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Voorwoord

Lange tijd werden de positie en belangen van slachtoffers in het strafpro-
ces regelrecht ontkend. Slachtoffers werden gereduceerd tot ‘irrelevante
aanleiding tot de misdaad’. De laatste decennia is deze uitsluiting steeds
meer aangevochten. Slachtoffers zijn meer en meer geëmancipeerd en
laten zich niet meer behandelen alsof zij redeloos zouden zijn. Steeds
meer organisaties zijn betrokken geraakt bij slachtofferzorg, waaronder
het buro slachtofferhulp. Ook politie en justitie hebben de laatste tien
jaar steeds meer aandacht gekregen voor slachtoffers. In 1995 werd de
wet en regelgeving Terwee ingevoerd waardoor slachtoffers gedurende
het strafproces de geleden schade kunnen verhalen op de dader en eer-
der de relevante informatie krijgen.

Velen achten deze veranderingen niet toereikend. Slachtoffers zouden
een volwaardige positie in het strafproces dienen in te nemen. Zo zou
een spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden kunnen worden inge-
voerd, waardoor alle betrokkenen in het strafproces geïnformeerd kun-
nen worden over en confronteerd worden met de gevolgen van het straf-
bare feit. Deze problematiek roept echter ook vele vragen op: in hoeverre
zijn politie en justitie er op berekend verder tegemoet te komen aan
slachtofferbelangen? En hoe verhoudt de opwaardering van de rol van
het slachtoffer in het strafproces zich tot de beginselen van het straf-
recht? Wordt de objectieve waarheidsvinding erdoor belast?

De ontwikkelingen binnen slachtofferzorg en -rechten staan centraal
in het eerste gedeelte van dit nummer. In het tweede gedeelte wordt in-
gezoemd op een andere maatschappelijk trend die nadrukkelijk tege-
moet komt aan slachtofferbelangen: herstelbemiddeling. Kenmerkend
voor bemiddeling – anders dan rechtspraak – is dat de deelnemers zelf
geacht worden tot een oplossing te komen (zie het themanummer over
mediation van december 2000). Herstelbemiddeling (ook wel herstel-
recht of restorative justice genoemd) beoogt de strafrechtspleging te her-
oriënteren op restitutie, herstel en probleemoplossing door de betrokken
partijen op hun potentiële bijdrage daartoe aan te spreken. Slachtoffers
worden in staat gesteld hun leed te verwerken en hebben invloed op de
afloop van het conflict (schaderegeling; gedragsafspraken; excuses, en-
zovoort).

Hoewel de vooralsnog schaarse experimenten in Nederland worden
toegejuicht, resteren er veel vragen. In welke fase is herstelbemiddeling
het meest geëigend: voor, tijdens of na de zitting? Welke risico’s brengt
een mislukte mediation voor slachtoffers en daders met zich mee? Is hun
rechtszekerheid voldoende gewaarborgd en in hoeverre is de herstel-
rechtelijke sanctie proportioneel?

In het openingsartikel maakt Y.H. Heslinga de balans op van wat er de
laatste tientallen jaren binnen slachtofferzorg is gerealiseerd. Ze consta-
teert dat met name slachtoffers van geweld en verkeersincidenten beter
wettelijk beschermd worden. Het verkeersrecht heeft zich zelfs ontwik-
keld tot ‘slachtofferrecht’. Ook de rechter kiest steeds meer de kant van
het slachtoffer, gezien het ruimer toekennen van schadevergoedingen;

5



de verjaringstermijnen worden steeds verder opgerekt. Nochtans is er in
Nederland geen sprake van een claimcultuur: slechts in twintig tot dertig
procent van de schadegevallen worden claims ingediend. De toene-
mende vraag naar professionele opvang en begeleiding (90.000 hulp-
vragers in 2000) dwingt Slachtofferhulp Nederland ertoe de taakstelling
te verbreden: onder andere meer nadruk op preventie en bevordering
van zelfredzaamheid. Volgens de auteur zal in de toekomst de meeste
aandacht uitgaan naar slachtoffer-empowerment. Tenslotte plaatst Hes-
linga enige kanttekeningen bij de commercialisering van de slachtoffer-
zorg en pleit zij ervoor duidelijke kwaliteitswaarborgen voor de zorg vast
te stellen.

J. van Erp en M. Verberk doen in hun artikel verslag van een recente
enquête onder slachtoffers, in het kader van de evaluatie wet Terwee. Ze
gaan in op de vraag in hoeverre slachtoffers tevreden zijn over de bejege-
ning, informatieverstrekking en (pogingen tot) schadebemiddeling door
respectievelijk het buro slachtofferhulp, politie en O.M. Een grote meer-
derheid van de slachtoffers blijkt tevreden over het werk van de betrok-
ken functionarissen, zij het dat de medewerkers van het O.M. naar ver-
houding negatiever beoordeeld worden. Ongeveer twintig procent van
de slachtoffers is op diverse fronten ontevreden: zij geven aan dat het
vertrouwen in politie en justitie is afgenomen sinds men aangifte deed.
De auteurs stellen vast dat de tevredenheid die slachtoffers ontlenen aan
bejegening, informatieverstrekking en (pogingen tot) schadevergoeding
een groot effect sorteren op het vertrouwen in de politie en het O.M. Het
rechtssysteem wordt er geloofwaardiger door.

In de volgende twee bijdragen wordt het slachtofferbeleid kritisch be-
sproken en wordt nagegaan in welke richting dat beleid zich zou kunnen
ontwikkelen. P. van Dijk geeft een overzicht van enige recente ontwikke-
lingen in wetgeving en beleid die van belang zijn voor de positie van
slachtoffers en stelt vast dat justitie op bepaalde punten niet ‘slachtoffer-
vriendelijker’ is geworden. Voor wat betreft de inwerkingtreding van de
nieuwe richtlijnen slachtofferzorg constateert de auteur dat er meer druk
op het slachtoffer wordt uitgeoefend om daders te kunnen opsporen.
Ook de recent in de Kamer bediscussieerde ‘waarborgen rondom de ver-
volging voor slachtoffers’ houdt de auteur kritisch tegen het licht. Hij ver-
wacht dat deze regeling die de beklagmogelijkheden van slachtoffers ver-
groot, in de praktijk weinig soelaas zal bieden, met name omdat
slachtoffers langer in onzekerheid blijven. Wat schadevergoedings-
regelingen betreft valt het de auteur op dat justitie er de voorkeur aan
geeft de coördinatie in eigen handen te houden. Als slachtoffers zelfstan-
dig hun schade op daders zouden verhalen, vreest men voor een claim-
cultuur. De auteur concludeert dat het justitiebeleid weliswaar in het
teken staat van slachtofferzorg maar tegelijk terugschrikt voor het verste-
vigen van rechten voor slachtoffers.

M.E.I. Brienen en E.H. Hoegen schetsen een veel gunstiger beeld van
het Nederlandse beleid dat zij hebben vergeleken met het beleid van an-
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dere Europese landen. In vele opzichten loopt het Nederlandse beleid
voorop: beduidend meer slachtoffers ontvangen daadwerkelijk een scha-
devergoeding, zij kunnen op een relatief eenvoudige manier aangeven
welke schade zij geleden hebben en de slachtoffergerichte activiteiten
van politie en justitie zijn beter geïntegreerd in hun dagelijkse werk-
zaamheden. Dit succesverhaal betekent volgens de auteurs niet dat er
geen verbeteringen meer mogelijk zouden zijn. Integendeel, de Neder-
landse wetgeving loopt in een aantal opzichten achter. De auteurs noe-
men drie buitenlandse rechtspraktijken waaruit Nederland lering zou
kunnen trekken: de introductie van slachtofferadvocaten, het spreek-
recht voor slachtoffers en de herwaardering van de rol van het slachtoffer
tot ‘secundair aanklager’. De auteurs zien het meest in deze laatste oplos-
sing waarbij het slachtoffer niet actief hoeft te participeren maar wel een
volwaardige positie in het rechtsproces heeft aan de zijde van de officier
van justitie. Het slachtoffer hoeft zich niet meer te schikken in de infe-
rieure rol van getuige en benadeelde partij.

E. Rassin sluit het eerste gedeelte af met een studie over getraumati-
seerde getuigen. Slachtoffers van gewelddadige misdaden lopen de kans
op het ontwikkelen van een posttraumatische stress-stoornis. Deze aan-
doening heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het slachtoffer waar-
voor zorgvuldige behandeling is geïndiceerd, maar wellicht ook voor zijn
eventuele getuigeverklaring. Traumatische gebeurtenissen worden na-
melijk herinnerd in de vorm van losstaande, vaak intrusieve beelden,
terwijl er tevens vrij uitgebreide hiaten in de herinnering optreden. Ver-
hoorders dienen zich bewust te zijn dat dergelijke hiaten frequent voor-
komen en dat deze niet kunnen worden toegeschreven aan onwil tot me-
dewerking van de verhoorde. ‘De stelligheid waarmee slachtoffers hun
verhaal doen, de levendigheid van hun traumatische herinneringen en
de emotionele manier van vertellen mogen door de verhoorder niet wor-
den opgevat als indicatie voor de waarheidsgetrouwheid van een getui-
genverklaring.’ Hoewel het verhoor geen therapeutisch gesprek is, zo
concludeert de auteur, dienen verhoorders zich correct en empathisch
op te stellen. Een te zakelijke benadering zou kunnen leiden tot vererge-
ring van klachten en afname van vertrouwen in de politie.

Vervolgens komen vijf artikelen aan bod over herstelbemiddeling. De
bijdrage van A.C. Spapens biedt een kort overzicht van vormen van be-
middeling die in Nederland voor, tijdens en na het strafproces worden
toegepast. Hij onderscheidt drie hoofdvormen van bemiddeling: schade-
regeling, conflictregeling en herstelbemiddeling. Met uitzondering van
de schaderegeling op basis van de Aanwijzing Slachtofferzorg zijn deze
bemiddelingsvormen het projectmatige stadium nog niet voorbij.
Conflictregeling is vooral een aangelegenheid van de politie, met name
wanneer het gaat om minder ernstige strafbare feiten. Veel incidenten
waarvan geen aangifte is gedaan, zijn geschikt om in de context van
buurtbemiddeling te behandelen. Verdere escalatie van problemen kan
erdoor worden voorkomen. Wat betreft herstelbemiddeling wijst Spa-

Voorwoord 7



pens op enkele risico’s zoals het aansturen op een lagere straf na een ge-
slaagde bemiddeling. Een ander probleem is of de politiefunctionaris wel
kan fungeren als neutrale bemiddelaar. De auteur pleit ervoor dat de
randvoorwaarden waaronder herstelbemiddeling kan plaatsvinden, dui-
delijker worden uitgewerkt. Er moet zijns inziens toegewerkt worden
naar een toegankelijk, landelijk gestructureerd aanbod.

J. Frijns beschrijft vanuit haar Haagse bemiddelingspraktijk hoe slacht-
offers van zware misdrijven met de dader in contact worden gebracht. Ze
geeft eerst aan welke motieven, belangen en verwachtingen beide par-
tijen hebben om deel te nemen aan een bemiddelingsgesprek, en bena-
drukt dat intakegesprekken van groot belang zijn om een ontmoeting te
arrangeren. Tijdens die voorgesprekken wordt in veel gevallen duidelijk
dat geen confrontatie moet worden aangegaan. Om een indruk te geven
hoe de daadwerkelijke ontmoeting verloopt, gaat ze vervolgens in op
twee casussen waaruit blijkt dat slachtoffers heel uiteenlopend kunnen
reageren op de confrontatie met de dader: de een verzoenend en verge-
vend, de ander zonder begrip maar met het verlangen meer te weten te
komen over het delict en de beweegredenen van de dader.

Tenslotte komen drie normatief-theoretische artikelen aan bod waarin
wordt nagegaan wat de plus- en minpunten zijn van de herstelrechtelijke
en strafrechtelijke benaderingen. Volgens L. Walgrave heeft herstelrecht
een sociaal-ethische meerwaarde vergeleken met het strafrecht. Hij acht
het strafrecht een gebrekkig middel voor normbevestiging, terwijl de
straf een nefaste invloed heeft op de dader. Tevens acht hij het doelbe-
wust toebrengen van leed aan een medemens ethisch verwerpelijk. In
het herstelrecht staat niet de straf voorop maar de herstelverplichting;
leed kan een secundair gevolg zijn van deze verplichting. Wat de toepas-
baarheid betreft laten vergelijkingen met een strafrechtelijke procedure
zien dat slachtoffers die een bemiddeling mee hebben gemaakt, hoger
scoren inzake tevredenheid over de kansen om hun emoties te uiten, res-
pect voor slachtofferschap en billijkheid van de herstelafspraken. Overi-
gens bleek het communicatieve aspect voor hen belangrijker dan de ge-
boden materiële compensatie. Walgrave concludeert dat de optie van
herstelrecht prioriteit heeft boven de optie van strafrecht, hoewel in veel
gevallen de hersteldoelstelling ondergeschikt blijft aan bekommernis om
de openbare veiligheid.

Vervolgens onderwerpt I. Weijers de family group conferences aan een
kritische beschouwing. Tijdens deze conferenties die met name in
Australië en Nieuw Zeeland justitie-breed worden toegepast, is een be-
langrijke rol weggelegd voor de ouders, vrienden en bekenden van de
jonge dader en de slachtoffers. Het is de bedoeling dat zij actief partici-
peren in de herstelrechtelijke dialoog. Volgens Weijers heeft de conferen-
tie het voordeel dat de morele dimensie van het wangedrag uitgebreid
aan de orde kan komen. Maar tegelijk legt de conferentie een zware emo-
tionele en morele last op de schouders van zowel de jongere als het
slachtoffer. Er wordt onvoldoende ruimte gegeven voor zelfstandige mo-
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rele reflectie en daarmee de autonomie van de jeugdige delinquent. Met
name lijkt de aanpak op gespannen voet te staan met de pedagogische
taak dat de dader zelf de verantwoordelijkheid voor zijn daad op zich
leert nemen.

Tenslotte maakt C.P.M. Cleiren – in het verlengde van haar Leidse ora-
tie – een vergelijking tussen het strafgeding en herstelbemiddeling (me-
diation) waarbij ze in veel opzichten diametraal tegenover Walgrave
komt te staan. Ze vraagt zich af of men zonder rechterlijke instantie
überhaupt wel recht kan doen, en plaatst vele kanttekeningen bij media-
tion. Zo stelt ze vast dat tijdens een bemiddeling de publieke controle en
genoegdoening aan publieke gevoelens van wraak niet aanwezig zijn.
Ook de mediation-oplossing wordt niet publiek gemaakt, zodat deze ook
geen publiek effect kan hebben. Wat het bemiddelingsgesprek zelf be-
treft, kunnen de partijen zich moeilijk van elkaar afschermen. Zoals
Weijers ook al opmerkte: de ene partij kan zich vergaand bemoeien met
de levenswijze van de ander: ‘de mens wordt volledig transparant ge-
maakt’. Daar komt bij dat verschillen in macht niet adequaat kunnen
worden gecompenseerd of gecorrigeerd. Niettemin kan mediation vol-
gens Cleiren een legitieme zelfstandige functie naast het strafgeding ver-
vullen. Met name wanneer de betrokken deelnemers dezelfde waarden
en normen delen, heeft mediation goede kansen op succes. De auteur
concludeert dat beide vormen van geschilbeslechting hun eigen domein
en hun eigen beperkingen hebben. ‘Miskent men de ‘eigenheid’ van de
vorm, dan kunnen de juridische effecten en complicaties daarvan nade-
len en wellicht zelfs risico’s opleveren voor zowel verdachte als slachtof-
fer.’
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De professionalisering van
slachtofferhulp
Activiteiten en ontwikkelingen

Y.H. Heslinga*

‘Slachtoffers waren er altijd genoeg, misdaad is nu eenmaal zo oud als de
mensheid, maar in onze rechtspraak speelden ze tot voor kort geen rol
van betekenis’, aldus prof. dr. J. van Dijk, in 1984 mede-oprichter en eer-
ste voorzitter van de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp, het huidige
Slachtofferhulp Nederland, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van
het ministerie van Justitie in 1998. Het huidige Nederlandse strafrecht is
anderhalve eeuw oud, maar het slachtoffer wordt in deze wetgeving pas
sinds kort met naam genoemd. Sterker nog, het slachtoffer is lange tijd
bewust geweerd uit het strafrecht, omdat overheid en rechtsgeleerden
bang waren voor een wraakzoekend slachtoffer en een vergeldend straf-
recht, waardoor een humane bejegening van de dader gevaar zou lopen.

Twintig jaar geleden werd het slachtoffer nog gezien als een zielig per-
soon, vooral aangewezen op hulp vanuit de directe omgeving, zoals fa-
milie. Hem of haar was iets ernstigs overkomen en dat werd weliswaar in
brede kring betreurd, maar het slachtoffer moest daar op eigen kracht
overheen zien te komen. De overheid en de samenleving werden nauwe-
lijks een taak toebedacht bij het helpen van slachtoffers en de aandacht
bleef vooral uitgaan naar het bestraffen van de daders van strafbare fei-
ten. De laatste tien jaar is er op verscheidene terreinen sprake geweest
van een inhaalslag, waarbij de positie van slachtoffers is verbeterd.

De belangrijkste verandering van de afgelopen jaren is echter door de
slachtoffers zelf in gang gezet, die zich niet langer wensten neer te leggen
bij hun verdriet, maar het lot in eigen hand namen. Jan Kloppenburg, de
familie Schuitmaker en Paul Marchal (de vader van één van de slachtof-
fers van Dutroux, Eefje) en talloze anderen, traden naar buiten en eisten
maatregelen om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers zouden val-
len; tegelijkertijd verlangden zij van de overheid en de samenleving een
betere rol voor slachtoffers en hun nabestaanden. Hun eisen werden, in
de vorm van Witte Marsen, stille tochten of andere protestbijeen-
komsten, massaal gesteund.

De emancipatie van het slachtoffer begon al eerder toen slachtoffers
en hun nabestaanden zich verenigden in organisaties en verenigingen,
de zogeheten ‘lotgenotengroepen’, niet in de laatste plaats als gevolg van

* De auteur is juridisch stafmedewerkster bij Slachtofferhulp Nederland en advocaat te
Amsterdam.
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een afnemend vertrouwen in het optreden van de overheid. Deze groe-
pen dienden aanvankelijk alleen als plek waar mensen die soortgelijke
voorvallen hadden meegemaakt hun ervaringen konden uitwisselen. De
lotgenotengroepen hebben zich inmiddels geprofessionaliseerd en fun-
geren als serieuze belangenbehartigers. Zij weten goed de weg naar de
media en de politiek te vinden. Voorbeelden zijn de Whiplash Stichting
Nederland, de Vereniging Verkeersslachtoffers, de Vereniging ‘Ouders
met een vermoord kind’ en de Vereniging Achterblijvers van Vermissing.
Slachtofferhulp Nederland organiseert op ad-hoc basis regelmatig (tijde-
lijke) lotgenotengroepen op uiteenlopende terreinen, zoals bij zedende-
licten met meerdere slachtoffers of bij grootschalige verkeersongevallen.

In dit artikel wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de ontwik-
keling van rechten van slachtoffers van misdrijven en verkeersongeval-
len, verhaalsmogelijkheden, schadevergoeding aan groepen en nabe-
staanden, de zelfredzaamheid van slachtoffers en de toekomst van
slachtofferzorg.

Slachtofferbescherming

Slachtofferhulp Nederland was de afgelopen vijftien jaar nauw betrokken
bij belangrijke ontwikkelingen die de slachtofferbescherming in het Ne-
derlandse rechtssysteem hebben bevorderd. De organisatie behartigt de
belangen van slachtoffers van misdrijven en verkeersslachtoffers en was,
evenals andere groepen in de samenleving, van mening dat slachtoffers
te weinig rechten hadden, te weinig bescherming genoten en onvol-
doende gecompenseerd werden voor geleden schade. Veel slachtoffers
voelden zich door het ontbreken van een goede wettelijke bescherming
opnieuw gevictimiseerd bij het verwerken van hun persoonlijk leed.

Drie factoren zijn aan het einde van de jaren zeventig verantwoordelijk
geweest voor een kentering die de positie van slachtoffers aanzienlijk
heeft verbeterd. Nederland was na de Tweede Wereldoorlog vooral bezig
met de wederopbouw en de criminaliteitscijfers waren aanvankelijk laag.
De stijging van de welvaart zorgde echter ook voor een toename van het
aantal misdrijven, vooral het aantal berovingen en inbraken, en het aan-
tal burgers dat slachtoffer werd nam hierdoor fors toe.

Diezelfde burgers werden tegelijkertijd steeds mondiger en eisten dat
de overheid haar verantwoordelijkheid nam op het gebied van de open-
bare veiligheid. Anderzijds ontstonden groepen burgers die het nodig
vonden zelf initiatieven te nemen ter verbetering van de opvang van
slachtoffers. Feministische organisaties waren hierbij voorloper met de
blijf-van-mijn-lijfhuizen voor vrouwen die het slachtoffer waren van hui-
selijk geweld. Deze groep vrouwen stond in 1983 aan de basis van het
eerste, door de overheid gesteunde, experiment met slachtofferhulp in
Rotterdam.

De behoefte aan een betere slachtofferbescherming vond ook gehoor
bij de Nederlandse politiek, bij justitie en bij de rechtbanken. Bij de in-
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werkingtreding van het nieuwe Burgerlijk Wetboek per 1 januari 1992 is
de gedachte van verdere slachtofferbescherming onder andere tot uiting
gebracht in een overgang van schuld- naar risico-aansprakelijkheid
(Luyt, 1993, p. 162). Een voorbeeld is de betere bescherming van
(zwakke) verkeersdeelnemers, zoals automobilisten en fietsers. Het ver-
keersrecht heeft zich in de afgelopen decennia steeds meer tot
slachtofferrecht ontwikkeld. Een ontwikkeling die verband hield met de
voortschrijdende techniek, de toenemende welvaart en de veranderde
maatschappelijke opvattingen. Het aantal autobezitters was door de wel-
vaart fors toegenomen en de snelle voertuigen richtten steeds meer
schade aan onder zwakke verkeersdeelnemers. De automobilist is in het
nieuwe verkeersrecht slechts dan niet aansprakelijk als hij kan bewijzen
dat er sprake is van overmacht.

Ook de Nederlandse rechter kiest de laatste jaren in meerdere mate de
kant van het ‘zwakke’ slachtoffer, zoals bij de toekenning van schadever-
goedingen aan de zogeheten Des-dochters, het oprekken van verjarings-
termijnen en in het consumentenrecht. De Des-procedure had betrek-
king op medische klachten van kinderen van vrouwen die voor hun
zwangerschap het door verscheidene bedrijven gefabriceerde hormoon-
preparaat Des hadden geslikt. De rechter kon niet meer vaststellen welke
producent welk middel op de markt had gebracht en welke schade hij
had veroorzaakt, maar de claims werden toch toegewezen (HR 9 oktober
1992, NJ 1994, 535).

De discussie over verjaringstermijnen heeft inmiddels geleid tot een
aanzienlijke hoeveelheid jurisprudentie, waarbij steeds de vraag is ge-
weest of de wettelijke verjaringstermijnen wel ‘redelijk en billijk’ waren.
De minister heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend waarbij in
personenschadezaken de absolute verjaringstermijn komt te vervallen
en een relatieve verjaringstermijn gaat lopen, vanaf het moment van be-
kendheid met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon.1 In een
eerdere rechtszaak had de rechter deze ‘onbillijkheid’ al vastgesteld. De
rechter oordeelde in die zedenzaak dat het slachtoffer haar vordering
jegens de schadeveroorzaker wel geldend kon maken ondanks de wette-
lijke verjaring (HR 23 oktober 1998, RVDW 1998, 190 Seksueel misbruik).
Zij had haar vordering tegen de man, die haar jarenlang seksueel had
misbruikt, niet ingediend, omdat zij psychisch niet in staat was hem aan
te spreken.

Schadevergoeding

De belangrijkste verbetering voor slachtoffers op strafrechtelijk gebied
kwam bij de invoering van de Wet Terwee op 1 april 1995. Slachtoffers
kunnen op grond van die wet hun vordering tot schadevergoeding indie-
nen in het strafproces zonder een maximum aan de hoogte van de vor-

1 Wetsvoorstel 26824 Memorie van toelichting, p. 2.
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dering, zoals voor die tijd ƒ 1500. Die vorderingen kunnen schriftelijk
worden ingebracht op een speciaal voegingformulier en hoeven niet
meer mondeling op de zitting te worden ingediend. Slachtoffers kunnen
op die manier, zonder met de dader geconfronteerd te hoeven worden,
hun schade vergoed krijgen. In het oude systeem moest het slachtoffer
bovendien kiezen tussen het indienen van de vordering bij de straf- òf de
civiele rechter. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid de vordering te
splitsen in een eenvoudig en een ingewikkeld deel, waarbij hij met het
eenvoudig deel bij de strafrechter terecht kan.

De rechter kan op grond van de Wet Terwee de dader tevens een
schadevergoedingsmaatregel opleggen. Dit houdt in dat de toewijzing
van de schade van het slachtoffer in de vorm van een maatregel wordt
opgelegd. De dader krijgt een vervangende hechtenis als hij het slachtof-
fer de schade niet vergoedt. De officier van justitie dient zorg te dragen
voor de inning van de door de rechter vastgestelde schadevergoeding.
Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is inmiddels door het O.M.
belast met de incasso van de schadevergoedingen, waarbij in 80 tot 90
procent het slachtoffer daadwerkelijk zijn geld krijgt.2

In de richtlijnen bij deze wet staan verder de verplichting van politie
en justitie om slachtoffers correct te behandelen en zonodig door te ver-
wijzen naar Slachtofferhulp; informatie te geven over het verloop van het
strafrechtelijk onderzoek en de behartiging van belangen van slachtof-
fers bij schaderegelingen. Recent besloot justitie tot het invoeren bij een
aantal parketten van voegingspreekuren, waarop justitie en slachtoffer
samen kijken of de vordering goed is opgesteld. Slachtoffers kunnen bo-
vendien sinds kort in vrijwel alle parketten telefonisch of mondeling in-
formatie krijgen over de voortgang van de strafzaak.

De Tweede Kamer stelde op 12 juli 2000 de Belagingswet vast, die het
‘stalken’, het stelselmatig volgen en lastigvallen, strafbaar stelt. Deze
nieuw wet is van belang voor vrouwen, die telefonisch of anderszins wor-
den lastiggevallen door ex-echtgenoten of geobsedeerde fans van pop-
sterren of andere bekende persoonlijkheden.

Intussen is de eerste uitspraak over ‘internetbelaging’ gepubliceerd.3

De Kamer discussieert daarnaast met de minister van justitie over de ver-
ruiming van de mogelijkheid tot het afnemen en gebruik van DNA-
materiaal .

Een veelbesproken onderwerp is de zogeheten ‘claimcultuur’ in Ne-
derland, waarbij zich ‘Amerikaanse toestanden’ zouden voordoen. Grote
aantallen ‘slachtoffers’ die bij de geringste schade met veel tamtam naar
de rechter lopen en excessief hoge bedragen aan schadevergoedingen
claimen. Dat beeld wordt vooral gevoed door rechtszaken in de Vere-
nigde Staten, zoals die over het beroemde kopje koffie van McDonalds.
Volgens Slachtofferhulp blijkt uit de praktijk dat er helemaal geen wan-

2 Jaarverslag CJIB 1999.
3 Rechtbank Alkmaar 26 oktober 2000, Rechtspraakoverzicht p. 11, Nemesis, nr. 1, 2001.

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 3, 2001 13



toestanden zijn op het gebied van de schadevergoedingscultuur en biedt
het Burgerlijk Wetboek nadrukkelijk de mogelijkheid aan slachtoffers
hun schade op de veroorzaker te verhalen (Faure en Hartlief, 1999).

