadeherstel indien het slachtoffer daarmee is gebaat. 258  Daar zijn goede 
gronden voor die kunnen worden herleid tot het ultimum-remedium-karakter 
van het strafrecht, het uitgangspunt `minimale interventie is optimale inter-
ventie', het beginsel dat bij samenval van reparatoire en punitieve doelen 
dient te worden gekozen voor de reparatoire variant, het uitgangspunt dat 
onnodige extra schade of leed tengevolge van het strafproces dient te worden 
voorkomen en andere hieronder te bespreken uitgangspunten die samenhan-
gen met de tweede kemfunctie van het strafprocesrecht. In de praktijk leidt 
deze inspanningsverplichting er veelal toe dat op informele wijze wordt be-
middeld, waarna de zaak geen strafrechtelijk vervolg krijgt. 

Aan de eerste (kern)functie van het strafproces zijn overwegingen te 
ontlenen die bij een dergelijke gang van zaken een rol kunnen en moeten 
spelen. Het betreft kwesties als: heeft de schadevergoeding, naast het repa-
ratoire karakter daarvan, tevens voldoende punitieve lading die in verhou-
ding staat tot het gepleegde delict en de schuld van de dader? Komen de be-
langen die zijn verdisconteerd in de eerste (kem)functie van het strafproces 
(zoals de materiele mraarheidsvinding, het verdedigingsrecht en het recht op 
een eerlijk proces op tegenspraak voor een onafhankelijke rechter) niet te 

258 Vgl. de Aanwijzing slachtofferzorg van het College van P-G's d.d. 29-6-1999 (opvolger 
van de Richtlijn Terwee) en de voorwaardelijk-sepot-praktijk in dat verband. 
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zeer in het gedrang als de verdachte al in een vroegtijdig stadium van het 
onderzoek de vervolging `afkoope met een schadevergoeding terwijl nog 
geenszins vaststaat dat hij het delict heeft gepleegd, e.g. dat er sprake is van 
de vereiste mate van schuld? 

Dergelijke vragen rechtvaardigen het uitgangspunt dat buitengerechte-
lijke afdoening in bovenstaande zin alleen op zijn plaats is i.g.v. niet al te 
ingewikkelde zaken, d.w.z. zonder noemenswaardige bewijsproblemen, 
waarbij tevens sprake is van relatief lichte delicten. Daarbij dringt zich een 
parallel op met de zgn. derde-spoor-zaken, eenvoudige zaken die in onze 
voorstellen buitengerechtelijk kunnen worden afgedaan door het OM in de 
vorm van een 0M-sanctie. 259  In die voorstellen zijn voorts de transactie en 
het voorwaardelijk sepot in dit derde spoor geIntegreerd, zodat er ook op 
systematische gronden veel voor te zeggen is vormen van buitengerechtelij-
ke afdoening die zien op de schadeloosstelling van het slachtoffer (zoals het 
voorwaardelijke sepot), te beperken tot deze `derde-spoor-zaken'. De voor-
stellen omtrent dit derde spoor lijken daar trouwens toe te dwingen. 

Ook aan de tweede (kern)functie van het strafproces zijn overwegingen te 
ontlenen die in verband met de onderhavige kwestie een rol kunnen en 
moeten spelen. Daarbij kan worden gedacht aan het belang van een snelle 
procedure, het belang van een efficiente inzet van beperkte middelen, en het 
belang dat geen onnodig leed of schade wordt berokkend aan de betrokke-
nen. 

Aan de andere kant moet worden gewezen op het belang van differenti-
atie in de waarborgen waarmee het strafproces wordt omldeed (naar de mate 
van de ingrijpendheid van de gevolgen daarvan voor de verdachte) en voorts 
het belang van de externe openbaarheid. Daarmee lijkt te worden bevestigd 
dat buitengerechtelijke afdoening de voorkeur kan verdienen, maar dat zeker 
niet elk delict daar zonder meer voor in aanmerking komt. 

Daarnaast kunnen, afgezien van het recht op schadevergoeding, ook de 
andere belangen en rechten van het slachtoffer zowel samenlopen met de 
wenselijkheid om aan te sturen op een buitengerechtelijke afdoening, als 
daaraan in de weg staan. Vgl. enerzijds het recht ow te worden beschermd 
tegen secundaire victimisatie — die gepaard kan gaan met een vervolgproce-
dure — en het recht op een snelle afdoening van de zaak, die beide een alter-
natieve afdoening wenselijk kunnen maken. Maar anderzijds het recht ow te 
kunnen participeren in het strafproces of het recht ow te spreken op een 

259 Zie nader deelrapport 1 van dit interirnrapprt. 
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openbare zitting (met het oog op genoegdoening of herstel van het geschokte 
vertrouwen) waaraan een buitengerechtelijke afdoening in de weg staat. 

Bij dat alles moet worden bedacht dat slachtoffers, blijkens victimolo-
gisch onderzoek, veelal zwaarder tillen aan een begripvolle en serieuze beje-
gening, dan aan het recht op (volledige) schadevergoeding. Dat betekent met 
dat schadevergoeding geen functie of betekenis zou hebben voor de leed-
verwerking van het slachtoffer. Echter, schadevergoeding als zodanig is 
daarvoor enerzijds niet altijd voldoende, en anderzijds met altijd haalbaar. 
Zo blijkt, dat in veel gevallen vooral het feit dat schade wordt vergoed in de 

context van het strafproces bijdraagt tot een effectieve verwerking van het 
conflict. 260  En voorts dat de wetenschap dat hijzelf in het kader van het straf-
proces serieus wordt genomen, in die zin dat er inspanningen worden ver-
richt om te zorgen dat de dader betaalt (ook al leidt dat vaak niet tot schade-
vergoeding), voor het slachtoffer vaak belangrijker is dan de hoogte van de 
schadevergoeding. 

De doelen van het strafproces (waaronder schadeherstel en het voorko-
men van onnodig extra teed en schade) vereisen dus dat de officials deze en 
andere belangen van het slachtoffer mee laten wegen bij de keuzes voor de 
ene of andere wijze van afdoening (i.c. al dan niet buitengerechtelijk). Daar 
staat tegenover dat de belangen die zijn verdisconteerd in het door ons voor-
gestelde drie-sporen-stelsel, daarvoor slechts beperkte ruimte laten. Zoals 
hierboven bleek, dwingt die systematiek ertoe de buitengerechtelijke afdoe-
ning (in de vorm van een sepot met als voorwaarde dat het slachtoffer scha-
deloos wordt gesteld) te beperken tot, en te integreren in het derde spoor. 
Daarmee wordt ook de invloed die het slachtoffer kan doen gelden wat be-
treft de vraag welke afdoeningsmodaliteit de voorkeur verdient, aan banden 
gelegd. Immers, het type delict is doorslaggevend voor de vraag welk spoor 
moet worden gevolgd en van dat laatste hangt af of een buitengerechtelijke 
afdoening tot de mogelijkheden behoort. De eventuele voorkeur van het 
slachtoffer voor een buitengerechtelijke afdoening speelt daarbij slechts een 
betrelckelijke rol. Alleen i.g.v. grensgevallen tussen derde-spoor-zaken en 
tweede-spoor-zaken kan de stem van het slachtoffer in deze een factor van 
betekenis zijn. Afgezien daarvan kan het slachtoffer geen invloed uitoefenen 
op de vraag welk spoor moet worden gevolgd. 

Daaruit blijkt, dat het belang van de — in het driesporenmodel verdis-
conteerde — differentiatie in de waarborgen waarmee het strafproces dient te 
zijn omgeven, er aan in de weg kan staan dat er rekening wordt gehouden 

260 Zie bijvoorbeeld Justitiele Verkenningen 3.01, p 29 (onderzoek B&A-groep naar de 
tevredenheid van slachtoffers over slachofferzorg en de regelgeving Terwee). 
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met de wensen van het slachtoffer (i.c. wat betreft de afdoeningsmodali-
teit). 261 

Voorzover er (wel) sprake is van een derde-spoor-delict, lijkt er wat 
meer ruimte te zijn om rekening te houden met de gevoelens en de wensen 
van het slachtoffer in deze. Het OM kan in dat geval kiezen uit verschillende 
altematieven. De OvJ kan de verdachte de opdracht geven met het slachtof-
fer tot overeenstemming te komen over een schadeloosstelling (een rechtsfi-
guur die vergelijkbaar is met de `gedragsvoorwaarde' bij het huidige voor-
waardelijke sepot) maar het is ook denkbaar dat een schadevergoedingsplicht 
wordt opgelegd als een onherroepelijke strafrechtelijke sanctie, eventueel in 
combinatie met een (andere) punitieve sanctie (vgl. de huidige schadever-
goedingsmaatregel in het kader van de Wet Terwee). Gegeven het door ons 
voorgestelde drie-sporen-stelsel, geldt dat laatste niet alleen voor het eerste 
en het tweede spoor, maar ook voor het derde spoor. Immers, als er sprake is 
van een derde-spoor-delict kan het OM zonder rechterlijke tussenkomst be-
paalde OM-sancties (m.u.v. vrijheidsbenemende sancties) opleggen waarin 
het Wetboek van Strafrecht voorziet, inclusief de schadevergoedingsmaatre-
gel van art. 36f Sr. Dat betekent dat, indien het slachtoffer te kennen heeft 
gegeven zijn schade te willen verhalen in het kader van het strafproces, maar 
tegelijkertijd weinig voelt voor een schadevergoedingsregeling of een scha-
debemiddelingspoging als gedragsvoorwaarde voor de verdachte, het OM 
daarmee rekening kan en ook moet houden en dient te kiezen voor het alter-
natief van een schadevergoedingsplicht als onherroepelijke sanctie. 

Benadrukt zij nog eens, dat de grondslag en de doelen van de strafrech-
telijke handhaving van de rechtsorde kunnen samenvallen met die van een 
reparatoire sanctie (i.e. schadevergoeding). Als met een schadevergoedings-
plicht zowel de belangen van het slachtoffer, als de doelen en de grondslag 
van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde worden gediend, dan 
dient — mede met het oog op het ultimum-remedium karakter van het straf-
recht — de voorkeur uit te gaan naar een schadevergoedingsplicht. 262  Hoewel 
dit uitgangspunt met name in de fase die voorafgaat aan de eventuele te-
rechtzitting, bepaald nog geen gemeengoed blijkt te zijn, mag worden aan-
genomen dat daarin verandering zal komen nu er wat dat betreft binnen jus-
titie een zekere cultuuromslag plaatsvindt. Voor terughoudendheid in deze is 
al helemaal geen plaats meer als de wetgever het OM bevoegd zou maken in 
het kader van het derde spoor zelfstandig bepaalde sancties op te leggen 

261 Dat laat onverlet dat ook de rechter in het eerste en tweede spoor de mogelijkheden 
heeft om een op herstel gerichte afdoening te bevorderen. Vgl. de gedragsvoorwaarden 
bij een (gedeeltelijk) voorwaardelijke veroordeling. 

262 Vgl. hierboven par. 4.2. 
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waarin het Wetboek van Strafrecht voorziet, waaronder ook de schadever-
goedingsmaatregel. 

Aan de andere kant dient het OM, evenals dat geldt voor de rechter, te 
beoordelen in hoeverre de schadevergoeding(smaatregel) voldoende punitie-
ve lading heeft om recht te doen aan de (andere) gronden en de doelen van 
het strafrecht. Voorzover dat niet het geval is, dient hij een aanvullende straf 
op te leggen die daarin voorziet. Voorkomen moet dus worden dat er in dat 
geval een andere straf wordt opgelegd die in de plaats komt van schadever-
goeding. 

Resumerend: gegeven het voorgestelde drie-sporen-stelsel, zal het OM in het 
derde spoor de schadeloosstelling van het slachtoffer kunnen gieten in de 
vorm van een gedragsvoorwaarde, en daarmee een prestatieplicht voor de 
verdachte in het leven roepen om — evt. langs de weg van bemiddeling — met 
de verdachte tot overeenstemming te komen over de te vergoeden schade. In 
dat geval kan hij tevens een aanvullende sanctie opleggen, maar hij kan dat 
ook achterwege laten. Dat alles onder de ontbindende voorwaarde dat niet 
aan de voorwaarden (schadevergoeding) wordt voldaan. 263  Dat wil zeggen, 
dat indien niet aan deze gedragsvoorwaarden wordt voldaan, wordt overge-
stapt naar het tweede spoor en dat ook de eventueel door het OM opgelegde 
aanvullende sanctie daarmee vervalt: de zaak wordt dan in zijn geheel aan de 
rechter voorgelegd. 

Het OM kan in onze voorstellen ook kiezen voor een schadevergoeding 
in de zin van het huidige art. 36f Sr (de schadevergoedingsmaatregel), 
eventueel in combinatie met een andere sanctie. In dat geval heeft de scha-
devergoedingsplicht niet het karakter van een gedragsvoorwaarde om een 
(andere) strafrechtelijke sanctie te voorkomen, maar van een onherroepelijke 
strafrechtelijke sanctie, die evenals een boete normaal kan worden geexecu-
teerd, zij het dat de verdachte daarvan in beroep kan gaan bij de rechter. 

Een punt van aandacht is nog wel of, gelet op art. 6-1 EVRM 264, de art. 
51a e.v. Sv zodanig kunnen worden opgerekt dat ook het OM bevoegd wordt 
verklaard zich in het kader van de buitengerechtelijke afdoening (het derde 
spoor) uit te spreken over een civiele claim van de benadeelde. 265  Aangeno- 

263 Zie het deelrapport 'De Buitengerechtelijke Afdoening'. 
264 Zie art. 6-1 EVRM : `Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen 

(...) heeft een ieder recht op een eerlijke openbare behandeling van zijn zaak, binnen 
een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is in-
gesteld. (...)' 

265 Voorop staat overigens, dat — ongeacht de hierboven gerefereerde lcritische opmerlcin-
gen over het al te gemakkelijk inroepen van het 'clear case criterium' — de vordering 
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men mag worden dat het recht op beroep bij de rechter tegen een dergelijke 
OM-beschikking (een recht dat zowel toekomt aan de verdachte als aan het 
slachtoffer266) voldoende waarborgen biedt om aan de eisen van art. 6-1 
EVRM te voldoen. 

Aan de hand van deze schets kunnen conclusies worden getrokken omtrent 
de vraag hoe het recht op schadevergoeding procedureel moet worden inge-
past in het vooronderzoek en welke participatierechten in deze aan het 
slachtoffer kunnen en moeten worden toegekend. 

Eerste-spoor-delicten en tweede-spoor-delicten veronderstellen in onze 
voorstellen per definitie een behandeling door de rechter, zodat buitenge-
rechtelijke afdoening in die gevallen niet tot de mogelijkheden behoort, ook 
al zou daar de voorkeur van het slachtoffer naar uitgaan. Positief gefonnu-
leerd: buitengereclitelijke afdoening in de vorm van een gedragsvoorwaarde 
(Lc. schadeherstel) is in onze voorstellen alleen mogelijk in geval van een 
derde-spoor-delict. Voorzover daarvan sprake is, dient de voorkeur van het 
slachtoffer voor een van beide varianten van schadeherstel in het kader van 
het derde spoor (schadeherstel in de vorm van een gedragsvoorwaarde, dan 
wel in de vorm van een onherroepelijke schadevergoedingsmaatregel), een 
belangrijke rol te spelen bij de uiteindelijke keuze. In de regelgeving omtrent 
het derde spoor dient daartoe een voorziening te worden getroffen, die voor-
schrijft dat het slachtoffer in deze dient te worden gehoord, en waarin het 
slachtoffer de processuele bevoegdheid wordt toegekend om dat recht zo 
nodig af te dwingen. Vanzelfsprekend moet ook de verdachte worden ge-
hoord. 

Voorts ligt het voor de hand dat het slachtoffer, met het oog op deze 
schadeafwiklceling in de sfeer van de buitengerechtelijke afdoening, tevens 
moet kunnen beschikken over de processuele bevoegdheden waarover het 
onder het huidige recht ook al kan beschikken, zij het dat deze bevoegdhe-
den in huidige recht in het teken staat van een behandeling van diens vorde-
ring op de zitting. 

Overigens valt er ook iets voor te zeggen de beide boven beschreven 
varianten onder te brengen in een vereenvoudigde modaliteit van afdoening 
in het derde spoor. Zo is denkbaar dat ook de `schadevergoedingsmaatreger 
wordt gegoten in de vorm van een gedragsvoorwaarde onder ontbindende 

van het slachtoffer geen al te ingewikkelde bewijsproblemen mag opleveren. Is dat wel 
het geval dan zal de civiele rechter moeten worden ingeschakeld. Denkbaar is ook dat 
voor ingewikkelde gevallen een speciale voorziening in het kader van het strafproces 
wordt gecrenerd, bijvoorbeeld een schadestaat-procedure. 

266 Vgl. naar huidig recht art. 421 Sv. 
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voorwaarde (in plaats van in de vorm van een onherroepelijke strafrechtelij-
ke sanctie). Daarmee vallen beide varianten van schadeafwikkeling in het 
kader van het derde spoor onder een regime van aanpak, beleid en regelge-
ving. Dat zou de duidelijkheid en het speciale, in zekere zin informele en 
veelal consensuele karakter van schadeafwikkeling in het kader van het 
vooronderzoek wellicht ten goede kunnen komen. Dat hoeft voorts niet ten 
koste te gaan van de flexibiliteit in die zin, dat het OM ook in die constructie 
kan Iciezen voor een afdoeningsvariant die het meest recht doet aan de be-
langen, wensen en mogelijkheden van de betrokken partijen. Nadeel is ech-
ter, dat bij het niet nakomen van de voorwaarden de zaalc automatisch ver-
schuift naar het tweede spoor en steeds door de rechter zal moeten worden 
afgehandeld, terwij1 in het geval het OM een schadevergoedingsmaatregel 
kan opleggen (in de zin van art. 36f Sr) deze sanctie op de gebruikelijke wij-
ze kan worden geexecuteerd. Dat scheelt een instantie. Een ander nadeel is 
dat daarmee de systematiek die ten grondslag ligt aan het derde spoor (het 
OM moet in beginsel alle sancties van het Wetboek van Strafrecht kunnen 
opleggen, m.u.v. vrijheidsbenemende sancties), wordt doorkruist. Dat pleit 
ervoor toch vast te blijven houden aan de mogelijkheid om te kunnen kiezen 
voor beide bovenbesproken varianten van afdoening: schadeafwilckeling als 
gedragsvoorwaarde onder ontbindende voorwaarde, respectievelijk schade-
vergoeding als onherroepelijke strafrechtelijke sanctie. 

Gegeven het feit dat schadevergoeding in de vorm van een buitengerechte-
lijke afdoening in onze voorstellen slechts mogelijk is in het derde spoor, 
kan men stellen dat het eventuele belang van het slachtoffer om zijn schade 
door middel van een buitengerechtelijke afdoening vergoed te krijgen, maar 
daarnaast ook het ultimum-remedium-beginsel en het uitgangspunt 'mini-
male interventie is optimale interventie', i.g.v. eerste- en tweede-spoor-
delicten moeten wijken voor andere belangen. Zoals het belang om te diffe-
rentieren in de waarborgen waarmee het strafproces moet zijn omringd 
(d.w.z.: meer rechtsbescherming naar gelang de gevolgen van het strafproces 
voor de verdachte ingrijpender kunnen zijn); het belang van de externe 
openbaarheid, dat wordt gediend met een openbare zitting en dat zwaarder 
telt naarmate de rechtsorde ernstiger is geschokt; het belang van een grondig 
onderzoek op een openbare zitting indien de bewijsvoering complicaties op-
levert; en andere belangen die zijn verdisconteerd in het door ons voorge-
stelde drie-sporen-stelsel. 

In de inleiding van deze subparagraaf werd echter gesteld, dat eventuele 
belangenconflicten bij voorkeur niet dienen te worden opgelost door het ene 
belang aan het andere op te offeren, maar dat deze belangenconflicten een 
inspanningsverplichting in het leven roepen om de conflicterende belangen 
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zodanig procedureel vorm te geven of in te kaderen, dat ze niet langer on-
derling onverenigbaar zijn of aan elkaar in de weg staan, waardoor beide 
belangen optimaal kunnen worden gediend. Dat werd geillustreerd aan de 
hand van (onze stellingname over) het clear-case-criterium en het uitgangs-
punt dat in het kader van het strafproces slechts die schade wordt vergoed 
die rechtstreeks voortvloeit uit het bewezenverklaarde feit. 

De vraag is nu, of aan de hand van deze benaderingswijze ook het be-
langenconflict tussen enerzijds het belang dat de schadevergoeding zoveel 
mogelijk dient te worden afgehandeld in het voortraject van het strafproces 
of via alternatieve trajecten (mits gewenst), en anderzijds de andere belangen 
die daaraan in de weg staan (voorzover het eerste- en tweede-spoor-delicten 
betreft), op een andere wijze kan worden opgelost dan door het eerstge-
noemde belang op te offeren aan de laatstgenoemde belangen. Naar ons oor-
deel kan die vraag bevestigend worden beantwoord. 

In de eerste plaats kan daarbij worden gewezen op de figuur `uitgestelde 
vervolging'. De cesuur die voortvloeit uit het voorgestelde drie-sporen-
stelsel, betreffende de vraag of een zaak buitengerechtelijk kan worden afge-
daan, staat er niet aan in de weg dat het OM kan besluiten de vervolging uit 
te stellen, bijvoorbeeld indien hem is gebleken dat de verdachte en het 
slachtoffer zich bereid hebben getoond onderling een schaderegeling te tref-
fen. Die mogelijkheid is niet beperkt tot derde-spoor-delicten, maar kan ook 
i.g.v. een eerste- en tweede-spoor-delict worden toegepast. Met de uitgestel-
de vervolging, in afwachting van de toegezegde schadevergoeding, kan de 
schaderegeling (indien gewenst) buiten het geding worden gehouden als de 
zaak voor de rechter komt. Of de rechter bij de strafoplegging vervolgens 
rekening zal houden met het feit dat de veroorzaakte schade reeds is ver-
goed, is een andere zaak. Dat zal afhangen van de aard van het delict, de 
mate waarin de rechtsorde is geschokt, etc. Aangenomen mag worden, dat de 
gebleken bereidheid om de schade die het slachtoffer heeft geleden, onvoor-
waardelijk te vergoeden, meestal wel zal worden ingecalculeerd in de op te 
leggen straf. 

In de tweede plaats moet worden bedacht, dat buitengerechtelijke af-
doening (door middel van een gedragsvoorwaarde in het derde spoor) in de 
plaats komt van een strafrechtelijke sanctie, met als stok achter de deur dat 
alsnog zal worden vervolgd als niet aan de gedragsvoorwaarde wordt vol-
daan. Dat vormt echter geen beletsel om, zowel i.g.v. een derde-spoor-delict 
als i.g.v. een eerste- of tweede-spoor-delict, al in het voortraject aan te sturen 
op schadevergoeding, ongeacht de strafrechtelijke sanctie die de verdachte 
boven het hoofd hangt, of de afdoeningsmodaliteit waarvoor uiteindelijk zal 
worden gekozen. Deze schadevergoeding komt dus niet bij voorbaat in de 
plaats van een strafrechtelijke sanctie, maar kan — zoals hierboven gesteld - 
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wel een rol spelen bij de uiteindelijke straftoemeting door de rechter of het 
OM. Het is zelfs denkbaar dat de schadevergoeding een rol speelt bij de uit-
eindelijke vervolgingsbeslissing van het OM in die zin, dat het OM alsnog 
kan beslissen af te zien van de vervolging, mede in aanmerking genomen de 
overige omstandigheden van het geval. Het risico dat de verdachte onder 
druk zou kunnen worden gezet om op voorhand al te betalen, ondanks dat 
zijn schuld nog niet is bewezen, is dat licht bezien te verwaarlozen. Omdat 
hem geen (voorwaardelijk) sepot in het vooruitzicht wordt gesteld, kan hij de 
vervolging niet afkopen en kan hij daardoor dus ook niet in de verleiding 
worden gebracht om te zwichten voor eventuele druk terwijl nog niet vast-
staat dat hij schuldig is aan het hem ten laste gelegde feit. De bezwaren die 
bijvoorbeeld kleven aan de huidige transactiepraktijk, spelen m.a.w. geen 
rol. Daar doet niet aan af dat het OM, gegeven de (overige) omstandigheden 
van het geval, in samenhang met het feit dat de verdachte de veroorzaakte 
schade heeft vergoed, alsnog kan besluiten de vervolging af te blazen. In dat 
geval heeft de verdachte het immers niet in eigen hand gehad of de zaak al 
dan niet zou worden vervolgd, omdat er eenvoudigweg geen toezegging is 
gedaan dat de zaak zou worden geseponeerd indien aan de voorwaarden zou 
worden voldaan. Daarin schuilt nu juist het essentiele verschil met het voor-
waardelijk sepot. 267  

Een risico dat de verdachte wel loopt, is, dat hij (daartoe eventueel aan-
gespoord door het OM) de schade van het slachtoffer vergoedt, terwijl op de 
zitting blijkt dat hij moet worden vrijgesproken, bijvoorbeeld omdat het be-
wijs op onrechtmatige wijze is verkregen of omdat het bewijs niet geheel 
rond is te krijgen. Echter, dergelijke gevallen zullen zich in de praktijk 
zelden voordoen. Daar komt nog bij dat schuldbekentenis die ligt besloten in 
de bereidheid om de schade van het slachtoffer te vergoeden, met in alle op-
zichten ziet op de `schuld' zoals die moet worden vastgesteld in het strafpro- 

267 Overigens moet wel het risico worden onderkend dat hiermee de deur op een Icier wordt 
gezet voor vormen van voorwaardelijk sepot die in onze ogen nu juist uit eerste- en 
tweede spoortrajecten dienen te worden geweerd. Het OM zou immers in de verleiding 
kunnen komen om niet alleen te wijzen op een mogelijke strafreductie, maar tevens te 
zinspelen op een eventueel sepot teneinde de verdachte aan te sporen om toch vooral 
werk te maken van de schadevergoeding. Het is de vraag of dat gevaar helemaal is te 
beteugelen. Wellicht moet worden gedacht aan (beleids)regels in aanwijzingen of richt-
lijnen, waarin wordt geregeld dat het (behoudens derde-spoor-zaken) niet is toegestaan 
op voorhand een (voorwaardelijk) sepot in het vooruitzicht te stellen. Maar afgezien 
daarvan moet worden aanvaard dat het risico van oneigenlijk gebruik van het sepot-
wapen nooit helemaal is `weg te regelen'. Tot op zekere hoogte mag worden aangeno-
men dat het OM in deze de eigen professionele verantwoordelijkheid kent en daar ook 
naar zal handelen. 
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ces, terwijl het voorts kan voorkomen dat de rechter niet eens toekomt aan 
de schuldvraag en de verdachte al op andere gronden vrijuit gaat. Dat de 
verdachte wordt vrijgesproken betekent dus niet noodzakelijkerwijs dat hij 
onverschuldigd heeft betaald. Het uitgangspunt dat in het kader van het 
strafproces slechts die schade wordt vergoed die (rechtstreeks) voortvloeit 
uit het bewezenverklaarde feit (art. 361-2-a, b Sv), is hier in die zin dus niet 
relevant. Voorts betreft het een schuldbekentenis uit vrije wil, dat wit zeggen 
een schuldbekentenis die niet is afgedwongen door een in het vooruitzicht 
gesteld sepot. 

