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Samenvatting 

Inleiding en probleemstelling 

Het slachtoffer is niet langer een vergeten figuur in het strafrecht, en heeft de afgelopen jaren meer 

aandacht, rechten en mogelijkheden gekregen. Het introduceren van nieuwe rechten voor 

slachtoffers gebeurt in een rap tempo, waardoor er niet altijd voldoende wordt stilgestaan bij 

theorieën waarop deze rechten gebaseerd zouden zijn en in hoeverre ze nageleefd (kunnen) 

worden. Het uitvoeren en meenemen van deugdelijk empirisch onderzoek naar slachtofferrechten 

is van groot belang om ervoor te zorgen dat wetgeving effectief is en dat ze doet waar ze voor 

ontworpen is . 

Het huidige onderzoek betreft een empirische evaluatie van een van de slachtofferrechten: 

het onbelemmerde spreekrecht. Het spreekrecht is in 2005 in een beperkte vorm geïntroduceerd, 

waarbij slachtoffers enkel mochten spreken over de gevolgen van het misdrijf die zij ondervinden. 

Eerdere evaluaties van die vorm van het spreekrecht lieten zien dat deze vorm van het spreekrecht 

ontoereikend was voor bepaalde slachtoffers, wat ertoe leidde dat zij er geen gebruik van maakten. 

Daarnaast bestond er ongelijkheid tussen de gerechten omtrent de grenzen die zij hanteerden bij 

de uitoefening van het spreekrecht: sommige sprekers mochten zich al vrij uiten. Om die redenen 

is het spreekrecht in 2016 uitgebreid. In de memorie van toelichting van de uitbreiding wordt met 

verschillende termen gesproken over de uitbreiding van het spreekrecht, waaronder onbelemmerd. 

De term onbelemmerd wordt in dit onderzoek aangehouden. Slachtoffers mogen zich sinds juli 

2016 onbelemmerd uitlaten over de onderwerpen die zij graag willen bespreken. Zij mogen zich 

dus over de gevolgen van het misdrijf, maar ook over de schuld van de verdachte, het bewijs, de 

op te leggen sanctie en hoe zij het strafproces ervaren. De huidige evaluatie is erop gericht om te 

onderzoeken in welke mate de uitbreiding van het spreekrecht tegemoet is gekomen aan de 

behoefte van slachtoffers om zich meer te uiten. Daarnaast is het doel te achterhalen of het 

onbelemmerde spreekrecht negatieve effecten heeft. Het onderzoek richt zich op de doelstelling 

van het spreekrecht om een begin te maken aan het herstel van emotionele schade van het 



slachtoffer. De centrale onderzoeksvraag in dit evaluatieonderzoek is: Wat is het verloop van en 

hoe zijn de ervaringen met het onbelemmerd spreekrecht?  

Vernieuwend aan dit onderzoek is dat termen uit de sociale psychologie zijn toegevoegd 

als invulling van het begrip van ‘herstel emotionele schade’, namelijk agency (agentschap) en 

communion (verbinding met anderen). Uit de literatuur is bekend dat gevoelens van agency en 

communion aangetast kunnen worden door een slachtofferervaring. Slachtofferparticipatie (waar 

gebruikmaken van het spreekrecht een onderdeel van is) zou bij kunnen dragen aan het herstellen 

van deze gevoelens.  

 

Methoden van onderzoek 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen is er gebruik gemaakt van een multi-method 

design, bestaande uit een literatuuronderzoek, rechtbankobservaties, analyses van 

slachtofferverklaringen en vonnissen, interviews met slachtoffers en professionals, en een 

slachtofferenquête.  