Die stelling over de Nederlandse claimcultuur wordt door anderen ge-
deeld. In het kader van een door het Schoordijk Instituut gefinancierd
promotie-onderzoek naar ‘Transactiekosten in het aansprakelijkheids-
traject’ stelde W.C.T. Weterings in 1999 vast, na onderzoek bij onder an-
dere verzekeringsmaatschappijen, dat in werkelijkheid slechts in twintig
tot dertig procent van de schadegevallen claims worden ingediend (We-
terings, 1999). Er hebben zich wel veranderingen voorgedaan in de soort
en hoogte van schadevergoedingen, als gevolg van onder meer de af-
braak van het stelsel van sociale verzekeringen. Slachtoffers claimden in
het verleden zelden hun inkomensschade, omdat die werd gedekt via de
Ziektewet en de WAO. De WAO betaalt inmiddels slechts zeventig pro-
cent van het laatstverdiende loon, zodat het slachtoffer wel gedwongen
wordt een deel van zijn inkomensschade op de veroorzaker te verhalen.

Het Burgerlijk Wetboek biedt slachtoffers ook een betere bescherming
als het gaat om het verhalen van materiële schade. Bij de vaak langlo-
pende schadeprocedures is het niet meer noodzakelijk om de wettelijke
rente, vaak een niet onaanzienlijk bedrag, aan te zeggen. Vanaf de dag
van het ongeval of misdrijf is automatisch, zonder dat ingebrekestelling
nodig is, rente over de schadevergoeding verschuldigd (BW 6: 119) (zie
ook Lindenbergh, 2000). Verder is er een wettelijke regeling getroffen die
de veroorzaker verplicht de kosten van begrafenis of lijkbezorging te be-
talen (BW 6: 108 lid 2).

Schadevergoeding aan groepen en nabestaanden

Voor slachtoffers is het sinds 1 juli 1994 mogelijk een zogeheten ‘class-
actionsuit’, een ‘collectieve actie’, in te stellen om als groep, zoals bijvoor-
beeld bij de vuurwerkramp in Enschede en de brand in ‘t Hemeltje in
Volendam, de rechter in te schakelen. De voorwaarde is dat de actie van
de vereniging of stichting strekt tot bescherming van gelijksoortige be-
langen van andere personen voor zover zij deze belangen in gevolge haar
statuten behartigt (BW 3: 305a). Denkbaar is een stichting die in haar
doelstelling heeft opgenomen de belangenbehartiging van slachtoffers
van de vuurwerkramp in Enschede.

Deze rechtspersonen kunnen van de rechter vrijwel iedere vordering
vragen, zoals bijvoorbeeld een ‘gerechtelijk verbod’, maar kunnen geen
vordering tot schadevergoeding instellen. De wetgever had bij de invoe-
ring van deze wet die voorziening wel gecreëerd, maar bij amendement
van de kamerleden Soutendijk en Korthals werd deze verhaals-
mogelijkheid uit de wet gehaald. Het tweetal was, evenals een meerder-
heid van de Tweede Kamer, van mening dat de vraag of iemand schade
heeft geleden slechts individueel kan worden beoordeeld en zou zich
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daarmee in algemene zin niet lenen voor een collectieve vordering.4

Slachtofferhulp pleit voor een uitbreiding van het huidige wetsartikel
zodat de rechtspersoon namens de slachtoffers wél collectief voor scha-
devergoedingen kan procederen en er zodoende sneller duidelijkheid
over de uitkomst van de procedure is.

De wet kent verder een systematiek om benadeelden immateriële
schadevergoeding toe te kennen (BW 6:106). De vergoeding kan worden
toegekend in het geval van lichamelijk letsel, aantasting in eer en goede
naam of op andere wijze aantasting in de persoon. Een ongeval-
slachtoffer krijgt bijvoorbeeld alle medische kosten vergoed, maar ook
een immateriële vergoeding, smartengeld, voor gederfde levensvreugde
en pijn. Nabestaanden of direct betrokkenen hebben geen recht op
smartengeld, omdat degene die de immateriële schade vordert zelf letsel
moet hebben opgelopen of zelf in zijn persoon moet zijn aangetast. Wel
denkbaar is dat schade optreedt door een ‘shock’ die het gevolg is van
het waarnemen van of het geconfronteerd worden met een dodelijk on-
geval. Onder omstandigheden kan dit tot letsel of een andere aantasting
in de persoon leiden, hetgeen de benadeelde of nabestaande mede aan-
spraak geeft op vergoeding van immateriële schade. De rechtbank Zwolle
oordeelde op 6 januari 1999 (NJ 1999, 424) dat een vrouw wier man voor
haar ogen was mishandeld recht had op een smartengeldvergoeding van
ƒ 2000. Het Hof ‘s Hertogenbosch wees op 3 februari 1998 (Kort Geding-
kort 1998, 1477) een moeder ƒ 70.000 smartengeld toe wegens het doden
van haar kind door de vader, die met zijn daad het oogmerk had de moe-
der te kwetsen. In tegenstelling tot omliggende landen kent Nederland
geen vergoeding voor de aantasting van zaken waarvoor de benadeelde
een bijzondere affectie voelt. Evenmin kan het enkele feit van verwon-
ding of overlijden van een dierbaar iemand een aantasting in de persoon
opleveren. De Nederlandse wet kent daarom geen smartengeld voor na-
bestaanden.

Victim empowerment

Voor Slachtofferhulp Nederland is victim empowerment, bij slachtoffers
de bewustwording stimuleren om voor zichzelf op te komen en hen hier-
voor de juiste middelen en instrumenten bezorgen, steeds belangrijker
geworden. De organisatie hield zich de eerste tien jaar van haar bestaan
vooral bezig met de directe opvang van slachtoffers; eerst alleen van mis-
drijven, later ook van verkeersongevallen. De vrijwilligers verleenden een
luisterend oor en gaven praktische adviezen voor het verwerkingsproces,
het verhalen van de schade en verwezen zonodig door naar andere
hulpverleningsinstanties.

Met de stijging van het aantal slachtoffers dat om hulp vroeg, van circa
60.000 in 1995 naar rond 90.000 in 2000, nam ook de vraag toe naar meer

4 Burgerlijk Wetboek; tekst en commentaar, Nieuwenhuis/ Stolker (red.), p. 1371.
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professionele opvang en begeleiding. Het grote aantal hulpvragen en de
hoge kwalitatieve eisen dwongen de organisatie de taakstelling uit te
breiden en te verbreden. De doelstelling van slachtofferzorg in Neder-
land is nu ruwweg in drie gebieden onder te verdelen: het voorkomen
van slachtofferschap (preventie), het strafrechtelijk reageren op
slachtofferschap (repressie) en het bieden van zorg en opvang (curatie).

Slachtofferhulp Nederland onderscheidt daarbij op het individu ge-
richte preventie, zoals het geven van voorlichting over het voorkomen
van slachtofferschap aan scholen en bedrijven, aan specifieke groepen
slachtoffers, zoals ouderen en voorlichting aan daders. Daarnaast wor-
den initiatieven genomen op het gebied van preventie gericht op de alge-
hele veiligheid en praat de organisatie mee over grote steden- en
veiligheidsbeleid. Ook wordt deelgenomen aan diverse projecten, zoals
Justitie in de Buurt (JIB), waarbij het openbaar ministerie in een wijk een
‘bijkantoor’ houdt. Elders in de veiligheidsketen maken politie, justitie
en openbaar bestuur gebruik van de expertise van Slachtofferhulp. Een
belangrijke taak is verder het bevorderen van wetgeving om slachtoffer-
schap te voorkomen of de rechtspositie van slachtoffers te verbeteren.

De overheid heeft het primaat op het gebied van repressief toezicht op
strafrechtelijk handelen, waarbij het beleid tevens gericht moet zijn op
het voorkomen van slachtofferschap. Bij het maken van nieuwe wetge-
ving moet ook nadrukkelijk worden gekeken naar (verbetering van) de
positie van het slachtoffer. Zo pleit Slachtofferhulp voor een wettelijke
regeling die het slachtoffers van minderjarige verdachten mogelijk maakt
om aanwezig te zijn bij de strafzitting. Op dit moment zijn zittingen met
minderjarige verdachten altijd besloten, maar voor het verwerkings-
proces van slachtoffers kan het van belang zijn om de zitting bij te wo-
nen. Slachtofferhulp overlegt verder regelmatig met netwerkpartners,
politie, justitie, Buro’s Rechtshulp, de reclassering, de advocatuur en ver-
zekeringsmaatschappijen.

De hulpverlening is praktisch, emotioneel en juridisch van aard.
Slachtoffers worden geholpen met het invullen van formulieren, het in-
dienen van claims of met verwijzingen naar de huisarts of andere hulp-
verleners, zoals het Riagg. De 1500 vrijwilligers zorgen voor de eerste op-
vang van slachtoffers en bieden hulp bij de emotionele verwerking van
het misdrijf of ongeval. Op juridisch terrein wordt informatie verschaft
over het schadeverhaal, het verloop van het (eventuele) strafproces en
wordt contact gelegd met justitie, een advocaat of schaderegelaar.

Mede op initiatief van Slachtofferhulp kunnen slachtoffers van misdrij-
ven nu voor een gratis juridisch advies terecht bij de Buro’s Rechtshulp.
Minister Korthals van Justitie heeft toegezegd te onderzoeken of verder-
gaande door de overheid gefinancierde rechtskundige bijstand aan
slachtoffers van ernstige gewelds- en zedendelicten mogelijk is.
Slachtofferhulp is voorstander van gratis rechtsbijstand voor deze groep
benadeelden.
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Toekomst

Een duidelijk beeld van hoe een slachtoffer in het jaar 2010 er uit ziet
blijft giswerk, maar een aantal belangrijke op de toekomst gerichte ont-
wikkelingen zijn wel duidelijk. De vraag naar slachtofferhulpverlening zal
naar verwachting blijven stijgen, evenals de complexiteit van de hulp-
vraag. Wensen en behoeften van doelgroepen worden steeds gedifferen-
tieerder, waardoor ook de vraag naar gedifferentieerde hulpverlening zal
toenemen. Debet hieraan zijn de doorzettende individualisering en juri-
disering, de complexiteit van de samenleving en de toenemende be-
kendheid met het begrip slachtofferschap en de hulpverleningsmogelijk-
heden.

De concurrentie op de ‘slachtofferzorgmarkt’ zal door een toename
van het aantal aanbieders van een vergelijkbaar dienstenpakket toene-
men. Bij een vercommercialisering van de zorg bestaat het risico dat
marktpartijen zich alleen zullen richten op de winstgevende onderdelen
van de hulpverlening en staat niet het belang van het slachtoffer voorop.
Het is daarom noodzakelijk dat er duidelijke kwaliteitswaarborgen voor
de zorg worden vastgesteld. Slachtofferhulp Nederland zal op deze
nieuwe situatie moeten inspelen en tot een verdere professionalisering
moeten overgaan. De vraag dringt zich hierbij op wat de rol van de (geld-
schietende) overheid is. Uitgangspunt bij het werk van de vrijwilligers-
organisatie Slachtofferhulp Nederland is dat ‘burgers burgers helpen’ en
dat slachtofferzorg een maatschappelijke taak is, zoals vluchtelingen-
werk, het Rode Kruis en andere organisaties. Een volledige privatisering
van de slachtofferzorg is in strijd met dit principe, nog los van het gevaar
van kwaliteitsverlies. De overheid en samenleving moeten daarom be-
reid zijn de eventuele (meer)kosten van de toekomstige slachtofferzorg
voor hun rekening te nemen. Zo zal ook de bemoeienis en de financiële
inspanning van het openbaar ministerie, politie en andere netwerk-
partners met slachtofferzorg altijd nodig blijven.

Slachtofferhulp Nederland anticipeert op deze nieuwe markt met ini-
tiatieven als ‘mediation’, bemiddeling tussen slachtoffer en dader, hulp-
verlening aan specifieke doelgroepen, zoals slachtoffers van huiselijk ge-
weld, allochtonen, minderjarigen en slachtoffers van vrouwenhandel. De
organisatie ontkomt evenmin aan de effecten van de Europese éénwor-
ding en globalisering van slachtofferzorg. De Europese slachtoffer-
organisaties zijn inmiddels verenigd in het ‘Europees Forum’ en houden
elkaar op de hoogte van de lokale ontwikkelingen, éénmaal per jaar vindt
een conferentie plaats en organisaties overleggen regelmatig op bila-
teraal niveau. Eén keer in de drie jaar komen deskundigen op het gebied
van victimologie vanuit de hele wereld bijeen op een wereldconferentie.

Ook in praktische zin wordt al samengewerkt over de landsgrenzen
heen. De organisatie trad in de laatste jaren op als belangenbehartiger
van Nederlandse slachtoffers van busongelukken in het buitenland.
Slachtofferhulp Nederland heeft hierover al vergaande contacten met
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Duitse, Franse, Belgische en Engelse zusterorganisaties; evenals met
zorginstellingen in de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Jarenlange erva-
ringen in Nederland worden gebruikt bij het opzetten van een
slachtofferhulporganisatie in Estland.

Voor een goede rechtspositie van het slachtoffer, nu en in de toekomst,
is een degelijk maatschappelijk en juridisch fundament onder de zorg
nodig. Slachtofferhulp Nederland besteedt steeds meer aandacht aan
haar rol als belangenbehartiger in de contacten met netwerkpartners en
de politieke organisaties in Nederland. Resultaten hiervan zijn de start
van pilotprojecten in de arrondissementen Utrecht, Maastricht en Zwolle
met schriftelijke slachtofferverklaringen, het experimenteren met
informatieverschaffing over de vrijlating van daders, het pleiten voor het
invoeren van smartengeld voor nabestaanden en het verbeteren van het
schaderegelingproces in verkeerszaken.

Vooral aan de invoering van spreekrecht voor slachtoffers en nabe-
staanden (Heslinga, 1999) in het strafproces wordt veel waarde toege-
kend. Een slachtofferverklaring is een verklaring van een slachtoffer van
een strafbaar feit of zijn nabestaande(n) over de aard en toedracht van
het delict en de materiële en immateriële gevolgen voor hem, zijn omge-
ving en derden, afgelegd voor of tijdens de zitting. Voor het slachtoffer is
het voor de verwerking van het leed van groot belang dat hij alle betrok-
kenen in het strafproces informeert over en confronteert met de gevol-
gen van het strafbare feit.

De effecten van de voortschrijdende technologie zullen ook hun weer-
slag hebben op de omgang met slachtoffers. Onder invloed van nieuwe
verworvenheden op het gebied van de informatietechnologie zal de
wijze waarop hulpverleningsinstanties zijn georganiseerd en hoe zij met
andere instanties samenwerken gaan veranderen. Steeds meer zal er
sprake zijn van elektronische uitwisseling van informatie in een hoog
tempo. Verder zullen de mogelijkheden op het gebied van telewerken en
wellicht op het gebied van telehulpverleningen gaan toenemen.5 De
slachtofferzorg in Nederland zal vanwege het grote belang voor de sa-
menleving snel op dergelijke ontwikkelingen moeten inspelen.

5 Strategienotitie Slachtofferhulp Nederland 2000-2003, Utrecht, 10 november 2000.
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Evaluatie regelgeving Terwee
De bevindingen van slachtoffers

J. van Erp en M. Verberk*

In 1995 is de regelgeving Slachtofferzorg ingevoerd. Deze regelgeving
heeft tot doel de positie van het slachtoffer in het strafproces te verster-
ken. De wet Terwee vergroot en vereenvoudigt de mogelijkheden voor
het slachtoffer om geleden schade te verhalen op de dader. De Aanwij-
zing Slachtofferzorg draagt de politie en het openbaar ministerie op
slachtoffers correct te bejegenen, vroegtijdig duidelijke en relevante in-
formatie te verstrekken, en in een zo vroeg mogelijk stadium schadever-
goeding te bevorderen.

Sinds de invoering van de regelgeving Slachtofferzorg in 1995 is er door
politie en door het O.M. stevig geïnvesteerd in slachtofferzorg. Er zijn
bijvoorbeeld slachtoffernetwerken ingericht waarin politie en het O.M.
samenwerken met andere organisaties, zoals Buro Slachtofferhulp, Bu-
reau Rechtshulp, Bureau Halt en de Reclassering. Er zijn cursussen
slachtofferzorg aangeboden, schadebemiddelaars aangesteld, de
voegingsprocedure is verbeterd, en in alle arrondissementen is één loket
voor slachtofferzorg opgericht. Zes jaar na invoering van de regelgeving
Slachtofferzorg is het nu tijd om het oordeel te meten van slachtoffers
zelf over de slachtofferzorg. Hoe oordelen slachtoffers over hun positie in
het strafproces? Hoe beoordelen slachtoffers de zorg verleend door poli-
tie, Justitie en Buro Slachtofferhulp?

In opdracht van het ministerie van justitie heeft B&A Groep de tevre-
denheid van slachtoffers over slachtofferzorg onderzocht door middel
van een grootschalige enquête onder slachtoffers. Het is de bedoeling dat
dit onderzoek periodiek wordt herhaald. Dit onderzoek maakt deel uit
van de eindevaluatie van de regelgeving Terwee. De eindevaluatie omvat
tevens een onderzoek naar de wijze waarop uitvoering wordt gegeven
aan de regelgeving Terwee door de betrokken instanties, de prestaties die
door deze instanties worden geleverd, en de opvattingen van de direct
betrokkenen over de uitvoerbaarheid en de effectiviteit van Terwee. In dit
artikel doen wij verslag van het onderzoek onder slachtoffers. Hierin
stond de volgende vraag centraal: In hoeverre zijn slachtoffers tevreden
over de bejegening, informatieverstrekking en schadebemiddeling(-
spogingen) door de betrokken instanties afzonderlijk, en in gezamenlijk-
heid?

* De auteurs zijn beiden werkzaam bij B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies BV te Den
Haag.
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Tabel 1: Oordelen van slachtoffers

(zeer) tevreden (zeer) ontevreden

Bejegening Politie 81% 11%
BSH 79% 12%
O.M. 53% 21%

Rapportcijfers van slachtoffers over het contact met:

Politie 7.3
BSH 7,4
O.M. 5,7

De enquête onder slachtoffers is uitgevoerd in 2000. De steekproef is ge-
trokken uit de bestanden van politie, Buro Slachtofferhulp en het open-
baar ministerie in elk arrondissement. In totaal zijn 10.807 enquêtefor-
mulieren verstuurd. De respons is 19%1. In de vragenlijst zijn vragen
opgenomen over politie, Buro Slachtofferhulp, het O.M. en de rechter. De
slachtoffers hebben aan het eind van de vragenlijst de mogelijkheid ge-
kregen om nog aanvullende opmerkingen te maken.

In dit artikel geven we de oordelen van slachtoffers weer over de beje-
gening en informatieverstrekking door politie, justitie en Buro
Slachtofferhulp. Tevens gaan we nader in op het belang dat slachtoffers
hechten aan schadevergoeding, en reflecteren we op de impact van erva-
ringen van slachtoffers op hun vertrouwen in de rechtsstaat en in politie
en justitie.

Bejegening

In tabel 1 geven we de oordelen weer van slachtoffers over de bejegening
door de politie, door Buro Slachtofferhulp (BSH) en Justitie.

1 In vergelijking met de Nederlandse bevolking zijn de mannen iets oververtegenwoordigd in
de steekproef. De categorie allochtonen is ondervertegenwoordigd. In vergelijking met
CBS-gegevens over de bevolkingsopbouw van Nederland is de categorie jonger dan 26
ondervertegenwoordigd; hetgeen geen verbazing wekt omdat kleine kinderen minder snel
aangifte zullen doen. Slachtoffers van zwaardere delicten zijn in de steekproef over-
vertegenwoordigd. De reden is dat we aparte steekproeven hebben getrokken bij het
openbaar ministerie en Buro Slachtofferhulp. Vooral met het O.M. komen alleen slachtoffers
van zwaardere delicten in aanraking. Het is daarnaast mogelijk dat juist slachtoffers van
zware delicten de enquête hebben ingevuld, en dat slachtoffers van lichtere delicten niet de
moeite hebben genomen de vragenlijst in te vullen. Hiervoor hebben we echter geen
aanwijzingen.
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Figuur 1: Stellingen bejegening door politie2
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Politie

Slachtoffers oordelen zeer positief over de bejegening door de politie.
Van hen is 81% (zeer) tevreden over de bejegenigng. De overgrote meer-
derheid van de slachtoffers is van mening dat de politie hen met respect
heeft behandeld, vriendelijk te woord stond, voldoende tijd had, goed
heeft geluisterd, en de privacy voldoende heeft gerespecteerd (zie
figuur 1).

Enkele factoren zijn bepalend voor de tevredenheid over de bejege-
ning door de politie. De tevredenheid van slachtoffers neemt toe wan-
neer het slachtoffer vindt dat er sprake is van:
– respectvolle behandeling;
– goed luisteren;
– voldoende tijd voor het slachtoffer;
– korte wachttijd bij het doen van aangifte.

De opmerkingen die slachtoffers naar aanleiding van de enquête hebben
kunnen maken, ondersteunen dit. Vriendelijke behandeling is niet vol-
doende voor tevredenheid: slachtoffers vinden het belangrijk om serieus
genomen te worden. Een slachtoffer: ‘Zelfs kleine, onbelangrijke zaken
kunnen voor slachtoffers grote gevolgen hebben!’

2 N= respectievelijk 1958, 1954, 1956, 1974
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Figuur 2: Stellingen bejegening Buro Slachtofferhulp3
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Uit de enquête blijkt, dat het merendeel van de slachtoffers (69%) bij het
doen van aangifte door de politie wordt gewezen op de mogelijkheden
voor slachtofferhulp.4 Van de geënquêteerden geeft 39% aan contact te
hebben gehad met Buro Slachtofferhulp. Ongeveer een derde (32%) van
de slachtoffers die hulp hebben gekregen van Buro Slachtofferhulp, had
eenmaal contact met het Buro. Ongeveer de helft (52%) heeft twee tot vijf
keer contact gehad met medewerkers van Buro Slachtofferhulp. 16%
heeft meer dan zes maal contact gehad. De hulpverlening betrof met
name emotionele ondersteuning, maar ook juridische begeleiding en
praktische dienstverlening.

Ook over bejegening door medewerkers van Buro Slachtofferhulp
oordelen slachtoffers overwegend positief: 79% van de slachtoffers is
hierover (zeer) tevreden. Zij zijn van mening dat medewerkers van Buro
Slachtofferhulp hen met respect hebben behandeld, vriendelijk te woord
hebben gestaan, voldoende tijd hadden en goed hebben geluisterd (zie
figuur 2).

De tevredenheid van slachtoffers neemt toe naarmate ze sterker van
oordeel zijn dat de medewerkers van Buro Slachtofferhulp voldoende tijd
voor hen hebben en goed luisteren. Een lange wachttijd doet de tevre-
denheid over de bejegening afnemen.

3 N= 683, 685, 690, 688
4 Als dit met cijfers uit de politiemonitor vergeleken wordt, dan kan geconstateerd worden

dat de slachtoffers van de enquête uit dit onderzoek bijna twee maal zo vaak op de
mogelijkheden voor slachtofferhulp gewezen worden. Een mogelijke verklaring hiervoor is
de oververtegenwoordiging van slachtoffers van ‘zwaardere’ misdrijven in de populatie van
het voorliggende onderzoek.
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Figuur 3: Stellingen bejegening medewerkers arrondissementsparket
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Openbaar ministerie

Over het openbaar ministerie wordt door slachtoffers veel minder posi-
tief geoordeeld dan over politie en Buro Slachtofferhulp. 53% van de
slachtoffers is (zeer) tevreden over de bejegening door het O.M.; 21% is
hierover ontevreden. Het O.M. krijgt van slachtoffers het rapportcijfer 5,7
voor het contact met het slachtoffer, en krijgt hetzelfde cijfer voor de
dienstverlening aan slachtoffers. Het merendeel van de slachtoffers is
van mening dat de medewerkers van de diverse arrondissements-
parketten de slachtoffers respectvol en vriendelijk te woord hebben ge-
staan. In mindere mate vinden slachtoffers dat er voldoende tijd voor het
slachtoffer is ingeruimd en dat er goed naar het verhaal van het slachtof-
fer geluisterd is (zie figuur 3).

Slachtoffers die een persoonlijk gesprek hebben gehad met de behan-
delend officier van justitie, zijn over het algemeen zeer tevreden over de
bejegening door de officier.

Een aantal slachtoffers is tijdens de behandeling van de strafzaak aan-
wezig geweest in de rechtszaal. Deze slachtoffers zijn niet erg tevreden
over de wijze waarop zij tijdens de zitting zijn behandeld door de rechter.
Iets meer dan een kwart is (zeer) ontevreden, en iets meer dan de helft is
(zeer) tevreden over de wijze waarop men is behandeld door de rechter
tijdens de zitting.

Vergelijking van de oordelen

Als we de oordelen van slachtoffers over politie, Buro Slachtofferhulp en
het O.M. vergelijken, valt op dat slachtoffers negatiever oordelen over de
bejegening naarmate ze verder in de procedure komen. Op basis van de
open antwoorden die slachtoffers gegeven hebben, en op basis van een
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Tabel 2: Oordelen slachtoffers over informatieverstrekking

(zeer) tevreden (zeer) ontevreden

Informatieverstrekking Politie 72% 13%
BSH 76% 14%
O.M. 51% 27%

nadere analyse van de enquête-resultaten kunnen enkele mogelijke ver-
klaringen worden aangegeven voor de verschillen in beoordeling:
– Het is waarschijnlijk dat slachtoffers hogere verwachtingen koesteren
naarmate het proces vordert. In de eerste opvang door de politie staat de
bejegening centraal; als het komt tot een strafproces is de dader bekend
en wordt schadevergoeding een reële mogelijkheid. Het is mogelijk dat
deze verwachtingen de uiteindelijke beoordeling van het O.M. en de
rechter negatief beïnvloeden;
– Doordat slachtoffers met parketmedewerkers veelal telefonisch contact
hebben, en met politiemensen en medewerkers van Buro Slachtoffer-
hulp face-to-face, zou de beoordeling negatiever kunnen uitvallen;
– Ontevredenheid over het tijdsverloop van de strafprocedure kan de be-
oordeling van het parket negatief kleuren;
– Het is mogelijk dat ontevredenheid over de uiteindelijke strafmaat het
oordeel over O.M. en rechter sterker negatief kleurt dan de beoordeling
van politie en Buro Slachtofferhulp.

Informatieverstrekking

In tabel 2 worden de oordelen van slachtoffers over de informatiever-
strekking door de politie, Buro Slachtofferhulp en Justitie weergegeven.

Politie

Het overgrote merendeel van de slachtoffers is tevreden over de informa-
tie die is verstrekt door de politie. Wel is men over de informatieverstrek-
king iets minder tevreden dan over de bejegening. Slachtoffers vinden
dat de van de politie ontvangen informatie als voldoende, correct, tijdig,
relevant voor de eigen situatie en als goed te begrijpen aangemerkt kan
worden. Een slachtoffer stelt: ‘Verder vind ik dat de informatieverstrek-
king sterk verbeterd is. Vier jaar geleden was ik slachtoffer van een groter
misdrijf en toen heb ik echt moeten zoeken naar informatie als
slachtofferhulp en het verloop van het proces. Deze info werd me de af-
gelopen keer (gestolen fiets) meteen gegeven’.