Deze invalshoeken bieden de politie en het OM de ruimte om aan te 
sturen op een schaderegeling in de voorfase van het strafproces, dan wel via 
een alternatief traject, zonder daarmee het driesporenstelsel op de helling te 
zetten. Belangrijk daarbij is, dat het vooronderzoek veel minder dan het 
eindonderzoek gebonden is aan een strakke formalisering van de af te leggen 
trajecten, de te maken afwegingen of te nemen beslissingen en het tijdpad 
dat moet worden afgelegd (vg!. subparagraaf 5.5.1). Het relatief informele 
karalcter van het vooronderzoek biedt de ruimte om het slachtoffer en de 
verdachte vrijer en opener tegemoet te treden dan in het eindonderzoek mo-
gelijk is, waarmee de weg open ligt voor schade- en rechtsherstel op maat, 
dat wil zeggen voor conflictoplossingen die zijn toegesneden op de omstan-
digheden van het geval en de wensen en mogelijkheden van beide `partijen'. 
Deze vormen van rechtsherstel komen dus niet in de plaats van strafrechte-
lijke sancties, maar dat wit nog niet zeggen dat er bij de uiteindelijke straf-
toemeting of zelfs de vervolginsbeslissing geen rekening zou mogen (of 
zelfs moeten) worden houden met de gebleken bereidheid van de verdachte 
om de schade van het slachtoffer te vergoeden. Voor dat laatste zijn goede 
gronden aan te voeren, die o.m. kunnen worden ontleend aan de ratio die ook 
ten grondslag ligt aan de schadevergoedingsmaatregel: bij samenval van pu-
nitieve en reparatoire doelen dient schadevergoeding, eventueel gedeeltelijk, 
in de plaats te komen van een andere punitieve sanctie. Dat biedt goede aan-
knopingspunten om de bovenbesproken `informele vormen van schadeher-
stel op maat niet alleen voor lief te nemen of toe te juichen, maar zelfs te 
bevorderen, bijvoorbeeld door — als incentive voor de verdachte 268  — in de 
richtlijnen voor strafvordering (of straftoemeting) voor te schrijven, dat de 
gebleken bereidheid van de verdachte om tot een schaderegeling te komen, 

268 Daarmee wordt de schaderegeling tevens in de sfeer van het strafrecht in de zin van 
`bevelsrecht' getrokken. Zie voor een nadere uitwerking van deze zienswijze par. 5.11. 
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dient te worden verdisconteerd in de vordering en/of in de strafoplegging. 269  
Daarmee wordt tevens de rechtszekerheid (de `berekenbaarheid') voor de 
verdachte gediend en wordt voorts nog een ander belang gediend, te weten 
het belang dat de beperkte middelen en de beperkte zittingscapaciteit zo ef-
fectief en zo efficient mogelijk worden ingezet. Immers, een `informele 
schaderegeling in de voorfase van het strafproces of via een alternatief tra-
ject betekent dat de schadekwestie niet hoeft te worden behandeld op de zit-
ting. 

Met dat alles wordt geen afbreuk gedaan aan de belangen die worden 
gediend met het driesporenstelsel. Immers, een eerste- of tweede spoor-delict 
wordt geen derde-spoordelict als er een Informele' schaderegeling wordt 
getroffen, en zal worden vervolgd en berecht volgens het OM-beleid en de 
regels die voor die delicten gelden. Voorts zal de strafmaat afhangen van de 
ernst van het delict en de mate waarin de rechtorde is geschokt, ongeacht of 
al dan niet een schaderegeling is getroffen. Dat een eventuele `informele' 
schaderegeling vervolgens geheel of gedeeltelijk in mindering wordt ge-
bracht op de op te leggen straf doet daar niets aan af, aangenomen dat ook de 
schadevergoeding in het kader van het strafproces een punitieve dimensie 
heeft. 270  Dat laatste kan tot uitdrukking worden gebracht in de strafkortingen 
die als incentive voor de verdachte in de strafvervolgings- of straftoeme-
tingsrichtlijnen worden voorgeschreven, door deze strafkortingen te relateren 
aan zowel het gepleegde delict als het betaalde bedrag. 271  

Het is de vraag of het, afgezien van deze strafvorderings- en straftoe-
metingsrichtlijnen, wenselijk zou zijn de bovenbeschreven constructies nog 
nader wettelijk te regelen, bijvoorbeeld door slachtoffers bepaalde formele 
processuele bevoegdheden toe te kennen om (desgewenst) te kunnen aanstu-
ren op een van deze alternatieve trajecten. Een dergelijke wettelijke regeling 
lijkt niet goed voorstelbaar. Voorts valt met goed in te zien wat daarvan de 
meerwaarde zou zijn, terwijl een nadere formalisering van deze constructies 
wellicht afbreuk zou kunnen doen aan het `informele karakter ervan. Aan-
genomen mag worden dat andere voorzieningen die zijn voorgesteld (bij-
voorbeeld in de subparagrafen betreffende het recht op rechtsbijstand, res-
pectievelijk de aangifte door het slachtoffer), voldoende zullen waarborgen, 
dat het slachtoffer zijn belangen en wensen in deze kenbaar kan maken bij de 

269 Voor een nadere uitwerking van die regeling kan worden gewezen op vergelijkbare 
regelingen in het Duitse en Oostenrijkse recht (vgl. art. 46a van het Duitse StGB). Blij-
kens onderzoek zijn daarmee in die landen goede ervaringen opgedaan. 

270 Zie verder par. 5.11 
271 Vgl. bijvoorbeeld de POLARIS-richtlijnen onder de par. 1.3 `bijzondere onderwerpen', 

eerste subpar. `schaderegeling'. 
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officials, c.q. zijn beklag kan doen over de wijze waarop hij in dat verband is 
bejegend. 

Tenslotte zij er nog op worden gewezen dat, mocht het OM de zaak se-
poneren en er evenmin een schaderegeling is getroffen, het slachtoffer nog 
gebruik kan maken van diens andere participatierechten, bijvoorbeeld om 
zijn beldag te doen over het sepot of om anderszins actie uit te lokken, ten-
einde te bewerkstelligen dat hij zich alsnog als benadeelde kan voegen en/of 
schadeloos kan worden gesteld. 

5.5.5 	Het recht op inzage in het procesdossier 

Het recht op inzage in het procesdossier kan worden beschouwd als een va-
riant van het recht op informatie over de stand van zaken in het strafproces. 
De reden waarom hier, naast de bespreking van het recht om te worden gein-
formeerd (paragraaf5.2), speciaal nog enige aandacht worth besteed aan het 
recht op inzage in de processtukken, hangt samen met het eerder gemaakte 
onderscheid tussen enerzijds de slachtofferrechten in de betekenis van aan-
spraken en anderzijds de slachtofferrechten in de betekenis van processuele 
bevoegdheden (de participatierechten). Op grond van dat onderscheid kan 
het recht om te worden ginfonneerd worden beschouwd als een (passief) 
recht in de zin van aanspraak, maar kan het soms ook in de sleutel van de 
participatierechten worden gezet. Dat laatste geldt in het bijzonder voor het 
recht op inzage in het procesdossier. Enerzijds staat het recht op inzage in de 
processtukken in het teken van de erkenning dat het slachtoffer empatisch en 
correct dient te worden bejegend. In dat verband hebben de officials een in-
spanningsplicht om het slachtoffer zo optimaal mogelijk te betrekken bij, en 
te informeren over de gang van zaken, onder meer door het slachtoffer (des-
gewenst) inzage in de processtukken te verlenen. Daarbij gelden eveneens de 
(rand)voorwaarden en de overige beperkingen waarop in paragraaf 5.2 reeds 
werd geduid, en die consequenties kunnen hebben voor het tijdstip waarop 
en de frequentie waarmee informatie wordt verstrekt aan (nader aan te dui-
den categorieen) slachtoffers, in casu in de vorm van inzage in de proces-
stukken. 

Anderzijds kan het recht op inzage in de processtukken in het teken 
staan, dan wel niet worden losgezien van (andere) processuele bevoegdhe-
den van het slachtoffer. In dat geval kan het worden beschouwd als een 
`steunbevoegdheid'. 

In aanvulling op hetgeen in paragraaf 5.2 is betoogd met betrekking tot 
het recht op informatie in de zin van `aanspraak', zal hieronder nog een en-
kel woord worden gewijd aan het recht op inzage in de processtukken in de 
zin van `steunbevoegdheid'. 
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Het geldend recht kent al van oudsher bepalingen waaraan slachtoffers het 
recht kunnen ontlenen om de processtukken in te zien. 272  Op grond van art. 
51d Sv kan het slachtoffer dat zich met een vordering heeft gevoegd in het 
strafproces, toestemming krijgen om kennis te nemen van de processtukken 
voorzover het daar als benadeelde partij belang bij heeft. 273  En op grond van 
art. 12f Sv kan een belanghebbende, zoals het slachtoffer, die bij het Hof 
beklag doet over het niet vervolgen van een delict, eveneens toestemming 
krijgen om de processtukken in te zien om zijn belangen te kunnen effectue-
ren, voorzover de stuldcen op de zaak betrekking hebben. Afgezien daarvan 
kan nog worden gewezen op de WOB (die meer algemeen voorziet in het 
recht op inzage in stukken van de overheid, waaronder ook processtuk-
ken)274, de Wet bescherming persoonsgegevens (zie paragraaf 5.2) en art. 16- 
2 van de Wet op de politieregisters, op grond waarvan aan benadeelden in-
formatie kan worden verstrekt over de antecedenten van de verdachte ten-
einde in rechte voor hun belangen te kunnen opkomen. 

Art. 51d Sv biedt een goed voorbeeld van een regeling waarin de ver-
schillende betrokken belangen zijn verdisconteerd. Niet alleen de belangen 
van het slachtoffer om zijn schade te kunnen verhalen, maar ook het belang 
van het onderzoek, het belang van de opsporing en vervolging van (andere) 
strafbare feiten, het belang van de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer en andere algemene belangen. Dat wil zeggen dat inzage in de proces-
stukIcen alleen wordt toegestaan voorzover deze andere belangen daaraan 
niet in de weg staan. Het is aan de rechter of het OM om dat in concreto te 
beoordelen. Zij hebben daarbij geen beleidsvrijheid, echter wel een zekere 
beoordelingsruimte: de toesternming `wordt verleend' op het verzoek van de 
benadeelde, maar kan worden geweigerd als daarmee andere beschermens-
waardige belangen in de knel komen. Voorzover het OM de toestemming 
weigert, kan dat door het slachtoffer nog worden aangevochten d.m.v. een 
bezwaarschrift bij de rechtbank. 

Aanvankelijk maakte deze belangenafweging geen deel uit van de be-
paling. Art. 333 van het Wetboek van Strafvordering 1926 (de voorganger 

272 Aanvankelijk was in het ontwerp Wetboek van Strafvordering 1926 niet voorzien in het 
recht van de beledigde partij die zich had gevoegd in het strafproces, om de processtuk-
ken in te zien. Bij amendement van het kamerlid Reijmer kwam daar verandering in. 
Daarmee werd aan een eind gemaakt aan de onzekerheid of de beledigde partij al dan 
niet bevoegd was de processtuklcen in te zien. Zie N.J.M. Kwalcman, a.w. p 159. 

273 Zie voor de vraag wat tot de processtukken moet worden gerekend J.B.H.M. Simmelink 
en Y.G.M. Baaijens- Van Geloven Nervolging en rechtsbescherming' (deelrapport 4), 
in: M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Het vooronderzoek in strafzaken; onder-
zoeksproject strafvordering 2001, tweede interimrapport, Deventer 2001, p. 464 e.v. 

274 Zie ook voorontwerp vierde tranche Awb, afd. 2.3 `Openbaarheid van bestuur'. 
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van art. 51d Sv) bepaalde slechts dat de beledigde partij en haar advocaat de 
processtukken konden inzien voorzover daarmee de voortzetting van de zaak 
filet zou worden opgehouden. 275  Met de nieuwe regeling wordt bevestigd, 
dat, naast het onderzoeksbelang en het belang van de benadeelde partij, ook 
andere publieke belangen en waarden (waarop in onze voorstellen de tweede 
hoofdfunctie van het strafprocesrecht is geconstrueerd m) dienen te worden 
meegewogen bij de afwegingen en de keuzes die in het strafproces moeten 
worden gemaakt. 

Daarop voortbordurend dringen zich, in het licht van het toetsingsmodel 
dat in de inleiding (par 5.1) werd geintroduceerd, twee vragen op. 

Ten eerste: kan en moet het recht op inzage in de processtukken worden 
uitgebreid tot ook de andere (voorgestelde) participatierechten van het 
slachtoffer dan die waarop art. 51 d en art. 12f Sv doelen? 

Ten tweede: dekt de in de art. 51d en 12f Sv ingecalculeerde belangen-
afweging voldoende het risico af, dat het inzagerecht van het slachtoffer in 
strijd zou kunnen komen met de beide kernfuncties van het strafproces? 

De eerste vraag dient in onze ogen bevestigend te worden beantwoord. 
Daaraan doet niet af dat het huidige recht al enkele ingangen biedt om het 
recht op inzage af te dwingen, ook al is art. 51d Sv of art. 12f Sv niet van 
toepassing. De WOB biedt die mogelijkheid. Indien het slachtoffer tijdens 
het vooronderzoek overweegt gebruik te maken van diens participatierech-
ten, heeft het o.g.v. die wet recht op inzage in de processtukken, tenzij de in 
art 10 van deze wet genoemde uitzonderingsgronden van toepassing zijn. 
Art. 10 van die wet voorziet in een belangenafweging die vergelijkbaar is 
met de belangenafweging die in art. 51d en art. 121 Sv is voorgeschreven. 277  

Er zijn in onze opvatting twee redenen om desondanks in het Wetboek 
van Strafvordering te voorzien in een algemeen recht op inzage in de proces-
stukken, als steunbevoegdheid bij de participatierechten van het slachtoffer, 
zoals het recht om de kwaliteit van een opsporingsonderzoek aan te vechten 
en een nieuw opsporingsonderzoek uit te lokken, of het recht om een bepaal-
de onderzoekshandeling uit te lokken. 

De eerste reden is, dat de regeling en de daarin voorgeschreven belan-
genafweging beter zouden kunnen worden toegesneden op de strafrechtelijke 
context en dat een eventuele weigering (van de politie of het OM) om toe-
stemming voor de inzage te verlenen, zou kunnen worden voorgelegd aan de 
strafrechter (vgl. art. 51d-3 Sv). Deze laatste moet beter dan de bestuurs- 

275 Zie N.J.M. Kwakman a.w. p. 159. 
276 Zie de inleiding, par. 5.1. 
277 Zie Van Asbeck in Tekst en Commentaar (Sv), derde druk, p. 140. 

926 



Het slachtoffer in het vooronderzoek 

rechter278  in staat worden geacht om in concreto te beoordelen of het recht op 
inzage al dan niet in conflict komt met de belangen die zijn verdisconteerd in 
de kernfuncties van het strafprocesrecht (zoals het recht op een fair trial en 
het belang van de materiele waarheidsvinding). 

De tweede reden is, dat de eigen procespositie van het slachtoffer dui-
delijker wordt benadrukt en beter uit de verf komt met een eigen recht op 
inzage in het procesdossier. Het slachtoffer onderscheidt zich daarmee van 
andere burgers die belang hebben bij inzage in de processtuldcen, en voor 
wie de WOB de gedigende weg is. Voorts stelt een eigen recht op inzage 
buiten twijfel, dat deze speciale voorziening ziet op een ander type inzage 
(en de belangen die daarmee zijn gemoeid) dan het type inzage waarop de 
WOB doelt. Datzelfde kan ook worden gezegd van het huidige art. 12d Sv 
en art. 12f Sv. 279  

Wat betreft de tweede vraag die hierboven aan de orde werd gesteld, 
valt op dat, i.t.t. het `belang van het onderzoek' (de waarheidsvinding), de 
rechten van de verdachte niet met zoveel woorden zijn opgenomen in de be-
langenafweging die in de art. 51d en 12f Sv wordt voorgeschreven. De vraag 
is nu of het denkbaar is dat het inzagerecht van het slachtoffer zodanig af-
breuk zou kunnen doen aan deze rechten, dat een expliciete referte daarnaar 
in de wettelijk vereiste belangenafweging op zijn plaats zou zijn. Volgens de 
opvattingen van bijvoorbeeld Van Bavel en Verbunt lijkt dat het geval te 
zijn, hetgeen ze afleiden uit een aan de praktijk ontleend voorbeeld. 28°  Aan 

278 Indien een bestuursorgaan in het kader van de WOB weigert de belanghebbende de 
gewenste informatie te verschaffen, kan dat besluit — na een bezwaarschrift — worden 
aangevochten bij de bestuursrechter. De strafrechter speelt in dat geval geen rol, ook 
niet als het de inzage in de processtukken betreft. 

279 Zie overigens voor andere (meer algemene) bezwaren tegen het gebruik van de WOB 
om inzage in de processtukken af te dwingen (en een pleidooi om terzalce een regeling 
op te nemen in het Wetboek van Strafvordering): L.J.A. Damen, 'De toepassing van de 
WOB in de zaak Marianne Vaatstra'; noot bij ABRvS 12 september 2001, nr. 
200100410/1, in AA 51(2002) 4, p. 282-289. Daarin rekent Damen tevens af met het 
reeds jarenlange beleid om in het kader van de WOB selectief, d.w.z. alleen aan bepaal-
de belanghebbenden, informatie te verstrekken. Hoewel dat in strijd was met de WOB, 
heeft de ABRvS dat tot voor kort steeds aanvaard. Pas d.d. 25 april 2000 is de ABRvS 
daar op teruggekomen. Daarmee heeft de aan de informatieverstrekking voorafgaande 
belangenafweging die de WOB voorschrijft, een bijzondere lading gekregen. In het ka-
der van die belangenafweging dient er rekening mee te worden gehouden dat het ver-
streklcen van informatie uit het dossier inhoudt, dat deze informatie voor een ieder 
openbaar wordt. Daar zal 'het belang van het onderzoek' al snel aan in de weg staan, 
zodat het verstrekken van gegevens uit het procesdossier o.g.v. de WOB in de praktijk 
feitelijk onmogelijk is geworden. 

280 C.J. v. Bavel en R.P.G.L.M. Verbunt, `Slachtoffer/getuige in Zedenzaken in Verhoor ter 
Zitting', NJB 20-10-1990, afl. 36, p. 1399 e.v. 
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een slachtoffer van een vermoedelijke verlcrachting, dat van plan was zich te 
voegen in het strafproces, werd door het OM, op haar verzoek, de afschriften 
van alle processtukken toegestuurd, terwijl ze nog als getuige moest worden 
gehoord in het GVO. Volgens Van Havel en Verbunt was daarmee de waar-
heidsvinding niet gediend, omdat het slachtoffer zich op deze wijze optimaal 
kon voorbereiden op het getuigenverhoor, terwijl de verdachte die gelegen-
heid nog niet had gehad. Zo bezien is niet uit te sluiten dat de informatie uit 
het dossier niet alleen kan worden aangewend om de eigen vordering te on-
derbouwen, maar tevens om als belanghebbende getuige (en als opponent 
van de verdachte) de rechtsstrijd tussen de bestraffende overheid en de ver-
dachte te kunnen beinvloeden. 

Afgezien daarvan is evenmin ondenkbaar, dat er op andere manieren 
misbruik wordt gemaakt van de informatie uit het dossier, zoals het voortij-
dig bekend maken van de identiteit van de verdachte, het schenden van de 
reputatie van de verdachte, het zich schuldig maken aan vormen van `opspo-
ring' en eigenrichting, en het publiekelijk `veroordelen' en stigmatiseren van 
de verdachte nog voordat het proces is begonnen. 281  

Echter, beide invalshoeken leveren geen overtuigende argumenten op, 
om de huidige wettelijk voorgeschreven belangenafweging uit te breiden tot 
andere belangen die daarin nog niet zouden zijn ingecalculeerd. Het voor-
beeld van Van Havel en Verbunt kan worden geabsorbeerd onder 'het belang 
van het onderzoek' (de waarheidsvinding) waartegen het inzagerecht moet 
worden afgewogen. En de risico's waar Gutwirth en de Bert op wijzen, kun-
nen worden begrepen onder het privacybelang, dat eveneens reeds deel uit-
maakt van de voorgeschreven belangenafweging. 

Nu ook overigens niet goed yalt in te zien dat het inzagerecht op ge-
spannen voet kan komen te staan met de verdedigingsrechten van de ver-
dachte en diens recht op een fair trial, moet vooralsnog worden aangenomen 
dat de belangenafweging zoals voorgeschreven in art. 51 d en 12f Sv, ook 
volstaat voor een meer algemeen inzagerecht voor het slachtoffer. 

Wet kan nog worden opgemerkt dat sommige belangen die zijn verdis-
conteerd in beide hoofdfuncties van het strafprocesrecht, weliswaar vol-
doende zijn ingecalculeerd in de voorgeschreven belangenafweging, maar 
zijn verpakt in wel zeer open begrippen (vg!. art. 51d-2 Sv: landere] 
zwaarwegende gronden aan het algemeen belang ontleend'). Wellicht zou 
moeten worden overwogen de belangrijkste in het geding zijnde belangen 
meer expliciet op te nemen in de voorgeschreven belangenafweging, tenein- 

281 Vgl. S. Gutwirth en P. de Hert, 'Pen theoretische onderbouwing voor een legitiem straf-
proces', DD 31(200!), afl. 10, p 1048-1087, met name p. 1083, noot 116. 

928 



Het slachtoffer in het vooronderzoek 

de daarmee de officials wat meer houvast te bieden en te voorkomen dat de-
ze belangenafweging te vrijblijvend wordt tengevolge van de discretionaire 
ruimte waarover de officials in dit verband beschikken. Zo is denkbaar dat 
nadere regels worden gegeven omtrent het tijdstip waarop voor het eerst in-
zage in het procesdossier mogelijk is, mede om te voorkomen dat inzage in 
het allervroegste stadium van het opsporingsonderzoek tot afbreukrisico's 
zou kunnen leiden. 

5.6 	De art. 12 Sv procedure. 

Naar geldend recht biedt de art. 12 Sv procedure het slachtoffer en andere 
belanghebbenden de mogelijkheid zich te beklagen bij het gerechtshof indien 
een strafbaar feit met wordt vervolgd of (sinds de wetswijziging van 1 no-
vember 2001) als de vervolging niet wordt voortgezet, bijvoorbeeld na een 
transactie of na een technisch sepot, dan we! een (eventueel voorwaardelijk) 
beleidssepot. 