 

Literatuuronderzoek 

In het literatuuronderzoek wordt de wetsgeschiedenis ten aanzien van het onbelemmerde 

spreekrecht en voor- en tegenargumenten geuit door politici en academici beschreven, vanaf de 

vorige evaluatie uit 2010. Ook worden de begrippen agency en communion verder toegelicht in 

het kader van de slachtoffer- en spreekrecht ervaring. Eerder onderzoek toont immers aan dat het 

slachtoffer worden van een misdrijf het gevoel van respect, status, en controle kan aantasten 

(“agency”) en/of het vertrouwen in een rechtvaardige wereld en waarden kan schaden 

(“communion”). 

 

Observaties 

Rechtbankobservaties zijn uitgevoerd bij 25 zittingen: in 23 zittingen werd gebruik gemaakt van 

het spreekrecht. Er is in zeven van de rechtbanken geobserveerd. Tijdens de zittingen is gesproken 

door 42 spreekgerechtigden. Tijdens de observaties zijn de praktijk van het spreekrecht (bijv. plek 

in de zaal, moment van het spreekrecht), de inhoud van de slachtofferverklaring, de reacties van 

de rechter, officier van justitie, verdachte en diens raadsman, en de emotionele uitingen van het 

slachtoffer geobserveerd.  



 

Slachtofferverklaringen en vonnissen 

Via het registratiesysteem van Slachtofferhulp Nederland (SHN) zijn 102 slachtofferverklaringen 

geanalyseerd. Daarbij is gelet op de inhoud van de verklaringen en zijn quotes uit de verklaringen 

overgenomen. Er is gezocht naar de vonnissen die bij de verklaringen horen, daar zijn er dertig 

van gevonden. De analyse van de vonnissen bestond uit of er een terugkoppeling naar het 

spreekrecht gemaakt werd en zo ja, hoe.  

 

Interviews professionals 

De geïnterviewde professionals waren rechters (n=5), officieren van justitie (n=5), 

slachtofferadvocaten (n=6) en strafrechtadvocaten (n=5), casemanagers van SHN (n=3) en 

juridische medewerkers van SHN (n=3). Zij zijn middels een semigestructureerd interview 

bevraagd over hun ervaringen met het onbelemmerde spreekrecht, de frequentie waarmee er 

gebruik van gemaakt wordt, de voorbereiding van het spreekrecht, de inhoud van de verklaringen 

en verschillen tussen rechtbanken, de reacties op het spreekrecht, ongewenste effecten en hun visie 

op het herstel van emotionele schade. 

 

Interviews slachtoffers 

Slachtoffers (n=14) en nabestaanden (n=10) die gebruik hebben gemaakt van het spreekrecht zijn 

geïnterviewd. In de semigestructureerde interviews werd hen gevraagd naar hun ervaringen met 

het gebruikmaken van het spreekrecht, de voorbereiding, hun verwachtingen van het spreekrecht, 

de reacties die zij hebben ontvangen, en de nazorg na het spreekrecht.  

 

Vragenlijst 

De respondenten op de online vragenlijst zijn slachtoffers en nabestaanden (n=118) die gebruik 

hebben gemaakt van het spreekrecht. De enquête bevatte vragen over de informatievoorziening en 

voorbereiding van het spreekrecht, het gebruikmaken van het spreekrecht, de reacties van anderen, 

emoties en gevolgen van het spreekrecht, agency en communion, en de uitkomst van het 

strafproces.  

 

Resultaten 



De belangrijkste resultaten worden hier behandeld aan de hand van de drie verschillende 

doelstellingen van dit onderzoek: inzicht krijgen in hoeverre de uitbreiding van het spreekrecht 

tegemoetkomt aan de behoefte van slachtoffers, in hoeverre het bijdraagt aan het emotioneel 

herstel van slachtoffers, hoe de ervaringen met het onbelemmerd spreekrecht zijn en of het 

ongewenste effecten met zich meebrengt. 