Een punt van zorg betreft ons inziens de informatieverstrekking over
het verloop van de zaak. Twee op de drie slachtoffers geven aan dat zij
zijn geïnformeerd over het verloop van de zaak. Wat voorts opvalt, is dat
deze informatie in vergelijking tot de andere informatie die de politie al
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dan niet verstrekt, juist uitzonderlijk gewaardeerd wordt. Bijna 100% van
de slachtoffers die informatie hebben gekregen over het verloop van de
zaak heeft dit op prijs gesteld. Illustratief is de volgende opmerking van
een slachtoffer: ‘Na de aangifte gedaan te hebben wordt het stil. Wat
meer informatie of belangstelling kan het slachtoffer het gevoel geven
dat zijn zaak nog de aandacht heeft’.

Buro Slachtofferhulp

Net als bij de politie is het overgrote merendeel van de slachtoffers tevre-
den over de informatie die is ontvangen van Buro Slachtofferhulp.
Slachtoffers vinden dat ze voldoende informatie krijgen, en dat deze cor-
rect, tijdig, relevant voor de eigen situatie en goed te begrijpen is.

Openbaar ministerie

Net iets meer dan de helft van de slachtoffers is (zeer) tevreden over de
informatie die zij gekregen hebben van het openbaar ministerie. In ver-
gelijking met de politie en Buro Slachtofferhulp is dit geen goede score.
De volgende factoren zijn van invloed op de tevredenheid van slachtof-
fers over de informatie van het O.M.:
– tijdigheid van informatie;
– voldoende informatie;
– correcte informatie;
– begrijpelijke informatie.

Een van de belangrijkste recente investeringen die door politie en O.M. is
gepleegd om de slachtofferzorg te verbeteren, is het oprichten van één
loket waarin slachtoffers informatie kunnen krijgen over hun zaak. Alle
arrondissementen hebben inmiddels een vorm van een centraal loket. In
de enquête is aan slachtoffers gevraagd of zij gebruik hebben gemaakt
van een centraal informatiepunt voor slachtoffers en of zij hierover tevre-
den waren. Deze vraag lijkt door slachtoffers niet goed te zijn begrepen.5

Of men informatie verkregen heeft via het één-loket is overigens niet van
invloed op de tevredenheid van slachtoffers over de informatieverstrek-
king. Wellicht is het bij herhaling van de enquête in de toekomst beter
mogelijk om de invloed van het centrale loket op de tevredenheid van
slachtoffers vast te stellen.

5 Ook slachtoffers in arrondissementen waar ten tijde van de enquête nog geen centraal
loket was, hebben aangegeven dat ze van zo’n loket gebruik hebben gemaakt. Waarschijn-
lijk hebben slachtoffers gedacht dat bijvoorbeeld een telefoonnummer van de politie een
centraal informatiepunt is geweest.
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Schadevergoeding

Politie

Bij het opnemen van aangiften dient de politie te informeren naar de
geleden schade. Indien schade is geleden, dient de politie te vragen of
mensen schadevergoeding wensen, en dient de politie informatie te ver-
strekken over de mogelijkheden tot schadevergoeding. In eenvoudige
zaken kan de politie schadebemiddelingspogingen ondernemen.

De helft van de geënquêteerde slachtoffers heeft veel financiële schade
geleden als gevolg van het delict. Een derde heeft veel emotionele schade
opgelopen. Ongeveer een derde van de slachtoffers geeft aan geïnfor-
meerd te zijn door de politie over mogelijkheden om de schade vergoed
te krijgen. Slachtoffers die aangeven veel financiële schade te hebben
geleden, krijgen deze informatie niet vaker dan slachtoffers die geen of
weinig schade hebben geleden. Ongeveer een vijfde van de slachtoffers
geeft aan dat de politie moeite heeft gedaan om de schade vergoed te
krijgen. Er zijn grote verschillen geconstateerd tussen arrondissementen.

Buro Slachtofferhulp

Bijna één op de drie slachtoffers die een beroep hebben gedaan op Buro
Slachtofferhulp, heeft hulp gekregen van het Buro bij het verkrijgen van
schadevergoeding. Het overgrote merendeel van deze slachtoffers is
daarover zeer te spreken.

Openbaar ministerie

Ongeveer de helft van de slachtoffers wier zaak was doorgestuurd naar
het O.M., en die voor schadevergoeding in aanmerking wilden komen,
vindt dat het O.M. zich voldoende heeft ingezet om schadevergoeding tot
stand te brengen. Iets meer dan een kwart van de slachtoffers wier zaak is
doorgestuurd naar het O.M., geeft aan informatie te hebben ontvangen
van het O.M. over mogelijkheden om de schade vergoed te krijgen.

Waardering voor de schadevergoeding

In totaal heeft 7% van de geënquêteerde slachtoffers schade uitbetaald
gekregen. Een belangrijk deel van de slachtoffers die uiteindelijk de
schade vergoed heeft gekregen, is niet tevreden met de hoogte van de
schadevergoeding. Eveneens is de uitbetaling volgens het merendeel van
de slachtoffers niet naar wens verlopen.

Veelal wordt ervan uitgegaan dat slachtoffers het zeer waarderen dat er
schadebemiddelingspogingen worden ondernomen, ongeacht of dit nu
uiteindelijk tot het gewenste resultaat leidt. In dit onderzoek wordt deze
vooronderstelling bevestigd. Pogingen tot schadevergoeding beïnvloe-
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den de tevredenheid van slachtoffers over de politie, Buro Slachtoffer-
hulp en het O.M. in positieve zin. Slachtoffers die aangeven dat de politie
pogingen heeft ondernomen om de schade vergoed te krijgen, zijn tevre-
dener over de behandeling door de politie dan slachtoffers die aangeven
dat dat niet het geval is. Ook slachtoffers die aangeven dat het O.M. zich
voldoende heeft ingezet om de schade vergoed te krijgen zijn tevredener
over de behandeling door medewerkers van het parket.

De impact van Terwee

De wet en regelgeving Terwee heeft tot doel om de positie van het slacht-
offer in het strafproces te versterken, en om het vertrouwen van slachtof-
fers in de Nederlandse rechtsstaat en in politie en justitie te bewaren of
te herstellen. Aan het einde van een uitgebreide vragenlijst hebben we
slachtoffers vragen voorgelegd over hun vertrouwen in het Nederlandse
rechtssysteem en over hun vertrouwen in politie en het O.M. Met de ant-
woorden op deze vragen kunnen we de link leggen tussen de tevreden-
heid over slachtofferzorg en het vertrouwen van slachtoffers in het Ne-
derlandse rechtssysteem en in de politie en het O.M.

Een aanzienlijk deel van de geënquêteerden vindt dat het Nederlandse
rechtssysteem niet geloofwaardig en niet rechtvaardig is. Ouderen heb-
ben meer geloof in het rechtssysteem dan jongeren. Eén op de vijf slacht-
offers geeft aan dat het vertrouwen in politie en Justitie (sterk) is afgeno-
men sinds men aangifte heeft gedaan. Eveneens een op de vijf
slachtoffers weet nog niet zeker of hij of zij weer aangifte zou doen. 7%
zal dit (waarschijnlijk) niet doen.

De volgende factoren beïnvloeden het vertrouwen in politie en justitie:
– tevredenheid over bejegening en informatieverstrekking door politie en
O.M.;
– tevredenheid over de periode tussen het moment dat aangifte is ge-
daan en het moment dat de zaak is afgehandeld;
– tevredenheid over de strafmaat;
– de hoogte van de ontvangen schadevergoeding.

De tevredenheid van slachtoffers over bejegening, informatieverstrek-
king en schadevergoeding hangen dus direct samen met het vertrouwen
in politie en het O.M. Concluderend kan worden gesteld dat de regelge-
ving Terwee samenhangt met een grotere geloofwaardigheid en recht-
vaardigheid van ons rechtssysteem voor slachtoffers, en een groter ver-
trouwen in politie en justitie. Uit het onderzoek is gebleken dat de
bejegening en informatieverstrekking door politie en justitie nog sterk
kan worden verbeterd en dat nog veel meer slachtoffers schade vergoed
kunnen krijgen. Deze inspanningen zullen, zo kan nu worden geconclu-
deerd, hun vruchten afwerpen, en het vertrouwen van slachtoffers in het
rechtssysteem bevorderen.
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Conclusies

In het algemeen kan worden geconstateerd dat een aanzienlijk deel van
de geenquêteerde slachtoffers tevreden tot zeer tevreden is over de beje-
gening en informatieverstrekking door politie, Justitie en Buro
Slachtofferzorg. Opvallend is de naar verhouding negatieve beoordeling
van de medewerkers van het O.M.

Het is de vraag of deze resultaten tot tevredenheid moeten stemmen.
Een relatief groot deel van de slachtoffers – ongeveer 20% – is op diverse
fronten ontevreden. De ontevredenheid over de politie, het parket, de
officier van justitie en de rechter hangen sterk met elkaar samen. Daarbij
is een samenhang geconstateerd tussen tevredenheid over de behande-
ling, bejegening en informatieverstrekking, en een afname van vertrou-
wen in politie en het O.M. Deze minderheid is ons inziens veel te groot
om aan voorbij te gaan. Uit de vele telefoontjes die de onderzoekers heb-
ben gehad, blijkt dat de impact van een – in de beleving van slachtoffers
– incorrecte behandeling door politie en het O.M. op het leven van de
slachtoffers enorm is. Besef hebben en houden van een goede
slachtofferzorg moet derhalve uitgangspunt blijven. Slachtofferzorg is
een kwestie van continue aandacht; ook voor de politie en Buro
Slachtofferhulp geldt, dat – ondanks de positieve beoordeling – verdere
investeringen in slachtofferzorg nodig blijven. Voor de parketten is bij-
zondere aandacht nodig om de – vaak telefonische – dienstverlening
naar een hoger plan tillen.

Uit het onderzoek kan tevens worden geconstateerd dat de ‘beleids-
theorie’ achter de regelgeving Terwee klopt. De achterliggende gedachte
achter de wet- en regelgeving Terwee is dat een goede bejegening en in-
formatieverstrekking, en (pogingen om te komen tot) schadevergoedin-
gen de tevredenheid van slachtoffers verhogen en de positie van het
slachtoffer in het strafproces verbeteren. Deze veronderstellingen wor-
den bevestigd door de onderzoeksresultaten. Tevens veronderstelt de
wet- en regelgeving Terwee dat tevredenheid van slachtoffers over de be-
handeling tijdens het traject en het feit dat schadevergoeding wordt ge-
realiseerd en/of bemiddelingspogingen worden ondernomen, bijdragen
aan het vertrouwen van slachtoffers in politie en justitie, en in de rechts-
staat. Ook hieromtrent zijn correlaties aangetroffen in het onderzoek.

Op basis van dit onderzoeksresultaat lijkt het verstandig om op de in-
geslagen weg voort te gaan, en verder te investeren in de bejegening, in-
formatieverstrekking en schadevergoeding. De eindevaluatie Terwee
heeft naast de slachtoffer-enquête ook een onderzoek onder instanties
naar de uitvoering van de regelgeving Slachtofferzorg plaatsgevonden.
Op basis van dat deelonderzoek kan worden geconstateerd dat de zorg
voor slachtoffers op een aantal punten verder kan worden geprofessiona-
liseerd. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn:
– investeren in managementinformatie: ondanks vele pogingen is het
niet gelukt om een betrouwbaar managementinformatiesysteem op te
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zetten. Managementinformatie is een wezenlijke schakel in de professio-
nalisering van de beleidsvorming rondom slachtofferzorg;
– investeren in een optimaal een-loket: vele arrondissementen zijn van
start gegaan met een centraal loket voor slachtoffers. Dit concept ver-
dient nadere uitwerking;
– landelijke coördinatie: om de slachtofferzorg landelijk op een hoger
niveau te krijgen, is behoefte aan een verdergaande landelijke coördina-
tie.
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Slachtoffers in de
strafrechtspleging
Enige recente ontwikkelingen

P. van Dijk*

Wie zich verdiept in de positie van slachtoffers in de Nederlandse straf-
rechtspleging kan tot het oordeel komen dat slachtoffers van delicten in
de afgelopen jaren winst geboekt hebben. Bestaande wettelijke
schadevergoedingsvoorzieningen zoals de voeging als benadeelde partij
zijn niet zo lang geleden gewijzigd om tegemoet te komen aan de mate-
riële en immateriële belangen van slachtoffers. Bij de afdoening van
strafzaken besteden strafrechtsfunctionarissen naar eigen zeggen meer
aandacht aan slachtoffers. Als we de beleidsstukken van de politie, het
openbaar ministerie en het ministerie van justitie mogen geloven is de
invloed van slachtoffers op het verloop van strafzaken aanmerkelijk toe-
genomen.

Maar blijkbaar willen slachtoffers meer. Niet zo lang geleden pleitte
een ouder van een vermoord kind voor de mogelijkheid om vastgelopen
opsporingsonderzoeken te laten herbeoordelen door een tweede
opsporingsteam. ‘Een frisse blik, dat helpt tegen tunneldenken’, zo be-
commentarieerde een justitiefunctionaris dit idee welwillend. Ook
spreekrecht voor slachtoffers tijdens het onderzoek op de terechtzitting
is weer bespreekbaar. ‘Drama op de terechtzitting, daar komen proble-
men van’, vond minister Korthals van Justitie. Slachtofferwensen worden,
ondanks de vermeende victimalisering van de strafrechtspleging
(Buruma, 1994) en de moraal (Boutellier, 1993), nog steeds niet zonder
slag of stoot klakkeloos ingevoerd.

Slachtoffers die hun materiële en immateriële belangen in de loop van
het strafgeding willen (laten) behartigen staan onder regie van
strafrechtsfunctionarissen. Functionarissen van politie en openbaar mi-
nisterie bepalen in belangrijke mate de aan slachtoffers toekomende
ruimte in strafzaken, waarin het niet langer gaat om de conflicten tussen
slachtoffers en daders, maar om conflicten tussen strafrechts-
functionarissen en daders. De strafrechtelijke overheid ontneemt slacht-
offers hun conflicten, zo stelden strafrechtscritici in de jaren zeventig van
de vorige eeuw (Christie, 1977, p. 1; Hulsman, 1977, p. 583).

Dit artikel is geschreven vanuit de gedachte dat het paternalistische
karakter van slachtoffervoorzieningen in de strafrechtspleging verande-

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan Criminologisch Instituut Bonger (UvA), te
Amsterdam.
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ring behoeft. Het in Nederland vigerende systeem van strafrechts-
toepassing geeft slachtoffers te weinig invloed op de uitkomst van straf-
procedures. Er is niet voorzien in regelingen voor slachtoffers om, als ze
(óók in immateriële zin) genoegzaam schadeloos gesteld zijn, op de
noodrem van strafprocedures te trappen. In gevallen van veel-
voorkomende vormen van delicten volstaat het daders te brengen tot
schadevergoeding in civielrechtelijke zin. Strafrechtsfunctionarissen
hebben daarin hoofdzakelijk een faciliterende functie. Bij ernstige vor-
men van criminaliteit, bijvoorbeeld de levens- en zedendelicten, moeten
strafrechtsfunctionarissen slachtoffers die dat wensen meer dan nu het
geval is en, zoals we later zullen zien, voordat opsporingsonderzoeken
vastlopen, betrekken in de besluitvormingsprocessen in de straf-
rechtspleging.

In dit artikel geef ik een impressie van enige recente ontwikkelingen in
wetgeving en beleid die de positie van slachtoffers in de straf-
rechtspleging beïnvloeden. In mijn beschrijving volg ik de onderschei-
den fasen in het verloop van strafprocedures. Allereerst besteed ik voor
de fase van het voorbereidend onderzoek aandacht aan de inwerkingtre-
ding van de nieuwe richtlijnen slachtofferzorg en de tweede beoordeling
van vastgelopen opsporingsonderzoeken. Daarna bespreek ik de parle-
mentaire discussies over de waarborgen rond de vervolging. Voor het
eindonderzoek in strafzaken bespreek ik de toenemende rechtsbijstand
voor slachtoffers als ze zich als ‘benadeelde partij’ willen voegen in het
strafproces en ga ik in op de discussies rond het spreekrecht voor slacht-
offers. Tot slot komen de mogelijkheden van een afzonderlijke rechter-
lijke instantie voor (kleine) vorderingen als alternatief voor straf-
procedures aan bod.

Slachtoffers in de fase van het voorbereidend onderzoek

De nieuwe richtlijnen slachtofferzorg

Slachtoffers en strafrechtsfunctionarissen zijn in de strafrechtspleging in
zekere zin van elkaar afhankelijk: slachtoffers die strafrechtelijke inter-
ventie verlangen in wat hen is overkomen moeten aangifte bij de politie
doen. In het geval functionarissen van de politie en het openbaar minis-
terie niets zien in opsporing en vervolging houden strafzaken, bij het
ontbreken van eigen dagvaardingsmogelijkheden voor slachtoffers, sim-
pelweg op. Anderzijds zijn politiefunctionarissen afhankelijk van de
aangiftebereidheid van burgers. De omvang van de zelfstandig door de
politie opgespoorde delicten is in vergelijking met de aangiftes te ver-
waarlozen. Ook de strafrechtelijke bewijslevering is zonder slachtoffers
vaak moeilijk denkbaar.

Deze wederzijdse afhankelijkheid drukt een stempel op de discussies
rond het slachtofferbeleid van politie en openbaar ministerie in de voor-
fase van strafprocedures. De centrale vraag is steeds welke belangen het
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zwaarst wegen: algemene overheidsbelangen bij de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde of de private belangen van slachtoffers bij
(het uitblijven van) vervolging of schadevergoeding.

In de recent tot stand gekomen slachtofferrichtlijnen is een verschui-
ving waar te nemen in de waardering van de algemene opsporings- en
vervolgingsbelangen en de belangen van slachtoffers. Het slachtoffer-
beleid van de politie en het openbaar ministerie valt uiteen in algemene
slachtofferzorg en zorg voor slachtoffers van zedendelicten. Tot voor
kort, toen de door de werkgroep ‘aangifte seksuele geweldmisdrijven’
geformuleerde aanbevelingen nog golden, speelden concrete slachtoffer-
belangen een belangrijke rol. Aangiftes konden worden ingetrokken en
slachtoffers hadden invloed op de telastelegging van strafbare feiten: als
slachtoffers bijvoorbeeld niet wilden meewerken aan de bewijsvergaring
voor verkrachting door medisch onderzoek, dan kon een lichter misdrijf
te laste worden gelegd.

Het college van procureurs-generaal benadrukt in de sinds 1 augustus
1999 geldende aanwijzingen Bejegening slachtoffers zedendelicten en Op-
sporing seksueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties het belang van de
opsporing. Aangifte doen is volgens het college geen vrijblijvende zaak
en eenmaal gedane aangiftes kunnen niet zonder meer worden ingetrok-
ken. Aldus wordt het zedenslachtoffers moeilijker gemaakt invloed op de
opsporing uit te oefenen als gewijzigde omstandigheden hen daartoe
nopen.

In het slachtofferbeleid in zedenzaken staat professionalisering van
justitieel optreden centraal. Kwaliteitsverbetering van opsporings-
handelingen houdt volgens de procureurs-generaal in dat de emoties die
bijvoorbeeld incestzaken bij politie- en justitiefunctionarissen oproepen
niet in de weg staan aan een objectieve blik. Juist daarom maken de
nieuwe richtlijnen het mogelijk slachtoffers van seksueel misbruik in
afhankelijkheidsrelaties in een informatief gesprek te wijzen op de voor-
en nadelen van aangiftes. Niet ten onrechte constateerde Kool (1999) dan
ook dat de naschokken van de affaire Lancée voelbaar zijn in het nieuwe
slachtofferbeleid.

Slachtoffers van zedendelicten verliezen enige invloed op het verloop
van hun strafprocedures en dat in een periode waarin slachtoffer-
vriendelijkheid in politiële en justitiële beleidsstukken een prominente
plaats inneemt. Ook de ‘creatieve’ opstelling van politiefunctionarissen
welk strafbaar feit toepasbaar was indien slachtoffers zich niet wilden
onderwerpen aan medisch onderzoek lijkt te zijn verdwenen: weige-
rende slachtoffers worden nu op de mogelijke consequenties gewezen.
De gekozen bewoordingen klinken slachtofferonvriendelijk in de oren en
schuiven de verantwoordelijkheid voor het vrij loslopen van zedendelin-
quenten min of meer naar niet-coöperatieve slachtoffers. Het lijkt erop
alsof slachtoffers toe moeten geven aan het morele justitiële appel en
hun rol als bewijsleveranciers niet mogen verzaken.
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Voor slachtoffers in het algemeen verandert er, in vergelijking met de
circulaires Justitieel beleid en slachtoffers, de circulaire-Vaillant, en Wette-
lijke voorzieningen voor slachtoffers in het strafproces, de richtlijn-
Terwee, met de inwerkingtreding van de aanwijzing ‘slachtofferzorg’ na-
genoeg niets in de politiële en justitiële gedragsvoorschriften inzake
schadebemiddeling voor en informatieverstrekking en bejegening van
slachtoffers. Nu moeten politiefunctionarissen in alle gevallen waarin dat
mogelijk is kopieën van de op de schade betrekking hebbende bewijs-
stukken aan het proces-verbaal toevoegen. Onder de oude circulaire-
Vaillant bestond er nog een onderverdeling in strafzaken waarin ver-
dachten reeds op het moment van aangifte bekend waren, vermoedelijk
spoedig bekend zouden worden of naar verwachting niet bekend zouden
worden. Het verzamelen van bewijsmateriaal over de door slachtoffers
geleden schade moest slechts in het eerste geval geschieden op de wijze
die vandaag de dag voor alle strafzaken is voorgeschreven.

Waarvoor moeten politiefunctionarissen in daarvoor lenende gevallen
bewijs vergaren over slachtofferschade? Het past niet in het overheids-
standpunt dat slachtoffers hun schade zelf op hun daders moeten verha-
len en dat de politie daarbij slechts een marginale rol heeft, zoals in de
circulaire-Vaillant tot uitdrukking kwam door het aan slachtoffers ter be-
schikking stellen van de persoonsgegevens van de betrokken verdachten.
Vermoedelijk moet het toevoegen van kopieën van bonnetjes, reparatie-
nota’s en dergelijke bij slachtoffers de indruk wekken dat de politie de
schade wel verhaalt op de daders en de opsporing legitimeren. Het past
wél in de door minister Korthals van justitie gehuldigde opvatting dat
schadebemiddeling onder regie van politie en openbaar ministerie te
verkiezen valt boven oncontroleerbare particuliere dading- en herstel-
bemiddelingsprojecten.

Herbeoordeling van vastgelopen opsporingsonderzoeken

Een andere in het oog springende ontwikkeling in de opsporingsfase is
de inwerkingtreding van de aanwijzing Tweede beoordeling opsporings-
onderzoeken op 1 maart 2000. Opsporingsonderzoeken die nergens toe
geleid hebben kunnen, als de verantwoordelijke hoofdofficier van justitie
daartoe besluit en het college van procureurs-generaal daarmee instemt,
door niet bij de eerste opsporingshandelingen betrokken functionaris-
sen van politie en openbaar ministerie, opnieuw worden beoordeeld.
Sporen waar niets mee is gedaan, nieuwe inzichten, kortom alles wat
aanknopingspunt kan bieden wordt opnieuw onderzocht.

Met de invoering van de mogelijkheid van een hernieuwd opsporings-
onderzoek wordt tegemoet gekomen aan de nabestaanden van enkele
recente geruchtmakende levensdelicten. De minister van justitie ziet het
als een bijdrage aan de verdere verbetering van de positie van benadeel-
den in het strafproces (Kamerstukken II 1999-2000, 26800 VI nr. 61:2).
Het is de vraag of er van een werkelijke positieverbetering van slachtof-
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fers in het opsporingsonderzoek sprake is. Het politiële slachtofferbeleid
is erop gericht om slachtoffers te informeren over het verloop van hun
zaak, eventueel te bemiddelen tussen daders en slachtoffers over schade-
vergoeding, maar is er niet op gericht slachtoffers te betrekken in het op-
sporingsonderzoek. Opsporing is werk voor de politie, maar het kan geen
kwaad om slachtoffers inzicht te geven waarom bij de opsporing gekozen
wordt bepaalde sporen niet na te trekken. Slachtoffers van ernstige delic-
ten hebben, als ze daar prijs op stellen, meer baat bij het betrokken wor-
den bij het eerste onderzoek dan achteraf nogmaals een opsporingson-
derzoek te entameren waarbij ze wederom niet betrokken worden.

De slachtofferrichtlijnen in de praktijk

De uitvoering van de slachtofferrichtlijnen is afhankelijk van de binnen
politiekorpsen en arrondissementsparketten heersende cultuur. Lange
tijd kon gezegd worden dat de uitvoering van de slachtofferrichtlijnen
veel te wensen overliet, behalve in arrondissementen waar vanouds aan
slachtofferzorg werd gedaan. Slachtoffers hoorden elders na de aangifte
ondanks de fraaie gedragsvoorschriften in veel gevallen nooit meer iets
van de politie of het openbaar ministerie.

Het ontstane beeld dat elk arrondissementsparket ‘maar wat aan doet’
voor wat betreft slachtofferzorg wordt vanuit de leiding van het openbaar
ministerie bestreden. Vanaf het jaarverslag van het openbaar ministerie
over 1997 is het gebruikelijk streefcijfers voor de tevredenheid van slacht-
offers over politie en justitie op te stellen. Volgens procureur-generaal
Steenhuis, binnen het openbaar ministerie verantwoordelijk voor de uit-
voering van het slachtofferbeleid, is daarmee de informatievoorziening
aan slachtoffers verbeterd.

Elk arrondissementsparket heeft op dit moment één aanspreekpunt
voor slachtoffers geopend. Voor vragen over slachtofferzorg, procedurele
kwesties of concrete informatie van politie en openbaar ministerie hoe-
ven slachtoffers naar verluidt slechts contact op te nemen met de alles
wetende slachtofferfunctionarissen. Het risico van de zogenoemde ‘één-
loket-gedachte’ is dat slachtofferzorg niet meer tot de dagelijkse taak-
vervulling van alle functionarissen van het openbaar ministerie gaat be-
horen. In het verleden is er steeds op aangedrongen slachtofferzorg
‘breed’ in de parketorganisaties te verankeren. Slachtofferzorg als specia-
lisatie van een beperkt aantal functionarissen kan de gevoeligheid voor
slachtofferbelangen binnen het openbaar ministerie als geheel aantas-
ten.

Waarborgen rondom de vervolging voor slachtoffers

In het Nederlandse systeem van strafvordering zijn het de functionaris-
sen van het openbaar ministerie die beslissen of strafzaken al dan niet
aan de strafrechter worden voorgelegd. Officieren van justitie hebben
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met andere woorden het vervolgingsmonopolie. In combinatie met de
heersende opvatting dat niet in alle strafzaken vervolging geïndiceerd is
bekleden officieren van justitie een sleutelpositie in het strafproces.

Voor slachtoffers brengt de combinatie van het vervolgingsmonopolie
en het opportuniteitsbeginsel mee dat ze, als ze gebruik willen maken
van juridische mogelijkheden in strafprocedures om genoegdoening te
bemachtigen, in grote mate afhankelijk zijn van de vervolgings-
beslissingen van het openbaar ministerie: het niet (verder) vervolgen van
‘hun’ daders door het openbaar ministerie sluit berechting door straf-
rechters uit. Anders dan in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland bestaat er
in het Nederlandse strafprocesrecht geen mogelijkheid om als privaat
persoon mensen voor de strafrechter te dagvaarden.