In subparagraaf 5.4 is toegelicht dat (het doel van) deze voorziening 
systematisch goed past bij onze opvatting dat het slachtoffer slechts op indi-
recte wijze kan participeren in het strafproces. 282  Voor de onderbouwing 

282 Hier zal niet nader worden ingegaan op de wordingsgeschiedenis van art. 12 Sv. Zie 
daarvoor bijvoorbeeld A. Beijer in C.H. Brants e.a. (red.), Legitieme strafvordering; 
rechten van de mens als inspiratie in de 21e eeuw, Antwerpen/Groningen 2001, p. 152 
e.v. Zie over dit onderwerp vooral ook G.J.M. Corstens, Waarborgen rondom het ver-
volgingsbeleid (diss.), Hmuiden 1974. 
Wel zij hier opgemerkt dat onze opvatting, dat aan slachtoffers niet het recht van een 
action directe maar wel het recht van een action indirecte dient te worden toegekend, 
berust op overwegingen die enigszins afwijken van de overwegingen die ten grondslag 
lagen aan het afwijzen van de action civile door de wetgever van 1926. Naar onze op-
vatting behoort het oordeel of er voldoende gronden zijn om tot strafvervolging over te 
gaan (en andere kernbeslissingen gedurende de verschillende fasen van het strafproces) 
te worden overgelaten aan daartoe gekwalificeerde autoriteiten. Zo behoren, met het 
oog op de ingrijpendheid daarvan, burgers niet op willekeurige of ontoereikende gron-
den voor de rechter te kunnen worden gedaagd (zie par 4.2). 
Om een indruk te geven van de opvattingen van de toenmalige regering over deze 
kwestie kan worden gewezen op het volgende (sterk ingekorte) citaat van toenmalig 
Minister van Justitie van Maanen (1927): 
Truist het immers niet tegen al het gevoel van menselijkheid in, dat een particulier 
persoon, alleen omdat hij voorgeeft bij de zaak enig geldelijk belang te hebben, zal 
worden toegelaten om eenen ongelukkigen beklaagden die reeds genoegzaam is gedrukt 
door klagte van het Openbaar Ministerie en de door hetzelve te berde gebrachte be-
wijsmiddelen, nog bloot te stellen, dat de advokaat van de zogenaamde civile partij met 
meerderen klem tegen den beklaagde uitvaart dan dengeen aan wien de wet heeft toe-
vertrouwd om de geschonden regten der maatschappij te doen wreken? (...) en dat alzo 
geene redenen bestaan om de deur te openen, dat soms een persoon uit loutere vijandig- 
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daarvan zij verwezen naar de desbetreffende subparagraaf. Hier kan worden 
volstaan met een korte samenvatting. 

Vooropgesteld moet worden dat de belangen van het slachtoffer moeten 
worden meegewogen in de beslissingen die in de verschillende fasen van het 
strafproces moeten worden genomen. 

Betoogd werd, dat het slachtoffer dan ook moet kunnen beschiklcen 
over adequate processuele bevoegdheden om zijn belangen onder de aan-
dacht van de betroklcen officials te kunnen brengen en/of de rechter te kun-
nen inschakelen om te laten toetsen of zijn belangen in voldoende mate zijn 
meegewogen in de genomen beslissingen. Dat laatste betekent echter niet, 
dat het slachtoffer daarmee als partij kan worden beschouwd in de rechts-
strijd tussen de bestraffende overheid en de verdachte, of dat het slachtoffer 
door middel van diens processuele bevoegdheden bepaalde rechten zou kun-
nen afdwingen t.o.v. een `wederpartif Zijn belangen worden in dat geval 
niet primair afgewogen tegen de rechten en belangen van een wederpartij (in 
het strafproces wordt immers geen partijenconflict uitgevochten zoals dat in 
een civielrechtelijke procedure wel het geval is), maar getoetst aan de pu-
blieke doelen en belangen die zijn verdisconteerd in de functies van het 
straf(proces)recht. Dat geldt ook indien o.g.v. art. 12 Sv een rechter wordt 
geadieerd. Deze zal in concretb moeten beoordelen of de belangen van het 
slachtoffer terecht ondergeschiki zijn geacht aan de belangen die zijn ge-
diend met een sepot, of dat ze zwaarder hadden moeten meewegen gezien de 
eventuele samenval met de (andere) doelen van het strafproces. Daarmee is 
deze procedure te typeren als een action indirecte. 

Zoals in paragraaf 5.4 werd opgemerkt, zijn er goede gronden om (de 
systematiek van) art. 12 Sv niet te beperken tot het beklag omtrent het niet 
vervolgen van een delict, maar deze systematiek uit te breiden tot andere 
(bestaande of nieuwe) participatierechten van het slachtoffer. 2" 

heid en zonder ander belang dan wraakzucht den staat waarin den beklaagde zich vindt, 
tracht te verzwaren.' (Zie bijvoorbeeld S.A.M. Stolwijk, 'Het slachtoffer uit het straf-
proces' in D&D 1977 no. 9, P.  626-635, p.627). 
Het beeld van het wraakzuchtige slachtoffer heeft in onze ogen deze kwestie (ook na-
dien) te zeer beheerst. In de eerste plaats omdat uit victimologisch onderzoek weinig 
blijkt van wraakzucht bij slachtoffers. (Vgl. M.S. Groenhuijsen, Nictimologie in staat 
van verwarring?', NJB 1995, afl. 1, p. 18.) Maar ook al zou uit dat laatste de conclusie 
kunnen worden getrokken dat deze reden door de jaren been ten onrechte is opgevoerd 
om de rol van het slachtoffer te marginaliseren en de action directe af te wijzen, dan nog 
zijn er andere en betere gronden om niet te kiezen voor een action directe. Zie onze 
hierboven gerefereerde opvattingen en de argumenten waarmee in par. 5.4 de kenze 
voor de action indirecte is onderbouwd. 

283 Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs in de vorm van de huidige art. 12 Sv procedure. 
Denkbaar is bijvoorbeeld dat wordt voorzien in een soon strafrechtelijke kort-geding- 
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Dat kan hier als volgt nader worden toegelicht. 
Uit de standpunten die in vorige subparagrafen zijn ingenomen, is af te lei-
den dat het serieus nemen van de belangen van het slachtoffer met zich mee-
brengt, dat de processuele rechtspositie van het slachtoffer gelijke tred dient 
te houden met de groeiende betekenis van het vooronderzoek t.o.v. de andere 
fasen van het strafproces. Analoog aan ons standpunt dat de vervol-
ging(sfase) — mede gezien deze toenemende betekenis van het vooronder-
zoek — in onze ogen niet langer volstaat als het aanknopingspunt voor het 
stelsel van waarborgen waarmee de rechtspositie van de verdachte dient te 
worden omgeven 284, volstaat de vervolgingsfase in onze ogen evenmin als 
aanknopingspunt voor de processuele rechtspositie van het slachtoffer. 
Voorts hebben wij als uitgangspunt aanvaard, dat met langer de voeging als 
benadeelde partij het moment vormt waarop slachtofferrechten een wettelijk 
aangrijpingspunt vinden, maar dat reeds de aangifte van het delict voor het 
slachtoffer, of elk ander moment waarop het strafrechtelijk apparaat voor het 
eerst wordt geconfronteerd met het slachtoffer van het delict, diens 'entree-
ticket' vormt voor het strafproces. Aan de hand van deze stellingnames heb-
ben wij betoogd, dat het slachtoffer al in een eerdere fase van het strafproces 
(dan het moment waarop wordt beslist dat de verdachte al dan met wordt 
vervolgd, respectievelijk het moment waarop het slachtoffer zich voegt als 
benadeelde in het strafproces) moet kunnen beschikken over processuele 
bevoegdheden om zijn belangen onder de aandacht van de officials te bren-
gen, respectievelijk een uitspraak van de rechter uit te lokken over de vraag 
of zijn belangen voldoende hebben meegewogen. In deze voorfase van het 
strafproces kunnen vragen aan de orde komen als: 
— verdient het desbetreffende opsporingsonderzoek al dan niet een hoge 

prioriteit, 
— moet het opsporingsonderzoek achterwege worden gelaten omdat er 

weinig heil van is te verwachten of omdat er andere prioriteiten gelden; 
— verdient een opsporingsonderzoek dat onvoldoende heeft opgeleverd 

om tot een vervolging te kunnen overgaan, zoveel prioriteit dat daarmee 
de extra inspanning wordt gerechtvaardigd om de zaak alsnog voor de 
rechter te kunnen krijgen; 

procedure. Omtrent de wenselijkheid om in het strafprocesrecht te voorzien in een straf-
rechtelijke kort-geding-procedure zal in een later stadium onderzoek worden verricht. 

284 Vgl. J.B.H.M. Simmelink en Y.G.M. Baaijens-van Geloven Nervolging en rechtsbe-
scherming' (vierde deelrapport), in: M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Het voor-
onderzoek in strafzaken (tweede interimrapport Strafvordering 2001), Deventer 2001, p. 
387 e. v. 
Zie ook hiervoor, par. 4.4. 

931 



Het slachtoffer in het vooronderzoek 

— is de kwaliteit van het opsporingsonderzoek zodanig beneden peil ge-
weest, dat het — gezien de prioriteit die het onderzoek geniet — modt 
worden overgedaan of anders moet worden aangepakt (vgl. de hieron-
der te bespreken 'second opinion'). 

Ook in het kader van dergelijke afwegingen dienen de belangen van het 
slachtoffer een rol te spelen en dient het slachtoffer over adequate processu-
ele voorzieningen te kunnen beschikken om dat (eventueel bij de rechter) af 
te dwingen. 

Hierboven is al een enkele keer geduid op een onderscheid dat in deze kan 
worden gemaalct in de processuele bevoegdheden waarover het slachtoffer 
moet kunnen beschikken, te weten: 
— processuele bevoegdheden om zijn belangen onder de aandacht van de 

direct betrokken instantie (politic en/of OM) te kunnen brengen; 
— processuele bevoegdheden waarmee een onafhankelijke rechter kan 

worden ingeschakeld om vanuit een zekere distantie te toetsen of de 
belangen van het slachtoffer voldoende zijn verdisconteerd in de afwe-
gingen en de beslissingen van de direct betrokken instanties. 

Naar huidig recht is er aan het slachtoffer, wat betreft het opsporingsonder-

zoek, slechts een processuele bevoegdheid toegekend in de eerste betekenis 
(vgl. de hieronder te bespreken aanwijzing `tweede beoordeling opsporings-
onderzoek' 285 ), terwijl er wat betreft de vervolgingsfase slechts sprake is van 
een processuele bevoegdheid in de tweede betekenis. 

Zo is in de `aanwijzing tweede beoordeling opsporingsonderzoek' een 
eventuele herbeoordeling van het besluit om te seponeren expliciet uitgeslo-
ten van het systeem van tweede beoordeling, onder verwijzing naar de ande-
re mogelijkheden die daartoe reeds bestaan 286, terwijl de art. 12 Sv procedure 
slechts betrekking heeft op de vervolging en er (ook overigens) niet is voor-
zien in een daaraan voorafgaande processuele bevoegdheid die het slachtof-
fer de gelegenheid verschaft om bij de direct betrokken instantie zelf (het 
OM) zijn belangen in deze kenbaar te maken. 282  

285 In de aanwijzing wordt benadrukt dat deze tweede beoordeling niet mag verworden tot 
een altematieve appelinstantie. 

286 Bedoeld wordt de art. 12 Sv procedure. Zie de `aanwijzing tweede beoordeling ('second 
opinion') opsporingsonderzoek', par. 2: Afbakening. 

287 In de brief van de minister d.d. 25 januari 2001 (Kamerstukken II, 26 436, nr. 12) heeft 
de minister expliciet te kennen gegeven het niet wenselijk of noodzalcelijk te achten om 
voor te schrijven, dat het slachtoffer door de OvJ moet worden gehoord alvorens de be- 
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Naar ons oordeel is er op verschillende gronden veel voor te zeggen om 
enerzijds de art. 12 Sv procedure uit te breiden tot het opsporingsonder-
zoek. 288  En anderzijds voorzieningen te treffen waarin wordt voorgeschreven 
dat het slachtoffer zich, voorafgaand aan een eventuele art. 12 Sv procedure 
(zowel wat betreft de vervolgingskwestie als wat betreft het opsporingson-
derzoek), eerst zal moeten wenden tot het OM. Het OM wordt daarmee in de 
gelegenheid gesteld het voornemen om te seponeren, en/of het voornemen 
om een opsporingsonderzoek achterwege te laten, af te blazen, dan wel niet 
over te doen, nog eens te bezien in het licht van de belangen van het slacht-
offer. 

De redenen voor deze voorgestelde uitbreiding van het huidige stelsel 
zijn te ontlenen aan het verschil in de betekenis (of de ratio) van beide hier-
boven onderscheiden varianten van processuele bevoegdheden. 

De eerste variant staat in onze ogen primair in het teken van de inspan-
ningsverplichting van de officials om in het kader van het strafproces reke-
ning te houden met de belangen van het slachtoffer. Mede door rniddel van 
deze processuele bevoegdheden van het slachtoffer kan die inspanningsver-
plichting ook daadwerkelijk en in concreto worden waargemaakt. Immers, 
zoals in subparagraaf 5.4 werd opgemerkt, kunnen de officials bij hun afwe-
gingen alleen optimaal rekening houden met de belangen van het slachtoffer 
als ze daar genoegzaam van op de hoogte zijn (gebracht). In die zin kunnen, 
naast het slachtoffer, ook de officials worden beschouwd als de `subjecten' 
of adressaten van een stelsel van slachtoffer-participatierechten in de boven-
besproken eerste betekenis. 289  Wat dat betreft kan worden aangehaakt bij het 
doel van de `aanwijzing tweede beoordeling opsporingsonderzoek', zoals dat 
in de aanhef daarvan is toegelicht: 

slissing te nemen om af te zien van vervolging. Wel wordt het slachtoffer (dat te kennen 
heeft gegeven daarop prijs te stellen) op de hoogte gesteld van een eventuele beslissing 
om niet te vervolgen en wordt hem daarbij meegedeeld dat hij zich daarover kan bekla-
gen bij het gerechtshof o.g.v. art. 12 Sv. 

288 Overigens kan op goede gronden worden gesteld, dat ook het huidige art. 12 Sv de mo-
gelijkheid biedt om te klagen over het achterwege laten van de (voor de vervolging 
noodzakelijke) opsporingsactiviteiten, zij het dat het klagen over het achterwege laten 
van opsporingsactiviteiten in dat geval in het teken staat van de klacht inzake het niet 
vervolgen van het delict en niet ziet op het opsporingsonderzoek als zodanig. Zie A.L. 
Melai, Het Wetboek van strafvordering (losbl.), toelichting bij art. 12 Sv, par. 7 (situa-
ties van niet (verder) vervolgen). 

289 Vgl. subpar. 5.4 (participatie van het slachtoffer in het strafproces), waarin werd vastge-
steld dat de participatierechten van het slachtoffer en de inspanningsverplichting van de 
officials om rekening te houden met de rechten van het slachtoffer in de zin van `aan-
spraken', de keerzijden zijn van dezelfde medaille. Er is, zo werd betoogd, a.h.w. sprake 
van een twee-eenheid `slachtofferrechten-instructienormen'. 
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Het creeren van de mogelijkheid tot een extra beoordeling dient er toe de kwaliteit 
van her opsporingsonderzoek te bevorderen (onze curs.). Indien immers daaraan 
manco's kleven, is het nuttig en noodzakelijk deze te onderkennen en, zo mogelijk, 
nog te herstellen. Anderzijds, mocht de beoordeling uitwijzen dat het opsporingson-
derzoek adequaat is uitgevoerd, kan met des te meer overtuiging worden duidelijk 
gemaakt dat, ondanks het teleurstellende resultaat, wel volgens de regelen der kunst 
is gehandeld: er zat helaas niet meer in. (...) De politic en de officier van justitie die 
de leiding over de opsporing heeft, zijn en blijven verantwoordelijk voor de keuzen 
die gemaakt worden in de opsporing. Geen enkel systeem van tweede beoordeling 
doet daar jets aan af. Niettemin wordt binnen het OM de behoefte gevoeld om bij 
richtinggevende beslissingen in gevoelige zaken een aanvullende waarborg te 
scheppen, die de professionaliteit van de opsporing beoogt te versterken. (onze 
curs.). 

Hier worden dus de belangen van het slachtoffer (a.h.w. als de pendant van 
de verdedigingsrechten en de andere waarborgen die een rol spelen voor de 
rechtspositie van de verdachte) gezien als een impuls of een waarborg om de 
professionaliteit van de opsporing te vergroten. Of deze zienswijze wel in 
alle opzichten zo gelukkig is, zal worden besproken in de volgende subpara-
graaf. 

Resumerend kan worden gesteld, dat de processuele bevoegdheden van 
het slachtoffer in de eerste hierboven aangeduide betekenis kunnen worden 
beschouwd als systematische voorwaarden om de pretenties van het straf-
proces (waaronder leed- en schadeherstel voor het slachtoffer) ook daadwer-
kelijk te kunnen waarmaken. Immers, zoals bleek is een afweging van de 
belangen in deze niet goed denkbaar als niet alle betrokken belangen ge-
noegzaam onder de aandacht van de desbetreffende officials kunnen worden 
gebracht. 

De tweede hierboven aangeduide variant van processuele bevoegdheden 
heeft een wat ander karakter. Die vervullen niet zozeer de functie van syste-
matische voorwaarden om de belangen van het slachtoffer in het kader van 
het strafproces te kunnen laten meewegen, maar verschaffen de toegang tot 
een toetsingskader waarbinnen deze afweging zelf (primair in het belang van 
het slachtoffer) nog eens wordt getoetst door een niet direct betrokken hoge-
re instantie. Daarmee vervullen deze processuele bevoegdheden veeleer de 
functie van waarborgen met het oog op een optimale processuele rechtsposi-
tie van het slachtoffer in het strafproces, en moeten ze worden bezien in het 
licht van de vraagstelling die in paragraaf 4.4 is behandeld, te weten de vraag 
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hoe en met welke middelen een optimale naleving van de geformuleerde 
slachtofferrechten kan worden bevorderd. 29°  

Deze beide functies van de aangeduide varianten van processuele be-
voegdheden hangen ten nauwste met elkaar samen in die zin, dat ze elkaar in 
verschillende opzichten complementeren. Dat betekent echter tegelijkertijd 
dat beide varianten onderling niet inwisselbaar zijn. Op grond daarvan kan 
worden betoogd dat het serieus nemen van de juridische positie van het 
slachtoffer met zich meebrengt, dat het slachtoffer moet kunnen participeren 
in het strafproces door middel van beide hierboven besproken varianten van 
processuele bevoegdheden, met alleen met betrekking tot de vraag of de 
zaak al dan met moet worden vervolgd, maar ook met betrekking tot het op-
sporingsonderzoek. 

Aan de andere kant brengt het complementaire karakter van beiden va-
rianten met zich mee, dat het slachtoffer niet geheel vrij kan worden gelaten 
in de keuze voor de ene of de andere variant. Eerst zal de direct betroldcen 
instantie moeten worden benaderd teneinde de vereiste belangenafweging te 
optimaliseren, alvorens die belangenafweging vervolgens kan worden ge-
toetst voor een onafhankelijke rechter. Dat heeft tegelijkertijd als voordeel 
dat daarmee een zekere drempel wordt opgeworpen tegen een al te gemak-
kelijke gang naar de rechter, hetgeen mede in het belang is van een zo effici-
ent en effectief mogelijke inzet van de beperkte zittingscapaciteit. 29 ' Immers, 
het verplichte (voorafgaande) overleg met de betrokken instantie kan ener-
zijds resulteren in een tegemoetkoming aan de wensen van het slachtoffer en 
kan — indien dat niet mogelijk blijkt — anderzijds het eventuele onbegrip bij 
het slachtoffer wegnemen door uitleg te geven omtrent de redenen waarom 
een onderzoek is vastgelopen, waarom van een opsporingsonderzoek weinig 

290 Tevens kan deze tweede variant in de sleutel worden gezet van een `partijenconflice 
tussen de overheid en het slachtoffer omtrent de verhouding tussen de particuliere be-
langen van het slachtoffer vs. de publieke belangen die het straf(proces)recht beoogt te 
beschermen. De `rechtsstrijd' die in deze wordt gevoerd voor een (onafhankelijke) 
rechter, zal daarover uitsluitsel moeten geven. Zie hetgeen hierover in par. 5.4 is opge-
merkt. 

291 Voorts moet worden bedacht dat sinds de wetswijziging van 1 november 2001 de ver-
dachte langer in onzekerheid blijft over de afloop van de strafzaak. Immers, sepotbeslis-
singen die aan de verdachte zijn betekend (de kennisgevingen van niet verdere vervol-
ging), garanderen nog niet dat de zaak daarmee is beeindigd. Door het slachtoffer actie-
ver te betrekken bij deze beslissingen, kan worden voorkomen dat er op terug moet 
worden gekomen als gevolg van een uitspraalc van het gerechtshof. Dat komt de rechts-
zekerheid voor de verdachte ten goede en kan tevens bijdragen tot een snellere afdoe-
ning van de zaak. 
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is te verwachten, waarom een vervolging niet in de rede ligt, enzovoort. 292  
Tot een klachtenprocedure hoeft het dan niet te komen. 

Een ander voordeel van het verplichte voorafgaande overleg met de be-
troklcen instantie, is het relatief infonnele karakter daarvan. 293  

Het hier voorgestelde stelsel, en de ratio daarvan, vertoont enige gelij-
kenis met de (ratio van de) bestuursrechtelijke regeling omtrent het beroep 
bij de bestuursrechter: eerst bezwaar, dan beroep. Echter, de rechter van art. 
12 Sv, die uiteindelijk de beslissing van het OM of de kwaliteit van het op-
sporingsonderzoek zal moeten beoordelen, toetst niet slechts de rechtmatig-
heid van de beslissing en/of de zorgvuldigheid waannee het desbetreffende 
besluit tot stand is gekomen (vg!. de ABBB), maar buigt zich ten voile over 
de belangenafweging die in dat verband is gemaakt. In die zin toetst de 
rechter dus niet marginaal, maar is er sprake van een volledige toets. 

Wat betreft de centrale vraag die in dit hoofdstuk aan de orde is, 294  kan wor-
den verwezen naar hetgeen hieromtrent in paragraaf 5.4 is opgemerkt in het 
kader van het meer algemene recht van het slachtoffer om te partiperen in 
het (voortraject van het) strafproces. Hier zij nog eens benadrukt dat de pro-
cessuele bevoegdheden van het slachtoffer waarvan hier sprake is, op zich-
zelf niet conflicteren met de beide (kem)doelen van het strafproces. Sterker 
nog, er is sprake van een samenval van doelen: een adequate opsporing en 
vervolging is zowel een publiek belang, als een particulier belang van het 
slachtoffer. Het risico zit hem vooral in de verkeerde voorstelling die het 
slachtoffer en zelfs diens raadsman of vertegenwoordiger kunnen hebben 
van hun rol en positie in het strafproces. Mede tengevolge van de processu-
ele bevoegdheden waarover het slachtoffer beschikt, kan de indruk ontstaan 
dat hij in het strafproces optreedt als de opponent van de verdachte. Dat kan 
tot gevolg hebben dat het slachtoffer of zijn advocaat diens participatierech-
ten aanwendt op een wijze die niet in overeenstemming is met het doel en de 
strelcking daarvan (afdwingen dat zijn belangen voldoende worden meege-
wogen in de beslissingen van de officials). Hoewel er wat dat betreft wel 
enige wettelijke grenzen zijn te trekken (zie paragraaf 5.4), zijn het toch 

292 Vgl. het hierboven gerefereerde citaat uit de aanwijzing tweede beoordeling opspo-
ringsonderzoek'. 

293 Zie daarvoor subpar. 5.5.1 (het recht van het slachtoffer om informatie te verschaffen). 
294 Ter herinnering: in hoeverre conflicteren de geformuleerde slachtofferrechten met de 

(andere) belangen en doelen die zijn verdisconteerd in beide (kem)functies van het 
strafproces. En voorzover dat het geval is: hoe kunnen deze slachtofferrechten zodanig 
processueel worden vormgegeven en ingekaderd dat deze slachtofferrechten en de ande-
re functies van het strafproces elkaar niet uitsluiten of aan elkaar in de weg staan. 
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vooral de officials en de rechter die ervoor dienen te waken dat slachtoffers 
en hun raadslieden binnen de marges van hun participatierechten blijven en 
zich niet mengen in de rechtsstrijd tussen de bestraffende overheid en de 
verdachte. Dat terrein is exclusief voorbehouden aan het strafrechtelijk appa-
raat. 

Dat alles wil zeggen, dat bij voorbaat met in zijn algemeenheid is te 
stellen, of is uit te sluiten, dat deze processuele bevoegdheden van het 
slachtoffer zouden leiden tot een zekere spanningsverhouding met de (ande-
re) functies van het strafprocesrecht. Het is aan de professionals om daar in 
concreto voor te waken, zowel wat betreft de wijze waarop deze bevoegdhe-
den worden uitgeoefend, als wat betreft de uitkomst daarvan. 