 

Reikwijdte spreekrecht 

De huidige vorm van het spreekrecht wordt als prettig ervaren door slachtoffers. Zij zijn blij met 

de vrijheid om te kunnen spreken waarover ze willen spreken. Enkelen gaven aan dat ze niet 

gesproken zouden hebben als ze zich hadden moeten beperken tot de gevolgen. Naast het duidelijk 

maken wat de gevolgen van het delict zijn de grootste motivatie is voor de uitoefening van het 

spreekrecht, maken veel sprekers gebruik van de uitbreiding. Velen spreken over het strafbare feit, 

maar ook de schuld van de verdachte komt veel aan bod. Verder lijken mensen zich ook te willen 

uiten over de strafmaat, hoewel ze daarbij maar deels specificeren over de hoogte of de inhoud van 

de straf. Het bespreken van het bewijs of het verloop van het strafproces komen minder vaak aan 

bod. 

 

In vergelijking met de eerdere evaluatie naar het beperkte spreekrecht zijn sprekers positiever over 

dat de autoriteiten beter weten hoe ze het misdrijf hebben ervaren, en zij voelen zich meer erkend 

en serieus genomen in het strafproces. Sprekers vinden dat de autoriteiten significant beter dan in 

de vorige evaluatie rekening hebben kunnen houden met de gevolgen van het misdrijf, en dat de 

dader meer inzicht heeft gekregen in de gevolgen van het misdrijf. Sprekers zouden het 

gebruikmaken van het spreekrecht sterk aanraden aan iemand die een soortgelijke situatie heeft 

meegemaakt - een significant hogere score dan de eerdere evaluatie. Sprekers ervaren in hoge mate 

dat zij alles hebben kunnen zeggen wat zij wilden in het spreekrecht.  

 

Herstel emotionele schade 

Uit de vragenlijst blijkt dat slachtoffers die zich uitlaten over andere onderwerpen dan alleen de 

gevolgen van het delict, hoger scoren op agency en communion dan de slachtoffers die dit niet 

doen. Uit de interviews blijkt echter dat de mogelijkheid en de vrijheid om iets te bespreken 



belangrijker is dan of het daadwerkelijk wordt gedaan. Slachtoffers krijgen daarbij zelf de keuze 

en worden niet belemmerd in wat zij mogen, wat bijdraagt aan gevoelens van agency.  

 

In de vragenlijst wordt redelijk neutraal geantwoord op de gesloten vragen over agency en 

communion. In de interviews, echter worden zowel door professionals als door sprekers veel 

aspecten genoemd die onderdeel van de twee concepten zijn. Daarbij wordt bijvoorbeeld 

gesproken over het ‘terugpakken van de regie’, ‘zich krachtiger voelen’ en ‘gehoord worden’, 

componenten die invloed kunnen hebben op het gevoelsleven van het slachtoffer (agency). Ook 

wordt er gesproken over mogelijkheden in relatie met anderen (communion), zoals ‘gehoord 

worden door de rechter’, ‘dingen duidelijk kunnen maken aan de verdachte’ en ‘het gesprek starten 

met naasten over het delict’. Daarnaast lijkt niet alleen het uitoefenen van het spreekrecht, maar 

ook het voorbereiden ervan positief te zijn voor slachtoffers. Zo geven zij aan dat het ‘op een rijtje 

zetten’ van wat er is gebeurd helpend kan zijn in de verwerking. Het voorbereiden en uitoefenen 

van het spreekrecht biedt dus de mogelijkheid voor slachtoffers om het aangetaste gevoel van 

agency en communion te herstellen.  

 

Ervaringen met het onbelemmerd spreekrecht en mogelijke ongewenste effecten 

Ervaringen met het onbelemmerd spreekrecht zijn over het algemeen goed. Slachtoffers zijn 

overwegend positief over hun uitoefening van het spreekrecht. Mogelijk ongewenste effecten van 

het spreekrecht voor slachtoffers zijn wanneer reacties in de rechtszaal voor hen negatief zijn. Dit 

is echter niet gerelateerd aan het onbelemmerd spreekrecht, maar aan het spreekrecht op zich, 

aangezien het niet per se samenhangt met de onderwerpen die worden besproken. Voor sprekers 

is een reactie van de rechter of de officier negatief als deze ongeïnteresseerd of emotieloos is, of 

wanneer deze geheel uitblijft. Slachtoffers voelen zich dan niet gehoord of verliezen het 

vertrouwen in een goede uitkomst van de zaak. Sprekers ervaren de reacties van de verdachte als 

overwegend negatief, maar sprekers worden voorbereid op dit risico.  