De enige mogelijkheid voor slachtoffers om op te komen tegen het uit-
blijven van vervolging is een klacht in te dienen bij het gerechtshof waar-
onder de desbetreffende officier van justitie ressorteert. Artikel 12 Wet-
boek van Strafvordering, waarin het beklagrecht is geregeld, voorziet in
een procedure van rechterlijke controle: de raadsheren van de gerechts-
hoven moeten onderzoeken of in het desbetreffende geval het openbaar
ministerie al dan niet terecht afgezien heeft van vervolging. In zich daar-
voor lenende gevallen kunnen de raadsheren het openbaar ministerie
bevel geven alsnog vervolging in strafzaken in te stellen.

Lange tijd werd wel beweerd dat beklagprocedures eigenlijk helemaal
niet in het Nederlandse stelsel van strafvervolging paste. De Commissie
partiële herziening strafvordering neigde nog in het begin van de jaren
tachtig van de vorige eeuw om de minister van justitie voor te stellen om
artikel 12 Wetboek van Strafvordering te schrappen. De mogelijkheid dat
niet-vervolgingsbeslissingen van het openbaar ministerie alsnog onge-
daan gemaakt konden worden tastten de rechtszekerheid van verdach-
ten aan. Verdachten moesten, na eventuele transactie-, sepot- of niet-
vervolgingsbeslissingen, ervan op aan kunnen dat hun strafzaken
geëindigd waren. Dat de belangen van slachtoffers mogelijkerwijze ge-
diend waren bij vervolging ging er, althans bij veel strafjuristen, niet in:
verdachten bekenden immers door het accepteren van transactie- of
sepotvoorwaarden dat ze schuld aan het desbetreffende strafbare feit
hadden en erkenden daarmee de claims van slachtoffers. Slachtoffers
moesten verdachten maar in civilibus aansprakelijk stellen.

Sinds de jaren tachtig nemen beklagmogelijkheden voor slachtoffers
aan belang toe. Wetswijzigingen stelden slachtoffers in staat zich te laten
horen in de beklagprocedures, kennis te nemen van strafdossiers en zich
te laten vertegenwoordigen. De rechtszekerheid van verdachten weegt
tegenwoordig, in vergelijking met voorgaande jaren, minder zwaar dan
de aan slachtoffers toekomende mogelijkheden op te komen voor hun
belangen in de strafrechtspleging.

Recent is het wetsvoorstel ‘waarborgen rond de vervolging’ in de
Tweede Kamer aangenomen. In dit wetsvoorstel worden de beklag-
mogelijkheden van slachtoffers aanmerkelijk uitgebreid. Kennisgevingen
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van niet verdere vervolging aan verdachten door het openbaar ministerie
kunnen, anders dan nu het geval is, onder de nieuwe regeling evenzeer
als transactie- en sepotbeslissingen in beklagprocedures door de ge-
rechtshoven terzijde worden geschoven. Daarmee kunnen alle door het
openbaar ministerie genomen beslissingen inzake niet-vervolging aan-
getast worden.

Het wetsvoorstel ‘waarborgen rond de vervolging’ brengt een tweede
belangrijke wijziging met zich. In de strafzaken waarin het openbaar mi-
nisterie besluit niet verder te vervolgen wordt aan slachtoffers die belang
hebben bij die beslissingen een termijn gesteld waarbinnen ze zich kun-
nen beklagen over de niet verdere vervolging van verdachten. Onder de
huidige regeling gaat de beklagtermijn lopen op het moment dat de niet-
vervolgingsbeslissing is genomen of op het moment dat verdachten vol-
doen aan de bij de transactie of sepot gestelde voorwaarden. De nu aan-
genomen wijzigingen in de beklagprocedure laat de beklagtermijn
aanvangen op het moment dat rechtstreeks belanghebbende slachtoffers
bekend worden met de niet-vervolgingsbeslissingen van het openbaar
ministerie.

De invoering van de wijzigingen in de beklagregeling van artikel 12
Wetboek van Strafvordering houdt voor verdachten in dat ze langer in
onzekerheid blijven over de afloop van hun strafzaak. Tijdens de behan-
deling van de voorstellen in de Tweede Kamer is, in navolging van de Ne-
derlandse vereniging voor rechtsspraak, er op gewezen dat de beklag-
termijn wel eens ontzettend lang zou kunnen duren. Wat te denken van
het geval waarin belanghebbenden bij beklag zich voor langere tijd in het
buitenland bevinden, zonder het openbaar ministerie op de hoogte te
stellen van hun verblijfadres? Volgens minister Korthals van Justitie moe-
ten daar de raadsheren van de gerechtshoven zich maar over uitspreken.
Slachtoffers die niets van zich laten horen, nooit informeren bij het
openbaar ministerie of anderszins blijk geven van belangstelling voor
hun strafzaak, lopen in beklagzaken het risico niet-ontvankelijk ver-
klaard te worden.

Het is de vraag of de vernieuwde beklagtermijn voor slachtoffers nu
werkelijk zoden aan de dijk zet. Zeker is dat een aanvang van de termijn
op het moment dat slachtoffers bekend worden met de niet-
vervolgingsbeslissing bescherming biedt in de gevallen waarin justitiële
informatievoorziening aan slachtoffers faalt. Slachtoffers moeten na drie
maanden, aldus minister Korthals van Justitie in de memorie van toe-
lichting bij het wetsvoorstel, sterke argumenten aanvoeren waarom het
zo lang duurde voordat ze zich beklaagden over niet-vervolging. Er mag
volgens minister Korthals van slachtoffers verwacht worden dat ze de in
het maatschappelijk verkeer gebruikelijke maatregelen nemen om op de
hoogte te blijven van zaken die hen aangaan. Naar mijn verwachting zal
deze op papier slachtoffervriendelijke regeling in de praktijk geen soelaas
bieden aan slachtoffers.
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Slachtoffers in de fase van het eindonderzoek

In het eindonderzoek in strafzaken vindt het onderzoek op de terechtzit-
ting plaats, waarna sancties opgelegd kunnen worden. Centraal staat
daarbij het onderzoek naar de persoon van de verdachte en wat hem te
verwijten valt. Slachtoffers waren daarbij lange tijd niet veel meer dan
bewijsleveranciers. De aan slachtoffers toekomende schadevergoedings-
mogelijkheden als benadeelde partij bleken niet zelden, bij gebrek aan
verhaalmogelijkheden, loze beloftes.

De landelijke inwerkingtreding van de wet Terwee in 1995 bracht in de
fase van het eindonderzoek wetswijzigingen in de voegingsregeling als
benadeelde partij. Ook kregen strafrechters de mogelijkheid schadever-
goeding als maatregel op te leggen. In de praktijk prefereren strafrechters
de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel boven toewijzing van
de vordering van de benadeelde partij. De executie van de veroordeling
wordt dan verzorgd door het centraal justitieel incassobureau. Binnen-
kort verschijnt de eindevaluatie van de wet Terwee waarin de werking
van de herziene regels inzake de voeging als benadeelde partij en de op-
legging van de schadevergoedingsmaatregel onderzocht wordt.

Rechtsbijstand voor slachtoffers

Bij de uitvoering van de wet Terwee, die tot doel had het verkrijgen van
schadevergoeding voor slachtoffers te vereenvoudigen, is waar te nemen
dat de parketten van het openbaar ministerie de expertise inschakelen
van de buro’s voor rechtshulp. In een aantal arrondissementen zijn pro-
jecten opgestart waar de voegingsformulieren van slachtoffers die zich
als benadeelde partij willen voegen in het strafproces gecontroleerd en
besproken worden door speciaal daarvoor aangetrokken rechts-
hulpverleners.

Ook in het algemeen moeten slachtoffers, evenals verdachten, juridi-
sche bijstand krijgen in strafprocedures, zo luidt de strekking van een op
21 september 2000 ingediende motie van de Tweede-Kamerleden De
Graaf, Melkert, De Hoop Scheffer en Rosenmuller. Daarmee namen ze de
voorstellen over van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Stichting
Rechtsbijstand om slachtoffers vaker juridische rechtsbijstand te bieden.
Juristen weten niet alleen beter de weg in voor slachtoffers openstaande
wettelijke regelingen, ook onderscheiden juristen beter dan leken de
rechtens relevante feiten, aldus voorstanders.

Vanuit de overheid bleef rechtsbijstand voor slachtoffers onbespreek-
baar. De voor slachtoffers openstaande regelingen kenmerkten zich nu
juist door openheid en werkten analoog aan bestuursrechtelijke proce-
dures. Procedures zouden zich kenmerken door eenvoud en waren, al-
dus justitiële bewindslieden, er hoofdzakelijk op gericht om slachtoffers
‘therapeutisch’ te horen.
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Minister Korthals voegde daar recent het argument van een ver-
meende claimcultuur in Nederland aan toe. De toegenomen omvang van
de Nederlandse rechtshulp zou, in combinatie met de juridisering van de
samenleving en toenemende ‘claimbewustheid’ van burgers leiden tot
een cultuur waarin burgers elkaar veelvuldig en voor hoge bedragen aan-
spreken ter vergoeding van geleden schade. De mate waarin burgers toe-
gang hebben tot rechtshulp moet zorgvuldig worden bekeken, aldus de
minister.

Slachtoffers komen min of meer klem te zitten tussen twee zienswijzen
van de overheid. Enerzijds wordt sinds minister Hirsch Ballin van Justitie
van overheidswege gesteld dat slachtoffers hun schade zelfstandig op
hun daders moeten verhalen. Anderzijds wil de overheid de zelfstandig-
heid van slachtoffers beperken door de coördinatie over schadevergoe-
dingen in handen van de politie en het openbaar ministerie te houden.
De angst voor hoge schadeclaims als punitive damages lijkt me overdre-
ven: toewijzing daarvan is nog altijd werk van de zittende magistratuur.

Victim impact statement

Het Nederlandse strafprocesrecht voorziet er niet expliciet in dat slacht-
offers, anders dan als getuigen, tijdens de fase van het eindonderzoek
zich mengen in de samenspraak tussen rechters, officieren van justitie en
raadslieden van verdachten. Lange tijd werd wel gezegd dat de rationele
orde van de terechtzitting niet verstoord mocht worden door, mogelijk
op wraak beluste, slachtoffers.

Slachtoffers laten optreden op de terechtzitting, dat is vragen om
drama, aldus minister Korthals tijdens de behandeling van de justitie-
begroting in de Tweede Kamer. Slachtoffers moeten volgens minister
Korthals op een andere manier in strafzaken gehoord worden. In de
strafdossiers zouden wellicht schriftelijke verklaringen van slachtoffers
moeten worden opgenomen over de materiële en immateriële gevolgen
van de delicten die op de terechtzitting besproken worden. Dergelijke
verslagen worden bij wijze van experiment in de arrondissementen Al-
melo, Dordrecht, Leeuwarden en Roermond door officieren van justitie
opgesteld en aan de processtukken toegevoegd.

Voorstanders van slachtofferverklaringen op de terechtzitting wijzen
erop dat er zo een bijdrage geleverd kan worden aan de kwaliteit en de
rechtvaardige uitkomst van de strafrechtspleging. Rechterlijke uitspraken
worden eerder geaccepteerd als daders en slachtoffers zich betrokken
voelen bij de totstandkoming van het rechterlijk vonnis. In de gevallen
waarin verdachten de ten laste gelegde feiten bekennen en openstaan
voor overleg zouden verdachten, vertegenwoordigd door hun raadslie-
den, en slachtoffers, vertegenwoordigd door officieren van justitie, sa-
men de op te leggen sanctie moeten bepalen, aldus Von Schmidt auf Al-
tenstadt (2000), oud-deken van de Nederlandse Orde van Advocaten.
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Ook wordt er wel op gewezen dat in strafzaken verdachten ook hun
persoonlijke omstandigheden naar voren mogen brengen. Soms belem-
mert de beroepsuitoefening van verdachten de inname van hun rijbe-
wijs. Soms laat de draagkracht van verdachten de oplegging van geldboe-
tes niet toe. Slachtoffers hebben dan toch ook recht op hun eigen
verhaal, aldus Heslinga (1999).

Tegenstanders van slachtofferverklaringen op de terechtzitting wijzen
evenals minister Korthals op de dramatische effecten ervan. Uiteenzet-
tingen van slachtoffers over de toedracht en de gevolgen van delicten
kunnen de onafhankelijke strafrechter beïnvloeden. Emoties van slacht-
offers hebben niets van doen met de beoordeling van normovertre-
dingen waarover het in strafzaken zou moeten gaan.

Slachtofferverklaringen kunnen volgens sommigen wel eens als een
boemerang werken. Ligt de weg niet voor de verdediging open om, naar
aanleiding van hun verklaringen, slachtoffers kritische vragen te stellen
over het hoe en het wat van het gebeurde? Slachtoffers zouden met an-
dere woorden tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen.
Ik betwist de houdbaarheid van dit argument. Mondige slachtoffers mo-
gen toch zelf wel uitmaken welke strategie ze in het strafproces kiezen.
Ook de aanwezigheid van de rechter die het onderzoek op de terechtzit-
ting leidt mag voldoende garantie zijn voor grievende toestanden voor
slachtoffers.

Afzonderlijke rechtsgang voor kleine vorderingen

Er gaan steeds meer stemmen op om, in navolging van Canada, een laag-
drempelige rechtsgang voor kleine vorderingen in te voeren. Slachtoffers
moeten volgens de oud-deken van de Nederlandse Orde van Advocaten
Von Schmidt auf Altenstadt schadevergoeding van hun daders kunnen
eisen bij een small claims tribunal, een rechter in de buurt. In de infor-
mele ambiance van wijkposten en buurthuizen moeten dergelijke rech-
ters zich snel, eenvoudig en goedkoop uitspreken over relatief kleine vor-
deringen.

In het verleden is er ook al regelmatig voor een dergelijke rechtsgang
gepleit. De commissie vermogensstraffen zag ook wel wat in een zekere
civilisering van kleine strafzaken. Daders en slachtoffers konden op voet
van gelijkwaardigheid spreken over de voor slachtoffers, toen benadeel-
den genoemd, onfortuinlijke gebeurtenissen. De rol van professionele
conflictoplossers zoals functionarissen van de politie, het openbaar mi-
nisterie en de rechterlijke macht bleef beperkt tot het aanleveren van
bewijs.

In vergelijking met strafprocedures is het verloop van procedures voor
de rechter in de buurt een omkering van functies. Slachtoffers worden
aanklagers en politie- en justitiefunctionarissen worden bewijs-
leveranciers. Wellicht biedt de rechter in de buurt voor slachtoffers
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nieuwe, eigen mogelijkheden om hun conflicten met daders, buiten de
strafrechtspleging om, te regelen.

Nazorg voor slachtoffers van gewezen pedoseksuele zedendelinquen-
ten

Het is alweer enige tijd geleden dat steden zoals Ochten, Urk, ’s-
Gravenhage en Amsterdam in de belangstelling stonden omdat enige
gewezen zedendelinquenten wilden terugkeren naar hun oude en ver-
trouwde woonomgeving. Buurtbewoners van deze afgestrafte delinquen-
ten verzetten zich tegen terugkeer en herhuisvesting bleek in veel geval-
len op dezelfde weerstanden vanuit de buurt te stuiten. Burgemeesters
vroegen zich af of ze mogelijkheden hadden om dergelijke ex-
delinquenten buiten de stadsgrenzen te houden.

In het overheidsbeleid inzake slachtoffers van seksueel misbruik stond
voorop dat voorkomen moest worden dat slachtoffers onverwacht in hun
woonomgeving werden geconfronteerd met hun zedenschenders. Het
dilemma waarvoor justitiële bewindslieden zich gesteld zagen was hoe
het mogelijk was om een regeling te creëren waarbij recht werd gedaan
aan slachtoffers én aan gewezen zedendelinquenten. Uitlekkende infor-
matie over waar zedendelinquenten wonen kan gemakkelijk leiden tot
eigenrichting, zo is de ervaring. Het ‘onder de pet houden’ van informa-
tie over gewezen zedendelinquenten heeft de voorkeur van minister
Korthals. Slechts politiefunctionarissen, burgemeesters en functionaris-
sen van het openbaar ministerie horen kennis te dragen van de persoon-
lijke gegevens van gewezen zedendelinquenten in hun territoir. Slechts
in de gevallen waarin het openbaar ministerie dat nodig acht moeten
slachtoffers geïnformeerd worden over de terugkeer van hun zedendelin-
quent in hun woonomgeving.

Er is veel op deze regeling af te dingen. Wat garandeert de geclausu-
leerde geheimhouding van de persoonsgegevens van gewezen zedende-
linquenten door gemeentelijke, politiële en justitiële instanties? Ook
politie-agenten, burgemeesters en officieren van justitie planten zich
gelijk vele anderen in deze samenleving voort en leven vast wel eens in
angst over het gevaar van pedofielen en kinderlokkers voor hun kinde-
ren. ‘Pedo-proof’ woont naar verwachting niemand. Niet zelden zijn het
juist de burgemeesters die alle belang hebben bij het verhinderen van de
terugkeer van zedendelinquenten omwille van de lieve vrede in hun ge-
meente. Of dat nu de rechten op persoonlijke levenssfeer van gewezen
delinquenten schendt of niet.

Concluderende opmerkingen

De hier geboden korte impressie van recente discussies over het
slachtofferbeleid van strafrechtelijke overheidsorganen levert een twee-
slachtig beeld op: (sommige) slachtoffers krijgen aan de ene kant op pa-
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pier meer invloed op het verloop van strafprocedures. Slachtoffers kun-
nen nu mislukte opsporingsonderzoeken laten herbeoordelen. Ook
kunnen ze klagen over het uitblijven van vervolging in gevallen waarin
het openbaar ministerie reeds een kennisgeving van niet verdere vervol-
ging aan verdachten had betekend.

Aan de andere kant trachten overheidsfunctionarissen te voorkomen
dat slachtoffers een eigen rechtspositie in de strafrechtspleging innemen:
rechtsbijstand voor slachtoffers wordt tegengehouden en daar waar
rechten worden uitgebreid (denk aan spreekrecht op de terechtzitting)
dan zijn die slechts voor enkele groepen slachtoffers relevant. Als slacht-
offers in het algemeen iets willen, of dat nu geld, aandacht of morele ge-
noegdoening is, moeten ze dat via de politie en het openbaar ministerie
spelen. Zorg prevaleert boven rechten voor slachtoffers in het overheids-
beleid.
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Het Nederlandse slacht-
offerbeleid
Een rechtsvergelijkend perspectief

M.E.I. Brienen en E.H. Hoegen*

Tegenwoordig is er vrij veel aandacht voor slachtoffers van delicten, zo-
wel van de kant van de wetgever als van politie en justitie. Maar nog niet
zo lang geleden werden slachtoffers grotendeels genegeerd door de auto-
riteiten. De rol van het slachtoffer was beperkt tot het doen van aangifte
en het getuigen tegen de verdachte. Slachtoffers werden gebruikt als in-
strumenten om een veroordeling van de dader te bewerkstelligen. Zij
waren buitenstaanders die niet werden betrokken bij de juridische strijd
tussen de staat en de verdachte. Dit slachtofferbeeld werd mede veroor-
zaakt door de traditionele, dogmatische opvatting dat delicten primair
inbreuk plegen op de publieke orde. In deze optiek is het niet meer dan
logisch dat alleen de officier van justitie, als vertegenwoordiger van de
staat en het publieke belang, genoegdoening zoekt voor de aangerichte
maatschappelijke schade. Langzaam maar zeker heeft de intrinsieke be-
tekenis van overtredingen en misdrijven echter een verandering onder-
gaan. Bij delicten is niet langer slechts de verhouding tussen daders en
de gemeenschap in het geding maar ook de verhouding tussen daders en
slachtoffers. Het is nu algemeen geaccepteerd dat delicten in de eerste
plaats inbreuk maken op de individuele rechten van slachtoffers. Deze
conceptuele verandering heeft vergaande gevolgen. Als een delict wordt
gezien als een daad van de ene burger tegen de ander heeft het slachtof-
fer het recht om betrokken te zijn bij de afwikkeling van de publieke
reactie tegen de dader. Deze conceptuele heroriëntatie van het straf(pro-
ces)recht biedt een theoretische verantwoording voor een niet louter in-
strumentele positie van het slachtoffer in het strafproces.

De vragen die zich vervolgens opdringen zijn welke rechten slachtof-
fers zouden moeten genieten en in welke vorm zij zouden kunnen parti-
ciperen in het strafproces. Bij het zoeken naar een antwoord op de eerste
vraag zijn twee internationale documenten van buitengewoon belang:
de United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of
Crime and Abuse of Power (1985) en de Recommendation on the Posi-
tion of Victims in the Framework of Criminal Law and Procedure van de
Raad van Europa (1985). Uit deze internationale regelingen, alsmede uit
politieke en wetenschappelijke debatten die hieraan ten grondslag lig-

* De auteurs zijn respectievelijk senior onderzoeker bij het WODC te Den Haag en Raio bij
de arrondissementsrechtbank te Arnhem.
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gen, kan een wijdverbreide consensus gedestilleerd worden over welke
rechten essentieel worden geacht om de belangen van slachtoffers in het
strafproces te waarborgen. De volgende rechten worden algemeen er-
kend als basisrechten voor slachtoffers:
– Het recht op respect en erkenning gedurende alle fasen van het straf-
proces;
– Het recht om informatie te ontvangen over ontwikkelingen in zijn/haar
zaak;
– Het recht om informatie te geven aan de strafrechtsautoriteiten;
– Het recht op schadevergoeding (van de dader of de staat);
– Het recht op rechtsbijstand en juridisch advies, zonodig betaald door
de staat;
– Het recht op bescherming van de privacy, zowel in de rechtszaal als in
de media;
– Het recht op bescherming tegen intimidatie en bedreigingen van de
kant van de dader.

In Europa zijn veel van deze rechten geïncorporeerd in wetten, richtlij-
nen en (interne) circulaires. Maar de vraag of en hoe deze rechten in de
praktijk gewaarborgd worden is veelal onderbelicht gebleven. Ook is er
een verontrustend gebrek aan empirische en rechtsvergelijkende kennis
over effectieve implementatiestrategieën. Dit terwijl vergelijkend onder-
zoek, zeker als het gaat om nieuwe aandachtsgebieden, zeer waardevolle
inzichten kan bieden over wat werkt en wat niet, en waarom. Voor het
beantwoorden van de vraag op welke manier slachtoffers zouden kun-
nen participeren in het strafproces kan rechtsvergelijkend onderzoek
eveneens nieuwe inzichten opleveren. Het is daarom prijzenswaardig dat
de Katholieke Universiteit Brabant in samenwerking met het Neder-
landse ministerie van justitie het initiatief heeft genomen om een verge-
lijkend onderzoek naar de positie van slachtoffers in het strafproces te
starten. Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de mate en
wijze van implementatie van de Recommendation in 22 lidstaten van de
Raad van Europa.1 In alle 22 betrokken landen hebben de onderzoekers
niet alleen wetten en richtlijnen bestudeerd en kennis genomen van em-
pirisch onderzoek, maar hebben zij ter plaatse interviews afgenomen
met sleutelfiguren in de strafrechtsketen. Verder hebben zij in ieder land
onder andere politiebureaus, parketten, rechtbanken, buro’s voor
slachtofferhulp en advocatenkantoren bezocht en kennis genomen van
de wijze waarop in de praktijk omgegaan wordt met slachtoffers van de-

1 België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Engeland en Wales, Frankrijk, Griekenland, Ierland,
Italië, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,
Portugal, Schotland, Spanje, Turkije, Zweden en Zwitserland (m.n. kanton Zürich). De keuze
voor deze 22 lidstaten van de Raad van Europa is onder andere ingegeven door het feit dat
deze landen betrokken waren bij het opstellen en aannemen van de Recommendation.
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licten. De uitkomsten van dit onderzoek werden in juni 2000 gepubli-
ceerd (Brienen en Hoegen, 2000).

Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat het Nederlandse
slachtofferbeleid zich in gunstige zin onderscheidt van dat van andere
Europese landen. Op basis van het in de loop van ons onderzoek ontwik-
kelde implementatiemodel blijkt dat Nederland de richtlijnen van de
Recommendation van de Raad van Europa het best heeft geïmplemen-
teerd, op de voet gevolgd door Engeland en Wales, Noorwegen en België.
Een interessante uitkomst van het onderzoek is dan ook dat effectieve
implementatie van de basisrechten van slachtoffers minder wordt beïn-
vloed door het type strafrechtsysteem dan tot nu toe werd aangenomen.
Deze vier landen vertegenwoordigen immers alle in Europa voorko-
mende rechtsstelsels: zowel de Romeinse, Germaanse en Scandinavische
of noordelijke rechtsfamilies als ook de common law. Een verklaring voor
succesvolle implementatie van slachtofferrechten in deze landen moet
daarom gezocht worden in andere factoren.

Wij zullen hier vier factoren bespreken die het Nederlandse beleid ten
aanzien van slachtoffers in gunstige zin onderscheidt van dat van andere
Europese landen. Het feit dat de basisrechten van slachtoffers het best
worden gewaarborgd in Nederland betekent niet dat het slachtoffer-
beleid altijd perfect wordt uitgevoerd of dat het niet voor verdere ontwik-
keling vatbaar zou zijn. Zo gaan er stemmen op om slachtoffers van
zeden- en geweldsmisdrijven bij te laten staan door een door de over-
heid betaalde advocaat alsmede om slachtoffers een algemeen spreek-
recht in de rechtszaal te geven. Deze mogelijkheden bestaan al enige tijd
in een aantal andere Europese landen en het is daarom zinvol om de bui-
tenlandse ervaringen in de afwegingen te betrekken. We zullen ingaan op
de rol van slachtofferadvocaten in Denemarken, IJsland, Noorwegen en
Zweden alsmede op het spreekrecht zoals dit onlangs in Ierland en in
mindere mate in Engeland is ingevoerd. Ook valt op dat slachtoffers in
sommige Europese jurisdicties veel actiever mogen participeren in het
strafproces dan hier in Nederland. Ook hieraan zullen wij aandacht be-
steden. In de conclusie staan we stil bij de vraag hoe het Nederlandse
slachtofferbeleid zich verder zou moeten ontwikkelen.

Succesfactoren van het Nederlandse slachtofferbeleid

De grootste verdienste van het Nederlandse beleid ten aanzien van
slachtoffers is dat men zich niet tevreden heeft willen stellen met het
slechts op papier vastleggen van slachtofferrechten. Het beleid is er
steeds op gericht geweest om het strafrechtssysteem in brede zin, dat wil
zeggen de keten van aangifte tot uitvoering van rechterlijke vonnissen,
zodanig aan te passen dat de rechten en belangen van slachtoffers beter
gewaarborgd zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat vier factoren specifiek
bijdragen aan het relatieve succes van het Nederlandse slachtofferbeleid.
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Aandacht voor alle slachtofferrechten

Nederland onderscheidt zich in de eerste plaats van andere Europese
landen doordat de wetgever zich niet beperkt heeft tot het realiseren van
slechts één of twee basisrechten van slachtoffers. De meeste landen be-
nadrukken óf het recht van slachtoffers op informatie, met name op poli-
tie niveau, óf het recht op schadevergoeding. Frankrijk is een goed voor-
beeld van een land dat tot twee jaar geleden vrijwel uitsluitend aandacht
had voor schadevergoeding betaald uit verschillende staatsfondsen. De
Nederlandse wetgever heeft echter van meet af aan ingezien dat het van
essentieel belang is om aandacht te hebben voor het hele spectrum van
slachtofferrechten – van een respectvolle bejegening tot bescherming –
in alle fasen van het strafproces. Reeds in de richtlijnen uit 1986 (Beau-
fort) en 1987 (Vaillant) werden de politie en het openbaar ministerie
geïnstrueerd om slachtoffers respectvol te bejegenen. In deze en latere
richtlijnen is tevens steeds benadrukt dat de autoriteiten tijdens hun da-
gelijkse werkzaamheden rekening moeten houden met de rechten van
slachtoffers ten aanzien van informatie en schadevergoeding. Het recht
op bescherming van de persoonlijke levenssfeer is gewaarborgd middels
bijvoorbeeld de richtlijn inzake informatieverstrekking door politie en
openbaar ministerie aan de media over strafzaken.