Tenslotte moet ook hier nog worden opgemerkt, dat er niet aan valt te 
ontkomen te specificeren welke categorieen slachtoffers al dan niet in aan-
merlcing behoren te komen voor de verschillende varianten van de processu-
ele bevoegdheden die in deze subparagraaf zijn besproken. Het is zelfs niet 
uitgesloten dat ook binnen deze varianten nader zal moeten worden gediffe-
rentieerd. Voor de factoren waarmee rekening zou kunnen worden gehou-
den, teneinde de differentiatie in de reikwijdte van deze slachtoffer-
participatierechten zo optimaal mogelijk af te stemmen op de verschillende 
modaliteiten van slachtofferschap, kan worden verwezen naar subparagraaf 
5.3 (het recht op gratis rechtsbijstand). Voor het overige past het niet in de 
opzet van dit deelrapport uitspraken te doen over de concrete uitwerlcing 
daarvan. Dat houdt ook hier weer verband met het feit, dat voor het ant-
woord op de vraag hoe verstrekkend de participatierechten voor de verschil-
lende categorieen slachtoffers moeten zijn, de politieke afweging van de 
daarmee gemoeide belangen en de daaraan verbonden kosten uiteindelijk 
doorslaggevend zullen zijn. Wel past op deze plaats nog een enkele samen-
vattende opmerking van meer systematische aard. Hoewel er uit oogpunt van 
kostenbeheersing en capciteitsproblemen niet aan valt te ontkomen het recht 
om zich tot de direct betrolcken instantie te wenden (d.w.z. de participatie-
rechten in de eerste hierboven geduide betekenis) te beperken tot bepaalde 
categorieen (ernstige) delicten 295 , moet er wel op worden gewezen dat deze 
processuele bevoegdheden een bijzondere betekenis hebben. Uit hetgeen 
hierboven is uiteengezet bleek immers, dat ze enerzijds het karalcter hebben 
van `systematische voorwaarden' om de pretenties van het strafprocesrecht 
(waaronder leed- en schadeherstel voor het slachtoffer) te kunnen waarma-
ken. En anderzijds, dat ze een drempel opwerpen tegen een al te gemalckelij-
ke gang naar de rechter. Tenslotte werd gewezen op het relatief informele 
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karakter ervan, hetgeen met zich meebrengt dat het slachtoffer vrij en open 
kan worden tegemoetgetreden. Met name dat laatste biedt een goede basis 
voor maatwerk in de wijze van communiceren en in de wijze van afhande-
ling en kan daarmee bijdragen tot begrip bij het slachtoffer en het besef dat 
hij serieus wordt genomen. 

Dat alles pleit ervoor niet al te terughoudend te zijn wat betreft het toe-
kennen van het formele recht aan slachtoffers om hun belangen aan de direct 
verantwoordelijke instantie(s) kenbaar te maken. 

5.7 	De second opinion; het recht am een tweede beoordeling te vragen 
omtrent de kwaliteit van het opsporingsonderzoek. 

In de vorige subparagraaf is al ruim aandacht besteed aan (de systematische 
inkadering van) de `aanwijzing tweede beoordeling opsporingsondezoek', 
zodat hier kan worden volstaan met een enkele aanvullende opmerlcing. 

De `aanwijzing tweede beoordeling ("second opinion") opsporingson-
derzoek' is het resultaat van een motie van de kamerleden Dittrich, Kalsbeek 
en Van der Camp. 296  Na een briefwisseling daaromtrent tussen de minister 
en de Tweede Kamer is de aanwijzing op 1 maart 2000 in werking getreden. 
Uit de brief d.d. 8 maart 2000, 29' waarin de minister de aanwijzing aanbood 
aan de Tweede Kamer, kan het doel van de aanwijzing worden afgeleid. In 
die brief spreekt de minister er zijn vertrouwen over uit dat de aanwijzing zal 
bijdragen aan de verdere verbetering van de positie van benadeelden (slacht-
offers/nabestaanden) in het strafproces. Deze doelstelling wordt in de aan-
wijzing zelf in een wat andere sleutel gezet. Blijkens paragraaf 1 en 2 van de 
aanwijzing, dient de mogelijkheid om een extra beoordeling te vragen (om-
trent de kwaliteit van het opsporingsonderzoek) er toe om de kwaliteit en 
professionaliteit van het opsporingsonderzoek te bevorderen en te verster-
ken. Dat wijkt enigszins af van de door ons in de vorige subparagraaf geko-
zen invalshoek. Hoewel een professioneel en kwalitatief behoorlijk opspo-
ringsonderzoek zowel in het belang is van de (andere) functies van het straf-
proces, als in het belang van het slachtoffer, ligt in onze benaderingswijze 
het accent meer op de afweging van de belangen die betroklcen zijn bij het 
desbetreffende opsporingsonderzoek. Immers, de kwaliteit van een opspo-
ringsonderzoek correlleert voor een belangrijk deel met de mate waarin 
daarvoor (al dan niet hoog gekwalificeerde) opsporingsambtenaren worden 
vrijgemaakt, de mate waarin financiele en andere middelen worden ingezet, 

296 Zie Kamerstukken 1126 800 VI nr. 32. 
297 Kamerstukken 1126 800 VI nr. 61. 
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en andere randvoorwaarden. Dat hangt op zijn beurt af van het beleid en de 
prioriteiten waarvoor wordt gekozen en zal bovendien verschillen naar ge-
lang de betrokken belangen zwaarder wegen en het rechtsgoed dat in het ge-
ding is, meer of minder beschermenswaardig wordt geacht. 298  Als het slacht-
offer de gelegenheid wordt geboden een tweede beoordeling van het opspo-
ringsonderzoek te vragen, betekent dat weliswaar dat hij de kwaliteit van het 
opsporingsonderzoek ter discussie kan stellen, maar moet dat in onze ogen 
worden gezien in het licht van de belangenafweging waarop zoeven werd 
geduid en waarin ook de belangen van het slachtoffer een rol zullen moeten 
spelen. Dat betekent dat het slachtoffer en het opsporingsapparaat daarbij 
niet zozeer tegenover elkaar komen te staan in die zin, dat het opsporingson-
derzoek door de eventuele interventies van het slachtoffer als het ware wordt 
gediskwalificeerd, maar dat er aandacht wordt gevraagd voor de specifieke 
belangen van het slachtoffer die een extra inspanning kunnen rechtvaardigen 
om het opsporingsonderzoek alsnog tot een goed einde te brengen of over te 
doen. Voor het overige is de bewaking van de kwaliteit of de professionali-
teit van de opsporing niet de taak van het slachtoffer, maar van het OM, van 
de minister en in bepaalde opzichten van de rechter. 

Afgezien van dit nuanceverschil in de benaderingswijze moet, aanslui-
tend bij de vorige subparagraaf, worden vastgesteld dat de aanwij zing alleen 
voor de opsporing voorziet in een systeem van tweede beoordeling. Beslis-
singen betreffende de vervolging zijn daarvan dus uitgesloten. Anderzijds 
kan slechts de beslissing om niet (verder) te vervolgen — en dus niet de be-
slissing om geen (verder) opsporingsonderzoek te verrichten 299  — door de 
direct belanghebbende ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. De 
aanwijzing wijkt daarmee in tweeerlei opzicht af van het stelsel zoals dat in 
de vorige subparagraaf is voorgesteld (dat stelsel houdt kortgezegd in, dat 
het slachtoffer zich eerst dient te wenden tot de direct betrokken functiona-
rissen/instantie t.b.v. een adequate belangenafweging, alvorens het een 
rechter kan adieren om deze belangenafweging zo nodig nader te laten toet-
sen). Negatief geformuleerd ontbreekt er dus in de eerste plaats een voorzie-
ning op grond waarvan het slachtoffer zich, voorafgaande aan een eventuele 
art. 12 Sv procedure, kan wenden tot het OM om te bewerkstelligen dat zijn 
belangen voldoende worden ingecalculeerd in de belangenafweging die 
vooraf dient te gaan aan een vervolgingsbeslissing. In de tweede plaats is 
niet voorzien in een rechterlijke toets van de belangenafweging door het OM 

298 Bij wijze van voorbeeld kan worden gewezen op het verschil in `kwaliteie van de op-
sporing van fietsendiefstallen resp. de opsporing van zedendelicten. 

299 Behoudens als dat in het teken staat van de klacht inzalce het niet vervolgen van het 
del ict. 
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nadat het slachtoffer zich heeft gewend tot het OM om een tweede beoorde-
ling omtrent het opsporingsonderzoek te vragen. In onze opvatting is er, met 
het oog op de versterking van de processuele rechtspositie van het slachtof-
fer in het strafproces, veel voor te zeggen de aanwijzing en het huidige art. 
12 Sv aan te vullen met deze ontbrekende voorzieningen. Voor de onder-
bouwing daarvan zij verwezen naar de vorige subparagraaf. Hier rest nog 
een enkele opmerking over de argumentatie in de huidige `aanwijzing twee-
de beoordeling opsporingsonderzoek', op grond waarvan (o.a.) beslissingen 
omtrent de vervolging zijn uitgesloten van de tweede beoordeling waarin 
deze aanwijzing voorziet. Deze argumentatie houdt kortgezegd in dat er voor 
vervolgingsbeslissingen geen behoefte bestaat aan een `tweede beoordeling' 
in het kader van de onderhavige aanwijzing, omdat er reeds voldoende mo-
gelijkheden tot beoordeling zouden bestaan. Voorzover met dat laatste wordt 
gedoeld op de art. 12 Sv procedure, wordt die procedure klaarblijkelijk in-
wisselbaar geacht met het stelsel van tweede beoordeling zoals dat in de 
aanwijzing is geregeld. Op grond van hetgeen is betoogd in de vorige subpa-
ragraaf moeten daarbij vraagtekens worden geplaatst. In onze opvatting heeft 
de rechterlijke toets van art. 12 Sv een wezenlijk andere functie dan de 
tweede beoordeling waarin is voorzien in de aanwijzing. Deze laatste variant 
voorziet in een vorm van 'interne' belangenafweging door de direct betrok-
ken functionarissen/instantie (i.e. met het oog op de vraag of een tweede be-
oordeling van het opsporingsonderzoek in de rede ligt), terwijl de eerste va-
riant ziet op een `externe' toetsing van deze belangenafweging voor een on-
afhankelijke rechter. In het licht van de versterlcing van de processuele 
rechtspositie van het slachtoffer in het strafproces moeten beide varianten in 
onze ogen worden beschouwd als complementair aan elkaar, hetgeen als 
consequentie heeft dat ze onderling juist niet inwisselbaar zijn (i.t.t. hetgeen 
wordt gesuggereerd in de aanwijzing). Sterker nog: het voorstel om het hui-
dige stelsel uit te breiden met de boven besproken ontbrekende voorzienin-
gen brengt met zich mee dat in het stelsel een scherper onderscheid zal 
moeten worden gemaakt tussen beide varianten van `tweede beoordeling' en 
de (vormgeving van de) daarmee gepaard gaande processuele bevoegdheden 
van het slachtoffer. Dat betekent onder meer dat ook de in de aanwijzing 
geregelde `tweede beoordeling opsporingsonderzoek' enigszins van karakter 
zal moeten veranderen. In ieder geval dient de belangenafweging op grond 
waarvan wordt besloten om al dan niet tot een tweede beoordeling van het 
opsporingsonderzoek over te gaan, niet (langer) het midden te houden tussen 
enerzijds een vorm van 'interne' belangenafweging door de direct betrokken 
functionarissen/instantie en anderzijds een soort 'externe' toetsing die een 
toetsing voor een onafhankelijke rechter overbodig zou maken. Voorzover in 
het kader van de aanwijzing een belangenafweging plaatsvindt met het oog 
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op de vraag of een tweede beoordeling van het opsporingsonderzoek in de 
rede ligt, staat dat in onze visie in het teken van het recht van het slachtoffer 
om te bewerkstelligen dat diens belangen daadwerkelijk en in concreto wor-
den ingecalculeerd in de belangenafwegingen die de officials gedurende het 
vooronderzoek zelf voortdurend moeten maken. Daar doet niets aan af dat 
dat laatste met het oog op de `tweede beoordeling van het opsporingsonder-
zoek' gebeurt door hierarchisch hoger geplaatste functionarissen. Een 'ex-
terne' toets van die belangenafweging, als een extra waarborg om de proces-
suele rechtspositie van het slachtoffer in het strafproces te versterken, kan in 
onze visie niet tot het terrein van deze direct betrokken functionarissen wor-
den gerekend, maar moet worden overgelaten aan een onafhankelijke rech-
ter. 

Resumerend: in onze ogen kan de belangenafweging in het kader van de 
`aanwij zing tweede beoordeling opsporingsonderzoek' niet worden be-
schouwd als equivalent van de toetsing door de rechter in de zin van art. 12 
Sv en kan andersom de art. 12 Sv procedure niet in de plaats treden van de 
(her)afweging van de belangen — inclusief de belangen van het slachtoffer — 
door de direct verantwoordelijke functionarissen. Dat geldt niet alleen voor 
beslissingen omtrent de opsporing, maar evenzeer voor beslissingen omtrent 
de vervolging. Dat wil zeggen dat in onze opvatting de vervolgingsbeslissin-
gen (en met name de beslissing om niet — verder — te vervolgen) ten onrechte 
niet op initiatief van het slachtoffer kunnen worden onderworpen aan een 
stelsel van tweede beoordeling, zoals dat in de huidige `aanwijzing tweede 
beoordeling opsporingsonderzoek' wel is geregeld voor het opsporingson-
derzoek. En dat beslissingen omtrent de opsporing (en met name de beslis-
sing om niet tot een tweede beoordeling van het opsporingsonderzoek over 
te gaan en dus geen verder opsporingsonderzoek te verrichten) ten onrechte 
zijn uitgesloten van de art. 12 Sv procedure. 

Hoewel de `aanwij zing tweede beoordeling opsporingsonderzoek' kan 
worden beschouwd als een goed voorbeeld van een voorziening waarmee het 
slachtoffer de processuele bevoegdheden worden verschaft om diens rechten 
(in de zin van aanspraken) ook daadwerkelijk tot gelding te brengen, kan en 
moet deze voorziening naar onze opvatting nader worden uitgewerkt in bo-
venstaande zin. 

5.8 	Het recht om een onderzoekshandeling uit te lokken. 

In de vorige subparagrafen is in grote lijnen een twee-traps-model geschetst 
in het kader van de vraag hoe het recht van het slachtoffer om te participeren 
in het vooronderzoek meer concreet kan worden vormgegeven en ingekaderd 
in het strafprocesrecht. Daarbij is aangehaakt bij het huidige stelsel en de 
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ontwikkelingen die zich daarbinnen hebben afgetekend gedurende de afge-
lopen jaren. Het voorgestelde twee-traps-model biedt het slachtoffer kortge-
zegd de mogelijkheid om te intervenieren indien het vooronderzoek geen 
vervolg lijkt te krijgen, doordat het opsporingsonderzoek is vastgelopen of 
niet wordt voortgezet, of doordat het OM het voornemen kenbaar heeft ge-
maakt om de zaalc niet (verder) te vervolgen. 

De vraag is vervolgens of het slachtoffer daarnaast nog moet kunnen 
intervenieren in het vooronderzoek terwijl het opsporingsonderzoek nog in 
voile gang is en er geen reden is om aan te nemen dat er geen vervolg aan zal 
worden gegeven. 

In eerdere subparagrafen is betoogd, dat slachtoffers inderdaad in elke 
fase van het strafproces hun belangen kenbaar moeten kunnen maken en zich 
moeten kunnen uitspreken over hetgeen het delict direct en indirect bij hen 
teweeg brengt en heeft gebracht. Het is dan aan de professionals om af te 
wegen in hoeverre de belangen van het slachtoffer al dan niet een rot kunnen 
en moeten spelen bij richtinggevende beslissingen. Daarbij zijn ze, als ge-
zegd, gebonden aan een zekere bandbreedte, die wordt begrensd door de 
(overige) functies van het strafproces, hun eigen verantwoordelijkheid in 
deze en de instructies waaraan ze zich hebben te houden. Teneinde te voor-
komen dat deze inspanningsverplichting van de officials teveel een vrijblij-
vend karakter zou krijgen, is daarnaast voorgesteld te voorzien in bepaalde 
processuele waarborgen. Vgl. de — evt. aan te passen — art. 12 Sv procedure, 
de voorgestelde beklagprocedure in het kader van de aangifte, het recht van 
appel, etc. Immers, zoals reeds herhaaldelijk betoogd: de beoogde verster-
king van de materiele rechtspositie van het slachtoffer in het kader van het 
strafproces kan niet zonder een sterke(re) processuele rechtspositie van het 
slachtoffer. 

De vraag is nu, welke consequenties deze invalshoek kan en moet heb-
ben voor de processuele positie van het slachtoffer gedurende de opsporings-
fase, mede in het licht van de pretentie van het straf(proces)recht, dat het 
leed en de schade waannee het slachtoffer is en wordt geconfronteerd, zo-
veel mogelijk wordt weggenomen en dat onnodige vervolgschade en -leed 
tengevolge van het strafproces zoveel mogelijk worden voorkomen. 

Voor een antwoord op deze vraag moet in de eerste plaats worden her-
haald, dat het slachtoffer gedurende de opsporingsfase weliswaar toegang 
moet hebben tot het strafrechtelijk apparaat om te kunnen bewerkstelligen 
dat er kennis wordt genomen van, en rekening wordt gehouden met diens 
belangen, maar dat de contacten tussen het slachtoffer en de officials in deze 

942 



Het slachtoffer in het vooronderzoek 

fase bij voorkeur een 'informed' karakter dienen te hebben. 30°  Echter, daar-
mee kan niet worden volstaan. Ook hier zijn waarborgen op hun plaats om te 
voorkomen dat de invloed die het slachtoffer door middel van zijn participa-
tierechten kan uitoefenen op de afwegingen en de beslissingen van (i.c.) de 
opsporingsambtenaren, te zeer illusoir zou kunnen worden. 

In de tweede plaats vragen wij ons af, of de `bandbreedte' waarbinnen 
gedurende het vooronderzoek rekening kan en moet worden gehouden met 
de belangen van het slachtoffer, in het huidige stelsel niet te zeer en te een-
zijdig wordt begrensd door de (in paragraaf 5.1 behandelde) eerste kern-
functie van het strafproces. Bij wijze van voorbeeld kan worden gewezen op 
de dwangmiddelen die in het huidige strafprocesrecht in beginsel slechts zijn 
toegestaan met het oog op de waarheidsvinding en het veiligstellen van per-
sonen en voorwerpen met het oog op de eventuele executie van strafrechte-
lijke sancties. Dat heeft tot gevolg dat (bijvoorbeeld) een aan de verdachte 
op te leggen verplichte AIDS-test — eventueel gecombineerd met een DNA-
test — met het oog op de gemoedsrust van het slachtoffer van een zedende-
lict, niet tot de mogelijIcheden behoort. Irnmers, een AIDS-test (met alleen • 
dat doel) is niet in het belang van de strafvordering. Het slachtoffer zal 
daartoe een civielrechtelijk kort geding moeten beproeven. 

De vraag is, of de afweging van het belang van het slachtoffer (om ze-
kerheid te verkrijgen) tegen het belang van de verdachte om verschoond te 
blijven van dergelijke dwangmiddelen, niet juist thuishoort in een strafpro-
ces waarin ook de (in paragraaf 5.1 besproken) tweede kernfunctie van het 
strafprocesrecht serieus wordt genomen en ernst wordt gemaakt met het 
streven om de schade en het leed die het slachtoffer zijn berokkend, onge-
daan te maken, dan wel te voorkomen dat het slachtoffer wordt geconfron-
teerd met onnodige extra schade en leed tengevolge van het strafproces. Het 
onderbrengen van deze belangenafweging in het strafproces zou met zich 
meebrengen, dat de publieke belangen die zijn verdisconteerd in de tweede 
kernfunctie van het strafproces, in dat geval niet worden getoetst aan de be-
langen die zijn verdisconteerd in de eerste kernfunctie en vice versa, maar 
onderling worden afgewogen. Dat belangenafwegingen die daarmee verge-
lijkbaar zijn, ook in het huidige recht niet onbestaanbaar zijn, kan worden 
geillustreerd aan de hand van het dwangmiddel voorlopige hechtenis. Dat 
dwangmiddel kan, afgezien van andere voorwaarden, worden bevolen in ge-
val van `gewichtige redenen van maatschappelijke veiligheid', zoals recidi-
vegevaar of de ernstig geschokte rechtsorde. Ook in dat geval zal het belang 
van burgers om niet willekeurig van overheidswege te worden belast met 

300 Zie subpar. 5.5.1: het recht van het slachtoffer om informatie te verschaffen. 
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inbreuken op hun grondrechten niet worden afgewogen tegen de belangen 
die zijn verdisconteerd in de eerste kernfunctie van het strafprocesrecht (zo-
als het opsporingsbelang: de materiele waarheidsvinding), maar tegen andere 
publieke belangen die buiten de directe werkingssfeer van de eerste kern-
functie van het strafprocesrecht vallen. 0.a. Corstens heeft wel enige theore-
tische bezwaren tegen dergelijke 'quasi-strafprocessuele dwangmiddelen', 
maar erkent ook dat er niet helemaal aan is te ontkomen. 

`(...) Zij (d.w.z. de toepassing van deze quasi-strafprocessuele dwangmiddelen 
(schr.)) dient geen strafprocessueel doe! (onze curs.), maar doeleinden die via straf-
fen en maatregelen mogen worden nagestreefd. 
loch is het begrijpelijk en verdedigbaar dat de wetgever de hierboven bedoelde 
gronden van de beveiliging tegen gevaarlijke personen en goederen en de geschokte 
rechtsorde in de wet heeft opgenomen. De samenleving kan het niet altijd verdragen 
dat zij onbeschermd blijft tegen gevaarlijke personen en gevaarlijke voorwerpen en 
dat op een ernstig delict dat een schok heeft veroorzaakt, geen dadelijke en duidelij-
ke reactie in de vorm van een voorlopige hechtenis van de vermoede dader volgt. 
Dat is een maatschappelijke realiteit waarin de strafrechtelijke doctrine, hoe onzui-
ver de realiteit ook mag zijn, moet leven. Indien die realiteit wordt verontachtzaamd, 
verliest de strafrechtpleging maatschappelijk vertrouwen en ontstaat het risico dat de 
samenleving ongeregelde wegen gaat zoeken waarlangs zij kan reageren op het in 
haar ogen falende justitieel beleid.' 301  

Zo bezien ontbreken er dus doorslaggevende argumenten om dwangmidde-
len die niet primair een strafprocessueel doe! dienen (in de taditionele' zin 
van het woord), ten principale uit het strafproces te weren. Dat geldt ook 
voor de verplichte AIDS-test met het oog op de gemoedsrust van het slacht-
offer. Vanuit een wat andere invalshoek zijn wij van oordeel, dat er daaren-
tegen juist goede gronden zijn om het gebruik van dergelijke dwangmidde-
len in het kader van het strafproces te aanvaarden. Immers, deze dwangmid-
delen kunnen een belangrijke rol vervullen voor de leedverwerlcing van het 
slachtoffer, hetgeen — zoals eerder betoogd — als een publiek belang moet 
worden beschouwd en tot de doeleinden van het straf(proces)recht moet 
worden gerekend. Met de erkenning dat het strafprocesrecht, naast de eerste 
kernfunctie (het tot gelding brengen van het materiele strafrecht), nog een 
tweede zelfstandige kernfunctie heeft — waaruit ook de inspanningsplicht 
voortvloeit om zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van alle 
participanten — kan het gebruik van de bovenbedoelde dwangmiddelen in het 

301 G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, derde druk, Deventer 1999, p. 344- 
345. 
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kader van het strafproces dus ook theoretisch en dogmatisch worden verant-
woord. 

Datzelfde kan worden betoogd met betrekking tot eventuele andere on-
derzoekshandelingen of dwangmiddelen die een functie kunnen vervullen 
voor het schadeherstel of de leedverwerking van het slachtoffer. Daarbij valt 
te denken aan inbeslagneming ten behoeve van het slachtoffer of de voorlo-
pige hechtenis van de verdachte ter bescherming van een slachtoffer dat bij-
voorbeeld wordt belaagd. 302 ' 303  

Het voert te ver om in het kader van de vraagstelling die in dit hoofd-
stuk centraal staat, gedetailleerde voorstellen te formuleren omtrent de pro-
cessuele vormgeving van: 
— enerzijds de hierboven bepleite processuele waarborgen ter versterking 

van de rechtspositie van het slachtoffer gedurende het opsporingsonder-
zoek; 

— en anderzijds de zo-even besproken nadere afbakening van de band-
breedte waarbinnen gedurende het vooronderzoek rekening kan worden 
gehouden met de belangen van het slachtoffer. 

Dat laat onverlet dat een voorlopige denkrichting niet mag ontbreken. 
Het zal met verbazen dat daar.bij al snel de gedachten uitgaan naar een stelsel 
van rechterlijke bemoeienis. 

Wat betreft de versterking van de processuele rechtspositie van het 
slachtoffer gedurende het opsporingsonderzoek, kan worden verwezen naar 
de overwegingen die ten grondslag liggen aan het twee-traps-model dat in de 
vorige subparagrafen werd behandeld, welke overwegingen in grote lijnen 
ook hier van toepassing zijn. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat rech-
terlijke bemoeienis met het vooronderzoek 3°4  in onze ogen (o.m.) de functie 
vervult van het bieden van een tegenwicht tegen de dominantie van de met 
opsporing belaste autoriteiten. Daarmee wordt beoogd de rechtsbescherming 
van de verdachte (en andere burgers) in het vooronderzoek te optimalise-
ren. 305 Datzelfde dient in onze ogen te gelden met betrekking tot de rechtspo- 

302 Vgl. de gronden voor voorlopige hechtenis van art. 67a Sv en met name lid 1-b jo. lid 2 
onder 2e 

303 Zie voor dat laatste voorts de volgende subpar.. 
304 Vgl. in het geldend recht het GVO door de R-C en de mini-instructies; in onze voor-

stellen resteren nog slechts (een vorm van) mini-instructies. 
305 Zie A.E. Harteveld en E.F. Stamhuis 'De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk 

vooronderzoek', in: M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red), Het vooronderzoek in straf-
zaken; tweede interimrapport van het onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer, 
2001, p. 584-586. 
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sitie van het slachtoffer gedurende het vooronderzoek. Dat de rechtspositie 
van het slachtoffer daarmee als het ware de tegenhanger vormt van de 
rechtspositie: van de verdachte, wil overigens niet zeggen (het zij nog maar 
eens benadrukt) dat het slachtoffer daarmee in de rol van opponent van de 
verdachte wordt gedrongen. Het gaat hier om de afweging van de belangen 
van het slachtoffer tegen de (overige) belangen die zijn verdisconteerd in de 
functies van het strafproces, en niet om een rechtstreekse afweging van de 
subjectieve rechten en belangen van de ene partij tegen de subjectieve rech-
ten en belangen van de andere partij. 