 

Ervaringen van professionals verschillen per beroepsgroep. Voor rechters hangt het af van de zaak 

– soms hebben ze positieve ervaringen, soms hebben ze negatieve ervaringen. De balans bewaren 

tussen het slachtoffer de ruimte geven om zijn verhaal te doen en het slachtoffer te begrenzen 

indien nodig, vinden rechters lastig. De andere professionals zijn overwegend positief over hoe 



rechters omgaan met het spreekrecht. Strafrechtadvocaten geven ook aan wisselende ervaringen te 

hebben. Zij vinden het overwegend goed gaan, maar hebben ook negatieve ervaringen. Officieren 

van justitie en slachtofferadvocaten geven aan dat de vrees voor negatieve effecten zich in de 

praktijk niet lijken voor te doen, en geven beide aan positieve ervaringen te hebben met het 

spreekrecht. Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland geven aan dat het feit dat het spreekrecht 

onbelemmerd is een grote toegevoegde waarde heeft in de voorbereiding, aangezien ze aan 

slachtoffers kunnen vertellen dat ze alles mogen zeggen.  Professionals noemen enkele mogelijk 

ongewenste effecten van het onbelemmerd spreekrecht: ongepaste slachtofferverklaringen 

(bedreigingen of beledigingen richting de verdachte), het houden van een tweede requisitoir door 

de slachtofferadvocaat en de effecten op de procesgang (zoals de tijd die het beoefenen in beslag 

neemt, en het laten zien van foto’s). Duidelijke kaders voor professionals wat betreft de omgang 

met het spreekrecht zouden hier oplossingen in kunnen bieden.  

 

Conclusie, discussie en aanbevelingen  

In het algemeen kan het volgende worden geconcludeerd over het verloop van en de ervaringen 

met het onbelemmerde spreekrecht. In de praktijk worden slachtoffers geïnformeerd over en 

voorbereid door medewerkers van Slachtofferhulp Nederland, slachtofferadvocaten en het 

Openbaar Ministerie. De voorbereiding kan inhoudelijk verschillen: van de slachtofferverklaring 

checken op juridische onjuistheden tot uitgebreid meedenken over de inhoud. Het slachtoffer krijgt 

gewoonlijk voor het requisitoir en na de behandeling tijd om het spreekrecht uit te voeren. De 

rechter is vaak op de hoogte dat het slachtoffer wil spreken, zo niet, vraagt de bijstandsverlener 

tijd voor het spreekrecht. Vaak vraagt de rechter na het spreekrecht een reactie van de verdachte. 

Soms gaat de rechter zelf nog in gesprek met het slachtoffer, stelt een vraag of laat met een 

opmerking weten dat het slachtoffer gehoord is. Officieren van justitie verwijzen in hun requisitoir 

geregeld naar de slachtofferverklaring. Er is geen vast nazorgmoment voor de slachtoffers. Direct 

na de zitting wordt wel de gehele zitting vaak nagesproken met de bijstandsverlener. 

Vrijwel alle respondenten zijn positief over het onbelemmerde spreekrecht, met name de 

slachtoffers, medewerkers van Slachtofferhulp Nederland en de slachtofferadvocaten. Toch 

noemen respondenten uit elke groep ook negatieve ervaringen met het spreekrecht benoemd. Deze 

zijn grotendeels zaaksafhankelijk en hangen bijvoorbeeld samen met negatieve uitingen in of 



negatieve reacties op het spreekrecht. Enkele van deze negatieve ervaringen zouden ingeperkt 

kunnen worden door een aantal beleidswijzigingen (zie aanbevelingen).  