Het benutten van aanwezige kennis

Een tweede kritische succesfactor van het Nederlandse slachtofferbeleid
is dat beleidsambtenaren en wetgevingsjuristen gebruik maken van be-
staande victimologische kennis. De uitkomsten van internationaal en
nationaal victimologisch onderzoek hebben een aanwijsbare invloed op
wetsvoorstellen, wetten en richtlijnen. De Wet Terwee (1995) introdu-
ceerde bijvoorbeeld de schadevergoedingsmaatregel in het Nederlandse
strafrecht, gestoeld op de Engelse compensation order, naast de traditio-
nele civiele vordering tot schadevergoeding. Uit Frans en Nederlands
onderzoek bleek dat de traditionele manier van schadevergoeding toe-
kennen aan het slachtoffer ineffectief is (Piffaut, 1989; d’Hauteville, 1989;
Junger en Van Hecke, 1988). Dit komt onder meer doordat slachtoffers
zelf hun schade moeten aantonen in de rechtszaal en, als de rechter hen
schadevergoeding toekent, zij ook nog verantwoordelijk zijn voor het
innen van het geld bij de dader. Brits onderzoek toonde aan dat de com-
pensation order niet alleen beduidend vaker wordt opgelegd – de rechter
kan het ambtshalve opleggen en moet het niet opleggen van schadever-
goeding motiveren in het vonnis – maar ook dat het opgelegde bedrag
door de overgrote meerderheid van de slachtoffers daadwerkelijk wordt
ontvangen (Home Office Criminal Statistics; Greer, 1996). Dit laatste suc-
ces wordt bewerkstelligd door de verantwoordelijkheid voor het innen
van de schadevergoeding bij de staat te leggen. Na de invoering van de
schadevergoedingsmaatregel is daarom de staat (i.c. het Centraal Justiti-
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eel Incassobureau) verantwoordelijk gesteld voor de executie van de
schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het slachtoffer.2 Net als in
Engeland heeft deze wetswijziging in Nederland geleid tot een significant
hoger percentage slachtoffers dat de door de strafrechter toegekende
schadevergoeding ontvangt.3

Een ander, meer recent voorbeeld betreft het openen van informatie
loketten voor slachtoffers door het openbaar ministerie. In België waren
al eerder centrale informatiepunten voor slachtoffers geopend die, zo
bleek uit onderzoek, aan een grote vraag bleken te voldoen (Brienen en
Hoegen, 2000, pp. 122-124). In navolging van België kunnen slachtoffers
sinds kort ook in Nederland slachtoffers in gerechtsgebouwen op één
centraal punt terecht met vragen over de stand van het onderzoek, scha-
devergoeding en de gang van zaken tijdens een proces.

Daarnaast maakt de Nederlandse wetgever en beleidsambtenaren ook
veelvuldig gebruik van de kennis van praktijkdeskundigen. Zo betrekt
men bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland bij het verbeteren van re-
gelgeving of het ontwikkelen van slachtoffergerichte maatregelen.
Slachtofferhulp is immers als geen ander op de hoogte van eventuele
tekortkomingen en knelpunten. Door het consulteren van experts voor-
komt men op betrekkelijk eenvoudige wijze dat regelgeving en beleid uit
de pas lopen met de dagelijkse realiteit.

Netwerkvorming

De aandacht voor communicatie en samenwerking tussen politie, justi-
tie en andere instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van het
slachtofferbeleid is een derde kritische succesfactor. Van meet af aan is

2 Vervolgens heeft zich de wat wonderlijke constructie voorgedaan dat behalve de
schadevergoedingsmaatregel ook de traditionele civiele vordering de facto door het
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) wordt geïnd via het zogenaamde ‘Bossche model.’
Indien de strafrechter van mening is dat het slachtoffer schadevergoeding dient te
ontvangen kent hij volgens dit model de civiele vordering toe en legt tevens voor hetzelfde
bedrag een schadevergoedingsmaatregel op. Het vonnis vermeldt vervolgens dat betaling
van de maatregel de verplichting opheft om de civiele vordering te betalen, en vice versa.
Het zou de wetgever sieren als zij een eind zou maken aan deze weinig heldere construc-
tie. Bovendien is de huidige praktijk onwenselijk omdat de schadevergoedingsmaatregel
zich in de praktijk nauwelijks meer onderscheidt van de civiele vordering (zie verder
Brienen en Hoegen, 2000, pp. 691-693). De ondoorzichtige constructie van het Bossche
model zou niet meer nodig zijn indien de wetgever het CJIB, naar Zweeds voorbeeld,
bevoegd zou maken om tevens civiele vorderingen te executeren ten behoeve van het
slachtoffer. De (theoretische) mogelijkheid dat enkele slachtoffers liever zelf het geld
zouden innen mag niet als argument tegen een dergelijke wetswijziging gebruikt worden.
Strafrechtshervormingen dienen niet beoordeeld te worden aan de hand van de meetlat
van het uitzonderingsgeval. Zij moeten beoordeeld worden op basis van de positieve of
negatieve gevolgen voor de overgrote meerderheid van slachtoffers.

3 Zie de Rapportages Vorderingen en Afdoeningen van het Centraal Justitieel Incassobureau
(CJIB) en de rapportages op basis van de meetmethode slachtofferzorg.
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ingezien dat voor een effectieve implementatie van de Wet Terwee en de
Aanwijzing Slachtofferzorg (voorheen de Richtlijn Terwee) lokale netwer-
ken gecreëerd moeten worden waarin partners, zoals vertegenwoordi-
gers van politie, Openbaar Ministerie, Buro Slachtofferhulp, Reclassering,
de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Halt en het Buro voor
Rechtshulp, op geregelde tijden samenkomen. Het opzetten van deze
arrondissementale stuurgroepen slachtofferzorg heeft dan ook in hoge
mate bijgedragen aan de continuering van de inzet van alle partners om
de positie van slachtoffers in de praktijk te verbeteren. Dergelijke netwer-
ken vergemakkelijken de onderlinge samenwerking en het afstemmen
van beleid, wat gestimuleerd wordt door het werken met streefdoelen.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de partners elkaar nog onvol-
doende aanspreken op het niet bereiken van de doelstellingen (B&A
Groep, 1998, p. 37). Van de netwerkpartners wordt verder verwacht dat
zij knelpunten signaleren en gezamenlijk zoeken naar werkbare oplos-
singen. Een goed voorbeeld is de oplossing die gevonden is voor het pro-
bleem van de schadeclaims. In de meeste Europese landen hebben
slachtoffers de grootste moeite om schadevergoeding te vragen aan de
strafrechter. In Nederland stuurt het openbaar ministerie slachtoffers
een voegingsformulier waar zij op een relatief eenvoudige manier kun-
nen aangeven welke schade zij geleden hebben en hoeveel schadever-
goeding zij vragen van de dader. Dit is naar Europese maatstaven al een
enorme verbetering. Toch blijken nog veel slachtoffers moeite te hebben
met het invullen van het formulier. Binnen de netwerken is vervolgens
afgesproken dat deze groep slachtoffers verwezen worden naar een Buro
Slachtofferhulp of een Buro voor Rechtshulp waar zij assistentie krijgen
bij het invullen van het formulier.

Het standaardiseren van werkprocessen en het meten van prestaties

De standaardisering van werkprocessen en het meten van prestaties is
een vierde succesfactor van het Nederlandse slachtofferbeleid. Binnen
Europa loopt Nederland voorop in het streven om slachtoffergerichte
activiteiten te integreren in de dagelijkse werkzaamheden van politie en
justitie. Alle richtlijnen en aanwijzingen van het college van procureurs-
generaal spreken dan ook van basistaken slachtofferzorg. Als waarborg
voor een eenduidige en consequente uitvoering van deze basistaken
heeft men geprobeerd te komen tot een zo groot mogelijke standaardise-
ring van werkprocessen. Zo zijn in de meeste politie regio’s dwingende
procedures ingebouwd in het geautomatiseerde systeem waarmee aan-
giftes worden opgenomen: een politieagent moet een antwoord invoeren
op de vragen of het slachtoffer schade heeft geleden, slachtofferhulp
wenst, en zich zou willen voegen in het strafproces in het geval de dader
zal worden vervolgd. Zonder deze antwoorden kan de agent niet door-
gaan met het opnemen van de aangifte (B&A Groep, 1998, p. 46). Andere
voorbeelden van standaardisering betreffen het systematisch verwijzen
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naar slachtofferhulp4 en het versturen van informatiebrieven over rele-
vante beslissingen in de strafzaak, zoals de vervolgingsbeslissing.

Behalve het besluit om slachtoffertaken te beschouwen als basistaken
van politie en justitie is het uniek dat er een geautomatiseerd registratie-
en monitoringsysteem is opgezet om de prestaties per politieregio en
gerechtelijk district inzichtelijk te maken en de voortgang te kunnen me-
ten. De politie moet bijvoorbeeld invoeren hoeveel slachtoffers aangifte
hebben gedaan en hoeveel slachtoffers informatie en/of schadevergoe-
ding wilden ontvangen. Het openbaar ministerie moet onder andere re-
gistreren hoeveel slachtoffers werden geïnformeerd over het besluit de
verdachte niet te vervolgen; hoeveel slachtoffers zich respectievelijk be-
nadeelde partij stelden, schadevergoeding claimden en toegewezen kre-
gen; en hoe vaak een schadevergoedingsmaatregel is opgelegd. Ieder
kwartaal worden de geregistreerde slachtoffergegevens uitgedraaid en
worden de prestaties per arrondissement beoordeeld aan de hand van de
meetmethode slachtofferzorg. Omdat kwaliteitsverbetering een continu
proces is kan de meetmethode gemakkelijk aangepast worden aan ver-
anderende doelstellingen of informatiebehoeften door het toevoegen of
elimineren van kengetallen en meetpunten. Op basis van een rapportage
worden de resultaten teruggekoppeld naar de netwerken.

Op deze wijze krijgt men niet alleen inzicht in de werkprocessen en
prestaties van politie en justitie, maar kan men ook knelpunten en trends
zichtbaar maken. Daarnaast zouden politie en justitie het kunnen zien
als een vorm van tijdschrijven. Immers, dit systeem laat indirect zien
hoeveel inspanningen, tijd en dus geld er gemoeid is met (een betere)
implementatie van de Wet Terwee en de Aanwijzing Slachtofferzorg.
Toch blijkt het in de praktijk moeilijk om alle gegevens consequent bij te
houden en in te voeren.5 Desondanks is de basis gelegd voor een cyclisch

4 Helaas betekent dit nog altijd niet dat politieagenten alle slachtoffers doorverwijzen naar
slachtofferhulp. Uit de Politiemonitor 1999 blijkt dat bij 29% van alle aangiften wordt
gewezen op de mogelijkheid van slachtofferhulp (p. 64). Volgens Slachtofferhulp Nederland
wordt dit veroorzaakt door het feit dat nog te veel agenten zelf de inschatting maken of
slachtofferhulp nodig is (zie www.slachtofferhulp.nl). Volgens het zojuist gepubliceerde
rapport Criminal victimisation in seventeen industrialised countries; key findings from the 2000
international crime victims survey ontvangen slachtoffers in Nederland, op Noord Ierland en
Engeland na, het vaakst daadwerkelijk hulp. Al moet wel gezegd worden dat de cijfers in
dit opzicht zeer teleurstellen: in Noord Ierland werden 21% van de ondervraagde
slachtoffers bijgestaan door medewerkers van slachtofferhulp, in Engeland 18% en in
Nederland 13%. Maar wellicht belangrijker is de bevinding dat Nederland het laagste
percentages slachtoffers kent die, ondanks de behoefte aan hulp, geen hulp hebben
ontvangen (18%). In Frankrijk is dit percentage 19%, in België 28%, in Engeland 34,5%, in
de Verenigde Staten 36% en in Spanje 54% (tabel 15, p. 73).

5 In bepaalde arrondissementen lijkt men het meetinstrument vooralsnog te beschouwen als
de zoveelste bureaucratische horde die genomen moet worden. In 1998 oordeelde de B&A
Groep in haar eindrapportage Slachtofferzorg in Nederland dat de invoer van de gegevens
te vrijblijvend is en te afhankelijk van de discipline en motivatie van individuele medewer-
kers. Het ministerie van justitie heeft vervolgens in 1999 de meetmethode grondig herzien
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bewakingsinstrument dat uniek is in Europa: er worden doelstellingen
geformuleerd, er wordt veel aandacht besteed aan betere registratie van
slachtofferactiviteiten, er is een meetinstrument ontwikkeld en de resul-
taten worden teruggekoppeld. Als men er in zou slagen de meetmethode
optimaal te laten functioneren zou men voor het eerst in een Europees
land op basis van betrouwbaar empirisch materiaal ondubbelzinnig ant-
woord kunnen geven op de vraag of en hoe slachtofferrechten in de prak-
tijk gewaarborgd zijn.

Buitenlandse ervaringen

Na deze bespreking van de vier factoren die bijgedragen hebben aan het
succes van het Nederlandse slachtofferbeleid, komen we nu toe aan de
vraag uit welke buitenlandse ervaringen Nederland met betrekking tot de
verdere ontwikkeling van het slachtofferbeleid wellicht lering zou kun-
nen trekken.

Slachtofferadvocaten

In november 2000 kondigde de minister van justitie in een brief aan de
Tweede Kamer aan dat slachtoffers van zeden- en geweldsmisdrijven in
de toekomst mogelijk door de overheid gefinancierde rechtsbijstand krij-
gen. Daarmee stuiten wij op een opvallend verschil tussen Nederland en
onder meer de noordelijke jurisdicties van Denemarken, IJsland, Noor-
wegen en Zweden. In Scandinavië hebben slachtoffers van zedendelicten
en ernstige geweldsmisdrijven al langer recht op een door de staat be-
taalde advocaat die hun belangen behartigt gedurende het gehele straf-
proces. Denemarken introduceerde dit recht al in 1980, gevolgd door
Noorwegen (1981) en Zweden (1988). IJsland fungeerde in deze als
hekkensluiter: het recht op een slachtofferadvocaat werd daar pas in
1999 in de wet verankerd. In de praktijk worden slachtoffers van zeden-
delicten in IJsland echter al sinds 1993 bijgestaan door een van staats-
wege betaalde advocaat.

Het is de taak van de slachtofferadvocaat om de rechten van het slacht-
offer te bewaken en hem te begeleiden gedurende het strafproces. Daar-
toe mag hij – als het slachtoffer dat wil – alle verhoren van het slachtoffer
bijwonen, zowel in het onderzoekstraject als in de rechtszaal. Het is daar-
bij niet de bedoeling dat het slachtoffer vóór het beantwoorden van be-
paalde vragen eerst overleg pleegt met zijn advocaat. Wel mag de advo-
caat eventueel aanvullende vragen stellen. Verder mag de
slachtofferadvocaat het strafdossier inzien en moet hij er voor zorgen dat

en trainingen georganiseerd voor het personeel dat belast is met het verzamelen en
invoeren van gegevens. Op dit moment verricht de B&A Groep opnieuw onderzoek naar de
meetmethode slachtofferzorg. De uitkomsten van het onderzoek zullen in het tweede
kwartaal van 2001 worden gepubliceerd.
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het slachtoffer op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in zijn zaak.
Ook helpt hij het slachtoffer bij het voorbereiden van zijn eventuele
schadevergoedingsclaim. In Denemarken, IJsland en Zweden presen-
teert de advocaat vervolgens namens het slachtoffer de
schadevergoedingsclaim in de rechtszaal. In Noorwegen is deze taak in
beginsel nog voorbehouden aan de officier van justitie maar in de prak-
tijk wordt dit wel regelmatig aan de slachtofferadvocaat overgelaten. In
de rechtszaal kan de advocaat over de belangen van het slachtoffer wa-
ken door bijvoorbeeld de rechtbank te verzoeken de zaak achter gesloten
deuren te horen of het slachtoffer buiten de fysieke aanwezigheid van de
verdachte zijn verklaring af te laten leggen. De begeleidende taak van de
advocaat behelst overigens méér dan alleen juridische werkzaamheden.
Van hem wordt tevens verwacht dat hij het slachtoffer moreel bijstaat en
dat hij hem adviseert met betrekking tot hulpverlenende instanties waar-
toe hij zich kan wenden. Voor dit deel van de begeleiding kan er echter
ook een (onbezoldigde) ‘steunpersoon’ aan het slachtoffer worden toege-
wezen. Meestal is dit dan iemand van slachtofferhulp of een andere
hulpverlenende instantie.

Alhoewel er in genoemde noordelijke landen lang en hard gestreden is
voor invoering van het recht van het slachtoffer op een advocaat die
méér dan een strikt passieve rol mag vervullen, is er op het functioneren
van de slachtofferadvocaten in de praktijk wel het één en ander aan te
merken. Zo heeft Deens onderzoek aangetoond dat slachtofferadvocaten
hun taak vaak minimalistisch opvatten en zich bij voorkeur beperken tot
het in de rechtszaal toelichten van de schadevergoedingsclaim van het
slachtoffer (Hansen, 1994). Ook in Noorwegen bestaat er kritiek op het
functioneren van de slachtofferadvocaten. Uitzonderingen daargelaten
wordt de rol van slachtofferadvocaat vaak vervuld door de jongste sta-
giaire van een advocatenkantoor omdat het een tijdrovende en finan-
cieel onaantrekkelijke taak is waar voor een commercieel ingesteld kan-
toor weinig eer aan valt te behalen.

Met betrekking tot de toegevoegde waarde die de slachtofferadvocaat
voor het Nederlandse strafproces zou kunnen hebben is ons in de loop
van het onderzoek een aantal zaken opgevallen. Allereerst lijkt de aanwe-
zigheid van advocaten voor slachtoffers van zeden- en geweldsdelicten
in de noordelijke landen een negatief effect te hebben op de informatie-
verstrekking aan overige slachtoffers. Politie en justitie gaan ervan uit dat
de rechten van slachtoffers door toedoen van de slachtofferadvocaten
gewaarborgd worden, maar er is daarbij geen speciale aandacht meer
voor diegenen die het zonder advocaat moeten stellen en dus enkel op
de persoonlijke inzet van de strafrechtsautoriteiten zijn aangewezen. In
de discussie over het invoeren van advocaten voor slachtoffers van ern-
stige misdrijven moet men zich dan ook bewust zijn van het gevaar dat
dit ten koste kan gaan van de zorg voor slachtoffers in het algemeen.
Daarnaast is het ook van belang te benadrukken dat veel van de taken
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die de Scandinavische slachtofferadvocaten op zich nemen in Nederland
al grotendeels door de netwerkpartners zelf worden uitgevoerd.

Spreekrecht

Tijdens de behandeling bij het Haagse gerechtshof van de zaak-Van Cot-
them in januari 2001 stelde de Haagse advocaat-generaal voor om
slachtoffers en nabestaanden van ernstige verkeersdelicten, zedenmis-
drijven en levens- en geweldsdelicten een algemeen spreekrecht in de
rechtszaal te geven. Op dit moment mag het slachtoffer enkel zijn
schadevergoedingsclaim toelichten. Het wordt in de praktijk nog maar
zelden toegestaan dat het slachtoffer zich buiten dat kader begeeft. Wel
bestaat er op experimentele basis in de arrondissementen Roermond,
Leeuwarden, Almelo, Dordrecht en meer recentelijk Maastricht een vorm
van ‘schriftelijk spreekrecht’. In deze arrondissementen kunnen slachtof-
fers een schriftelijk verslag bij justitie indienen waarin zij hun beleving
van het misdrijf beschrijven en de invloed die het misdrijf op hun leven
en welbevinden heeft gehad. Dit verslag wordt dan aan het strafdossier
toegevoegd.

Elders in Europa zijn de mogelijkheden voor het slachtoffer om zich
persoonlijk tot het gerecht te richten eveneens doorgaans beperkt. In
landen die (een variatie op) het voegingsmodel kennen (onder meer Bel-
gië, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Nederland, Spanje, Turkije en
Zwitserland) dient het slachtoffer zich in dit verband te beperken tot een
toelichting op zijn schadeclaim. De Europese common law jurisdicties
(Engeland, Ierland, Schotland, Malta en Cyprus) kennen van oudsher
geen enkele vorm van spreekrecht voor slachtoffers, zelfs niet met be-
trekking tot een eventueel aan hen toe te kennen schadevergoeding. In
deze situatie is voor wat betreft Ierland en – in mindere mate – Engeland
in de jaren negentig echter enige verandering gekomen. Sinds 1993 moet
de Ierse strafrechter in zeden- en overige geweldszaken bij het bepalen
van de straf rekening houden met de gevolgen van het misdrijf voor het
slachtoffer. Indien nodig mag het gerecht kennis nemen van bewijsstuk-
ken over deze gevolgen. Het slachtoffer heeft daarbij het recht om, als hij
dat wil, persoonlijk zijn verhaal te komen doen. Maar het bewijs mag ook
schriftelijk geleverd worden in de vorm van een Victim Impact Statement
of Victim Impact Report. Dit verslag wordt door de politie of soms door
een psychiater of psycholoog in overleg met het slachtoffer opgesteld. In
de praktijk ontvangen de gerechten nu met enige regelmaat dergelijke
schriftelijke verslagen. Van het persoonlijke spreekrecht wordt echter
maar mondjesmaat gebruik gemaakt. Verder is het interessant dat de
Ierse Victim Impact Statement lang niet altijd ten nadele van de ver-
dachte werkt. We hebben ook verslagen gezien waarin het slachtoffer
vertelde lichamelijk en/of geestelijk goed hersteld te zijn na het misdrijf.
Aangezien de Ierse rechter de gevolgen voor het slachtoffer moet meewe-
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gen bij het bepalen van de strafmaat kan dit leiden tot een minder hoge
straf voor de dader.

In Engeland en Wales is men eind 1996 in zes districten op experimen-
tele basis begonnen met het gebruik van een Victim Statement. De En-
gelse variant verschilt wezenlijk van de Ierse Victim Impact Statement. In
Engeland en Wales gaat het niet zozeer om een allesomvattend verslag
van de (materiële en immateriële) gevolgen van het misdrijf voor het
slachtoffer, maar veeleer om een min of meer op het toekennen van
schadevergoeding gerichte inventarisatie van de concrete schade die een
slachtoffer heeft geleden en de behandelingen en therapieën die hij of zij
heeft ondergaan of nog moet ondergaan. Slachtoffers mogen zelf een
formulier invullen of een politieagent verzoeken dit namens hen te doen.
Ze mogen echter niet persoonlijk in de rechtszaal hun verhaal komen
doen. Onderzoek heeft uitgewezen dat slechts 30% van de slachtoffers
gebruik maakt van de mogelijkheid om het formulier in te (laten) vullen.
Rechters staan weliswaar doorgaans positief tegenover de Victim State-
ments maar ze zijn van weinig invloed op hun beslissingen (Morgan en
Sanders, 1999).

Voordat een algemeen spreekrecht voor slachtoffers in Nederland
wordt geïntroduceerd moet een discussie gevoerd worden over het doel
en de beoogde effecten van het spreekrecht. Als het spreekrecht enkel
een therapeutisch doel dient, dat wil zeggen als uitlaatklep voor het
slachtoffer, dan moet dit aan ieder slachtoffer duidelijk worden gemaakt.
Dit voorkomt eventuele teleurstellingen over de gevolgen van het relaas
op de afloop van het proces. Wordt de bijdrage van het slachtoffer daar-
entegen als een onderdeel van de materiële waarheidsvinding be-
schouwd dan moet men ervoor waken dat het spreekrecht niet gaande-
weg overgaat in een spreekplicht. Slachtoffers moeten zich niet min of
meer gedwongen voelen tot spreken uit angst dat de verdachte anders
wellicht vrijuit gaat of dat de rechter misschien denkt dat de gevolgen
van het misdrijf wel meevallen. Immers, lang niet alle slachtoffers heb-
ben behoefte aan een optreden in de rechtszaal, zoals blijkt uit de Ierse
ervaringen. Ook moet het slachtoffer kunnen kiezen tussen een monde-
linge of een schriftelijke bijdrage. Een andere kanttekening bij het invoe-
ren van spreekrecht is dat het slachtoffers wellicht niet zozeer gaat om
het recht om hun verhaal te kunnen doen als wel om erkend te worden
in hun specifieke rol als slachtoffer. Daarbij kan men zich afvragen of het
invoeren van een zuiver op therapeutische motieven gefundeerd spreek-
recht niet opgevat moet worden als een cosmetische ingreep die aan de
fundamentele vraag voorbij gaat of de (beperkte) procedurele positie van
het slachtoffer in Nederland nog wel toereikend is.

Het recht op participatie

In Nederland is de actieve rol van het slachtoffer beperkt tot het optreden
als getuige, het zich voegen in het kader van de schadevergoeding en het
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indienen van een klacht tegen een eventuele beslissing om de dader niet
te vervolgen. In veel jurisdicties mag het slachtoffer daarnaast de rol van
‘particuliere vervolger’ of private prosecutor op zich nemen. Een aantal
landen kent het slachtoffer verder nog het recht toe op te treden als ‘se-
condant van de officier van justitie’ (in het Duits: Nebenkläger, naar het
Engels te vertalen als auxiliary prosecutor). De meerwaarde van de rol als
particuliere vervolger, waarbij de vervolging van de verdachte aan het
slachtoffer is voorbehouden of na een beslissing van de officier van justi-
tie om niet te vervolgen aan het slachtoffer toekomt, heeft in de praktijk
slechts minimale waarde en wordt hier verder buiten beschouwing gela-
ten. Veel interessanter is de rol die het slachtoffer als secondant kan ver-
vullen in onder meer Duitsland, Portugal, Zweden en Turkije.6 In deze
landen mag het slachtoffer zich in beginsel solidair verklaren met de offi-
cier van justitie in diens vervolging van de verdachte en wordt als zoda-
nig als procespartij erkend, zonder dat de verantwoordelijkheid voor de
vervolging daarmee op zijn schouders komt te rusten. De officier van
justitie blijft deze onverminderd behouden. De secondant heeft wel het
recht om actief te participeren in het proces: hij mag bij elke zitting aan-
wezig zijn, de rechter of een deskundige wraken, aanvullende vragen
stellen aan getuigen, eventueel bewijs aandragen, een verklaring afleg-
gen en een schadevergoedingsclaim indienen. Daarnaast brengt zijn
procespositie met zich mee dat hij – net als de officier van justitie – auto-
matisch geïnformeerd wordt over belangrijke procesrechtelijke beslissin-
gen alsmede de data van verhoren en zittingen.