Wat betreft de zo-even besproken nadere afbakening van de band-
breedte waarbinnen rekening kan worden gehouden met de belangen van het 
slachtoffer, kan eveneens worden gesteld dat eventuele bevelen om dwang-
middelen toe te passen met het oog op de leedverwerking van het slachtoffer 
(en de daaraan voorafgaande belangenafweging) tot het terrein van de rech-
ter moeten worden gerekend. Ook hier heeft de rechterlijke bemoeienis de 
functie van het optimaliseren van de rechtspositie van de verdachte, zij het 
niet primair als tegenwicht tegen de dominantie van de met opsporing be-
taste autoriteiten, maar als waarborg dat de rechten van de verdachte niet 
willekeurig en te gemakkelijk ondergeschikt worden gemaakt aan de belan-
gen van het slachtoffer (opgevat als `publieke belangen', zie hierboven). 

Analoog aan de voorwaarden die gelden voor andere dwangmiddelen 
zal ook hier een door de wetgever bepaalde ondergrens op zijn plaats zijn 
(bijvoorbeeld een bepaalde mate van verdenking en de ernst van het (ze-
den)misdrijf, af te meten aan zowel de geldende strafmaxima als aan de mate 
waarin de rechtsorde in concreto is geschokt). 

Kort samengevat kunnen er gedurende het vooronderzoek dus twee redenen 
zijn voor het slachtoffer om een rechter in te schakelen: 
— het slachtoffer wil een bepaalde onderzoekshandeling uitlokken, waar-

toe het opsporingsapparaat en/of het OM wel bevoegd zijn, maar die ze 
uit prioriteitsoverwegingen of om andere redenen vooralsnog niet op-
portuun achten; 

— het slachtoffer wil een bepaalde onderzoekshandeling of dwangmiddel 
uitlokken, waartoe het opsporingsapparaat en/of het OM niet bevoegd 
zijn, omdat het desbetreffende dwangmiddel alleen door de rechter kan 
worden bevolen. 

In het kader van een nadere uitwerking van de hierboven uitgezette denk- 
richting dringt zich de vraag op of het wel wenselijk of noodzakelijk is voor 
beide typen gevallen een voorziening te treffen om het slachtoffer toegang te 
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verschaffen tot een rechter. En zo ja, hoe een dergelijke voorziening er dan 
uit zou moeten zien, in hoeverre beide typen gevallen al dan niet zijn onder 
te brengen in een regime van rechterlijke bemoeienis, of dat zou moeten 
worden gekozen voor verschillende varianten,.etc. Op deze vragen zijn ver-
schillende antwoorden mogelijk. Allereerst zou terzake van het eerste type 
gevallen kunnen worden overwogen, dat het (in de vorige subparagrafen 
voorgestelde) twee-traps-model reeds voldoende waarborgen biedt dat gedu-
rende het vooronderzoek optimaal rekening wordt gehouden met de belan-
gen van het slachtoffer, zodat een `tussentijdse' mogelijkheid om een rechter 
in te schakelen wat teveel van het goede lijkt. Toch is het niet ondenkbaar 
dat het voor het slachtoffer van groot belang kan zijn al tijdens het opspo-
ringsonderzoek te kunnen bewerkstelligen dat een bepaalde opsporingshan-
deling wordt verricht, bijvoorbeeld als het risico bestaat dat bepaalde sporen 
verloren gaan, terwijl het opsporingsapparaat daar vanwege prioriteitsafwe-
gingen nog niet aan toekomt. Om daarin te voorzien zou kunnen worden ge-
dacht aan een soort strafrechtelijk kort geding, in het kader waarvan slacht-
offers van ernstige delicten een uitspraak kunnen uitlokken die bindend is 
voor het opsporingsapparaat en/of het OM. De rechter zal in dat geval een 
afweging moeten maken tussen het belang van het slachtoffer dat de desbe-
treffende onderzoekshandeling zo spoedig mogelijk zal worden verricht en 
de belangen die zijn gemoeid met de beslissing van het opsporingsapparaat 
en/of het OM om de desbetreffende onderzoekshandeling uit te stellen of 
achterwege te laten. Het voordeel van een strafrechtelijk kort geding zou 
zijn, dat er snel kan worden gehandeld, waarmee bijvoorbeeld het risico dat 
sporen verloren gaan, kan worden beperkt. 

Een andere mogelijkheid zou zijn aan te haken bij het stelsel van mini-
instructies. Dat wit zeggen dat het slachtoffer de mogelijkheid wordt gebo-
den een mini-instructie door de rechter commissaris uit te loldcen, naar het 
voorbeeld van art. 36a Sv. 

Wat betreft het tweede type gevallen (het uitlolcken van dwangmiddelen 
of andere handelingen met het oog op het herstel van de schade en het teed 
waarmee het slachtoffer is geconfronteerd) kan hetzelfde worden gezegd. 
Ook daarvoor geldt dat zowel kan worden gedacht aan een strafrechtelijk 
kort geding, als aan een mini-instructie door de rechter-commissaris. 

Zoals gezegd, voert het in dit kort bestek te ver om de hierboven uiteenge-
zette denkrichting gedetailleerd uit te werken. Het is evenmin goed mogelijk 
om op deze plek at een degelijk onderbouwde keuze te maken uit de boven-
besproken en mogelijk nog andere alternatieven. Afgezien van het feit dat 
daaraan nogal wat haken en ogen zitten (die niet in de laatste plaats te maken 
hebben met de uitwerking) valt dat buiten de probleemstelling van deze sub- 
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paragraaf. De kwestie die in deze subparagraaf centraal stond was de vraag 
of de beide hoofdfuncties van het strafprocesrecht er al dan niet aan in de 
weg staan, dat het slachtoffer gedurende het vooronderzoek een rechter moet 
kunnen inschakelen, enerzijds met het oog op het veiligstellen van diens be-
langen, anderzijds met het oog op het zo spoedig mogelijk herstel van de 
schade en het leed waarmee hij is of wordt geconfronteerd, ondanks dat de 
verdachte nog niet is veroordeeld. Zoals betoogd, zijn wij van oordeel dat er 
voor een voorziening in deze zin zeker ruimte moet zijn, zij het dat deze 
voorziening — opnieuw in verband met de beperkt beschikbare middelen en 
zittingscapaciteit — zal moeten worden gereserveerd voor slachtoffers van 
bepaalde typen (ernstige) delicten, en dat ook overigens drempels dienen te 
worden ingebouwd om een lichtvaardige gang naar de rechter te voorkomen. 
Zo zal ook voor deze voorziening het in de vorige subparagrafen besproken 
twee-traps-model het uitgangspunt dienen te zijn en zal daarvan slechts mo-
gen worden afgeweken als — naar het oordeel van de rechter — in redelijkheid 
niet van het slachtoffer mocht worden verwacht dat het zich eerst tot het OM 
zou wenden. Bijvoorbeeld vanwege de tijdsdruk of omdat er at bij voorbaat 
geen twijfel over bestaat dat de gewenste onderzoekshandeling slechts door 
de rechter kan worden bevolen. 

5.9 	Het recht op bescherming 

Alvorens uitspraken te kunnen doen over de vraag wat de reiktwijdte moet 
zijn van de inspanningsplicht van het strafrechtelijk apparaat om het (poten-
tiele) slachtoffer te beschermen tegen (verdere) inbreuken op diens rechten, 
diens lichamelijke en geestelijke integriteit en diens persoonlijke levenssfeer 
(en de processuele bevoegdheden van het slachtoffer om dat te kunnen af-
dwingen), zal eerst een beeld moeten worden geschetst van het terrein waar-
op 'het recht op bescherming' betrekking kan hebben. Daarbij kan in grote 
lijnen worden onderscheiden tussen enerzijds de procesgerelateerde ver-
volgschade of -leed' en anderzijds de niet procesgerelateerde schade en leed 
die het gevolg kunnen zijn van, of kunnen samenhangen met een delict. 

Meer concreet kan het belang van (potentiele) slachtoffers om te wor-
den beschermd, betreklcing hebben op: 
— procesgerelateerde vervolgschade of -teed die inherent is aan, of direct 

samenhangt met het strafproces, dat wit zeggen: secundaire victimisatie 
of traumatisering als gevolg van onwenselijke confrontaties met de ver-
dachte, pijnlijke ondervragingen of onderzoekshandelingen, het gevoel 
niet serieus te worden genomen, angst voor represailles van de kant van 
de verdachte, etc.; 
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— procesgerelateerde vervolgschade of -leed die meer indirect samenhangt 
met, of een afgeleid gevolg is van het strafproces, zoals bedreigingen of 
wraalcacties van de kant van de verdachte/dader of diens omgeving, 
problemen met de executie van de toegekende schadevergoeding, aan-
dacht in de pers, etc. 

— alle andere maatschappelijk ontoelaatbaar geachte inbreuken op rechten 
van burgers, op hun persoonlijke levenssfeer en op hun geestelijke en 
lichamelijke integriteit, die niet in de sleutel kunnen worden gezet van 
vervolgschade of -leed van een strafproces (d.w.z. : die weliswaar kun-
nen leiden tot een strafproces, dan we!: die kunnen worden afgedaan via 
het civielrechtelijke of bestuursrechtelijke handhavingstraject, maar 
voor het overige geen verband houden met enig strafproces). 

Wat betreft de procesgerelateerde vervolgschade of -leed (de eerste twee 
categorieen) hebben wij vastgesteld dat het straf(proces)recht er ten minste 
op moet zijn gericht om onnodige, vermijdbare schade voor alle betrolckenen 
te minimaliseren. Dat betekent niet alleen dat bij het tot gelding brengen van 
het materiele strafrecht (de eerste kemfunctie van het strafproces) de straf-
rechtpleging geen grotere inbreuk mag maken op de rechten en vrijheden 
van de verdachte dan strikt noodzakelijk is, maar tevens dat vooral ook de 
bij het geding betrolcken derden (waaronder het slachtoffer) niet in hun be-
langen mogen worden geschaad, tenzij dat onvermijdeltjk voortvloeit uit de 
strafrechtpleging. Dat laatste kan worden beschouwd als een van de hoofd-
doelen die zijn verdisconteerd in de tweede zelfstandige kernfuntie van het 
strafprocesrecht. 306  Voorts hebben wij betoogd dat uit deze tweede, zelfstan-
dige kemfunctie van het strafproces niet alleen de begrenzing voortvloeit 
voor overheidsoptreden in het kader van de eerste kernfunctie, maar dat 
daaruit tevens een (actieve) zorgplicht kan worden afgeleid om ook de in de 
tweede kernfunctie verdisconteerde doelen daadwerkelijk te realiseren. 

In de voorafgaande subparagrafen zijn voorstellen gedaan om deze 
zorgplicht te vertalen in wettelijke regels, concrete instructienormen voor de 
officials en procedurele waarborgen voor het slachtoffer. Zie bijvoorbeeld 
hetgeen is uiteengezet en voorgesteld omtrent: 
— De informatieverschaffing aan het slachtoffer, onder meer over de vrij-

lating van de verdachte teneinde eventueel onbegrip bij het slachtoffer 
weg te nemen en/of onwenselijke confrontaties te voorkomen; 

— Voorlichting aan het slachtoffer ter voorbereiding op hetgeen hem te 
wachten staat indien hij wenst te intervenieren in het strafproces. Voorts 
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voorlichting over diens rechten en de beperkingen die daaromtrent gel-
den, teneinde geen verwachtingen te scheppen die niet kunnen worden 
ingelost; 

— Het recht op bijstand door hulpverleners en advocaten, die een rol kun-
nen spelen bij het verwerken van het leed van het slachtoffer en het 
voorkomen van nieuw leed tengevolge van het strafproces; 

— Het voorzien in alternatieve mogelijkheden voor het slachtoffer om zijn 
schade te verhalen op een wijze die het meest recht doet aan diens be-
langen en diens eventuele wens om wel of niet met de verdachte te 
worden geconfronteerd (al dan niet langs de weg van bemiddeling, via 
voeging in het proces of via de schadevergoedingsmaatregel. Vgl. ook 
de gedeeltelijke overname van de executie van de schadevergoeding die 
is toegekend, door de overheid); 

— De bejegening van het slachtoffer in het kader van diens aangifte (vgl. 
de plicht om de wens van het slachtoffer om anoniem te blijven zoveel 
mogelijk te respecteren; de voorgestelde beldagprocedure in de aangif-
tefase; de Instructies' in de aanwijzingen slachtofferzorg en bejegening 
slachtoffers van zedendelicten, resp. de richtlijn voorlichting opsporing 
en vervolging); 

— De bejegening van de slachtoffergetuige (vgl. de voorstellen omtrent de 
anonieme getuigenverklaringen van het slachtoffer, dan we!: het speci-
ale beschermingsregime voor slachtoffergetuigen die niet willen worden 
geconfronteerd met de verdachte; de speciale eisen die dienen te worden 
gesteld aan het horen van getraumatiseerde slachtoffergetuigen); 

— En meer in het algemeen de aanspraak die het slachtoffer kan doen gel-
den, dat hij in het kader van het strafproces begripvol, empatisch, res- 

. pectvol en serieus wordt bejegend, hetgeen in belangrijke mate kan bij-
dragen tot diens leedverwerking en het voorkomen van secundaire vic-
timisatie of traumatisering ten gevolge van het strafproces (daaromtrent 
zijn reeds talrijke instructies opgenomen in de huidige aanwijzingen). 

Deze deels al bestaande, deels in de voorafgaande subparagrafen voorgestel-
de of aangescherpte regels, instructienormen en voorzieningen hebben voor-
al betrekking op het voorkomen van vervolgschade en -teed die direct sa-
menhangen met het strafproces, alhoewel ze deels ook anticiperen op moge-
lijke vervolgschade en -leed die meer als een afgeleid gevolg van het straf-
proces kunnen worden beschouwd (vgl. de bedreigde-getuigen-regeling, die 
anticipeert op mogelijke represaillemaatregelen van de dader; de richtlijn 
voorlichting opsporing en vervolging, die anticipeert op onwenselijke in- 
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breuken op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer ten gevolge van 
persberichten). 

Gezien het onderwerp van deze paragraaf (de positie van het slachtoffer 
in de vooronderzoeksfase) zou ermee kunnen worden volstaan te verwijzen 
naar deze regels, voorzieningen en voorstellen, die alle primair betrekking 
hebben op de positie van het slachtoffer gedurende het vooronderzoek. Toch 
menen wij voor de gedachtenvorming omtrent het `recht op bescherming' 
nog een enkele kwestie aan de orde te moeten stellen, overigens zonder 
daarop een pasklaar antwoord te willen geven. 

Allereerst kan men zich afvragen wat de grenzen zijn van de overheids-
plicht om het slachtoffer te beschermen tegen eventuele vervolgschade en - 
teed tengevolge van het strafproces. Is de overheid ontheven van die zorg-
plicht zodra het strafproces ten einde is en het slachtoffer een afloopbericht 
is toegestuurd? Bijvoorbeeld als definief wordt besloten een opsporingson-
derzoek niet verder voort te zetten of de zaak niet (verder) te vervolgen. Of 
als het strafproces is beeindigd na een definitieve uitspraak van de rechter en 
de verdachte al dan niet is veroordeeld. Voorts dringt de vraag zich op of en 
in hoeverre het slachtoffer, naast diens `processuele' bescherming die is ge-
koppeld aan zijn rot en positie in het strafproces, tevens daadwerkeltjk be-
hoort te worden beschermd tegen de gevolgen van het strafproces die zich 
buiten het processuele kader kunnen manifesteren. Zoals bedreigingen door, 
of wraakacties van de kant van (de omgeving van) de verdachte, ongewenste 
belangstelling van de kant van de pers en andere inbreuken op de rechten, de 
privacy en de geestelijke en lichamelijke integriteit van het slachtoffer die 
indirect het gevolg kunnen zijn van het strafproces. 

Uit deze vraagstelling kan al worden afgeleid dat, wat betreft deze pro-
cesgerelateerde vervolgschade, kan worden onderscheiden in een tweetal 
aandachtsvelden: 
— het belang van het slachtoffer om te worden beschermd tegen inbreuken 

op diens persoonlijke levenssfeer tengevolge van de aandacht in de me-
dia; 

— het belang van het slachtoffer om te worden beschermd tegen intimida-
tie, bedreigingen en/of represaillemaatregelen van de kant van de ver-
dachte/dader en diens omgeving. 

De vraag hoe de bescherming van deze belangen optimaal kan worden 
vormgegeven, zonder tekort te doen aan de andere belangen die zijn verdis-
conteerd in beide hoofdfuncties van het strafproces, moet wat betreft het eer-
ste aandachtsveld welhaast onontkoombaar leiden tot een afweging van het 
belang van de `externe openbaarheid' van het strafproces tegen de belangen 
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die worden beschermd door (met name) het regime van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp). Daarbij kan al op voorhand worden vastgesteld, 
dat het belang van de externe openbaarheid in ons straf(proces)recht in die 
zin relatief is, dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met name 
van kwetsbare personen (vgl. kinderen), in de regel de doorslag geeft indien 
de openbaarheid van de zitting of het openbaar maken van gegevens niet 
strikt noodzakelijk is met het oog op de functie van de exteme openbaarheid. 
Zie bijvoorbeeld art. 269 Sv. Zie voorts het in Nederland geldende regime 
met betrekking tot de aanwezigheid van de pers op de strafzitting, het ver-
strekken van persoonsgegevens aan de pers, etc. (vgl. onder meer de `aan-
wijzing bejegening slachtoffers van zedendelicten' en de richtlijn `voorlich-
ting opsporing en vervolging'). Meer in het algemeen kan in deze het pro-
portionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel in herinnering worden geroepen 
zoals dat ligt besloten in het beschertningsregime van de Wbp en in het bij-
zonder in art. 8f Wbp. 307  Hoewel de Wbp niet in alle opzichten van toepas-
sing is op de strafrechtpleging, staat in ieder geval de geest van dat bescher-
mingsregime er aan in de weg om onbegrensd persoonsgegevens over het 
slachtoffer openbaar te waken. Daarbij moet nog worden aangetekend dat 
art. 16 jo. art. 22 en 23 Wbp (waarin een aantal uitzonderingen wordt toege-
laten op het verbod op het `verwerken' van strafrechtelijke persoonsgege-
yens) hier niet aan de orde is voorzover het geen informatie betreft over 
`strafrechtelijke gegevens', maar over de persoon van het slachtoffer. 

Het beginsel van de 'externe openbaarheid' staat er, gezien de relatieve 
werking daarvan, in samenhang met (de geest van) het beschermingsregime 
van de Wbp, dus niet aan in de weg (sterker nog: lijkt er zelfs toe uit te nodi-
gen) dat de wetgever nadere regels stelt teneinde het slachtoffer te bescher-
men tegen onaanvaardbare inbreuken op diens persoonlijke levenssfeer ten-
gevolge van aandacht in de media. De vraag is nu, of de `aanwijzing bejege-
ning slachtoffers van zedendelicten' en de richtlijn `voorlichting opsporing 
en vervolging' (de mediarichtlijn) in deze volstaan. Zoals in het voorafgaan-
de herhaaldelijk is vastgesteld, bevatten deze aanwijzingen voornamelijk 
instructienormen voor het strafrechtelijk apparaat. Betoogd is in dat verband, 
dat de beschermenswaardige belangen van het slachtoffer daarnaast proces-
suele waarborgen vereisen op grond waarvan het slachtoffer de aanspraken 

307 "[Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt 	ook het verstrekken van de 
gegevens aan derden; zie art. 1-b Wbp (n.k.)) indien] de gegevensverwerking noodza-
kelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke 
of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de funda-
mentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleen.' 
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die het kan ontlenen aan deze instructies, zo nodig ook daadwerkelijk kan 
afdwingen. Afgezien van de voorgestelde beklagprocedure in het kader van 
de aangifte (en het in paragraaf 4.4 besproken stelsel van sancties en flanke-
rend beleid) is echter niet goed voorstelbaar hoe het slachtoffer gedurende 
het strafproces door middel van procedurele interventies zou kunnen af-
dwingen dat zijn recht op privacy in voldoende mate wordt gerespecteerd. 
Als er aanleiding is voor een dergelijke procedurele interventie, is het — naar 
mag worden aangenomen — meestal al te laat en rest het slachtoffer hooguit 
nog een actie uit onrechtmatige daad om een compensatie af te dwingen voor 
de opgelopen schade. 308  Hier ligt meer een taak voor de wetgever om de 
normen dienaangaande wettelijk aan te scherpen en anderszins waarborgen 
te scheppen dat deze normen ook daadwerkelijk worden nageleefd door het 
strafrechtelijk apparaat, respectievelijk door derden. Bijvoorbeeld door de 
overtreding van deze normen (zoals het prijsgeven of publiceren van de 
identiteit van kwetsbare slachtoffers van m.n. zedendelicten) strafbaar te 
stellen. 309  Voorts is er veel voor te zeggen om ook de regels omtrent de 
openbaarheid van de zitting (en de formele procedures in het kader van het 
vooronderzoek) aan te scherpen en het oordeel of deze zaken al dan niet aan 
de openbaarheid moeten worden onttrokken, minder aan de discretionaire 
vrijheid van de rechter en de andere officials over te laten. 

Wat betreft het tweede aandachtsveld (bescherming van het slachtoffer tegen 
intimidatie en bedreiging door, en represaillemaatregelen van de kant van de 
verdachte/dader) dringen zich de volgende vragen op. 

Impliceren de functies van het straf(proces)recht noodzakelijkerwijs, 
dat de bescherming van potentiele slachtoffers (een van de impliciete doelen 
van het strafrechtelijk handhavingssysteem) slechts kan en mag worden be-
werkstelligd door normbevestiging door middel van sancties, dat wil zeggen 
door het `reactier toepassen van het materiele strafrecht? Of moeten de 
functies van het straf(proces)recht ruimer worden opgevat in die zin, dat bij-
voorbeeld het ultimum-remedium-karakter van het straf(proces)recht met 
zich mee kan brengen dat de bescherming van potentiele slachtoffers tevens, 
of wellicht zelfs bij voorkeur, anderszins kan en moet worden verwezenlijkt 
dan door middel van het reactief toepassen van het strafrechtelijk sanctie- 

308 Overigens is het denkbaar, dat in het strafprocesrecht een voorziening wordt getroffen 
op grond waarvan het slachtoffer een schadeclaim kan indienen in verband met het on-
zorgvuldig prijsgeven van persoonsgegevens. Tevens is er jets voor te zeggen dat het 
slachtoffer het eventuele voornemen om persoonsgegevens prijs te geven zou moeten 
kunnen aanvechten, bijvoorbeeld in een (soort) strafrechtelijk kort geding. 

309 Zie de rechtsvergelijkende gegevens hieromtrent in hoofdstuk 3 hierboven. 
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systeem? Anders gezegd: in hoeverre kan worden gesteld dat verge/ding ex-
clusief tot het terrein van het straf(proces)recht moet worden gerekend, ter-
wijI preventie exclusief tot andere handhavingssystemen moet worden gere-
kend? 

Uit diverse voorbeelden, en de ontwikkelingen die zich dienaangande 
aftekenen (maar ook uit de voorstellen die wij hieromtrent hebben geformu-
leerd; vgl. het deelrapport over de `bestuurlijke ophouding'), kan worden 
afgeleid dat een dergelijke strikte, theoretische scheiding van functies en 
doelen niet langer houdbaar is. Vgl. aan de ene kant de bestuurlijke handha-
ving, in het kader waarvan op steeds ruimere schaal gebruik wordt gemaakt 
van (reactieve) vergelding als normbevestiging 310, terwijI er anderzijds con-
structies in het straf(proces)recht zijn geintroduceerd waarmee wordt beoogd 
de samenleving 'preventier te beschermen tegen (verdere) inbreuken op de 
rechtsorde en de veiligheid. Bij wijze van voorbeeld kan worden gewezen op 
Titel VII van het Vierde boek van het Wetboek van Strafvordering: tech-
terlijke bevelen tot handhaving van de openbare orde'; de verschillende 
`maatregelen' die niet primair zien op normbevestiging door middel van 
sancties, maar op de beveiliging van de samenleving; de hierboven bespro-
ken dwangmiddelen die niet stechts beogen de materiele waarheidsvinding te 
dienen of de executie van de eventueel op te leggen sanctie veilig te stellen, 
maar eveneens het oog hebben op de bescherming van de samenleving tegen 
gevaarlijke personen of voorwerpen; de bijzondere bevoegdheden tot opspo-
ring (de BOB-bevoegdheden van Titel IVA en V van het Eerste boek van het 
Wetboek van Strafvordering) die niet slechts (mogen) worden ingezet met 
het oog op de bestraffing van (toekomstige) delicten, maar tevens om geor-
ganiseerde criminele groepen 'op te rollen' en het plegen van toekomstige 
delicten onmogelijk te maken. 311  

In dat licht kan de vraag worden gesteld in hoeverre deze constateringen 
ook consequenties moeten hebben voor wat betreft de bescherming van po-
tentiele slachtoffers. Anders gezegd: kan en mag — mede gezien de recente-
lijke herwaardering van de rol van het slachtoffer in het strafproces — nog 
langer worden volstaan met een uitsluitend afwachtende, reactieve opstelling 
van het strafrechtelijk apparaat. En, voorzover wordt aanvaard dat daarmee 
niet kan worden volstaan, tot hoever moet de inspanningsplicht van het straf-
rechtelijk apparaat dan gaan om potentiele slachtoffers anderszins dan door 
middel van het tot gelding brengen van het materiele strafrecht te bescher- 

310 Afgezien van de vraag of het is toe te juichen dat het bestuursrecht daarvoor eigen re-
gels ontwikkelt die niet altijd parallel lopen met het in het straf(proces)recht ontwikkel-
de stelsel van waarborgen. 