 

De discussies die zijn gevoerd binnen de politiek en literatuur in de aanloop van het onbelemmerde 

spreekrecht bleken grotendeels dezelfde als de discussies die zich voordeden rondom de 

inwerkingtreding van het beperkte spreekrecht in 2005. Men is nog steeds bezorgd over de 

onschuldpresumptie, het risico op secundaire victimisatie, en invloed op de strafmaat. 

Wat betreft de onschuldpresumptie, antwoorden enkele officieren, rechters en strafrechtadvocaten 

in de interviews dat een onbelemmerde slachtofferverklaring kan wringen met de 

onschuldpresumptie omdat verdachten worden aangesproken als daders. Het effect van het 

spreekrecht op de onschuldpresumptie is niet onderzocht in deze evaluatie maar de auteurs willen 

hierbij het volgende opmerken. Het uitoefenen van het onbelemmerde spreekrecht op zich, dus het 

bespreken van de schuld van de verdachte in de slachtofferverklaring, zou geen gevolgen moeten 

hebben voor de onschuldpresumptie omdat het slachtoffer daar niet aan gebonden is. De eventuele 

spanning van het spreekrecht met de onschuldpresumptie zit hem dus niet in het spreken op zich, 

maar in de reactie van de officier van justitie en/ of de rechter(s) op het spreken. Zij zijn wel 

gehouden aan de onschuldpresumptie. Toekomstig wetenschappelijk onderzoek zou het effect van 

de omgang met het spreekrecht door de rechter op de onschuldpresumptie in kaart kunnen brengen. 

 

Deze empirische evaluatie laat zien dat er geen aanwijzingen zijn voor secundaire victimisatie, 

ten gevolge van het opgeroepen worden als getuige naar aanleiding van een onbelemmerde 

slachtofferverklaring. Dit blijkt in de praktijk niet tot zeer zelden te gebeuren. De rechter lijkt 

hierin terughoudend. Ook liet de empirische evaluatie zien dat het uitlaten over andere 

onderwerpen dan alleen de gevolgen niet gerelateerd was aan de veroordeling van de verdachte. 

De slachtofferverklaring kan wel meegenomen worden in de beslissing van de rechter over de 

strafmaat. Dit is te zien aan het feit dat rechters hiernaar refereren in het vonnis, veelal ter 

onderbouwing van de gevolgen van het strafbare feit. Het spreekrecht heeft ook wettelijk een 

informatiefunctie, en zo lijkt het ook gebruikt te worden door rechters. Welke invloed de 

slachtofferverklaring precies heeft op de strafmaat is op basis van dit onderzoek niet duidelijk te 

zeggen. Toekomstig onderzoek zou moeten uitwijzen of er systematische verschillen bestaan in 

straftoemeting tussen zaken waar wel en waar niet het spreekrecht uitgeoefend is. Op basis van 



dit onderzoek zijn er enkele aanbevelingen voor de praktijk ontstaan. De belangrijkste 

aanbeveling is het toevoegen van kaders aan het onbelemmerde spreekrecht, bijvoorbeeld over 

het wel of niet tonen van foto’s en filmpjes door de spreekgerechtigden, en of en wanneer de 

rechter in kan grijpen. Hierin zou ook aandacht besteed kunnen worden aan hoe gereageerd 

wordt op het spreekrecht. Hier blijken nog wel verschillen in te zijn tussen rechters. Deze kaders 

zouden uniformisering bevorderen, rechters meer houvast bieden, en zouden ook behulpzaam 

zijn in de voorbereiding van het spreekrecht omdat dan aan verwachtingsmanagement kan 

worden gedaan. Aanbevolen wordt om dit soort kaders op beleidsniveau te introduceren en om 

genoeg ruimte te laten voor de rechter om in te spelen op individuele zaakkenmerken. 