Tussen genoemde landen bestaan wel verschillen in de uitwerking van
de rol van de secondant. In Duitsland en Turkije kan men zich alleen
schriftelijk als secondant stellen terwijl dit in Zweden ook mondeling in
de rechtszaal mag geschieden. Verder is in Duitsland de positie van se-
condant voorbehouden aan slachtoffers van zedenmisdrijven en
geweldsdelicten en aan de nabestaanden van een slachtoffer van moord
of doodslag. In Portugal mogen behalve deze slachtoffers ook bepaalde
belangengroeperingen zich secondant stellen en, in geval van corruptie
en bepaalde vormen van fraude, zelfs iedere burger. Wel kent Portugal
een aantal andere beperkingen die in de overige landen weer niet gelden.
Zo geldt er voor de secondant in Portugal verplichte procesvertegen-
woordiging en is hij verplicht om in de rechtszaal te verschijnen. Wel
hebben alle landen gemeen dat het niet (tijdig) inlichten van het slacht-
offer dat hij zich secondant mag stellen, of het niet op de hoogte stellen
van een secondant van de zittingsdata geen reden is om de zaak te schor-
sen.

Portugese cijfers geven aan dat in 1992 8% van alle slachtoffers die
aangifte hebben gedaan zich secondant stelden tijdens het strafproces.
In 1994 was dit percentage gestegen tot 11% en in 1999 tot 12,6%. Bij

6 Ook in Oostenrijk, Denemarken en Noorwegen bestaat deze mogelijkheid maar dan alleen
met betrekking tot klachtdelicten.
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deze cijfers moet opgemerkt worden dat niet wordt aangegeven hoeveel
aangiftes tot strafvervolging hebben geleid. Het aantal slachtoffers dat,
indien de verdachte vervolgd wordt, gebruik maakt van het recht om als
secondant actief te participeren in het strafproces is mogelijk dus groter
dan deze cijfers aangegeven. Wel kan uit de statistieken worden afgeleid
dat vooral slachtoffers van delicten gericht tegen de persoon actief be-
trokken willen zijn bij het strafproces. In 1999 was 70,6% van alle secon-
danten slachtoffer van een delict gericht tegen de persoon en slechts
12,4% van de secondanten was slachtoffer van een vermogensdelict. 7

Van de overige landen zijn ons geen cijfers bekend.
Wellicht is het invoeren van de positie van secondant in Nederland het

overwegen waard. Praktisch gezien mag het slachtoffer in Nederland een
aantal van de rechten die de secondant heeft al uitoefenen. Het zou dan
vooral gaan om de bijkomende bevoegdheid om een rechter of een des-
kundige te kunnen wraken, om aanvullende vragen aan getuigen te stel-
len en om het plaatsnemen in de rechtszaal in plaats van op de publieke
tribune. Een onpartijdig samengestelde rechtbank – dit is al een vereiste
– zal een eventueel wrakingsverzoek eenvoudig van de hand kunnen
doen. Ook het toekennen van een eigen stoel aan het slachtoffer zou jus-
titie niet in verlegenheid moeten brengen. Resteert nog het recht van het
slachtoffer om aanvullende vragen aan getuigen te stellen. Wie vreest
voor niet ter zake doende vragen, dient zich te realiseren dat voor het
slachtoffer, net als voor alle overige procesdeelnemers, geldt dat de rech-
ter iedere niet relevante vraag van de hand kan wijzen. De regie van het
strafproces ligt nog altijd bij de rechter. Uit ervaringen in het buitenland
blijkt dat slachtoffers zich bij de uitoefening van dit recht vaak beperken
tot het attenderen van de officier van justitie op mogelijke aanvullende
vragen. Ze zullen de vragen doorgaans niet zelf stellen. De ‘nadelen’ van
het toekennen van de rol van secondant zijn dan ook in de praktijk ver-
waarloosbaar, terwijl de betekenis voor het slachtoffer groot is: hij heeft
een erkende en eigen plaats in de rechtszaal naast de officier van justitie.
Wellicht tegen de verwachtingen in leert de praktijk, zoals door ons
waargenomen in de loop van ons onderzoek, dat slachtoffers die als se-
condant optreden, alsmede hun advocaten, zich doorgaans bescheiden
opstellen. Het belang voor het slachtoffer is vooral gelegen in de moge-
lijkheid om actief te participeren en in het feit dat hij een erkende, speci-
fiek aan het slachtoffer voorbehouden positie heeft, anders dan als ge-
tuige of benadeelde partij. Het slachtoffer hoeft dan ook niet op de
publieke tribune plaats te nemen maar krijgt een eigen plek in de rechts-
zaal, vaak naast de officier van justitie.

7 GEMPJ, Inquérito de Victimação 1992 en 1994; Estatísticas de Justiça 1999: vítimas,
constituição de assistente e pedidos civeis (p. 169).
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Conclusie

Het Nederlandse slachtofferbeleid onderscheidt zich in gunstige zin van
dat van veel andere Europese jurisdicties voor wat betreft het waarbor-
gen van algemeen erkende basisrechten voor slachtoffers. Het gaat daar-
bij met name om het recht op het geven of ontvangen van informatie,
het recht op schadevergoeding van de dader en/of de staat, het recht fat-
soenlijke bejegenend te worden door politie en justitie en het recht op
bescherming tegen ongewenste publiciteit en bedreiging door de ver-
dachte. Echter het Nederlandse strafproces gunt het slachtoffer geen
recht op actieve participatie in tegenstelling tot een aantal andere Euro-
pese jurisdicties. Het slachtoffer mag zich alleen in het strafproces voe-
gen als benadeelde partij met het oog op zijn recht op schadevergoeding.
Nu het algemeen geaccepteerd is dat een misdrijf niet alleen inbreuk
maakt op het publieke belang maar juist ook op de individuele rechten
van het slachtoffer rijst de vraag of de beperkte rol van het slachtoffer
zoals wij dat in Nederland kennen nog wel toereikend is. Ons antwoord
op deze vraag is een voorzichtig ‘nee’. Ook het groeiende koor van stem-
men dat pleit voor een algemeen spreekrecht voor slachtoffers en het
recht van slachtoffers van zeden- en geweldsmisdrijven op een door de
staat betaalde advocaat geeft aan dat de tijd rijp is voor een publiek de-
bat over de rol van slachtoffers in een modern strafproces. Naar goed Ne-
derlands gebruik kan daarbij inspiratie uit het buitenland worden geput.

Het invoeren van het recht voor slachtoffers van zeden- en gewelds-
misdrijven op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand verdient
navolging mits rekening wordt gehouden met mogelijke ongewenste ne-
veneffecten. Het mag niet ten koste gaan van de uitvoering van de basis-
taken slachtofferzorg door politie en openbaar ministerie, met name
waar het slachtoffers betreft die geen recht hebben op een slachtoffer-
advocaat. Ten aanzien van het spreekrecht voor slachtoffers leren de er-
varingen in Ierland en Engeland ons dat men er voor moet waken dat
een (schriftelijk) spreekrecht niet slechts een therapeutisch doel dient en
ook niet verwordt tot een spreekplicht. Over de in het buitenland be-
proefde en gewaardeerde rol voor het slachtoffer als secondant van de
officier van justitie zijn wij enthousiast. Het eerste verschil tussen de rol
van benadeelde partij en de rol van secondant is dat het participatierecht
van de secondant niet strikt beperkt is tot het toelichten van de schade-
claim. Het tweede verschil is dat slachtoffers die zich secondant stellen
een eigen plaats in de rechtszaal hebben naast de officier van justitie.
Een dergelijke hervorming van het strafprocesrecht zou recht doen aan
het feit dat in de strafrechtelijke reactie op een delict niet langer slechts
de verhouding tussen de staat en de dader in het geding is maar ook de
verhouding tussen de dader en het slachtoffer. Met de invoering van de
rol van secondant zou het Nederlands strafproces zich werkelijk modern
mogen noemen.
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Het getraumatiseerde
slachtoffer
Behandeling, verhoor en hiaten in de herinnering

E. Rassin*

Wie het slachtoffer wordt van een misdrijf, krijgt nogal iets te verwerken.
In veel gevallen gaat het niet alleen om materiële schade, maar ook om
een aantasting van het psychisch welbevinden. Daar komt dan nog bij
dat het slachtoffer verschillende malen als getuige door de politie kan
worden gehoord, en zelfs als getuige een verklaring ter terechtzitting
moet afleggen. Voor sommige mensen brengt het slachtofferschap echter
verdergaande ongemakken mee. Hierbij kan met name worden gedacht
aan de angststoornis die bekend is onder de naam posttraumatische
stressstoornis (PTSS). Wie een PTSS ontwikkelt kan terechtkomen in het
hulpverleningscircuit. Misdadigers berokkenen hun slachtoffers, kortom,
een hoop ellende.

Naast het bovengeschetste scenario waarin slachtofferschap resulteert
in een psychopathologische aandoening, is er ook reden om te veronder-
stellen dat psychopathologische aandoeningen op hun beurt van invloed
zijn op de opsporing en vervolging van de pleger van de misdaad. Zo zou
een PTSS tot vertekeningen in de herinneringen aan het misdrijf kunnen
leiden en aldus de kwaliteit van de getuigenverklaringen van het slacht-
offer aantasten.

In deze bijdrage wordt ingegaan op de PTSS en verwante aandoenin-
gen die het gevolg kunnen zijn van slachtofferschap. Waardoor wordt
PTSS gekenmerkt en hoe kan deze stoornis worden behandeld? Vervol-
gens wordt iets dieper ingegaan op bepaalde kenmerken van PTSS die
het geheugen van het slachtoffer kunnen beïnvloeden. Daarbij staat cen-
traal welke waarde mag worden toegekend aan getuigenverklaringen van
getraumatiseerde slachtoffers.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Hoewel PTSS de meest bekende angststoornis is die slachtoffers van mis-
drijven kunnen ontwikkelen, is het niet de enige. Een verwante aandoe-
ning is de acute stressstoornis (ASS). Om tot de diagnose ASS te komen,
dient aan de volgende criteria te worden voldaan (American Psychiatric
Association [APA], 1994):

* De auteur is als universitair docent rechtspsychologie verbonden aan de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid (vakgroep Metajuridica) van de Universiteit Maastricht.
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– De betrokkene heeft een traumatische gebeurtenis meegemaakt (als
getuige of slachtoffer), waarbij valt te denken aan feitelijke of dreigende
dood, ernstige verwonding, of schending van de fysieke integriteit.
– Er is sprake van dissociatieve verschijnselen zoals: emotionele verdo-
ving, verminderde interactie met de omgeving, derealisatie (dat wil zeg-
gen verlies van tijds- of plaatsbesef), depersonalisatie (dat wil zeggen het
gevoel hebben dat men uit het eigen lichaam stapt), of dissociatieve am-
nesie (dat wil zeggen een geheugenverlies voor de betreffende gebeurte-
nis dat de grenzen van normaal vergeten overschrijdt).
– Er is sprake van voortdurende herbelevingen, zoals illusies, intrusieve
herinneringen, of nachtmerries.
– De betrokkene vermijdt prikkels (gedachten, activiteiten) die herinne-
ren aan de gebeurtenis.
– Er is sprake van angst of verhoogde prikkelbaarheid (schrikachtigheid,
slapeloosheid, slechte concentratie en dergelijke).
– De symptomen veroorzaken subjectief lijden of verstoring van het so-
ciaal of beroepsmatig functioneren.

ASS is verwant met PTSS, omdat de criteria voor beide aandoeningen
sterk op elkaar lijken. De voorwaarden voor PTSS zijn namelijk als volgt
samen te vatten (APA, 1994):
– De betrokkene heeft een traumatische gebeurtenis meegemaakt (als
getuige of slachtoffer), waarbij valt te denken aan feitelijke of dreigende
dood, ernstige verwonding, of schending van de fysieke integriteit.
– Er is sprake van voortdurende herbelevingen, zoals intrusieve herinne-
ringen, of nachtmerries.
– De betrokkene vermijdt prikkels (gedachten, activiteiten) die herinne-
ren aan de gebeurtenis, of vertoont emotionele verdoving.
– Er is sprake van verhoogde prikkelbaarheid (schrikachtigheid, slape-
loosheid, slechte concentratie en dergelijke).
– De symptomen veroorzaken subjectief lijden of verstoring van het so-
ciaal of beroepsmatig functioneren.

Welbeschouwd komen ASS en PTSS, ondanks kleine verschillen in de
criteria, grotendeels overeen. Het belangrijkste verschil tussen beide
aandoeningen is dat de ASS per definitie snel (binnen een maand) na de
traumatische gebeurtenis optreedt en maximaal een maand duurt, ter-
wijl PTSS per definitie pas optreedt indien de klachten langer dan een
maand aanhouden. Daarnaast kan PTSS ook optreden na verloop van
enkele maanden (en soms zelfs pas na jaren). Kort samengevat is PTSS
een langduriger uitloopsel van ASS.

Naast ASS en PTSS zou ook depressie kunnen worden genoemd als
potentieel gevolg van slachtofferschap. Geweldsmisdrijven kunnen na-
melijk gevoelens van verlies opwekken (bijvoorbeeld wanneer een ge-
liefd medeslachtoffer overlijdt). Zo’n verlieservaring roept normaliter een
rouwreactie op, die onder bepaalde omstandigheden kan uitgroeien tot
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een depressie. Een rouwreactie verwordt tot een depressie indien de vol-
gende criteria van toepassing zijn:
– De rouwreactie duurt langer dan twee maanden.
– De betrokkene ontwikkelt schuldgevoelens op andere terreinen dan het
overlijden van de geliefd persoon.
– Er treden gedachten aan de dood op, anders dan het idee dat betrok-
kene ‘beter met de overledene samen had kunnen sterven’.
– Er is sprake van een preoccupatie met waardeloosheid.
– Er is sprake van psychomotorische vertraging (dat wil zeggen langzaam
bewegen).
– Er is sprake van langdurig en duidelijk verminderd functioneren.
– Er treden hallucinatoire belevingen op anders dan de stem van de over-
ledene denken te horen of diens gestalte te zien.

In het navolgende wordt de relatie tussen slachtofferschap en psychopa-
thologische symptomen verder besproken. Die bespreking zal zich be-
perken tot PTSS, omdat ASS kan worden beschouwd als een kortdurende
variant van PTSS en omdat pathologische rouwreacties uitsluitend mo-
gelijk zijn in een beperkter aantal gevallen, namelijk slechts dan wanneer
een geliefd persoon medeslachtoffer is en ten gevolge daarvan overlijdt.

Slachtofferschap en PTSS

De prevalentie van PTSS is goeddeels onbekend. Evenmin is bekend of
bepaalde algemene persoonlijkheidskenmerken predisponeren tot het
ontwikkelen van PTSS. Kennis daarvan vereist dat alle mensen (of ten-
minste een omvangrijk cohort) op enig moment in hun leven psycholo-
gisch worden gescreend, waarna onderzocht kan worden wie een trau-
matische gebeurtenis meemaakt én vervolgens PTSS ontwikkelt. Een op
een dergelijke manier opgezet onderzoek is echter om praktische rede-
nen zo goed als onmogelijk. Wél onderzocht is of de ontwikkeling van
PTSS kan worden voorspeld met behulp van (persoonlijkheids)-
kenmerken gemeten na het meemaken van een trauma. Dunmore, Clark
e.a. (1999) nodigden via advertenties proefpersonen uit om deel te ne-
men aan hun onderzoek. Voorwaarde voor deelname was dat de proef-
persoon drie maanden of langer van tevoren het slachtoffer was gewor-
den van mishandeling. Uiteindelijk werden 92 proefpersonen in het
onderzoek betrokken. Nagegaan werd of de proefpersonen op het mo-
ment van deelname voldeden aan de Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders (DSM-IV; APA, 1994) criteria voor PTSS en of ze
daaraan hadden voldaan één maand na de mishandeling. Aldus vorm-
den de onderzoekers drie groepen proefpersonen: slachtoffers die nooit
voldeden aan de PTSS criteria (n = 28), slachtoffers die een maand na de
mishandeling PTSS hadden, maar nu niet meer (de ‘herstelde’ groep; n =
20) en slachtoffers die voorheen PTSS hadden en op het moment van
onderzoek nog steeds (de ‘chronische’ groep; n = 44). Dunmore e.a. on-
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derzochten met behulp van vragenlijsten en interviews in hoeverre deze
drie groepen slachtoffers onderling verschilden. Uit de resultaten volgde
dat proefpersonen die een maand na de mishandeling voldeden aan de
PTSS criteria vaker rapporteerden in hun jeugd te zijn misbruikt, meer
traumatische gebeurtenissen te hebben meegemaakt en meer psycholo-
gische problemen te hebben ervaren in het verleden. De objectieve ernst
van de mishandeling bleek geen voorspellende waarde te bezitten, of-
schoon de door de slachtoffers ervaren ernst dat wel deed: proefperso-
nen die zich sterker bedreigd voelden ten tijde van de mishandeling wa-
ren meer vertegenwoordigd in de PTSS groep. Vergeleken bij de
proefpersonen die geen PTSS ontwikkelden, waren meer PTSS-patiënten
verwikkeld in een juridische procedure tegen hun mishandelaar. Met
PTSS geassocieerd bleken verder mentale overgave, verwarring en emo-
tionele verdoving ten tijde van de mishandeling, alsook vermijdend ge-
drag na de mishandeling, overdrijven van de gevolgen en een negatieve
interpretatie van de justitiële afwikkeling van de mishandeling en van de
sociale steun van anderen. Deze verschillen bleken ook op te treden
wanneer herstelde en chronische slachtoffers met elkaar werden vergele-
ken. Bovendien bleek dat meer herstelde slachtoffers dan chronische
gehuwd waren op het moment van de mishandeling.

Freedman, Brandes e.a. (1999) onderzochten 236 ziekenhuispatiënten
die het slachtoffer waren geworden van een traumatische gebeurtenis
zoals bedoeld in de DSM-IV. Zeventien procent van deze mensen bleek
te voldoen aan de PTSS criteria. Na een jaar werd een aantal slachtoffers
opnieuw benaderd door de onderzoekers. Ook in dit onderzoek werd
onderscheid gemaakt tussen proefpersonen die nooit aan de PTSS crite-
ria hadden voldaan, proefpersonen die dat vier maanden na het trauma
wel deden, maar na een jaar niet meer, en chronische PTSS-patiënten.
Freedman e.a. vonden dat depressieve symptomen de beste voorspellers
waren van PTSS, zowel op korte als lange termijn.

De bovenstaande resultaten werden in verschillende onderzoeken ge-
repliceerd, hoewel soms enigszins afwijkende bevindingen worden ge-
rapporteerd (Jeavons, 2000). Zo vonden Ehlers, Mayou e.a. (1998) dat ook
geslacht een voorspellende waarde bezit, in de zin dat vrouwen bevatte-
lijker zijn voor PTSS dan mannen.

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat niet elk slachtof-
fer van een (gewelds)misdrijf PTSS ontwikkelt. Het omgekeerde geldt
echter evenzeer: uit onderzoek blijkt dat mensen kunnen voldoen aan
alle PTSS criteria met uitzondering van de voorwaarde dat er een acute
traumatische gebeurtenis heeft plaatsgehad. Volgens Scott en Stradling
(1994) kan chronische stress PTSS symptomen veroorzaken die niet te
onderscheiden zijn van ‘echte’ PTSS symptomen. Het hebben van PTSS
is, kortom, geen selectieve indicatie voor het optreden van een traumati-
sche gebeurtenis: niet iedereen die slachtoffer werd van een misdaad
ontwikkelt PTSS en niet iedereen die PTSS heeft werd slachtoffer van een
bepaald misdrijf. Hoewel de imperfectie van de relatie tussen slachtoffer-
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schap en PTSS op het eerste gezicht duidelijk lijkt, zijn er toch tal van
therapeuten die ter terechtzitting beargumenteren dat de verdachte
daadwerkelijk een verkrachter is, omdat hun cliënte beweert zijn slacht-
offer te zijn geworden en tevens duidelijke PTSS symptomen vertoont
(Boeschen, Sales e.a., 1998; Rassin, 1999).

Het verwerken van een trauma

Wie het slachtoffer wordt van een misdaad moet deze traumatische ge-
beurtenis verwerken, ongeacht of er sprake is van PTSS. Dit verwerkings-
proces kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Eigenlijk
kunnen bepaalde symptomen die kenmerkend zijn voor PTSS worden
geïnterpreteerd als verwerkingsmechanismen. Zo zijn de herbelevingen
imaginaire blootstellingen aan de angstaanjagende stimulus met het oog
op uitdoving van de angstrespons. Het vermijdingsgedrag is bij tijd en
wijle nodig omdat bij het ontbreken daarvan de continue blootstelling
tot uitputting zou leiden. Aangezien een omvangrijk percentage van alle
PTSS-sen niet vanzelf overgaat, mag worden verondersteld dat de boven-
genoemde symptomen niet tot voldoende verwerking van het trauma
aanzetten (Van der Burg, 1997).

Een manier om het trauma te verwerken is er veel over te praten. Van-
daar dat sociale steun (lees: het luisterende en begripvolle oor van een
vertrouwd persoon) een beschermende werking tegen PTSS heeft (Van
der Burg, 1997). Toch is praten zonder meer niet voldoende en zelfs geen
noodzakelijke component in het verwerkingsproces. Het is daarom on-
verstandig om slachtoffers van een misdrijf categorisch te verplichten tot
het voeren van ‘heilzame’ gesprekken. Van der Burg (1997) ontdekte zelfs
dat spontaan veel praten vlak na een traumatische gebeurtenis geen be-
schermende factor is, maar eerder een voorspeller van het optreden van
langdurige PTSS klachten. Er zijn nu eenmaal mensen die gemakkelijk
over een trauma heen stappen en geen behoefte ervaren om erover te
praten. ‘Wie het eerst lacht, lacht het langst, het laatst en het best’, con-
cludeert Van der Burg (1997, p. 132) dienaangaande.

Mensen die wél behoefte hebben hun verhaal te vertellen moeten dat
onder bepaalde omstandigheden doen, wil er enige therapeutische wer-
king optreden. Om te beginnen dient het bespreken van het trauma ge-
structureerd te geschieden. Er moet voldoende tijd voor worden geno-
men en het slachtoffer moet ongestoord kunnen vertellen. Ten tweede
moeten niet slechts feiten, maar ook de gevoelens van het slachtoffer
worden besproken. Essentieel is verder dat het slachtoffer gedurende de
gesprekken wordt geleerd om het trauma anders te interpreteren. Een
traumatische gebeurtenis is uiteraard zeer onaangenaam, maar niet
meer dan dat. Veel PTSS-patiënten blijken er allerlei irrationele gedach-
ten op na te houden. Zo overdrijven ze, in gedachten, de ernst van het
trauma, voelen ze onnodig drukkende emoties zoals schaamte en
schuld, of denken ze te negatief over zichzelf, de (onveilige) wereld en de
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gevolgen van het trauma. Dergelijke subjectieve gedachten moeten wor-
den omgebogen tot een meer realistische visie op het meegemaakte
trauma. Het trauma moet in de juiste context worden geplaatst. Dat laat-
ste is het doel van een vrij recente behandelvorm, die cognitieve gedrags-
therapie wordt genoemd (Ehlers en Clark, 2000). Het moge duidelijk zijn
dat de bovenstaande doelen niet altijd worden bereikt in alledaagse ge-
sprekken met mensen die goedbedoeld informeren hoe het nu met het
slachtoffer is. Opgemerkt moet worden dat dergelijke onvoldoende ge-
structureerde gesprekken niet alleen therapeutische werking ontberen,
maar dat ze zelfs kunnen leiden tot een verergering van aanwezige klach-
ten (Littrell, 1998).

Een andere recentelijk geïntroduceerde therapie voor PTSS vult het
verwerken van het trauma op een mysterieuze manier in. Bij dit ‘Eye-
Movement Desensitisation and Reprocessing’ (EMDR) dient de patiënt
zich de traumatische gebeurtenis voor de geest te halen en ondertussen
de horizontaal op en neer gaande hand van de therapeut te volgen met
zijn ogen. Dit proces wordt zolang herhaald dat de patiënt geen angst-
reacties meer ervaart wanneer hij aan het trauma denkt. Vervolgens wor-
den positieve interpretaties door de therapeut aangeboden terwijl de
patiënt weer de ritmische bewegingen van de therapeut’s hand visueel
volgt. Deze behandeling lijkt te stoelen op allerlei obscure biologische
mechanismen, een veronderstelling die wordt gevoed door Shapiro, de
bedenkster van de techniek. De therapeutische werking van EMDR kan
echter ook worden verklaard met behulp van bekende mechanismen,
zoals uitdoving van angst door herhaalde imaginaire confrontatie (Arntz,
1995). Ongeacht de discussie over de wetenschappelijke status van en
het gebrek aan inzicht in het werkingsmechanisme achter EMDR, blijkt
deze interventie vrij succesvol in het bestrijden van PTSS symptomen
(Van Etten en Taylor, 1998).

Samengevat, de meest duurzame interventie bij PTSS is het (alsnog)
verwerken van het trauma. Dit houdt in dat de angstreactie naar aanlei-
ding van herinneringen moet verdwijnen en dat al te negatieve en irrati-
onele gedachten moeten worden weggenomen. Praten over het trauma
is een uiterst geschikte manier om deze beoogde veranderingen te be-
werkstelligen. Benadrukt moet echter worden dat praten een middel is
en geen doel: praten per se is niet therapeutisch en kan soms zelfs leiden
tot meer klachten.

Het verhoren van getraumatiseerde getuigen

Getuigen zijn belangrijk bij het oplossen van misdaden. Van oudsher
worden getuigen (waaronder ook slachtoffers kunnen worden gerekend)
gezien als ‘instrumenten’ die bijdragen tot het opsporen van de dader en
het samenstellen van bewijsmiddelen. De zakelijke attitude die het ge-
volg is van deze visie wordt echter niet geapprecieerd door getraumati-
seerde getuigen. Dergelijke getuigen vinden het belangrijk dat ze hun
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hele verhaal kunnen vertellen en dat ze serieus worden genomen. Ver-
hoorders kunnen echter slechts ten dele rekening houden met de wen-
sen van getuigen. Een getuigenverhoor is geen therapeutisch gesprek en
mag dat ook niet zijn, omdat in een therapeutisch gesprek waarheids-
vinding niet centraal staat (Rassin, 1999). Toch is het, om minstens twee
redenen, van belang dat verhoorders een middenweg weten te vinden
tussen een zakelijke benadering enerzijds en een slachtoffervriendelijke
aanpak anderzijds. Op de eerste plaats kan een te zakelijke benadering
leiden tot een verergering van klachten, omdat het voor het slachtoffer
pijnlijk is om de hele traumatische herinnering (weer) op te rakelen zon-
der dat daar empathisch op wordt gereageerd. In dit verband kan zelfs
worden gesproken van een secundaire traumatisering (Leij, Malsch e.a.,
1997). Ten tweede wordt een empathische benadering uiterst belangrijk
gevonden door getraumatiseerde getuigen, belangrijker zelfs dan het
oplossen van de zaak. Gebrek aan correcte bejegening door de verhoor-
ders leidt daarentegen tot afname van het vertrouwen in politie en justi-
tie, tot minder medewerkingsbereidheid in de toekomst en zelfs tot een
versterkte neiging om zelf crimineel gedrag te vertonen (Wemmers en
Winkel, 1997).