311 Zie voorts de eerste noten bij de inleiding (par. 5.1). 
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men. Itmners, voorkomen moet worden dat het straf(proces)recht als inter-
ventierecht, evenals elke vorm van publiekrechtelijk ingrijpen, het vrije 
maatschappelijke verkeer en de persoonlijke levenssfeer van burgers meer 
inperkt dan strikt noodzakelijk is. 

In het kader van deze vragen kan worden opgemerkt dat ook uit het 
huidige straf(proces)recht al zekere mogelijkheden voortvloeien om potenti-
ele slachtoffers te beschermen tegen (verdere of toekomstige) inbreuken op 
hun rechten, hun privacy en hun lichamelijke en geestelijke integriteit. Daar-
bij kan worden gedacht aan strafbaarstellingen en constructies zoals: 
— art. 285 Sr (bedreiging); 
— art. 285b Sr (belaging/stalking); 
— art. 14a e.v. Sr en met name 14c-2 onder 5e: de voorwaardelijke ver-

oordeling met de mogelijkheid om bijzondere gedragsvoorwaarden (zo-
als een straatverbod) op te leggen; 

— de gedragsvoorwaarden in het kader van de buitengerechtelijke afdoe-
ning (in het huidige recht in het kader van het voorwaardelijk sepot; in 
onze voorstellen in het kader van het derde spoor) en de in subparagraaf 
5.5.4 besproken mogelijkheid van de uitgestelde vervolging. 

Deze voorzieningen bieden weliswaar zekere mogelijkheden (zeker als de 
aangifte van delicten als bedreiging en belaging serieus wordt genomen) 
maar daarbij moet worden bedacht dat de desbetreffende strafbepalingen 
primair in het teken staan van `normbevestiging' en geen feiteltjke bescher-
ming kunnen bieden aan potentiele slachtoffers. Dat wit zeggen dat deze 
strafbaarstellingen regels geven omtrent de wijze waarop met sancties kan 
worden gereageerd op een reeds gepleegd strafbare feit, maar waarmee het 
desbetreffende strafbare feit (respectievelijk het strafbare feit waarmee wordt 
gedreigd) met of nauwelijks daadwerkelijk kan worden verhinderd of ver-
hinderd is kunnen worden. 

De gedragsvoorwaarden waarop hierboven werd gewezen, bieden in 
deze wat meer mogelijkheden, vooral omdat het vooruitzicht van een onher-
roepelijke (zwaardere) sanctie daarbij kan dienen als stok achter de deur. In 
het verlengde daarvan is er veel voor te zeggen om, met name wat betreft 
delicten als bedreiging en belaging, aan te haken bij het systeem van con-
flictbemiddeling en —oplossing in het kader van het vooronderzoek zoals dat 
ook is voorgeschreven met betrekking tot de schadeloosstelling van het 
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slachtoffer. 312  Dat vereist dus een actieve opstelling van het opsporingsap-
paraat, vergelijkbaar met de inspanningen die worden verricht in het kader 
van de dagelijks voorkomende conflictregeling en —bemiddeling, die een 
belangrijk onderdeel van het politiewerk vormen. 313  

Voor sommige (potentiele) slachtoffers kan deze `conflictoplossing' de 
voor de hand liggende en meest aangewezen methode zijn (vgl. conflicten in 
de huiselijke kring of in andere afhankelijkheidsrelaties, die gepaard kunnen 
gaan of samen kunnen hangen met seksueel misbruik, met — dreiging met — 
geweld, etc.). In andere gevallen zal het slachtoffer echter meer gebaat zijn 
met andere vormen van feitelijke bescherming, zoals posten en daarmee ver-
gelijkbare vormen van toezicht door de politie, het 'van de straat houden' 
van de verdachte, bijvoorbeeld door (verlenging van de) voorlopige hechte-
nis van de verdachte 314 , of door bepaalde voorwaarden te verbinden aan de 
schorsing van de voorlopige hechtenis. Voorts zou in dit verband kunnen 
worden gedacht aan ordemaatregelen naar het voorbeeld van Titel VII, boek 
4 S v (rechterlijke bevelen tot handhaving van de openbare orde), of aan 
vormen van `bestuurlijke ophouding'. 315  

Samenvattend kan worden gesteld dat het strafprocesrecht systematisch en 
theoretisch bezien zeker aanhalcingspunten biedt voor vormen van feitelijke 
bescherming van potentiele slachtoffers tegen toekomstige inbreuken op hun 
rechten, hun persoonlijke levenssfeer en hun lichamelijke en geestelijke in-
tegriteit. Dat geldt met name voor wat betreft voorzienbare `procesgerela- 

312 Zie de aanwijzing slachtofferzorg; zie voons subpar. 5.5.4. Zie in deze ook MS. 
Groenhuijsen, 'Stalking. Stafrecht als interventierecht', DD 28(1998) afl. 6, p. 521-526, 
waarin een vergelijkbare gedachtengang werd ontwikkeld als in de onderhavige para-
graaf. Zie met name a.w. p. 525-526. 

313 Of de conflietregeling met het oog op de bescherming van potentiele slachtoffers daar-
mee moet worden geetiketteerd als strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of als 
handhaving van de openbare orde, is van ondergeschikt belang. Zoals in het deelonder-
zoek 'De verhouding tussen het Wetboek van Strafvordering, de opsporingsbevoegdhe-
den in bijzondere wetten en de buitengewone opsporing (par. 2.1.2 ad A.a.2)' bleek, is 
de grens tussen Justinele preventie' en 'bestuurlijke preventie' moeilijk te treklcen, ter-
wijI inmiddels algemeen wordt aanvaard dat justitiele preventie tot de strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde kan worden gerekend. 

314 Eerder bleek dat de bescherming van de samenleving (dus ook van potentiele slachtof-
fers) tegen gevaarlijke personen een grond kan zijn voor voorlopige hechtenis of andere 
dwangmiddelen, ondanks dat dance geen strafvorderlijk doe wordt gediend. Vgl. art. 
67a I -b jo. lid 2 onder 2e. Zie ook de vorige subpar.. 

315 Zie het deelrapport dat daaraan is gewijd. Daarin wordt voorgesteld de 'bestuurlijke 
ophouding' te integreren in het strafprocesrecht. Aan dat deelrapport zijn argumenten te 
ontlenen voor de stetting dat de feitelijke 'preventieve' bescherming van potentiele 
slachtoffers niet wezensvreemd hoeft te zijn aan de functies van het strafprocesrecht. 
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teerde' vervolgschade en -leed, maar ook voor wat betreft voorzienbare `niet 
procesgerelateerde' schade en leed. De vraag hoever daarmee moet worden 
gegaan (vooral als het gaat om de feitelijke bescherming van potentiele 
slachtoffers die door derden worden bedreigd, belaagd of geintimideerd, 
zonder dat dat verband houdt met een strafzaak), moet hier vooralsnog in het 
midden blijven. Met het bovenstaande is primair beoogd de aandacht te vra-
gen voor een denkrichting waarin aan de doelen en functies van het strafpro-
cesrecht de inspanningsplicht wordt ontleend om (in aanvulling op de waar-
borgen i.v.m. de strafprocessuele rechtspositie van het slachtoffer en/of de 
dreiging die voor potentiele daders moet uitgaan van de strafbaarstellingen) 
de participanten in het strafproces ook feiteltjk te beschermen tegen voor-
zienbare procesgerelateerde vervolgschade of -leed. Dat wil zeggen dat een 
afwachtende, `reactieve' houding in deze moet worden afgewezen. In het 
bovenstaande is deze denIcrichting in het bijzonder geent op: 
— Constructies in het straf(proces)recht waarin ook op andere terreinen is 

voorzien met het oog op de (preventieve) bescherming van de samenle-
ving tegen gevaarlijke personen of voorwerpen; 

— Het ultimum remedium beginsel, dat het straf(proces)recht — als pu-
bliekrechtelijk interventierecht — beheerst, en waaruit voortvloeit dat, 
óók in het kader van het strafrecht, `voorkomen' de voorkeur kan ver-
dienen boven `herstellen', en dat herstellen de voorkeur kan verdienen 
boven bestraffen, voorzover dat past binnen de functies en de doelen 
van het strafrecht; 

— De algemeen aanvaarde opvatting dat justitiele preventie' tot de straf-
rechtelijke handhaving van de rechtsorde kan worden gerekend; 

— De doelen van het strafproces die zijn verdisconteerd in de tweede kern-
functie van het strafprocesrecht, waaronder de doelstelling dat vermijd-
bare vervolgschade en -leed tengevolge van het strafproces, zoveel mo-
gelijk dienen te worden voorkomen; 

— De mogelijkheden waarin het huidige straf(proces)recht voorziet, en 
waarvan in de praktijk gebruik wordt gemaakt om potentiele slachtof-
fers te beschermen tegen (verdere) inbreuken op hun rechten, hun pri-
vacy en hun geestelijke en lichamelijke integriteit (vgl. de `gedrags-
voorschriften' die in verband met een voorwaardelijke veroordeling of 
een buitengerechtelijke afdoening kunnen worden opgelegd; de aanwij-
zingen slachtofferzorg, bejegening slachtoffers van zedendelicten en de 
richtlijn voorlichting opsporing en vervolging). 

Uit deze theoretische inkadering van de hierboven geduide denkrichting mo- 
ge blijken dat feitelijke bescherming van potentiele slachtoffers in ieder ge- 
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val in theorie niet misstaat in de context van het straf(proces)recht, maar dat 
anderzijds uit de doelstellingen van het strafprocesrecht geen concrete aan-
wijzingen voortvloeien met betrekking tot de reikwijdte of afbakening van 
deze inspanningsplicht. Daarmee verschuift de discussie daaromtrent naar 
een ander niveau, dat wil zeggen naar het niveau van de (rechts)politieke 
afwegingen van de betrokken belangen, waarbij ook de beperkt beschikbare 
middelen en menskracht een belangrijke rol zullen spelen. Zoals reeds meer-
dere keren benadrukt, beoogt een onderzoek als het onderhavige niet zozeer 
een voorschot te nemen op deze politieke afwegingen, maar daarvoor in de 
eerste plaats het theoretische en systematische kader te bieden. Het voert dan 
ook te ver om in het kader van dit onderzoek concrete, uitgewerkte voor-
stellen te formuleren omtrent de wijze waarop, en de middelen waarmee, de 
feitelijke beschenning van slachtoffers tegen procesgerelateerde vervolg-
schade en -feed kan en moet worden verzekerd. Voor de mogelijkheden die 
daartoe kunnen worden aangewend, zij verwezen naar slachtoffer- en getui-
genbeschermingsprogramma's in andere landen, zoals besproken in de 
rechtsvergelijkende notities. 

5.10 	Net recht op een vlotte afdoening van de strafzaak 

Met een vlotte afdoening van strafzaken worden verschillende doelen en 
belangen gediend. In de eerste plaats het belang (en het recht) van de ver-
dachte om binnen een redelijke termijn te worden berecht, en voorts het be-
lang van een effectieve wetshandhaving, onder meer met het oog op de ge-
loofwaardigheid van de strafrechtpleging. Maar daarnaast is een vlotte af-
doening van strafzaken zeker ook, en niet in de laatste plaats, in het belang 
van het slachtoffer. Immers, door de strafzaak wordt de schade en het leed 
waarmee het slachtoffer is geconfronteerd, als het ware nog eens extra uit-
vergroot. Dat behoort niet langer te duren dan strikt noodzakelijk is. Wel 
spreekt het voor zich, dat dit nooit ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid 
die is vereist, onder meer in verband met het recht van de verdachte op een 
eerlijk proces. Dat laatste sluit dus niet uit dat, ondanks dat de belangen van 
het slachtoffer respectievelijk de verdachte in deze veelal wel zullen samen-
vallen, het belang van het slachtoffer om zo snel mogelijk te worden verlost 
van de directe en indirecte gevolgen van het delict, soms moet wijken voor 
de rechten van de verdachte en de (andere) belangen die zijn verdisconteerd 
in de functies van het strafproces. In subparagraaf 5.5.4 is dat uitvoerig toe-
gelicht in het kader van het recht op schadevergoeding. Daar werd onder 
meer onze opvatting besproken dat, athankelijk van de ingrijpendheid van de 
gevolgen die het strafproces kan hebben voor de verdachte, dient te worden 
gedifferentieerd in de waarborgen waarmee het strafproces moet worden om- 
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ringd. Dat heeft in onze voorstellen geleid tot het drie-sporen-stelsel, welk 
stelsel er aan in de weg staat dat eerste- en tweede-spoordelicten buitenge-
rechtelijk worden afgedaan. Dat kan, zo bleek, consequenties hebben voor de 
tijd die is gemoeid met (i.c.) het verhaal van de schade van het slachtoffer in 
het kader van het strafproces. 

Het belang van een vlotte afhandeling van de zaak kan aan de andere 
kant ook stuiten op de belangen en de procedurele rechten van het slachtof-
fer zelf. Dat betekent dat andersom ook de het recht van de verdachte om 
binnen een redelijke termijn te worden berecht, wordt begrensd door de pro-
cessuele waarborgen en bevoegdheden waarover het slachtoffer beschikt, en 
op grond waarvan het kan intervenieren in het strafproces om bijvoorbeeld 
bepaalde onderzoekshandelingen uit te lokken, of om het besluit van het OM 
om niet verder te vervolgen aan te vechten. Dergelijke vertragingen als ge-
volg van de legitieme processuele bevoegdheden van het slachtoffer, kunnen 
dus niet als undue delay worden beschouwd en kunnen dus niet leiden tot de 
niet-ontvankelijkheid van het OM of tot compensatie in de vorm van een 
strafreductie, tenzij deze vertragingen direct of indirect aan het OM zijn te 
wijten. Het serieus nemen van de processuele rechtspositie van het slachtof-
fer vereist immers, dat het slachtoffer wordt beschouwd als een volwaardige 
participant, wiens belangen zorgvuldig moeten worden afgewogen, hetgeen 
extra tijd kan vergen. Daarbij past geen afschrikkingsregime, zoals dat voor 
`echte' undue-delay gevallen geldt. 

Kortgezegd kan worden gesteld, dat het belang van een vlotte afhande-
ling van de zaak niet in de weg staat (of mag staan) aan een zorgvuldige be-
handeling van de zaalc, zowel met het oog op de rechten van de verdachte en 
andere belangen die samenhangen met de eerste kernfunctie van het straf-
proces, als met het oog op de rechten van het slachtoffer. Daarmee ziet het 
recht op een vlotte afhandeling (zowel wat betreft de verdachte, als wat be-
treft het slachtoffer) dus primair op vertragingen die in dat licht als onnodig 
kunnen worden beschouwd, alhoewel er in het strafprocesrecht ook enkele 
bovengrenzen zijn getrokken die in ieder geval in acht moeten worden ge-
nomen vanwege de ingrijpendheid van de gevolgen van het strafproces en de 
dwangmiddelen die in dat verband kunnen worden toegepast. 316  De belang- 

316 Daarbij kan bijvoorbeeld worden gewezen op de volgende (willekeurige greep uit de) 
termijnbepalingen die het geldend recht kent: de (weliswaar door een 'pro-forma-
zitting' te omzeilen) 3x3 maanden termijn van art 66 Sv; de in de jurisprudentie ont-
wildcelde 2 jaar termijn (of, in geval de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt, 
de 14 maanden termijn) waarbinnen de zaalc dient te zijn afgerond met een eindvonnis, 
welke termijn zowel geldt voor de berechting van de zaalc in eerste aanleg, als in hoger 
beroep. Overigens met de mogelijkheid dat daarvan wordt afgeweken op grond van de 
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rijkste vraag is dan ook, hoe kan worden bereikt en gewaarborgd dat deze 
vermijdbare vertragingen en/of overschrijdingen van de bovengrenzen ook 
daadwerkelijk worden voorkomen. 

Ten aanzien van de verdachte hebben het EHRM en de Hoge Raad een 
sanctiestelsel ontwikkeld, dat inmiddels deel uitmaakt van art. 359a S v. Dat 
sanctiestelsel komt er in het kort op neer dat aanzienlijke onnodige vertra-
gingen of overschrijdingen van de geldende bovengrenzen kunnen worden 
afgestraft met de niet-ontvankelijkheid van het OM en dat minder emstige 
vertragingen of overschrijdingen tot een strafreductie kunnen leiden. 

Het behoeft geen betoog, dat deze `sancties' wat betreft het slachtoffer 
geen soelaas bieden, in ieder geval niet in alle opzichten. Immers, het sane-
tiestelsel draagt weliswaar bij tot een zo spoedig mogelijke afdoening van de 
zaak, hetgeen ook in het belang is van het slachtoffer, maar het slachtoffer 
zal — naar mag worden aangenomen — in meerdere opzichten bepaald niet 
zijn gediend met de sancties zelf, te weten de niet-ontvankelijkheid van het 
OM, dan wel de strafreductie. De vraag is nu, of er een sanctiestelsel denk-
baar is dat is toegesneden op, dan wet recht doet aan, zowel de belangen van 
de verdachte als de belangen van het slachtoffer. Anders gezegd: is er, naast 
de (uit het sanctiestelsel voortvloeiende) compensatie van de verdachte voor 
de onnodige of ontoelaatbare vertraging, ook een gepaste vorm van compen-
satie denkbaar voor het slachtoffer wiens belangen zijn geschaad door de 
'undue delay'? Niet alleen omdat het proces onnodig tang heeft geduurd, 
maar vooral ook indien op grond daarvan voor de verdachte gunstige sanc-
ties zijn toegepast die lijnrecht tegen de gevoelens en belangen van het 
slachtoffer ingaan. Het zal niet verbazen dat daarbij de gedachten al snel uit-
gaan naar een financiele schadevergoeding. Andere vormen van compensatie 
zijn niet goed voorstelbaar. Immers, van de leedtoevoeging die de verdachte 
(eventueel) te wachten staat, en waarmee de nadelige gevolgen van de on-
toelaatbare vertraging zo nodig kunnen worden verrekend, is wat betreft het 
slachtoffer geen sprake. 

Een optie zou in dat verband kunnen zijn het slachtoffer dat de dupe is 
geworden van een onnodige of ontoelaatbare vertraging, met name als dat 
heeft geleid tot de niet-ontvankelijkheid van het OM, een billijke schadever-
goeding toe te kennen en voorts alle proceskosten van het slachtoffer aan de 
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Staat in rekening te brengen. 317  Er is zelfs jets voor te zeggen het slachtoffer 
dat zich als benadeelde heeft gevoegd in het strafproces en een schadeclaim 
heeft ingediend, maar geen verhaal meer heeft in het kader van het strafpro-
ces vanwege de niet-ontvankelijkheid van het OM, de proceskosten te ver-
goeden die het slachtoffer zal moeten maken om een civielrechtelijke proce-
dure te beproeven. De optie om het OM met-ontvankelijk te verklaren in de 
strafzaak zelf, maar wel ontvankelijk te verklaren ter zake van de schade-
claim van de benadeelde, moet van de hand worden gewezen. Het accessoire 
karakter van de vordering laat dat niet toe. Dat geldt ook voor mogelijk an-
dere varianten van schadeherstel ter compensatie van de aan de Staat toe te 
rekenen niet-ontvankelijkheid van het OM en het dientengevolge wegvallen 
van het verhaal in het kader van het strafproces. Zo zou kunnen worden ge-
dacht aan de verplichting om de schade die de benadeelde heeft geleden ten-
gevolge van het delict, geheel of gedeeltelijk uit de staatskas te vergoeden, 
welke vergoedingsplicht eventueel zou kunnen worden gebaseerd op een 
onrechtmatige daad jegens de benadeelde. Ook dergelijke constructies lijken 
een brug te ver. 318  Aanvaard moet worden dat indien de benadeelde in het 
kader van het strafproces geen verhaal meer heeft vanwege de niet-
ontvankelijkheid van het OM, hem nog slechts een civielrechtelijke actie rest 
jegens de laedens (en/of de Staat), terwijl het Schadefonds Geweldsmisdrij-
yen in sommige gevallen nog als vangnet kan dienen. 

Een andere vraag is, of het slachtoffer eveneens in aanmerking dient te 
komen voor een redelijke schadevergoeding (of een andere vorm van corn-
pensatie) indien de vertraging heeft geleid tot een strafreductie. Immers, 
daaraan kan eveneens de indicatie worden ontleend dat er sprake is geweest 
van een onnodige of ontoelaatbare vertraging. Daar staat echter tegenover 
dat de ontoelaatbaarheid van deze vertraging in het teken staat van de 
rechtsbescherming van de verdachte. Dat wil zeggen, dat het nog maar de 
vraag is of ook het slachtoffer door deze vertraging, dan wel door de daaruit 
voortvloeiende strafreductie, rechtstreeks is getroffen in diens rechten en 
belangen. Dat maakt deze vertraging als grondslag voor compensatie van het 
slachtoffer kwestieus. 

317 Zie in deze de rubriek Nationale Ombudsman in DD 32 (2002), afl. 3, p. 300 (Positie 
slachtoffer). Indien het OM zich door termijnverloop gedwongen ziet de zaak te sepone-
ren, lcrijgt het slachtoffer dat te kennen heeft gegeven zich als benadeelde te willen voe-
gen in de strafzaak, (ook nu al) een financiele tegemoetkoming van het OM ter hoogte 
van het griffiegeld voor de civiele zaak, plus een vermeerdering van 15% van de vorde-
ring voorzover toewijsbaar bij de civiele rechter. 

318 Zie echter de vorige noot. 
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In dat licht bezien rijst.vervolgens.de  vraag, of er een zelfstandige grondslag 
denkbaar is voor compensatie van het slachtoffer wegens een (t.o.v. het 
slachtoffer) ontoelaatbare vertraging van het strafproces. 

Hierboven is deze grondslag ontleend aan het feit dat bepaalde proces-
suele aanspraken en rechten van het slachtoffer in het kader van het strafpro-
ces door de vertraging in het gedrang zijn gekomen of illusoir zijn geworden, 
in het bijzonder als de vertraging is uitgemond in de (aan de Staat toe te re-
kenen) niet-ontvankelijkheid van het OM. Echter, daarmee lijkt niet te kun-
nen worden volstaan. Het is immers nog maar de vraag of de aanspraken en 
de rechten van het slachtoffer in het kader van het strafproces zo zwaar we-
gen, dat het niet of het niet voldoende in acht nemen van deze rechten en 
aanspraken moet leiden tot compensatie. Wij menen dat dit tenminste het 
geval is indien door de vertraging de `vaststelling van de burgerlijke rechten 
van het slachtoffer' (zie art. 6-1 EVRM) in de context van het strafproces in 
het gedrang is gekomen. Wij baseren dat onder meer op de trends die zich 
aftekenen in de jurisprudentie van de HR en de EHRM omtrent de positie 
van het slachtoffer in het strafproces. 319  Daarbij kan in het bijzonder worden 
gewezen op EHRM 17 januari 2002, Appl. No. 32967/96 (Calvelli en Ciglio 
vs. Italie), waarin het Hof stelde dat ook het slachtoffer o.g.v. art. 6-1 EVRM 
kan klagen over de overschrijding van de redelijke termijn indien het zich als 
benadeelde heeft gevoegd in het strafproces en de uitkomst van het strafpro-
ces daarmee evidente gevolgen heeft voor diens rechtspositie (zie de zaak 
Calvelli en Ciglio vs. Italie, onder 4 320  Daarmee wordt bevestigd dat het 
onvoldoende in acht nemen van de belangen en de rechten van het slachtof-
fer in het kader van het strafproces, Lc. de belangen die zijn gediend met een 
vlotte afdoening van de zaak, een zelfstandige grond kan vormen voor corn-
pensatie of andere daaraan te verbinden consequenties. Echter, benadrukt 
moet worden dat in deze uitspraken het recht van het slachtoffer op een be-
handeling van de zaak binnen een redelijke tennijn in het teken staat van de 
`determinitation of his civil rights', ook al vindt die plaats in de context van 
het strafproces. Indien de civielrechtelijke rechtspositie van het slachtoffer in 

319 Zie de par. 1.3 en 2 
320 Zie ook de bespreking van deze zaak in NJB nr. 11, 15 maart 2002, p. 571-572. 

Zie in dat verband ook EHRM 23 oktober 1996, Series A, nr. 189 (Moreira de Azeve-
do). Uit deze uitspraken kan worden afgeleid, dat indien bet slachtoffer zich als bena-
deelde voegt in de strafzaak om via het strafproces schadevergoeding te verkrijgen, en 
de 'determination of his civil rights' in dat geval dus plaatsvindt in de context van het 
strafproces, deze schadevergoedingsprocedure en zelfs het strafproces zelf (waarmee de 
civiele dimensie van de zaak nauw is verweven) moeten voldoen aan de eisen van art. 
6-1 EVRM. Zoals het recht op een behandeling van de zaak binnen een redelijke ter-
mijn. 
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•het kader. van het strafproces .niet in het .geding is, lijkt het EVRM. geen di-, 
recte grondslag te bieden voor enig recht op een vlotte afdoening van de 
zaak, bijvoorbeeld met het oog op het verwerkingsproces van het slachtoffer 
of om secundaire victimisatie te voorkomen. Of in dat geval het recht op een 
vlotte afdoening kan worden ontleend aan de EHRM-rechtspraalc op grond 
waarvan de nationale overheid verplicht is zo nodig toereikende strafrechte-
lijke maatregelen te treffen om de rechten van (potentiele) slachtoffers ade-
quaat te beschermen, is nog maar de vraag. Zie in dat verband EHRM 26 
maart 1985, Series A 91; NJ 1985,525 (X en Y tegen Nederland) en de bo-
venbesproken zaak Calvelli en Ciglio v. Italie. Uit deze uitspraken kan wor-
den afgeleid dat een effectieve bescherming van de rechten van individuele 
burgers tot de taken van de overheid behoort en in die zin als een publiek 
belang moet worden beschouwd. Daarin ligt volgens het Hof de positieve 
verplichting besloten om de rechten van de individuele burgers actief te be-
schermen door middel van adequate publiekrechtelijke interventies, zoals 
toereikende strafrechtelijke maatregelen met een voldoende afschrikwek-
kende werking. 321  Er zijn echter geen — aan deze uitspraken te onlenen — 
concrete aanwijzingen, dat deze zorgplicht t.o.v. (potentiele) slachtoffers 
tevens de positieve verplichting zou inhouden om de strafzaak met het oog 
op de belangen van het slachtoffer (die niet liggen in de sfeer van diens bur-
gerlijke rechten) binnen een redelijke termijn af te doen. Tegelijkertijd moet 
in herinnering worden geroepen dat het EVRM slechts in zeer beperkte mate 
en hooguit in indirecte zin aanknopingspunten biedt voor de beantwoording 
van de vraagpunten die in dit deelrapport centraal staan (zie paragraaf 2). 
Dat betekent dat de Nederlandse wetgever, wat betreft de beantwoording van 
deze kernvragen en de oplossing van de daaruit voortvloeiende deelkwesties 
en belangenconflicten, nauwelijks kan leunen op het normatieve kader dat 
het EVRM biedt, en dus vooralsnog voornamelijk op zichzelf is aangewe-
zen. Dat impliceert in dit geval, dat een eventuele juridische grondslag voor 
het recht van het slachtoffer op een vlotte afdoening van de zaak, ook voor 
die gevallen waarin er geen sprake van een 'determination of his civil 
rights', door de wetgever zelf zal moeten worden gecreeerd. 

Afgezien van de boven besproken (mogelijke vormen van) compensatie van 
het slachtoffer, zal de rechter bij het toepassen van de sancties van art. 359a 
Sv vanzelfsprekend rekening dienen te houden met de belangen van het 
slachtoffer en zal hij terughoudend moeten zijn met het niet-ontvankelijk 
verklaren van het OM als het slachtoffer daarvan de dupe dreigt te worden. 

321 Zie par. 2 
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Anderzijds moet worden voorkomen dat de participatie van het slachtoffer in 
het strafproces het OM de vrije teugels laat om de zaak eindeloos te rekken. 
De rechter zal er dan ook niet altijd aan ontkomen het OM in ernstige ge-
vallen niet-ontvankelijk te verklaren en tegelijkertijd zijn toevlucht te moe-
ten zoeken tot een redelijke compensatie van het slachtoffer. De belangen 
van het slachtoffer kunnen in deze dus niet altijd doorslaggevend zijn. 

Hoewel het recht van het slachtoffer op een vlotte afdoening van de zaak (en 
indirect ook de belangen van de verdachte in deze) zeker gediend zullen zijn 
met normbevestiging door middel van waarborgen in de sanctie- en compen-
satiesfeer, moeten de (incentive)effecten daarvan niet worden overschat. 
Voorts zal uit oogpunt van het kostenaspect een zekere terughoudendheid op 
zijn plaats zijn wat betreft de financiele compensatie van slachtoffers die de 
dupe zijn geworden van onnodige vertragingen. Dat pleit ervoor, ook an-
derszins na te streven en te waarborgen dat strafzaken waarin slachtoffers 
participeren, geen onnodige vertraging oplopen. Daarbij kan worden opge-
merkt dat een vlotte afdoening van strafzaken in de eerste plaats toereikende 
organisatorische voorzieningen vereist en daarnaast een bepaalde attitude 
van de officials, die niet zozeer door regels of sancties zijn af te dwingen, 
maar die vanzelfsprekend (moeten) zijn. Wat dat laatste betreft moet meer 
heil worden verwacht van flankerend beleid. Zie hetgeen daarover is opge-
merkt in paragraaf 4.4. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Immers, het 
resultaat van adequaat flankerend beleid zal ook zijn, dat zich minder geval-
len zullen voordoen waarin verdachten resp. slachtoffers moeten worden 
gecompenseerd voor onnodige vertragingen die hebben geleid tot inbreuken 
op hun aanspraken en rechten in het kader van het strafproces. 

5.11 	Alternatieve afdoening 

Het onderwerp `alternatieve afdoening van strafbare feiten waarvan slachtof-
fers de dupe zijn geworden' beslaat een breed terrein. Het voert in het kader 
van dit deelrapport te ver om uitvoerig stil te staan bij, of zelfs maar een 
grove schets te geven van alle varianten van alternatieve afdoening en de 
voorstellen die daaromtrent zijn of worden ontwikkeld. 

Ter illustratie kan de volgende opsomming dienen van (reeds bestaande, dan wel 
door sommigen bepleite) alternatieve afdoeningsvarianten: 
— De small-claims court/tribunal: een door sommigen voorgestelde (uit Canada 

bekende) laagdrempelige rechtsgang voor slachtoffers om schadevergoeding te 
kunnen eisen van hun daders, mits de schade niet van al te grote omvang is. 
Kleine strafzaken worden daannee a.h.w. geciviliseerd; 
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— Het daarmee verwante (door Groen Links voorgestelde) `grievenreche: een ei-
gen rechtsgang voor slachtoffers van delicten, om hun grieven jegens de dader te 
kunnen uiten en genoegdoening te krijgen. Bedoeld als een derde weg naast het 
civiele recht en het strafrecht. 

Andere varianten en vormen van 'diversion' (alternatieve afdoening buiten het straf-
recht om) en/of 'restorative justice' (herstelrecht) en/of 'mediation' (bemiddeling): 
— herstelbemiddeling (het in contact brengen van dader en slachtoffer om het 

slachtoffer, en in een aantal opzichten ook de dader, de gelegenheid te bieden ui-
ting te geven aan diens gevoelens, angsten weg te nemen, de dader te confronte-
ren met de gevolgen van zijn daad en anderszins het verwerlcingsproces te be-
vorderen); 

— Bemiddeling met het oog op onderhandelingen over de vergoeding van veroor-
zaakte materiele en immateriele schade; 

— Dading (de experimenten daarmee zijn inmiddels gestopt en geIntegreerd in de 
regelgeving omtrent de schaderegeling in de voorfase van het strafproces); 

— De 'family group conference' (herstelbemiddeling i.g.v. jeugdige daders, d.m.v. 
een actieve dialoog tussen de jeugdige dader, diens familie en het slachtoffer, 
onder leiding van een bemiddelaar). 

Dit zijn vormen van Alternatieve Geschillen Beslechting (AGB of ADR), waarbij 
dader en slachtoffer onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator) het ontstane 
conflict beogen op te lossen en de verstoorde rechtsbetrekkingen tussen partijen te 
herstellen. 

Overige vormen van alternatieve, buitengerechtelijke afdoening met een reparatoir 
of preventief karakter: 
— Schaderegeling door de politie of door speciale, aan de arrondissementsparketten 

verbonden, schaderegelaars; 
— Conflictbemiddeling tussen daders en slachtoffers met behulp van onafhankelij-

ke instanties of bemiddelaars, dan wel conflictregeling met behulp van politie, 
justitie (in de buurt), en andere justitiele instanties; 

— B uurtbemiddeling; 
— Echt-recht-conferenties; 
— Schaderegeling in het kader van de HALT-afdoening (voor jeugdigen). 

Bemiddeling en andere alternatieve afdoeningsvarianten sluiten procedures voor de 
strafrechter niet altijd uit. Soms moeten ze worden opgevat als een soort schaduw-
procedure van het strafproces. Maar soms ook wordt er mee beoogd de zaak buiten 
de strafrechtelijke keten te houden (vgl. het voorwaardelijk sepot met als gedrags-
voorwaarde dat de schade van het slachtoffer wordt vergoed; vgl. voorts de experi-
menten met mediation van het Amsterdams parket; als de bemiddeling slaagt volgt 
een sepot). 

Deze varianten van alternatieve afdoening en de soms nog verderstrekkende 
voorstellen in dat verband, zijn en worden met name bevorderd door aanhangers van 
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het communitarisme en het abolitionisme (en in mindere mate door de slachtoffer-
beweging). 

De vraag die in deze paragraaf centraal staat, is of en in hoeverre deze alter-
natieve afdoeningsvarianten kunnen worden bestempeld als equivalenten van 
strafrechtelijke afdoening in die zin, dat de grondslag en doelen van deze 
alternatieve afdoeningsvarianten zouden samenvallen met de grondslag en 
de doelen van het straf(proces)recht (zoals vergelding, normbevestiging, het 
bestrijden van criminaliteit, het voorkomen van eigenrichting, etc.). Deze 
vraag is van belang met het oog op ons standpunt inzake het ultimum-
remedium-beginsel en de betekenis van dat beginsel voor de positie van het 
slachtoffer in het strafproces. Zoals betoogd, ligt in het ultimum-remedium-
beginsel besloten dat, indien de doelen van het straf(proces)recht anderszins 
dan door middel van extra leedtoevoeging kunnen worden gerealiseerd, 
daarvoor behoort te worden gekozen. In geval van samenval van doe/en 
dient dan ook de voorkeur uit te gaan naar schadeherstel en leedverwerlcing 
voor het slachtoffer, in plaats van een niet reparatoire vorm van extra leed-
toevoeging aan de dader. Het ultimum-remedium-beginsel kan daarnaast 
consequenties hebben voor de afdoeningswijze, dat wil zeggen dat de voor-
keur uit kan gaan naar buitengerechtelijke afdoening als daarmee de verwer-
king van het Iced en het herstel van de schade van het slachtoffer is gediend. 

Echter, indien sancties in de reparatoire sfeer, en/of de buitengerechte-
lijke afdoening, onvoldoende punitieve lading hebben met het oog op de 
doelen van het straf(proces)recht (bijvoorbeeld vanwege de emstig ge-
schokte rechtsorde), valt in onze ogen niet te ontkomen aan een `repressieve' 
sanctie in de zin van extra leedtoevoeging, in aanvulling op de eventuele 're-
paratoire' sanctie. Dat alles kan worden samengevat met het adagium `mi-
nimale repressieve interventie is de optimale repressieve interventie'. 

Het behoeft geen betoog, dat in dit kort bestek geen eenduidig antwoord 
is te geven op de hierboven aan de orde gestelde vraag. In de eerste plaats 
niet, omdat het materiele strafrecht en ook het strafprocesrecht zijn gefun-
deerd op een complex van gronden en doelen die allerminst precies zijn te 
traceren of onveranderlijk vaststaan, en waarover slechts op hoofdlijnen 
overeenstemming lijkt te bestaan. Dat beperkt de mogelijkheid om zinnige 
uitspraken te doen over de inwisselbaarheid van afdoeningsvarianten op 
grond van samenval van doelen. 

In de tweede plaats niet, omdat de grondslag en de doelen van de alter-
natieve afdoeningsvarianten zelf sterk uiteen kunnen lopen, zodat alleen al 
om die reden de altematieve afdoeningsvarianten — wat betreft de onderha-
vige kwestie — niet alle onder een noemer zijn te brengen. Maar ook voor de 
afzonderlijke alternatieve afdoeningsvarianten geldt, dat weliswaar aan ver- 
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schillende studies argumenten zijn te ontlenen voor het (gedeeltelijk) inwis-
selen van de `traditionele' vormen van strafrechtelijke afdoening voor de 
desbetreffende altematieve afdoeningsvarianten, maar dat de discussies 
daaromtrent nog allerminst zijn uitgekristalliseerd. 322  

Dat alles laat onverlet dat in het kader van de onderhavige vraagstelling 
enige aandacht zal moeten worden besteed aan de denkrichting waaraan wij 
de aanvaardbaarheid hebben ontleend van (in ieder geval) de schadeloosstel-
ling van het slachtoffer d.m.v. een `alternatieve afdoening' in het voortraject 
van het strafproces. Zie daarvoor subparagraaf 5.5.4, waar wij deze alterna-
tieve, buitengerechtelijke afdoening uitvoerig hebben behandeld. Deze vorm 
van altematieve afdoening in het kader van het strafproces is in onze ogen te 
rechtvaardigen, omdat daarmee zowel de belangen van het slachtoffer zijn 
gediend, als de gronden en doelen van het strafproces. Dat laatste kan als 
volgt worden toegelicht. Straf(proces)recht is bevelsrecht. Er wordt niet op 
grond van gelijkwaardigheid onderhandeld over, dan wel aangestuurd op het 
oplossen van een civielrechtelijk conflict tussen twee partijen. Er wordt 
daarentegen door de bestraffende overheid eenzijdig een repressieve sanctie 
opgelegd die overeenkomt met het maatschappelijke oordeel over de afkeu-
renswaardigheid van het strafbare feit, voortvloeiend uit het complex van 
(veelal impliciete) gronden en doelen van het straf(proces)recht, zoals ver-
gelding, normbevestiging, etc. Dat deze sanctie mede een zeker reparatoir 
karakter kan hebben, doet daar niets aan af. Ook een reparatoire sanctie kan 
de vereiste punitieve lading hebben en (wellicht zelfs beter dan met repara-
toire leedtoevoeging) beantwoorden aan de doelen van het strafrecht. 

Met het `gedragsvoorschrift' voor de verdachte om het slachtoffer scha-
deloos te stellen, met als stok achter de deur dat de zaak een strafrechtelijk 
vervolg zal krijgen als aan dat gedragsvoorschrift niet wordt voldaan, wordt 
deze schadeloosstelling in de sfeer van het strafrechtelijke bevelsrecht ge-
trokken. Anders gezegd: de schadeloosstelling van het slachtoffer ontstijgt 
daarmee het karakter van een civielrechtelijke conflictoplossing tussen twee 
partijen en lcrijgt door de strafrechtelijke context een bevelsdimensie en een 
punitieve lading. 323  Zelfs als er moet worden bemiddeld over de hoogte van 
de te vergoeden schade, staat ook dat met in het teken van een civielrechte-
lijke conflictoplossing tussen twee partijen, maar in het teken van het be-
velskarakter van het strafrecht. Er is niet alleen geen sprake van vrijwillig- 

322 Zie bijvoorbeeld de bijdragen over bemiddeling (mediation) en herstelrecht in Justitiele 
Verkenningen 3 01 Slachtofferhulp en herstelbemiddeling, en de literatuur waarnaar 
daarin wordt verwezen. 

323 Daarbij moet worden opgemerkt, dat het begrip `punitieve lading' hier niet wordt ge-
lijkgesteld met, op wordt opgevat in de zin van 'het toevoegen van extra leed'. 
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heid, er is evenmin spralce van de symmetrische processuele rechtspositie 
van betrokken partijen zoals die geldt in de civielrechtelijke context. 324  

Dezelfde redenering kan worden gevolgd voor andere gedragsvoor-
schriften die een min of meer concreet handelen of nalaten voorschrijven, 
zoals een straatverbod, de opdracht am de verzoorzaakte schade te herstel-
len, etc. Ook dan zal moeten worden beoordeeld of deze `sancties' (ongeacht 
of ze een reparatoir of preventief karakter hebben) kunnen dienen ter ver-
vanging van eventuele andere punitieve sancties en (dus) voldoende punitie-
ve lading hebben, of dat ze moeten worden aangevuld met extra leedtoevoe-
ging. 

Een stuk ingewikkelder ligt het, als het gaat om altematieve afdoe-
ningsvormen die gelijkwaardigheid, vrijwilligheid en/of een symmetrische 
procespositie bij beide partijen veronderstellen. Het is zeker niet ondenkbaar 
dat dergelijke altematieve afdoeningsvormen aan bepaalde doelen van het 
straf(proces)recht beantwoorden (vgl. normbevestiging, genoegdoening, ver-
effening, etc.) en dus — gegeven de samenval van doelen — de voorkeur kun-
nen verdienen op grond van het ultimum-remedium-beginsel. Aan de andere 
kant lijken ze op gespannen voet te staan met het `bevelsrechtkarakter van 
het strafrecht en vice versa. Is het in zekere zin nog mogelijk de verdachte te 
dwingen `vrijwillig' de schade van het slachtoffer te herstellen onder druk 
van de dreiging van een strafrechtelijk vervolg, minder goed voorstelbaar is 
het dat de verdachte door middel van diezelfde dreiging de `sanctie' kan 
worden opgelegd om bijvoorbeeld `vrijwillig' mee te werken aan, en bij te 
dragen tot de verwerking van het leed van het slachtoffer. Anders gezegd, 
het is op zijn minst twijfelachtig of het bewerkstelligen van vrijwillige con-
frontaties tussen slachtoffer en verdachte/dader (teneinde het slachtoffer in 
de gelegenheid te stellen uiting te geven aan zijn gevoelens, de dader te con-
fronteren met de gevolgen van zijn daad, angsten weg te nemen of anders-
zins het verwerkingsproces van het slachtoffer te bevorderen) in de sleutel 

324 Door aldus te aanvaarden dat deze altematieve afdoeningsvarianten een `punitieve la-
ding' hebben en als zodanig een plaats verdienen in het strafrechtelnke sanctiesysteem, 
hoeft voor de gewenste punitieve lading niet (of slechts ter aanvulling) te worden uit-
geweken naar 'echte' strafrechtelijke repressie in de zin van 'extra' toegevoegd leed 
(dat afgezien van de normbevestigende en andere functies daarvan, als 'zinloos' kan 
worden beschouwd). 
Daarmee kan tot op zekere hoogte tevens worden tegemoetgekomen aan de bezwaren 
van de stroming in de literatuur die in de strafrechtelijke omarming van het slachtoffer 
een nieuw gevaar ziet voor een te instrumentalistische inzet van het strafrecht en een le-
gitimatie voor een repressiever strafldimaat. Zie N.J.M. Kwakman, `De mateloosheid 
van de solidariteit: het onvermijdelijke gevolg van een slachtoffergericht strafproces?' 
in R.M. Themis, 1999/6, p. 187, punt 6. 
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kan worden gezet van een repressieve overheidssanctie. Daarbij spelen nog 
een aantal andere factoren een rol. Zoals de vraag of het aansturen op her-
stelbemiddeling wel steeds in het belang is van het slachtoffer (onderzoek en 
de dagelijkse praktijk leren dat veel slachtoffers er nauwelijks of geen be-
hoefte aan hebben en dat confrontaties tussen slachtoffer en dader vaak meer 
bijdragen tot het verwerkingsproces bij de dader dan tot de verwerking van 
het leed van het slachtoffer). Voorts zal de verwerking van het leed van het 
slachtoffer in die gevallen voor een belangrijk deel afhangen van de per-
soonlijkheidsstructuur van de dader, dat wil zeggen de mate van diens 
schuldbewustzijn en de belangeloze bereidheid of de behoefte om de her-
stellen wat hij heeft misdaan. Tenslotte lijkt het bijna onmogelijk om ade-
quate maatstaven te ontwikkelen teneinde te kunnen beoordelen of de ver-
dachte/dader in voldoende mate aan deze `gedragsvoorschriften' heeft vol-
daan en de herstelbemiddeling voldoende is geslaagd om te kunnen dienen 
als gelijkwaardig alternatief voor een `traditionele strafrechtelijke afdoe-
ning. Moet als criterium gelden de mate waarin de herstelbemiddeling daad-
werkelijk (naar het gevoelen van het slachtoffer) heeft bijgedragen tot de 
leedverwerking van het slachtoffer? Is de bereidheid van de verdachte/dader 
om deel te nemen aan de bemiddeling voldoende, ook al participeert hij niet 
actief? Is de getoonde inzet van de verdachte/dader doorslaggevend? En wie 
moet dat alles beoordelen? Kortom: er is sprake van tal van onzekere facto-
ren die de vraag doen rijzen of het strafrechtelijk apparaat zich wel moet wa-
gen aan dergelijke alternatieve afdoeningsvarianten, anders dan gedrags-
voorschriften die een min of meer concreet (en meetbaar) handelen voor-
schrijven en die daarmee in de sfeer van het strafrechtelijke bevelsrecht kun-
nen worden getrokken. En meer algemeen: of dergelijke alternatieve afdoe-
ningsvorrnen die niet voldoen aan deze laatste criteria, eigenlijk wel kunnen 
worden gekoppeld aan het strafproces in die zin, dat ze de functie zouden 
kunnen vervullen van een punitieve sanctie die in voldoende mate beant-
woordt aan alle (overige) doelen van het straf(proces)recht. Vooralsnog moet 
worden volstaan met de constatering dat daarop, in ieder geval in zijn alge-
meenheid, (nog) geen eenduidig antwoord is te geven. 

lets anders is, dat het verwijzen naar, het scheppen van voorwaarden 
voor, en het eventueel bevorderen van deze vormen van herstelrecht, zij het 
niet in de plaats van maar naast het strafrechtelijk traject, tot de taken van 
het strafrechtelijke apparaat zou kunnen worden gerekend. Echter, in dat ge-
val niet zozeer met het oog op de inbedding van deze alternatieve afdoe-
ningvormen in het strafproces, maar uit oogpunt van de zorgplicht die voort-
vloeit uit het recht van het slachtoffer om in het kader van het strafproces 
correct en behulpzaam te worden bejegend (zie hieromtrent bijvoorbeeld de 
voorstellen in par 5.3 en 5.5.2). 
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Een andere vraag is, of het strafrechtelijk apparaat consequenties moet ver-
binden aan het feit dat het slachtoffer er zelf in overleg met de dader voor 
heeft gekozen (nog voordat de politie of justitie is ingeschakeld) hun conflict 
op eigen kracht op te lossen, in plaats van aangifte te doen. Dat wil zeggen: 
moet daar al dan niet nog een strafrechtelijk vervolg aan worden gegeven? 
Het antwoord op die vraag zal vanzelfsprekend afhangen van de aard van de 
conflictsituatie, de aard van het strafbare felt, de omgeving waarin het delict 
zich heeft afgespeeld (vgl. delicten in de huiselijke icing), en andere om-
standigheden van het geval (is de 'conflictoplossing' bijvoorbeeld afge-
dwongen door intimidatie of bedreiging? Etc.). Voorzover het conflict tussen 
de dader en het slachtoffer is bijgelegd en het delict geen `ernstig geschokte 
rechtsorde' teweeg heeft gebracht en ook overigens niet heeft geleid tot een 
maatschappelijk onaanvaardbare inbreuk op de rechtsgoederen en belangen 
die door het strafrecht worden beschermd, gaat het niet aan om alsnog te in-
tervenieren met het strafrechtelijke bevelsrecht. Indien de conflictoplossing 
in die gevallen vrijwillig is geweest en op basis van `gelijkwaardigheid' van 
de betrokken partijen, is er geen rol meer weggelegd voor het strafrecht. 
Echter, in de gevallen waarin wel voor het strafrechtelijk traject is/wordt ge-
kozen en er goede gronden zijn voor een punitieve sanctie, is naar ons oor-
deel — gegeven de hierboven besproken bezwaren — enige terughoudendheid 
op zijn plaats wat betreft het inwisselen van de `traditionele' strafrechtelijke 
afdoening voor altematieve afdoeningsvarianten waarvan niet eenduidig 
vaststaat of ze (tevens) beantwoorden aan de doelen van het straf(proces) 
recht. Voorzover altematieve afdoeningsvormen in de sleutel kunnen worden 
gezet van gedragsvoorschriften die min of meer concreet handelen voor-
schrijven (of in ieder geval handelen dat tot een meetbaar resultaat dient te 
leiden), lijkt er — als gezegd — minder reden te zijn voor terughoudendheid. 
Dergelijke afdoeningsvarianten hebben een zeker bevelskaralcter en lijken 
daarmee goed inpasbaar te zijn in het strafrechtelijk bevelsrecht en te beant-
woorden aan de doelen die daaraan ten grondslag liggen. 