Een correcte bejegening houdt in geval van getraumatiseerde getuigen
onder meer in dat de getuige extra voorzichtig moet worden benaderd.
De getuige heeft meer dan gemiddeld behoefte aan uitleg over de inhoud
en duur van het verhoor, over de verdere procedure en over de motive-
ring van beslissingen die de verhoorder neemt (Leij e.a., 1997). Slachtof-
fers vinden het verder belangrijk om op de mogelijkheden van
slachtofferhulp en schadevergoeding te worden geattendeerd. Ook wil-
len ze op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen in hun zaak.
Hoewel deze aspecten eigenlijk vanzelfsprekend zijn en bovendien zijn
opgenomen in officiële richtlijnen, blijkt er in de praktijk nog niet altijd
even veel van terecht te komen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat veel ver-
hoorders hun gevoelens van afkeur (‘Als je ’s avonds laat zo gekleed gaat,
vraag je om problemen’) niet verbergen (Wemmers en Winkel, 1997).

Een opsporingsambtenaar die overweegt om een getraumatiseerd
slachtoffer als getuige te verhoren, doet er kortom verstandig aan vooraf
enkele belangen tegen elkaar af te wegen. Enerzijds kan die getuige rele-
vante informatie verschaffen. Daar staat echter tegenover dat het getrau-
matiseerde slachtoffer zelf geen of nauwelijks baat heeft bij het verhoor.
Zoals gezegd kan zelfs sprake zijn van verheviging van klachten, alsook
van ontevredenheidsgevoelens en een afkeer van justitie, indien de ver-
hoorder niet goed is voorbereid. Deze overwegingen zouden aanleiding
kunnen zijn om het getuigenverhoor uit of af te stellen, voor zover dat
recherchetechnisch mogelijk is. Overigens moet worden opgemerkt dat
er, twee kanttekeningen daargelaten, geen redenen zijn om te veronder-
stellen dat getraumatiseerde slachtoffers minder bruikbaar zijn als getui-
gen. De kanttekeningen betreffen op de eerste plaats de hierna te bespre-
ken kenmerken van traumatische herinneringen en op de tweede plaats
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de toestand van onaanspreekbaarheid en vergaande verwarring waarin
sommige slachtoffers vlak na het delict verkeren.

Behalve dat verhoorders extra voorzichtig moeten zijn wanneer ze
worden geconfronteerd met slachtoffers, is het van belang dat ze trach-
ten te voorkomen een oordeel te vormen over de geloofwaardigheid van
de getuigenverklaring op basis van misleidende parameters. Onderzoek
toont bijvoorbeeld aan dat verhoorders blanke aangeefsters van ver-
krachting eerder geloven dan zwarte vrouwen die een dergelijke aangifte
doen. Slachtoffers die huilen worden eerder geloofd dan ingehouden
slachtoffers, tenminste indien ze worden verhoord binnen zes maanden
na de vermeende misdaad. Wie beweert langer dan zes maanden gele-
den te zijn overvallen en daarbij (‘nog steeds’) huilt, wordt minder snel
geloofd dan iemand die dit zonder te huilen beweert (Wemmers en Win-
kel, 1997). Dergelijke indicatoren van geloofwaardigheid zijn weliswaar
ingeburgerd, maar absoluut niet diagnostisch (Veraart, 1997; Vrij, 1998).

Traumatische herinneringen

Herinneringen aan traumatische gebeurtenissen verschillen van neu-
trale en prettige herinneringen. Traumatische herinneringen kenmerken
zich door een combinatie van twee uitersten. Aan de ene kant rapporte-
ren mensen die een trauma beleefden vaak dat ze regelmatig last hebben
van intrusieve herinneringen (flashbacks) die als extreem realistisch en
intens worden beleefd. Deze flashbacks veroorzaken vaak ook weer de-
zelfde emoties en fysiologische reactie als ten tijde van het trauma (bij-
voorbeeld hevige angst, woede, hartkloppingen en zweten). Daar staat
tegenover dat voor andere aspecten van het trauma sprake is van om-
vangrijke amnesie. Traumatische herinneringen zijn dus deels beter
(lees: levendiger) dan normale herinneringen en deels slechter (lees: ge-
fragmenteerd, minder holistisch en minder toegankelijk). Deze paradox
heeft in de literatuur aanleiding gegeven voor de theorie dat verschil-
lende indrukken tijdens het trauma in verschillende, los van elkaar ope-
rerende geheugensystemen worden opgeslagen (Brewin, Dalgleish e.a.,
1996). De meest traumatische beelden zouden worden opgeslagen in een
deel van het geheugen dat niet onder bewuste controle staat, hetgeen
het optreden van intrusieve herinneringen en het uitblijven van integra-
tie in het ‘normale’ geheugen verklaart (Brewin, 2001).

Een andere, meer voor de hand liggende hypothese is dat de aandacht
van het slachtoffer door de extreme emoties sterk wordt geconcentreerd
op het meest bedreigende object in de omgeving (bijvoorbeeld het pis-
tool van de overvaller). Deze versterkte alertheid heeft echter als keer-
zijde dat een heleboel andere omgevingsdetails niet worden waargeno-
men en dus ook niet in het geheugen kunnen worden opgeslagen. Deze
attentional narrowing hypothese verklaart waarom getuigen van een
overval soms wel het wapen en de handen van de overvaller kunnen om-
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schrijven, maar niet weten welk hoofddeksel de dader droeg (Wessel,
1997).

Een derde verklaring voor de inconsistentie van traumatische herinne-
ringen is verdringing. Volgens de psychodynamische theorie zijn mensen
geneigd om traumatische herinneringen te verbannen naar het onbe-
wuste, met als gevolg dat ze totale amnesie voor het trauma ontwikkelen.
Deze visie wordt door veel therapeuten (zie Terr, 1993) nog steeds aange-
hangen, maar ligt onder wetenschappelijk vuur (Crombag en Merckel-
bach, 1996). Los van wetenschappelijke bezwaren tegen verdringing als
verklaring voor de fragmentatie van traumatische herinneringen, mag
niet uit het oog worden verloren dat PTSS niet wordt gekarakteriseerd
door totale, maar door partiële amnesie. Daarbij moet dan nog worden
opgemerkt dat het de perifere en relatief neutrale details zijn die worden
vergeten, terwijl de meest traumatische elementen van de herinneringen
niet vergeten worden maar veeleer meestal als flashbacks het bewustzijn
blijven binnendringen. Hoewel verdringing daarmee als verklaring voor
de karakteristieken van traumatische herinneringen lijkt uitgesloten,
wisten Wegner, Quillian e.a. (1996) er toch nog een mouw aan te passen.
Deze onderzoekers opperden de volgende hypothese. Verdringen werkt
niet, wie probeert om ergens niet aan te denken, is gedoemd er juist
meer aan te denken. In geval van een traumatische herinnering zijn het
vooral de meest emotionele aspecten van de gebeurtenis die het doelwit
worden van verdringingspogingen, met als gevolg dat juist die specifieke
elementen vaker in het bewustzijn opduiken. Deze onbedoelde ‘bevoor-
deling’ van bepaalde geïsoleerde beelden geschiedt ten koste van de her-
innering aan de totale gebeurtenis. Daarom worden traumatische herin-
neringen ervaren als een compilatie van losstaande schokkende beelden
in plaats van als een vloeiende ‘film’. Met die verklaring komen Wegner
e.a. aardig in de buurt van het idee dat verdringing de oorzaak is van de
specifieke kenmerken van traumatische herinneringen.

De intensiteit en intrusieve aard van een beperkt deel van traumati-
sche herinneringen doet sommigen vermoeden dat deze uitzonderlijk
betrouwbaar zijn. Normale herinneringen zijn onderhevig aan allerlei
vervormingen die zowel spontaan als onder invloed van post-event
(mis)information kunnen optreden (Crombag en Merckelbach, 1996).
Traumatische herinneringen zouden daarentegen niet beïnvloedbaar
zijn, omdat ze in een geïsoleerd gebied van het geheugen, als een soort
foto worden opgeslagen (Brewin, 2001). Er zijn echter aanwijzingen dat
ook traumatische herinneringen worden beïnvloed door latere informa-
tie en interpretatie, ondanks dat ze fotografisch echt en levendig lijken.
Bryant en Harvey (1998) onderzochten het geheugen van mensen die
een auto-ongeval hadden meegemaakt. Velen van hen rapporteerden
last te hebben van intrusieve intense flashbacks. Een deel van deze
proefpersonen bleek echter levendige flashbacks te hebben die in strijd
waren met de objectieve toedracht van het ongeval. Sommigen hadden
zelfs flashback terwijl ze bij het ongeval buiten bewustzijn waren geraakt.
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Waarheidsgetrouwe en foute flashbacks werden ervaren als even leven-
dig en bovendien bleken alle proefpersonen evenveel zekerheid en ver-
trouwen te koesteren als het ging om de accuraatheid van hun flash-
backs. Lipinski en Pope (1994) beschrijven enkele gevallen waarin
mensen werden behandeld vanwege PTSS. Die diagnose was mede ge-
steld op grond van de zeer levendige en intense herinneringen aan de
meegemaakte gebeurtenissen (waaronder het afbranden van een woning
en het meemaken van oorlogsgeweld). Achteraf kwam echter onomsto-
telijk vast te staan dat de traumatische gebeurtenissen nooit hadden
plaatsgevonden en dat de ‘herinneringen’ eraan in werkelijkheid zieke-
lijke fantasieën waren. De diagnose werd dan ook veranderd van PTSS in
obsessief-compulsieve stoornis.

Kortom, traumatische herinneringen verschillen van normale herinne-
ringen in de zin dat ze minder consistent en vloeiend zijn. Traumatische
gebeurtenissen worden herinnerd in de vorm van losstaande (vaak intru-
sieve) beelden, terwijl er tevens vrij uitgebreide hiaten in de herinnering
optreden. Mensen die getuigen en slachtoffers van traumatische gebeur-
tenissen verhoren dienen zich ervan bewust te zijn dat dergelijke hiaten
normale fenomenen zijn die niet moeten worden toegeschreven aan on-
wil tot medewerking van de verhoorde. Anderzijds mag aan de uiterst
levendigheid van traumatische herinneringen geen extra authenticiteit-
waarde worden toegekend.

Conclusie

Slachtoffers, maar ook andere getuigen van ernstige (gewelds)misdrijven
raken getraumatiseerd. Veel slachtoffers verwerken het trauma snel en
zelfstandig. Een deel van de slachtoffers ontwikkelt echter langdurigere
angstklachten die vaak voldoen aan de criteria voor PTSS. Politie-
functionarissen die slachtoffers als getuigen verhoren dienen erop te let-
ten dat ze zich correct en empathisch opstellen. Dit is van belang omdat
slachtoffers daar, meer dan niet-getraumatiseerde getuigen, prijs op stel-
len. Bovendien leidt een correcte behandeling tot meer vertrouwen in
politie en justitie. Verhoorders dienen zich er verder van bewust te zijn
dat hiaten in de herinnering aan het trauma frequent voorkomen en dat
die niet te wijten zijn aan de persoon van het slachtoffer, maar aan de
aard van traumatische herinneringen. De stelligheid waarmee slachtof-
fers hun verhaal doen, de levendigheid van hun traumatische herinne-
ringen en de emotionele manier van vertellen mogen door de verhoorder
niet worden opgevat als indicatie voor de waarheidsgetrouwheid van een
getuigenverklaring. Tot slot is het van belang dat verhoorders, slachtof-
fers en mensen in hun omgeving zich realiseren dat getuigenverhoren,
maar ook alledaagse korte gesprekjes over het trauma niet bijdragen aan
de verwerking van het trauma. Daarvoor zijn meer gestructureerde ge-
sprekken nodig, waarin centraal staat dat het slachtoffer het trauma in
het juiste perspectief leert te plaatsen. Ofschoon in een deel van de ge-
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vallen mensen uit de omgeving van het slachtoffer dergelijke diepgaande
gesprekken kunnen en willen voeren, kan men dat soort gesprekken vaak
het best toevertrouwen aan professionele hulpverleners.
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Bemiddeling in relatie tot het
strafproces
A.C. Spapens*

Bemiddeling in civiele of arbeidsrechtelijke geschillen kent een lange
traditie en vindt ook in zeer vele en verschillende hoedanigheden plaats.
Bemiddeling in samenhang met een strafrechtelijk vervolgbaar feit is
echter een veel recenter fenomeen, althans voor zover het de wettelijke
inbedding daarvan betreft. Tegelijkertijd staan bemiddelingsvormen
rondom het strafproces volop in de belangstelling, worden voortdurend
nieuwe initiatieven ontplooid en lijken ook de reeds bestaande mogelijk-
heden voor bemiddeling nog verre van uitgeput.

Schade- en conflictregeling door de politie en door justitiële instanties
vindt in Nederland voor een belangrijk deel plaats op basis van de Aan-
wijzing Slachtofferzorg. De politie en justitiële instellingen en ook de
Halt-bureaus kunnen op basis van de Aanwijzing Slachtofferzorg schade-
en conflictregeling toepassen. Op alle arrondissementsparketten zijn
inmiddels één of meer ‘schaderegelaars’ aangesteld. Daarnaast wordt op
diverse plaatsen in Nederland geëxperimenteerd met andere vormen van
bemiddeling tussen daders en slachtoffers van strafbare feiten. In een
aantal gemeenten is ervaring opgedaan met buurtbemiddeling. In deze
projecten proberen onafhankelijke bemiddelaars alledaagse conflicten
op te lossen. Ook lopen op sommige plaatsen projecten herstel-
bemiddeling. Het uitgangspunt daarvan is het verwerkingsproces van
het slachtoffer te bevorderen door contact te leggen met de dader. Tot
slot heeft enkele jaren geleden ook een experiment plaatsgevonden met
strafrechtelijke dading.

Afbakening van het onderwerp

Deze bijdrage biedt een kort overzicht van vormen van bemiddeling die
in Nederland voor, tijdens en na het strafproces worden toegepast. An-
dere bemiddelingsvormen, zoals bijvoorbeeld geschillenbehandeling in
het arbeidsrecht of bemiddeling rondom echtscheidingen vallen daar
derhalve niet onder. Tevens voert het te ver om in het bestek van dit arti-
kel een uitputtend overzicht te geven van alle initiatieven die in Neder-
land zijn genomen waarbij een vorm van bemiddeling tussen dader en
slachtoffer wordt toegepast. Navolgend worden drie hoofdvormen van

* De auteur is als senior-onderzoeker op het terrein van criminaliteit en veiligheid verbonden
aan IVA Tilburg, instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek gelieerd aan de
Katholieke Universiteit Brabant.
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bemiddeling in relatie tot het strafproces onderscheiden, namelijk:
schaderegeling, conflictregeling en herstelbemiddeling.
– Schaderegeling heeft tot doel een financiële of materiële vergoeding te
bewerkstelligen van schade die is ontstaan als gevolg van een strafbaar
feit, waarbij de dader aan het slachtoffer betaalt. Schaderegeling vindt
plaats door de politie en door justitiële instanties.
– Conflictregeling of -bemiddeling heeft tot doel een (duurzame) oplos-
sing van een conflict tussen twee partijen te bereiken. Een strafbaar feit
kan reeds hebben plaatsgevonden, maar het is ook mogelijk dat door
bemiddeling juist voorkomen wordt dat (ernstiger) delicten volgen.
Conflictregeling of -bemiddeling kan zowel door politie, justitiële instan-
ties als door onafhankelijke partijen worden toegepast.
– Herstelbemiddeling heeft primair het bevorderen van het verwerkings-
proces van het slachtoffer, of het wegnemen van angstgevoelens tot doel.
Ook voor de dader kan herstelbemiddeling positief werken. Door te leren
om te gaan met schuldproblematiek kan diens reïntegratie in de samen-
leving mogelijk worden bevorderd. Herstelbemiddeling vindt plaats door
de politie en onafhankelijke partijen.

Een belangrijke vraag is wat precies onder bemiddeling moet worden
verstaan. De begrippen schaderegeling, conflictregeling en bemiddeling
worden in de Nederlandse context vaak in één adem gehanteerd. Inter-
nationaal wordt bemiddeling, ofwel mediation echter vooral in verband
gebracht met conflictbemiddeling, waarbij de bemiddelaar of mediator
onafhankelijk dient te zijn. Schade- en conflictregeling op basis van de
Aanwijzing Slachtofferzorg wordt door buitenlandse strafrechts-
deskundigen derhalve vaak niet beschouwd als een vorm van bemidde-
ling, omdat de politie of het openbaar ministerie hierin immers nadruk-
kelijk het belang van het slachtoffer vertegenwoordigen. De laatste jaren
wordt door het ministerie van justitie het begrip ‘regeling’, gehanteerd
om dit verschil aan te geven. In dit overzicht wordt dan ook bewust ge-
bruik gemaakt van het onderscheid tussen ‘regeling’ en ‘bemiddeling’.

Maatschappelijke en strafrechtelijke ontwikkelingen in relatie
tot bemiddeling

De toegenomen aandacht voor de positie van het slachtoffer in het straf-
proces en allerlei vormen van bemiddeling heeft diverse achtergronden.
In het strafrecht heeft zich ten eerste in de laatste decennia steeds meer
een integrale benadering van delict, dader en slachtoffer ontwikkeld. In
de naoorlogse periode heeft een rehabilitatief en meer dadergericht sys-
teem ingang gevonden en werd de tot dan toe dominante repressieve
benadering vervangen. Straf staat in dit model niet meer op zichzelf
maar dient een functie te hebben bij de maatschappelijke herintegratie
van de dader. Criminaliteit wordt (niet in de laatste plaats) gezien als on-
derdeel van een bredere sociale problematiek. Vrijheidsstraffen worden
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het strengst toegepast op recidivisten. De dader of verdachte is degene
waarop de autoriteiten zich richten, als tegenstrever van het justitieel
systeem en de samenleving (Aertsen en Van Garsse, 1996).

Sinds de jaren zeventig verandert dit beeld echter en krijgt het slacht-
offer een belangrijker rol binnen het strafproces. Met name de emanci-
patiebeweging heeft hierop een aanzienlijke invloed gehad. In veel lan-
den, waaronder Nederland, vormen zedenmisdrijven dan ook het
startpunt van de aandacht voor een goede bejegening van het slachtoffer
en adequate informatievoorziening. Later zijn deze eisen verbreed naar
in principe alle delicten. De toepassing van verschillende bemiddelings-
vormen tussen delinquent, benadeelde en diens omgeving is van deze
integrale benadering eveneens een onderdeel gaan vormen. Het slacht-
offer profiteert immers directer van vergoeding van de schade dan van
een veroordeling van de dader.

In de tweede plaats is het beleidsmatige denken ook verschoven van
vooral repressief naar meer preventief en pro-actief. Het uitgangspunt
van de politie en voor justitiële instellingen is sinds begin jaren tachtig
dat criminaliteit in de eerste plaats voorkomen moet worden. Tevens
dient zo vroegtijdig mogelijk te worden ingegrepen als problemen toch
ontstaan. Deze ontwikkeling vloeit voort uit de sterke groei van het
criminaliteitsprobleem vanaf begin jaren tachtig, een groei die grote
werkdruk voor politie en Justitie tot gevolg had. De aanpak van criminali-
teit wordt een bredere verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld ook de ge-
meente, hulpverleningsinstellingen, scholen en niet in de laatste plaats
de burger zelf spelen daarbij een rol.

Deze uitgangspunten lopen parallel met een toenemende focus op
zelfredzaamheid en zelfregulering. Dit gebeurt enerzijds uit
bezuinigingsoverwegingen, maar ook vanuit het groeiende besef dat de
overheid steeds minder een beroep op wet- en regelgeving kan doen om
zaken te realiseren. Duurzamere oplossingen worden vooral bereikt als
de betrokken partijen er zelf uitkomen, overigens binnen de (procedu-
rele) kaders die de overheid vaststelt. Op allerlei beleidsterreinen worden
met wisselend succes convenanten afgesloten waarin de betrokken par-
tijen hun afspraken vastleggen. Conflict- en schaderegeling passen hier
uitstekend binnen, zowel door de pro-actieve werking als vanuit het oog-
punt van het vergroten van de zelfredzaamheid van de burger (Spapens,
2000).

Tot slot is rouw- en verwerkingsproblematiek een onderwerp waarover
in de loop der tijd meer openheid is ontstaan. Dit heeft echter een twee-
ledig karakter: aan de ene kant is rouw uit de taboesfeer gehaald, het-
geen zich bijvoorbeeld uit in het steeds persoonlijker karakter van uit-
vaarten. Dit betekent echter nog niet dat mensen ook beter de
confrontatie aandurven met verlies, lijden en rouw (Van den Akker,
2000). Hoe dat ook zij, er lijkt een toenemende behoefte te zijn aan initia-
tieven die het verwerkingsproces van slachtoffers ondersteunen.
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Schaderegeling

De mogelijkheden tot schaderegeling tussen dader en slachtoffer binnen
het strafproces zijn sinds 1995 geformaliseerd en liggen vast in de Aan-
wijzing Slachtofferzorg. Voorheen had het slachtoffer in de meeste geval-
len slechts de mogelijkheid via een civiele procedure schadevergoeding
te krijgen. Deze optie bestaat nog steeds, maar ook de mogelijkheden tot
schaderegeling als onderdeel van het strafproces zijn sindsdien sterk uit-
gebreid. De Aanwijzing Slachtofferzorg betreft zowel de politie als de jus-
titiële instellingen en zij kan tevens betrekking hebben op de Halt-
afdoening.

Op basis van de Aanwijzing Slachtofferzorg kan de politie directe
schaderegeling toepassen bij de afhandeling van problemen die zij in de
dagelijkse praktijk tegenkomt. Soms kan, wanneer op straat een feit is
geconstateerd, onmiddellijk een financiële regeling worden getroffen
tussen dader en slachtoffer. Dit worden de ‘boter-bij-de-vis’-zaken ge-
noemd. Dit type zaken krijgt geen verder vervolg, maar daarvoor moet
uiteraard wel worden voldaan aan bepaalde criteria. Het schadebedrag
kan relatief fors zijn (tot enkele duizenden guldens), maar het mag uiter-
aard niet gaan om in strafrechtelijke zin zwaardere feiten. Het is onbe-
kend hoeveel zaken de politie jaarlijks op deze wijze bemiddelt, aange-
zien daarvan geen registratie wordt bijgehouden.

Wanneer sprake is van een zwaarder strafbaar feit en het Openbaar
Ministerie wordt ingeschakeld, komen diverse andere mogelijkheden
aan de orde. Als het feit relatief licht is kan schaderegeling eveneens vol-
staan om de zaak volledig af te handelen. Anders gezegd: wanneer de
dader de schade op tijd vergoedt volgt geen verdere strafrechtelijke actie.
Wanneer hij in gebreke blijft kan de zaak echter alsnog een vervolg krij-
gen (de zogenaamde ‘stok-achter-de-deur’). De parketten gaan hiermee
op verschillende manieren om. In sommige arrondissementen wordt de
dader in alle gevallen gedagvaard, maar deze dagvaarding wordt inge-
trokken wanneer tijdig de schade is vergoed. Dit gebeurt om extra druk
op de dader uit te oefenen. In andere arrondissementen wacht men ech-
ter eerst de reactie van de dader af, voordat eventueel nadere actie volgt.

Met schaderegeling is vanaf 1993 in experimentele vorm gestart op
enkele parketten. Het bereiken van een zeker automatisme binnen het
justitiële apparaat om de dader schadevergoeding te laten betalen
vergde de nodige tijd. Ook nu nog kan op dat vlak verbetering worden
bereikt. Het heeft tevens tot begin 1999 geduurd voordat de laatste ar-
rondissementen een schaderegelaar aanstelden. Per jaar worden per ar-
rondissement gemiddeld enkele honderden zaken volledig via schade-
regeling afgehandeld. Dit heeft echter meer te maken met de
beschikbare uitvoeringscapaciteit (1 à 2 FTE per arrondissement) dan
met het potentiële aanbod van geschikte zaken. Incidenteel wordt ook
via de projecten Justitie in de Buurt (JIB), die in enkele grotere steden
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lopen, schaderegeling toegepast (voor de evaluatie van de schadevergoe-
ding zie de bijdrage van Van Erp en Verberk in dit nummer).

Wanneer sprake is van een zwaarder strafbaar feit, waarbij het open-
baar ministerie wel strafvervolging instelt is eveneens schaderegeling
mogelijk. Het slachtoffer kan zich dan voegen in het strafproces. De rech-
ter legt dan naast een andere straf (bijvoorbeeld detentie) eventueel ook
een schadevergoedingsmaatregel op. Bij sommige parketten is de afwik-
keling daarvan eveneens de taak van de schaderegelaar, soms wordt deze
maatregel echter uitgevoerd door het Centraal Justitieel Incassobureau
(CJIB).

Buiten de politie en het O.M. zijn er nog enkele situaties waarin
schaderegeling op basis van de Aanwijzing Slachtofferzorg kan plaatsvin-
den. In de eerste plaats kent ook de Halt-afdoening (gericht op jeugdi-
gen) een beperkte mogelijkheid om schade te regelen tussen dader en
slachtoffer. Deze wordt doorgaans toegepast als onderdeel van het op-
voedkundige en preventieve element dat met de Halt-afdoening wordt
beoogd. Het vergoeden van de schade staat derhalve vrijwel nooit op
zichzelf, maar vindt plaats naast een (taak-)straf of een correctief ge-
sprek. Het laten vergoeden van de schade door de jeugdige dader kan
bijvoorbeeld zorgen voor een beter besef van de waarde van bepaalde
goederen. Eén en ander moet dan wel realistisch blijven in relatie tot de
leeftijd en draagkracht van de dader. Het is tevens nadrukkelijk de be-
doeling dat de dader zelf de schade betaalt en bijvoorbeeld niet diens
ouders.

Tot slot vond schaderegeling plaats binnen een inmiddels beëindigd
experiment met strafrechtelijke dading. Het uitgangspunt van dading
was dat dader en slachtoffer, begeleid door een zogenaamde dadings-
functionaris (in dienst van het parket), een overeenkomst sloten om tot
genoegdoening te komen. De afspraken hoefden niet beperkt te blijven
tot schadevergoeding: ook schriftelijke excuses, reparatie van aange-
richte schade of andere afspraken behoorden tot de mogelijkheden.
Hoewel de methodiek van strafrechtelijke dading op zichzelf levensvat-
baar bleek heeft deze geen zelfstandig vervolg gekregen. De belangrijkste
reden was dat het verschil met de reeds bestaande schade- en conflict-
regelingsmogelijkheden te klein was. Uitgebreidere afspraken tussen da-
der en slachtoffer zijn ook binnen de Aanwijzing Slachtofferzorg moge-
lijk, hoewel daarvan in de praktijk (nog) weinig gebruik wordt gemaakt.
Op de achtergrond speelt daarbij de discussie of Justitie zich zo vergaand
moet, of op zinvolle wijze kan, bemoeien met de oplossing van geschil-
len tussen daders en slachtoffers, buiten het strafproces om (Spapens en
Rebel, 1999). Deze vraag komt overigens ook verderop in dit artikel nog
aan de orde als het gaat om conflictregeling op de parketten.

Schaderegeling binnen het strafproces beperkt zich uiteraard tot die
gevallen waarbij een dader bekend is. Wanneer dat niet het geval is dient
het slachtoffer terug te vallen op zijn of haar normale verzekeringen. In
het specifieke geval van slachtofferschap van een geweldsmisdrijf met
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ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg, kan echter ook nog een aan-
vraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven worden ingediend. Dit is
onafhankelijk van de vraag of de dader bekend is of niet. Strikt genomen
gaat het daarbij echter niet om een zo volledig mogelijke vergoeding,
maar om een tegemoetkoming. Dit fonds kan een uitkering toekennen
wanneer de zaak aan een aantal wettelijk vastgestelde criteria voldoet.
De gevolgen van het misdrijf moeten bijvoorbeeld ernstig zijn. Ook mag
het slachtoffer niet reeds op andere wijze vergoeding voor dezelfde
schade hebben ontvangen (Wergens, 1999).