Samenvattend: altematieve afdoening van een strafbaar felt, in plaats van 
een strafrechtelijke sanctie, kan in de context van het strafproces zeker op 
zijn plaats zijn. Dat geldt in het bijzonder als de altematieve afdoening be-
trekking heeft op de schadeloosstelling van het slachtoffer of op andere ge-
dragsvoorschriften die een mm of meer concreet en afdwingbaar resultaat 
beogen, en die, naast het eventuele reparatoire of preventieve karakter daar-
van, [evens een zekere punitieve lading hebben of anderszins beantwoorden 
aan de doelen van het strafrecht (vgl. het herstel van de veroorzaakte schade 
en het straatverbod). Gegeven het bevelskarakter daarvan en gegeven de sa-
menval van doelen (die daarmee samenhangt) verdienen deze alternatieve 
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afdoeningsmogelijkheden dan ook zeker een plaats in het straf(proces)- 
rechtelijke bevelsrecht. 

Vormen van alternatieve afdoening die in beginsel uitsluitend zien op 
de verwerking van het veroorzaakte teed, die voorts vrijwilligheid en een 
gelijkwaardigheid of symmetrie in de rechtspositie van de partijen veronder-
stellen, en ook overigens niet in de sleutel kunnen worden gezet van een 
eenzijdige strafrechtelijke interventie, lijken minder geschikt als equivalent 
voor een punitieve sanctie die in voldoende mate beantwoordt aan de gron-
den en de doelen van het straf(proces)recht. 

Aan deze denkrichting ontlenen wij vooralsnog geen doorslaggevende 
argumenten om bepaalde alternatieve afdoeningsvarianten in het kader van 
het strafproces ten principale af te wijzen. Daarvoor zou meer en gedegen 
onderzoek nodig zijn. Wet ontlenen wij aan deze denlcrichting de theoreti-
sche verantwoording voor onze voorstellen om in ieder geval de schadeloos-
stelling van het slachtoffer d.m.v. een alternatieve, buitengerechtelijke af-
doening in het voortraject van het strafproces mogelijk te maken, welke 
voorstellen uitgebreid zijn behandeld in paragraaf 5.5.4. Of aan deze denk-
richting dezelfde conclusie kan worden verbonden voor wat betreft andere 
vormen van alternatieve afdoening, zal afhangen van de ervaringen die wor-
den opgedaan met de experimenten op dat terrein en het onderzoek dat daar-
omtrent nog in het verschiet ligt. 

Het recht op een correcte (empatische, respectvolle, behulpzame en op de 
aard van het ondergane teed afgestemde) bejegening kan worden beschouwd 
als het belangrijkste slachtofferrecht in het kader van het strafproces, zowel 
in kwantitatieve zin als in kwalitatieve zin. 

In kwantitatieve zin, omdat het recht op een correcte bejegening (i.c. 
opgevat in een meer `enge' betekenis, d.w.z. betrekking hebbend op de fei-
telijke 'face tot face' interactie tussen functionarissen en het slachtoffer) in 
de bulk van de zaken van grote betekenis blijkt te zijn voor de leedverwer-
king van het slachtoffer. In veel gevallen kan een bepaalde, op het leed van 
het slachtoffer afgestemde attitude van de functionarissen zelfs toereikend 
zijn voor de leedverwerlcing en kan daarmee voorts vervreemding, onbegrip 
en verder teed tengevolge van secundaire victimisatie, worden voorkomen. 

In kwalitatieve zin omdat het recht op een correcte bejegening tevens 
kan worden betiteld als een `container-reche of als een `beginsel', dat niet 
alleen de feitelijke interactie tussen de functionarissen en het slachtoffer 
normeert, maar waaruit tevens alle andere rechten van het slachtoffer in het 
kader van het strafproces (zowel in de zin van aanspraken als in de zin van 
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processuele bevoegdheden) kunnen worden afgeleid.' m  In die zin heeft het 
recht op een correcte bejegening betrekking op tal van aandachtsterreinen en 
kan het worden uiteengerafeld in een bont palet van (meer concrete) zorg-
plichten en processuele waarborgen. Uit het voorafgaande bleek dat het recht 
op een correcte bejegening de normatieve grondslag vormt voor onder meer: 
— de zorg voor een goede opvang van het slachtoffer in het kader van 

diens aangifte: het bieden van hulp en (rechts)bijstand, het verwijzen 
naar hulpverleningsinstanties, etc.; 

— een (speciaal en gedifferentieerd) beschermingsregime voor kwetsbare 
slachtoffers, zoals jeugdige slachtoffers, slachtoffers van zedendelicten, 
slachtoffers van delicten in de familiesfeer en in andere afhankelijk-
heidssituaties; slachtoffers die forensisch medische of psychologische 
onderzoeken moeten ondergaan, etc.; 

325 Het zal voor zich spreken, dat met het onderscheid tussen het recht op een correcte be-
jegening in 'enge' zin, respectievelijke in `ruimere' sin, is beoogd verschillende nuan-
ces van dat recht bloot te leggen. Het 'recht op een correcte bejegening' is dermate 
veelomvattend en nog dermate onvoldoende vastomlijnd, dat het gevaar bestaat voor 
een temnnologische en begripsmatige spraakverwarring. Om dat te voorkomen ligt een 
detinitie van het begrip 'recht op een correcte bejegening' voor de hand. Echter, joist 
omdat het begrip 'recht op een correcte bejegening' een zeker amorf karakter heeft en 
nog onvoldoende lijkt te zijn uitgekristalliseerd, is het nauwelijks te vatten in een slui-
tende definitie. Daarom is volstaan met een aanzet tot begripsvorming. Daarbij moet 
worden benadrukt dat het recht op een correcte bejegening in 'enge' zin (d.w.z. betrek-
king hebbend op de feitelijke face tot face interactie tussen functionarissen en het 
slachtoffer en de attitude die daarbij in acht dient te worden genomen) moet worden be-
schouwd als een uitwerking van het recht op een correcte bejegening in 'mime' sin (dat 
wil zeggen in de zin van normatieve grondslag of normatief kader voor alle rechten, 
waarborgen, instructienormen, etc. die als een uitvloeisel daarvan kunnen worden be-
schouwd). Het verschil met de andere varianten en uitwerkingen van dat recht is, dat de 
face to face interactie tussen functionarissen en het slachtoffer niet alleen indirect wordt 
genormeerd door het recht op een correcte bejegening, dat wit zeggen door de eventueel 
in regelgeving vervatte instructienormen die daaruit voortvloeien, maar ook in directe 
zin. Aldus opgevat heeft het recht op een correcte bejegening dus (tevens) het karakter 
van een beginsel dat steeds de verhoudingen tussen de functionarissen en slachtoffers 
rechtstreeks normeert, ongeacht of het al clan niet nader is uitgewerkt in regelgeving en 
instructienormen. Dat is de belangrijkste reden waarom in deze subpar., naast een korte 
beschouwing over het recht op een correcte bejegening in de zin van 'containerreche, 
speciaal aandacht wordt besteed aan het recht op een correcte bejegening in 'enge' zin. 
(Overigens worth in het dagelijks taalgebruik het recht op een correcte bejegening 
meestal ook in die betekenis gebruikt.) Om in dit licht bezien het onderscheid tot uit-
drukking te brengen tussen deze en de andere uitwerkingen of varianten van het recht 
op een correcte bejegening, wordt hieronder gesproken van de leitelijke' correcte beje-
gening als wordt gedoeld op het recht op een correcte bejegening (en de daarbij in acht 
te nemen attitude) in de boven uiteengezette 'enge' zin. 
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— een beschermingsregime voor slachtoffergetuigen, onder meer ter voor-
koming van onwenselijke ondervragingssituaties en/of van onnodige 
herhalingen van (pijnlijke) ondervragingen; 

— waarborgen ter voorkoming van onwenselijke confrontaties tussen het 
slachtoffer en de verdachte/dader, zowel binnen als buiten het bereik 
van het onderzoek; 

— een regime ter bescherming van slachtoffers tegen inbreuken op de pri-
vacy tengevolge van aandacht in de pers en/of tegen intimidatie en be-
dreiging van de kant van de verdachte/dader; 

— het betrekken van het slachtoffer bij belangrijke beslissingen in het 
strafproces, zoals de beslissing om al dan niet (verder) te vervolgen, de 
beslissing om al dan niet hoger beroep in te stellen, etc.; 

— de zorg voor goede voorlichting en informatie over de loop van het pro-
ces, over de rechten en bevoegdheden die het slachtoffer kan aanwen-
den, etc.; 

— de hulp bij het verhalen van de schade en het afstemmen van de proces-
gang en de sanctiemodaliteit op de belangen van het slachtoffer in dat 
verband; hulp bij de executie; verwijzing naar alternatieven zoals scha-
debemiddeling, het Schadefonds Geweldsmisdrijven, etc.; 

— hulp en bij stand met het oog op de nazorg en/of alternatieve vormen 
van herstelrecht. 

Voorts bleek dat het beginsel van een correcte bejegening met betrekking tot 
deze aandachtvelden nader is (of nog verder moet worden) uitgewerkt in: 

— bejegeningsvoorschriften (in de huidige aanwijzingen en richtlijnen); 
— regels m.b.t. de protocollering of standaardisering van procedures en 

werkprocessen (in de wet en in aanwijzingen); 
— regels m.b.t. het informeren van slachtoffers over, en/of het betrekken 

van het slachtoffer bij beslissingen (in de wet en in aanwijzingen); 
— opleidings- en trainingsprogramma's voor functionarissen die speciaal 

zijn belast met de aangifte en de verdere behandeling van zedenzaken of 
andere zaken waarbij kwetsbare slachtoffers zijn betrokken; 

— responsieplichten voor functionarissen; 
— organisatorische voorzieningen en voorzieningen in de accommodatie-

sfeer (gescheiden wachtruimtes voor verdachten en slachtoffers, facili-
teiten om het slachtoffer en de verdachte gescheiden te kunnen onder-
vragen, zoals beeld- en geluidsverbindingen, etc.); 

— procedurele waarborgen voor en/of processuele bevoegdheden van 
slachtoffers (in de wet). 
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Urn een meer concrete indruk te krijgen van het belang van het recht op een 
correcte bejegening, i.c. in de betekenis van normatief kader voor de 'face to 
face' interactie tussen functionarissen en het slachtoffer, kan worden verwe-
zen naar de beschouwingen over het geldend recht (paragraaf 1) en de 
rechtsvergelijkende notities (paragraaf 3) met betrekking tot dit onderwerp. 
Daaraan zijn tevens aanknopingspunten te ontlenen voor een nadere norme-
ring van dit recht — d.m.v. instructienormen ed. — voorzover aan het begin-
selkarakter van dit recht onvoldoende sturing kan worden ontleend en ook de 
huidige richtlijnen en aanwijzingen niet volstaan of nog niet ver genoeg lij-
ken te gaan. 

Voor de voorstellen die wij hebben ontleend aan het recht op een cor-
recte bejegening in de betekenis van `containerrechf (d.w.z. in de betekenis 
van normatieve grondslag, niet alleen voor de leitelijke' correcte bejegening 
van het slachtoffer door de officials, maar ook voor de voorzieningen ter 
versterking van de rechtspositie het slachtoffer zelf) kan worden verwezen 
naar de behandeling van de afzonderlijke slachtofferrechten in de vooraf-
gaande subparagrafen. 

Wat betreft de centrale vraag die in deze subparagrafen aan de orde is (hoe 
kunnen de slachtofferrechten zodanig processueel worden ingekaderd, dat ze 
niet onaanvaardbaar conflicteren met de overige belangen die zijn verdis-
conteerd in beide kernfuncties van het strafprocesrecht), moet worden op-
gemerkt dat het recht op een correcte bejegening te weinig vastomlijnd is om 
daarop een algemeen antwoord te kunnen geven. Wat dat betreft kan een 
parallel worden getrokken met het proportionaliteits- en subsidiariteitsbegin-
sel. Dat beginsel kan eveneens worden beschouwd als een normatieve 
grondslag of als een normatief kader, zij het dat het niet primair eisen stelt 
aan de bejegening van verdachten of andere participanten in het strafproces, 
maar in de eerste plaats dwingt tot het afwegen van de belangen die zijn be-
trokken bij een bepaalde richtinggevende beslissing of handelswijze. De 
wetgever heeft deze belangenafweging echter niet altijd geheel willen over-
laten aan de daarmee belaste functionarissen, met name niet als er funda-
mentele of, naar het oordeel van de wetgever, zwaarwegende belangen in het 
geding zijn en er geen misverstand mag bestaan over de onderlinge ge-
wichtsverhouding daarvan. De voorgeschreven belangenafweging is daar-
mee als het ware voor een deel gestold en voorgestructureerd in wetgeving. 
Voorzover de wetgever in formele zin het niet nodig heeft geacht de voorge-
schreven belangenafweging tot in detail in de wet voor te structureren, wordt 
de belangenafweging overgelaten aan de daartoe bevoegd verklaarde offici-
als, al dan niet nader genonneerd door regelgeving van lagere wetgevers, 
richtlijnen, aanwijzingen of andere beleidsregels en regelgeving in de uit- 
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werkingssfeer. Dat neemt niet weg dat zelfs indien er in het geheel niets is 
geregeld, de handelingen en de beslissingen van de functionarissen evenzeer 
worden beheerst door het normatieve kader van het proportionaliteits- en 
subsidiariteitsbeginsel. 

Datzelfde kan worden gezegd van het `beginsel' van een correcte beje-
gening. Ook wat betreft het recht op een correcte bejegening kan worden 
gesproken van een continuiim. Dat wil zeggen een oplopende graad van 
wettelijke voorstructurering naar de mate waarin concrete varianten van dat 
recht verstreklcende consequenties kunnen hebben voor de andere belangen 
die zijn verdisconteerd in beide hoofdfuncties van het strafproces. In de 
voorafgaande paragrafen zijn de afzonderlijke (uit het beginsel van een cor-
recte bejegening voortvloeiende) slachtofferrechten behandeld en is aandacht 
besteed aan de belangenconflicten die daaruit kunnen voortvloeien. Naar-
mate het risico daarvoor groter is, is er meer reden om de desbetreffende va-
rianten van het recht op een correcte bejegening (in ieder geval op essentiele 
punten) wettelijk voor te structureren. Zoals uit de voorafgaande paragrafen 
bleek, gold dat met name voor de processuele bevoegdheden, die met het 
recht op een correcte bejegening samenhangen in die zin, dat ze naar onze 
opvatting aan slachtoffers behoren te worden toegekend om te voorkomen 
dat het recht op een correcte bejegening te zeer illusoir zou worden. 

In dat licht bezien is er minder reden voor voorstructurering in de wet in 
formele zin indien een bepaalde variant of uitwerking van het recht op een 
correcte bejegening niet of nauwelijks leidt tot een spanningsverhouding met 
de (andere) functies van het strafproces. Dat laatste geldt in het bijzonder 
voor het recht op een correcte bejegening in de `enge' betekenis van het 
woord (dat wil zeggen als normatief kader voor de feitelijke interactie tussen 
de functionarissen en het slachtoffer en de attitude die daarbij in acht moet 
worden genomen). Immers, het is met goed denkbaar dat een correcte beje-
gening van het sla'chtoffer — opgevat in de hierboven bedoelde `enge' zin — 
op gespannen voet zou kunnen komen te staan met de (overige) functies van 
het strafproces. Daaruit zou op grond de zo-even uiteengezette benaderings-
wijze kunnen worden geconcludeerd dat, ongeacht de grote betekenis van 
het beginsel van een correcte bejegening voor de positie van het slachtoffer 
in het strafproces, dit beginsel als zodanig (dus afgezien van bepaalde con-
crete uitwerlcingen daarvan) niet in de wet in formele zin behoeft te worden 
ingekaderd en afgebakend t.o.v. andere belangen. Zo bezien zou, wat betreft 
de normatieve grondslag voor het recht op een correcte bejegening, kunnen 
worden volstaan met een ongeschreven beginsel van behoorlijke procesorde. 
Echter, in dit verband moet worden gewezen op een belangrijk verschil met 
(bijvoorbeeld) het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel. Ondanks dat 
de wetgever het niet nodig heeft geacht alle uitwerkingen van dat laatste be- 
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ginsel wettelijk voor te structureren, wordt het handelen van de desbetref-
fende officials er wel degelijk aan afgemeten. Indien het proportionaliteits-
en subsidiariteitsbeginsel (al dan niet uitgewerkt in de wet) onvoldoende in 
acht wordt genomen, kan de rechter de officials daarop afrekenen. Dat kan 
(verstreklcende) gevolgen hebben voor de uitkomst van het strafproces. Bij 
het recht op een correcte bejegening ligt dat anders. Voorzover uitwerkingen 
en varianten van dat recht niet kunnen worden afgedwongen d.m.v. de pro-
cessuele bevoegdheden waarover het slachtoffer beschikt, en er ook overi-
gens waarborgen ontbreken om te bewerkstelligen dat dit recht daadwerke-
lijk in acht wordt genomen (bijvoorbeeld in de sfeer van wettelijke `voor-
structurering' van de afweging van de betrokken belangen, of in de sfeer van 
normbevestiging door middel van sancties), is het slachtoffer afhankelijk van 
de bereidheid van de desbetreffende instanties en functionarissen om de ver-
eiste correcte bejegening serieus te nemen, bijvoorbeeld door haar nader te 
normeren in instructienormen en deze vervolgens ook daadwerkelijk in acht 
te nemen. 326 Deze afhankelijkheid dreigt in het bijzonder voor het recht op 
een correcte bejegening in `enge' zin. Immers, een wettelijke `voorstructure-
ring' van deze variant met het oog op eventuele belangenconflicten lijkt niet 
goed denkbaar en is ook niet nodig. En daamaast lijkt een wettelijke proces-
suele voorziening om dat recht af te dwingen evenmin tot de mogelijkheden 
te behoren (de aard van dat recht lijkt dat per definitie uit te sluiten). Dat 
pleit ervoor, het beginsel van een correcte bejegening als zodanig in de wet 
te verankeren als nonnatieve grondslag voor (met name) het recht op een 
correcte bejegening in `enge' zin. Niet met het oog op eventuele risico's 
voor belangenconflicten en evenmin om het slachtoffer de processuele mo-
gelijkheid te verschaffen om het recht op een correcte bejegening in `enge' 
zin af te dwingen. Maar wel om het ontbreken van een dergelijke voorzie-
ning, en daamaast het ontbreken van andere waarborgen — zoals adequate 
mogelijkheden tot normbevestiging door middel van sancties — te compense-
ren. Daarmee wordt buiten twijfel gesteld, dat het slachtoffer als een vol-
waardige participant in het strafproces dient te worden beschouwd, die 
evenals de verdachte (vgl. de onschuld-presumptie) een wettelijk verankerd 
recht heeft op een bejegening conform zijn bijzondere procespositie. Zo zou 
in dat verband kunnen worden voorgescheven, dat het slachtoffer behoort te 
worden bejegend als slachtoffer, met alle rechten vandien, totdat het tegen-
deel is gebleken. Vgl. in deze paragraaf 1.1, de inleiding van dit deelrapport. 

326 Overigens geeft de cultuuromslag die zich de laatste decennia heeft voltroklcen op het 
departement en bij politic en justitie, in hoge mate blijk van de bereidheid om het recht 
van het slachtoffer op een correcte bejegening werkelijk serieus te nemen. 
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Dat er goede gronden zijn voor een wettelijke bevestiging van deze `vanzelf-
sprekendheid', wordt nog eens onderstreept door het feit dat slachtoffers in 
de praktijk bepaald niet altijd volgens de regelen der kunst worden bejegend. 
Niet zozeer uit kwade wil, maar uit een gebrek aan kennis en inzicht in de 
gevolgen die een onheuse bejegening voor het slachtoffer kan hebben. 

Vanuit deze invalshoek bezien heeft een wettelijke inkadering van het 
recht op een correcte bejegening vooral een symbolische betekenis en kan 
het in die zin een aanjaagfunctie vervullen. Daarnaast is denkbaar dat de wet 
ook in meer concrete zin stuurt, bijvoorbeeld door voor te schrijven dat be-
paalde aspecten van het recht op een correcte bejegening (in `enge' zin) na-
der dienen te worden uitgewerkt in lagere regelgeving. 

Kortgezegd wordt met deze voorgestelde wettelijke inkadering beoogd 
de cultuuromslag die zich bij de politie en justitie voltrekt (en de daarmee 
gepaard gaande instnictienormen in aanwijzingen), en die is geschraagd op 
de maatschappelijke claim dat het slachtoffer in het kader van het strafproces 
correct behoort te worden bejegend, te voorzien van een krachtige wettelijke 
`paraaf Daarmee krijgt de maatschappelijke behoefte aan een optimale zorg 
voor, en bejegening van slachtoffers van delicten een expliciete juridische 
component. 

Dat alles laat natuurlijk onverlet, dat een (vanzelfsprekende) feitelijk 
correcte bejegening van slachtoffers van delicten in de eerste plaats kan en 
moet worden bereikt door middel van een adequaat flankerend beleid op het 
gebied van organisatorische voorzieningen, intern toezicht, opleidingen, 
standaardisering van werkprocessen en andere voorwaardescheppende voor-
zieningen en randvoorwaarden. Zie hetgeen daaromtrent is opgemerkt in 
subparagraaf 4.4. 

Uit het feit dat wij in het bovenstaande hebben nagelaten het recht op 
een correcte bejegening gedetailleerd uit te werken, of daaromtrent concrete 
voorstellen te formuleren, mag niet worden afgeleid dat wij aan dat recht een 
minder groot belang zouden hechten. Hierboven is aangetoond dat het te-
gendeel het geval is. Met onze keuze om paragraaf 5 af te sluiten met een 
beschouwing over het recht op een correcte bejegening (en de verhouding 
van dit recht tot alle andere slachtofferrechten) hebben wij dat willen bena-
drukken. Daaruit mag dan ook niet worden geconcludeerd dat het recht op 
een correcte bejegening moet worden opgevat als een `sluitpose van de 
slachtofferrechten. Het moet daarentegen worden beschouwd als een belang-
rijk beginsel, dat in zekere zin zelfs constitutief is voor de andere rechten, 
waarborgen, en processuele bevoegdheden die in de voorafgaande subpara-
grafen zijn besproken. Voorts normeert het zowel direct als indirect (d.w.z. 
via instructienormen) de feitelijke interactie tussen functionarissen en 
slachtoffers en de daarbij in acht te nemen attitude. Daarmee kan het begin- 
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sel van een correcte bejegening met recht worden getypeerd als een basis-
recht, dat in verschillende opzichten een claim legt op de overheid om de 
belangen en behoeftes van het slachtoffer serieus te nemen en diens 
(rechts)positie in het kader van het strafproces te versterken. Dat rechtvaar-
digt, zo betoogden wij, wettelijke positivering van dat recht. Maar ook bui-
ten de directe context van het strafproces heeft het beginsel van een correcte 
bejegening inmiddels een grote normatieve lading gekregen. Op grond daar-
van zou zelfs een neerslag van dit beginsel in een (sociaal) grondrecht kun-
nen worden overwogen. Echter, aangezien we daarmee zijn aanbeland op 
een terrein dat buiten het bereik van dit deelonderzoek valt, moet een nadere 
onderbouwing van een eventueel voorstel in die richting hier achterwege 
b I i j ven. 

978 



Het Wetboek van Strafvordering lijkt niet meer van deze 

tijd. De historische wortels van het wetboek gaan terug tot 

aan het begin van de negentiende eeuw. De systematische 

grondslagen van het wetboek weerspiegelen dan ook in 

belangrijke mate de maatschappelijke en politieke situatie 

van die tijd. De discrepantie tussen die uitgangspunten en 

de gewijzigde maatschappelijke werkelijkheid is de laatste 

jaren duidelijk voelbaar geworden. 

Het is tegen deze achtergrond dat het onderzoeksproject 

Strafvordering 2001 van start is gegaan. De vraag is of het 

mogelijk is systematische grondslagen voor een nieuw wet-

boek tot stand te brengen die recht doen aan de gewijzig-

de inzichten en behoeften, en waarmee de rechtspraktijk 

uit de voeten kan. Het onderzoek richt zich daarbij op de 

keuze van de uitgangspunten, en op de consequenties van 

die keuze voor de structuur van het wetboek. 

Het eerste interimrapport was gewijd aan het onderzoek 

ter zitting, het tweede aan het vooronderzoek in strafza-

ken. In dit derde interimrapport staan de dwangmiddelen 

en de rechtsmiddelen centraal. Er wordt daarbij voortge-

bouwd op het werk van de voorgaande jaren. Dat wil in de 

eerste plaats zeggen dat de systematische samenhang met 

de eerder geformuleerde uitgangspunten en daarop geba-

seerde voorstellen zorgvuldig is bewaakt. In de tweede 

plaats wil daarmee gezegd zijn dat het onderzoek ten dele 

een aanvullend karakter heeft. Een aantal van de behan-

delde onderwerpen liggen op het terrein van het onder-

zoek ter zitting en van het vooronderzoek. Met de rechts-

middelen echter wordt nieuw onderzoeksterrein betreden. 

Meer concreet gaat het om: 

• de buitengerechtelijke afdoening en de vormgeving van 

het 'derde spoor'; 

• de plaats van het verzet en het hoger beroep in het stel-

sel van rechtsmiddelen; 

• de systematische vormgeving van het hoger beroep; 

• het stelsel van dwangmiddelen en de normering van het 

opsporingsonderzoek; 

• de opsporingsbevoegdheden in bijzondere wetten; 

• de particuliere opsporing in relatie tot de strafvordering; 

• de positie van het slachtoffer in het vooronderzoek. 
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