Conflictregeling

Conflictregeling is een tweede bemiddelingsvorm die voor, tijdens en na
het strafproces wordt toegepast. De Aanwijzing Slachtofferzorg biedt
eveneens de ruimte aan politie en justitie om in conflicten te bemidde-
len waarbij een strafbaar feit is gepleegd. Uiteraard geldt daarbij wel dat
het niet mag gaan om ernstige delicten in strafrechtelijke zin, of wanneer
de gevolgen ernstig zijn. In de praktijk is de politie de instantie die het
meest te maken krijgt met conflictsituaties waarbij bemiddeling kan
worden toegepast. Het openbaar ministerie bemiddelt meer incidenteel
in conflicten. Daarnaast vindt in sommige gemeenten buurtbemiddeling
plaats.

De politie bemiddelt in tal van hoedanigheden in conflicten. Conflict-
regeling vormt in de eerste plaats natuurlijk een belangrijk onderdeel
van het dagelijkse assistentiewerk. Politiemensen zetten zich echter ook
daarbuiten vaak in wanneer er conflicten aan de orde zijn. Het kan dus
zowel gaan om het oplossen van een incident als om pogingen duurza-
mere oplossingen van problemen te bewerkstelligen.

Een van de veronderstellingen die gelden ten aanzien van conflict-
regeling is dat wanneer een probleem ontstaat bij voorkeur zo snel mo-
gelijk moet worden geprobeerd daarin te bemiddelen. De politie heeft als
voordeel dat zij vaak als eerste ter plaatse is wanneer een conflict zich
voordoet. Het leeuwendeel van de conflicten waarmee de politie gecon-
fronteerd wordt betreft burenruzies of relatieproblemen. In veel gevallen
kan de politie de gemoederen sussen. Het bereiken van duurzamere op-
lossingen in dit type conflicten is voor de politie echter doorgaans moei-
lijk vanwege de onmogelijkheid daarin de nodige tijd te investeren. De
oplossing daarvoor wordt gezocht door de invoering van protocollen die
de inschakeling van andere instanties, bijvoorbeeld justitie, hulpverle-
ning of de reclassering garandeert. De politie tracht met name relatie-
conflicten of ‘huiselijk geweld’ op deze wijze aan te pakken.

Conflictregeling hoeft zich niet te beperken tot personen, maar het kan
ook gaan om problemen tussen groepen. Een voorbeeld is een geval van
overlast veroorzaakt door een groep jongeren. Een politieman was aan-
wezig bij een bijeenkomst van buurtbewoners over deze kwestie.
Toevalligerwijs liep de betrokkene, die de vergadering eerder verliet, nog
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diezelfde avond tegen deze groep jongeren aan. Hij besloot ter plekke
aan hen te vragen of zij naar de buurtvergadering wilden komen om met
de buurtbewoners te praten en wist dit contact ook tot stand te brengen.

Soms moet de politie echter noodgedwongen conflicten door bemid-
deling proberen op te lossen, ook wanneer dit vanuit juridisch oogpunt
niet gewenst is. In plattelandsgemeenten kunnen vechtpartijen in het
uitgaanscircuit vaak alleen door conflictmanagement worden gesust. De
opgeroepen eenheid staat er meestal alleen voor omdat assistentie van-
wege aanrijtijden of beperkte beschikbaarheid pas na lange tijd ter
plaatse kan komen. De betrokken politiemensen rest weinig anders dan
de partijen ‘plat te praten’ omdat repressief optreden vaak het risico in-
houdt dat het aanwezige publiek zich massaal tegen de politie keert. Het
netto resultaat is dat in dit soort gevallen de daders vaak niet worden
aangehouden.

Wanneer sprake is geweest van een strafbaar feit waarbij het openbaar
ministerie is ingeschakeld, bestaat binnen de Aanwijzing Slachtofferzorg
in principe de mogelijkheid om conflictregeling toe te passen. Op de
meeste parketten vindt dit echter slechts incidenteel plaats. Uitzonde-
ring hierop is het arrondissement Almelo, waar deze bemiddelingsvorm
reeds langere tijd ingeburgerd is.

Op de parketten wordt weinig aan conflictregeling gedaan omdat de
daarvoor primair verantwoordelijke schaderegelaars de tijd ontbreekt.
Zij hebben het al druk genoeg met schaderegeling en de meer bewerke-
lijke en tijdsintensievere conflictregelingen blijven hierdoor liggen. Bin-
nen de parketten is echter ook discussie over de vraag of men conflict-
regeling moet toepassen. Voorstanders wijzen op de grotere preventieve
werking die uitgaat van conflictregeling, zeker in kwesties waarbij dader
en slachtoffer met elkaar bekend zijn. Tegenstanders zijn van mening dat
deze conflicten juist door de politie of hulpverleners moeten worden be-
middeld en zijn huiverig voor mogelijke grensvervaging tussen hulpver-
lening en Justitie.

Buurtbemiddeling is in een aantal gemeenten in Nederland mogelijk
wanneer sprake is van conflicten waarin politie of justitie niet kunnen
bemiddelen. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van de hiervoor ge-
schetste problemen, maar het kan ook te maken hebben met het feit dat
er geen strafbaar feit is gepleegd. Ook zonder (ernstige) strafbare feiten
kunnen partijen, bijvoorbeeld buren, elkaar echter jarenlang het leven
zuur maken. Door bemiddeling kunnen deze problemen mogelijk wor-
den opgelost, of kan escalatie worden voorkomen. Een bijkomende ge-
dachte is dat ook de kwaliteit van de buurt als geheel kan worden verbe-
terd door burenproblemen vroegtijdig aan te pakken. In de eerste plaats
beoogt de bemiddeling het herstel van de communicatie, maar uiteinde-
lijk is het doel te komen tot afspraken tussen de betrokkenen. De rol van
de bemiddelaar is dit proces te begeleiden, niet de problemen op te los-
sen. De onafhankelijkheid van de bemiddelaar is derhalve van groot be-
lang. Een evaluatie van het project buurtbemiddeling laat zien dat in
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tweederde deel van de aangemelde gevallen een positieve bijdrage aan
de oplossing van het conflict kon worden bereikt. Cijfers laten tevens
zien dat verreweg het grootste deel van de bemiddelingen betrekking
heeft op geluidsoverlast (Peper e.a., 1999).

Herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling is een wat afwijkende vorm van bemiddeling, die
echter sterk in belang lijkt toe te nemen. Het woord ‘bemiddeling’ is hier
wellicht zelfs te zwaar. Doorgaans gaat het erom een contact tussen da-
der en slachtoffer tot stand te brengen. Het initiatief kan zowel van het
slachtoffer als de dader uitgaan. Het slachtoffer of diens nabestaanden
kunnen hun vragen kwijt, de dader kan bijvoorbeeld spijt willen betui-
gen. In de praktijk vindt deze bemiddelingsvorm echter niet plaats aan
de hand van vaste procedures.

Een onderscheid kan echter worden gemaakt tussen naar verhouding
lichtere delicten (in strafrechtelijke zin) en voorvallen waarbij de gevol-
gen, in termen van fysiek of psychisch letsel, ernstig zijn. Het gaat door-
gaans om delicten die de integriteit van het slachtoffer ernstig hebben
geraakt. Herstelbemiddeling vindt plaats door de politie, maar ook door
onafhankelijke betrokkenen.

De politie is de eerste instantie die herstelbemiddeling toepast. Dit
gebeurt zowel incidenteel als structureel. Dit type bemiddeling kan vaak
voortkomen uit een vraag van een individuele dader of slachtoffer aan
een politiemedewerker die vervolgens het initiatief neemt om beide par-
tijen met elkaar in contact te brengen. Meer structureel is bijvoorbeeld in
de politieregio Midden- en West-Brabant (Tilburg) gestart met een
bemiddelingsproject dat is gericht op jongeren.

In de politieregio Groningen (Ter Apel) worden ‘slachtoffer-dader-
confrontaties’ georganiseerd. In groepsbijeenkomsten krijgen slachtof-
fers de gelegenheid om van gedachten te wisselen met de dader. Daarbij
gaat het om specifieke delicten zoals serie-inbraken (met één dader en
meerdere slachtoffers).

Deze projecten zijn vooral gericht op delicten die minder ernstig letsel
tot gevolg hebben gehad. Het doel is dan ook vaker het wegnemen van
de angstgevoelens die het slachtoffer voor de dader heeft, dan specifieke
rouwverwerking. Slachtoffers van een inbraak zijn bijvoorbeeld bang
voor herhaling en vragen zich af waarom de dader nu juist hun huis heeft
uitgekozen. In andere gevallen hebben slachtoffers een beeld van de da-
der dat tot ‘monsterachtige’ proporties is uitgegroeid. Een confrontatie
kan dan tot gevolg hebben dat dit beeld reëler wordt, de dader blijkt dan
plotseling ook maar een mens. Een gedachtenwisseling met de dader
kan ook een vorm van genoegdoening opleveren, het slachtoffer heeft
voor het eigen gevoel ‘iets terug te kunnen doen’. Sommige wetenschap-
pers veronderstellen zelfs dat dit het slachtoffer meer oplevert dan bij-
voorbeeld schadevergoeding door de dader (Davies e.a., 1995).
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Wanneer er sprake is geweest van een voorval met zeer ernstige gevol-
gen is bevorderen van het verwerkingsproces van het slachtoffer het pri-
maire doel. De dader kan echter ook het initiatief nemen vanuit een op-
rechte wens tot spijtbetuiging. Een geslaagd contact met het slachtoffer
kan dan een bijdrage leveren aan de verwerking van schuldgevoelens en
een betere reïntegratie in de samenleving. Vaak geschiedt dit type be-
middeling niet ‘zichtbaar’, omdat het buiten een officieel kader gebeurt.
De politie krijgt vaak het eerste verzoek van een slachtoffer of dader. Hoe
daarmee vervolgens wordt omgegaan is echter afhankelijk van de reactie
van de betrokken politiemedewerker of diens leidinggevende. Legt de
politiemedewerker bijvoorbeeld alleen het contact of speelt hij of zij ook
een ‘bemiddelaarsrol’ wanneer dader en slachtoffer elkaar daadwerkelijk
ontmoeten?

Deze ongestructureerdheid houdt bepaalde risico’s in. Een contact tus-
sen dader en slachtoffer kan ook averechts werken, bijvoorbeeld wan-
neer de dader volstrekt geen begrip kan opbrengen voor het slachtoffer.
Daders van een verkeersongeluk die destijds onder invloed van alcohol
waren kunnen bijvoorbeeld blijven volhouden niets verkeerds te hebben
gedaan. Wanneer het contact tot stand komt voordat het strafproces is
afgerond en de dader spijt heeft betuigd, kan bijvoorbeeld ook een advo-
caat daarvan proberen misbruik te maken door een lagere straf te vra-
gen. Advocaten kunnen hun cliënten om die reden zelfs aansporen dit
contact te zoeken. Het zou dan ook wenselijk zijn dat de randvoorwaar-
den waaronder herstelbemiddeling kan plaatsvinden duidelijker worden
uitgewerkt.

In Nederland loopt slechts één project herstelbemiddeling, in het res-
sort Den Haag, waar de bemiddelaars getraind zijn in dit type bemidde-
ling en waar volgens een specifieke methodiek wordt gewerkt (zie de bij-
drage van Frijns in dit nummer). Dit project is vooral gericht op
misdrijven met ernstige gevolgen. In bijna een kwart van de aangemelde
gevallen is sprake geweest van een misdrijf met dodelijke afloop. Het ini-
tiatief tot de bemiddeling ligt in meer dan de helft van de gevallen bij de
dader, zo laten cijfers zien (Spapens, 2000).

De bemiddeling kan verschillende uitkomsten hebben. Er is sprake
van bemiddeling wanneer bij één of meerdere gelegenheden een feite-
lijke ontmoeting tussen de partijen tot stand is gebracht, met positief
resultaat. Dit gebeurt wanneer de betrokkenen zelf de behoefte aan een
gesprek hebben aangegeven. De bemiddelaar praat eerst afzonderlijk
met de partijen en tijdens de ontmoeting treedt de bemiddelaar op als
gespreksleider. De tweede mogelijke uitkomst is een indirecte bemidde-
ling (pendelmediation). In dit geval vinden alleen de gesprekken met de
partijen afzonderlijk plaats. Er komt dan geen ontmoeting tot stand,
maar via de bemiddelaar kan wel informatie-uitwisseling worden gerea-
liseerd. Tot slot is ook een positieve ervaring mogelijk. In dat geval werkt
de tweede partij niet mee, maar is de aanmelder wel de mogelijkheid ge-
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boden de gebeurtenis voor zichzelf op een rij te zetten (Barlingen e.a.,
2000).

De toekomst van bemiddeling voor, tijdens en na het strafproces

Bemiddeling in relatie tot het strafproces blijft ook de komende jaren een
terrein dat sterk in ontwikkeling is. Zoals beschreven zijn veel
bemiddelingsvormen het projectmatige stadium nog lang niet voorbij. In
de Nederlandse praktijk is er, afgezien van schaderegeling op basis van
de Aanwijzing Slachtofferzorg, nog geen sprake van een structureel, lan-
delijk dekkend aanbod.

Zowel organisatorisch als inhoudelijk ligt nog een aantal fundamentele
vragen voor. Organisatorisch moet bijvoorbeeld de vraag worden beant-
woord hoe de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van politie, justitie
en andere instanties bij verschillende vormen van bemiddeling moet
zijn. Is de politie bijvoorbeeld de eerst aangewezen instantie? Wat moet
de rol van het openbaar ministerie zijn? Kunnen de nieuwe geïnte-
greerde loketten slachtofferinformatie bijvoorbeeld op termijn ook een
breed aanbod aan bemiddelingsvormen gaan verzorgen? Of moet be-
middeling, zoals de Raad van Europa in een richtlijn stelt, juist voorbe-
houden worden aan een onafhankelijk orgaan?

Inhoudelijk is het bijvoorbeeld de vraag welke vorm van bemiddeling
op termijn het meeste oplevert in termen van genoegdoening voor of
erkenning van het slachtoffer. Kan worden volstaan met schaderegeling
of levert juist een confrontatie met de dader meer op? Moet de hoogte
van een schadevergoeding worden gemaximaliseerd of moet vooral de
kans dat de dader deze ook daadwerkelijk kan betalen zo groot mogelijk
zijn? In elk individueel geval zal de behoefte van het slachtoffer anders
zijn en maatwerk gewenst. Elke bemiddelingsvorm kan in een specifiek
geval de meest adequate zijn. Om maatwerk te kunnen leveren is de rea-
lisatie van een toegankelijk, helder en gestructureerd aanbod van
bemiddelingsvormen een taakopdracht voor alle betrokken instanties.
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Herstelbemiddeling in de
praktijk
Uitzicht door inzicht

J. Frijns*

Herstelbemiddeling is een samenwerkingsproject van de Vereniging
Slachtofferhulp Nederland en de Stichting Reclassering Nederland met
als doel slachtoffers en daders van een delict op vrijwillige basis samen te
brengen opdat zij ook met elkaar het delict en de gevolgen daarvan kun-
nen bespreken. Op initiatief van de reclassering is dit project, dat volle-
dig wordt gesubsidieerd door het ministerie van justitie, in augustus 1997
gestart als pilot in het arrondissement Den Haag en na een jaar uitge-
breid naar het arrondissement Rotterdam. De uitvoering geschiedt door
daartoe opgeleide mediators aanvankelijk in één gedeelde formatie-
plaats van Slachtofferhulp en reclassering.

Herstelbemiddeling vindt doorgaans plaats nà de veroordeling en is
gericht op een positieve stimulans in de verwerking van het delict voor
het slachtoffer en de dader. In de visie van herstelbemiddeling wordt een
delict gedefinieerd als een conflict tussen mensen waarbij bemiddeling
voor beiden een positieve betekenis moet hebben. Het gaat om ernstige
tot zeer ernstige delicten met een min of meer onverwachte aanloop
waarbij sprake is van een dader en een persoonlijk slachtoffer.

In het voorjaar van 2000 is een tussenevaluatie uitgevoerd. Op basis
van de resultaten is met ingang van 1 januari 2001 een tweede project
gestart in het ressort Den Bosch en werden de activiteiten in het eerste
project uitgebreid tot het gehele ressort Den Haag.

In de periode augustus 1997 tot augustus 2000 zijn er 146 aanvragen
tot bemiddeling geweest. De helft van deze aanvragen leverde een posi-
tief resultaat op. Positief in de betekenis dat een daadwerkelijke ontmoe-
ting tussen slachtoffer en dader heeft plaatsgevonden of dat de gesprek-
ken met de partijen afzonderlijk hebben plaatsgevonden (indirecte
bemiddeling of pendelmediation). In dat laatste geval brengt de bemid-
delaar informatie en indrukken naar de dader en het slachtoffer over.
Van een positief resultaat is ook sprake wanneer de tweede partij niet
mee werkt – uit boosheid of omdat men de gebeurtenis achter zich gela-
ten heeft – maar de aanmelder wel de gelegenheid aangrijpt om de zaken
op een rij te zetten. Het slachtoffer of de dader heeft in dat geval de be-
slissing genomen om stappen te ondernemen om zelf verantwoordelijk-
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heid te nemen voor de verwerking van de gebeurtenis en daarmee voor
een meer betekenisvolle voortgang van zijn leven.

Bij de andere helft komt het niet tot een noemenswaardige positieve
ervaring. Of de aanmelders worden in de intake-fase afgewezen omdat
zij niet aan de criteria voldoen of zij trekken zelf hun aanvraag in.

In dit artikel geef ik eerst aan welke motieven, belangen en verwach-
tingen de daders en slachtoffers hebben om een bemiddelingsgesprek
aan te gaan. Tevens geef ik aan dat de intakegesprekken van groot belang
zijn om een geslaagde ontmoeting te arrangeren. Om een indruk te ge-
ven hoe de daadwerkelijke ontmoeting verloopt, bespreek ik vervolgens
twee casussen waaruit blijkt dat de slachtoffers heel uiteenlopend kun-
nen reageren op de confrontatie met de dader. Daarbij worden einige
kernmomenten uit de dialoog letterlijk weergegeven.

Waarom een bemiddeling?

De motieven van mensen, slachtoffer en dader, om elkaar te willen ont-
moeten, zijn zeer divers. Ze verschillen per individu, delict en omstan-
digheid. In de praktijk betekent dit dat een goede afstemming van de in-
dividuele motieven en de betreffende delicten/conflicten slechts in een
betrekkelijk klein aantal van de aanvragen haalbaar is. Het lijkt soms een
toevalstreffer als slachtoffer en dader op één bepaald tijdstip op een
open wijze met elkaar in contact willen treden. Maar hoe moeilijk de af-
stemming ook is, het gaat steeds om op de persoon gerichte delicten ge-
pleegd door bekende èn bekennende daders.

Verheldering van de motieven, afstemming van de doeleinden op el-
kaar en communicatie hierover is het belangrijkste onderdeel van het
intakeproces. Naast het gezamenlijke doeleind van de deelnemers: ver-
werking en loslaten van slachtofferschap of daderschap, heeft ieder één
of meerdere verwachtingen van het bemiddelingsgesprek. Deze zijn af-
hankelijk van de ernst van het delict, de mate van verwerking, de per-
soonlijkheid van ieder van de betrokkenen, de maatschappelijk en le-
vensbeschouwelijke omstandigheden, en de tijdsduur gelegen tussen het
delict en de eventuele ontmoeting.

Of er een bemiddeling aangegaan wordt hangt af van de afweging van
de haalbaarheid, de juiste timing en het vertrouwen dat de bemiddelaar
tijdens de intake – als bruggenbouwer – met beide partijen heeft kunnen
opbouwen.

Verschillende belangen

Een belangrijk psychologisch verschil tussen slachtoffer en dader betreft
het proces van verwerking. Een slachtoffer ervaart meestal een lijdens-
druk waarbij de emoties, de herinnering en herbelevingen een belang-
rijke rol spelen. Delicten met een grote emotionele impact worden door
de herinnering aan die angstige beleving ingekleurd, zo ook het beeld
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over de veroorzaker daarvan. Tegen deze context ontstaan vragen over de
toedracht, of verwijten naar aanleiding van de gevolgen. Per
verwerkingsfase kunnen door een slachtoffer andere doeleinden en ver-
wachtingen aan een eventuele ontmoeting gesteld worden. De lijdens-
druk is mede gebaseerd op de onomkeerbaarheid van het delict, het ge-
voel van onveiligheid dat moet slijten of soms zelfs het blijvende gemis
van een dierbare. Een ontmoeting kan daarbij een belangrijke onder-
steunende gebeurtenis zijn die verwerking en zingeving bevordert zon-
der dat het delict en de gevolgen daarvan ongedaan gemaakt kunnen
worden. De lijdensdruk van het slachtoffer is geworteld in het verleden.

Spijt, schuldgevoel en eventuele wroeging van de dader bestrijken
doorgaans een ander tijdsbestek en treden naar buiten als de dader op-
gepakt is, zich moet verantwoorden of veroordeeld is. Veel daders zeg-
gen: ‘Toen ik in het huis van bewaring zat en bij mijn positieven kwam,
besefte ik dat ik als een beest te keer gegaan was’, ‘Ik wil iets goed maken’
of ‘ik wil laten zien dat ik niet zo slecht ben’. Er zijn daders die in detentie
ook emotioneel en moreel schoon schip willen maken, niet alleen ten
opzichte van hun slachtoffers, maar ook als voornemen met betrekking
tot hun eigen toekomst: ‘Ik wil mijn toekomst niet verknallen’. Als er dan
een ontmoeting met het slachtoffer heeft plaats gevonden en hij zijn spijt
heeft betuigd, dan is het voor hem min of afgerond. Hij accepteert dat de
zaak onomkeerbaar is en dat hij verder moet met zijn leven. Zijn lijdens-
druk is dus meer op zijn toekomst gericht. ‘Ik moet nu verder.’

Verschillende motieven

Zoals gezegd, er zijn vele motieven om een bemiddeling aan te gaan. Zij
zijn niet meestal niet eenduidig. Hieronder volgt een globaal overzicht
van de verschillende motieven die wij in de afgelopen jaren bij slachtof-
fers en daders zijn tegengekomen.

Bij slachtoffers is het sleutelwoord: erkenning. Naast de ernst van het
delict valt een globaal onderscheid te maken tussen:

Slachtoffers en nabestaanden die vaak nog aan het begin van hun
verwerking staan en hun emoties kwijt moeten
– Ik moet hem vertellen wat hij mij en ons gezin heeft aangedaan. Hij
moet weten wie onze zoon als mens was en wat hij voor ons betekend
heeft, eerder kan ik niet rouwen. Die dader zit in mijn hoofd, die moet er
uit; ik moet eindelijk aan het verdriet en mijn rouw toekomen.
– Ik moet mijn boosheid kwijt. Hij moet weten wie hij levenslang gegeven
heeft…
– Hij moet weten welke gevolgen dit allemaal gehad heeft voor mijn fa-
milie, mijn carrière.
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Slachtoffers en nabestaanden die vanuit hun verwerking onbeant-
woorde vragen hebben
– Zou hij er nog wel eens aan gedacht hebben?
– Hoe gaat hij er mee om?
– Wat heeft hij ervan geleerd?
– Weet hij wel dat hij mijn vrijheid beknot heeft?
– Waarom reageerde hij zo fel?
– Zou hij nog met alcohol op deelnemen aan het verkeer?
– Heeft hij er wat van geleerd? Dan heeft het zinloze misschien nog enige
zin gehad!
– Hij komt weer terug in de samenleving. Ik moet het verlies van mijn
kind een plek geven in mijn leven nu hij nog vast zit, anders sta ik straks
niet voor mezelf in.

Slachtoffers en nabestaanden die positief hun rouwproces door
gekomen zijn
– Wij willen deze episode afronden. Daar hoort bij dat hij ook verder
moet kunnen en dat hij weet dat wij dat ook willen.
– Vooral bij nabestaanden van verkeersdelicten komt het nog wel eens
voor dat men zich identificeert met de (schuldeloze)veroorzaker en hem
na verloop van tijd wil vertellen en (van hem horen) dat hij zijn leven
weer zo normaal mogelijk moet oppakken en dat men hem zijn daad niet
blijft nadragen. Wij willen en kunnen verder.

Slachtoffers die zeggen er geen bijzondere nadelen van ondervonden
te hebben, maar uit burgerzin ingaan op het verzoek van de dader
– Het is een goede zaak dat de dader op een persoonlijke wijze gecon-
fronteerd wordt met de gevolgen van zijn daad. Dat helpt mijns inziens
beter dan een onpersoonlijke institutionele straf.
– Men wil een voorbeeld geven dat het anders kan.
– Misschien helpt dit wel om te voorkomen dat hij recidiveert.

Bij daders is het sleutelwoord: spijt. Hierbij valt een onderscheiding te
maken in de volgende soorten spijtbetuigingen:

Spijt op basis van inzicht
– Het slachtoffer kan zo zijn angst kwijt raken (normaliseren van het
beeld).
– Mijn tijd is straks om. Zijn de slachtoffers dan ook hun angst kwijt?
– Ik merk, nu ik vast zit, dat ik mijn toekomst aan het verknallen was.
– Ik heb voor mijzelf een norm overschreden.
– Ik wil laten zien (genoegdoening) dat ik mijn straf accepteer.
– Ik wil straks weer in mijn oude buurt gaan wonen.
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Spijt op basis van schuldgevoel en berouw
– Ik heb het vertrouwen van bekenden beschaamd.
– Het lijkt mij niet leuk om overvallen te worden.
– Ik wil iets goed maken en de gebeurtenis voor hen lichter maken.
– Ik wil uitleggen hoe het zo gekomen is, ik weet dat het geen excuus is,
maar toch?

Spijt gericht op de ander:
– Ik wil zeggen dat alleen ikzelf verantwoordelijke ben voor mijn daad.
– Ik wil zeggen dat ze niet bang hoeven te zijn voor wraak, nu niet en
straks niet.
– Ik wil zeggen dat ik aan het leren ben, dat ze niet bang hoeven te zijn
voor herhaling.

De variaties in combinaties van motieven zijn zeer divers. Uitgangspunt
is dat beide partijen van tevoren (via de bemiddelaar) elkaars belangrijk-
ste motieven kennen. Zo kan de wens van de moeder van een vermoorde
zoon zijn: ‘ik moet mijn emoties kwijt anders kan ik niet rouwen’. De da-
der zegt: ‘Als die mevrouw dat wil, dan wil ik, om haar te helpen haar
daarin tegemoet komen. Ik wil daarmee ook laten zien dat ik niet zo
slecht ben en misschien voorkomt dat straks ook een hoop ellende als ik
eruit kom … !’

‘Ik zou hem wel willen slaan’, zei een moeder die op het punt staat de
moordenaar van haar dochter te ontmoeten. ‘Maar dat kan niet, zo bèn
ik niet!’ De rouwende èn schuldbewuste dader, de ex-vriend van de
dochter zei eerder al tijdens de intake aan de bemiddelaar: ‘Ze mag me
slaan!’ De bemiddelaar dacht: toch maar niet. De deelnemers aan een
bemiddelingsgesprek zijn immers geen gasten van de tv-show van Jerry
Springer.

Het intakeproces in dit soort zaken duurt vrij lang. De vraag van de
deelnemer en de vorm waarin deze gesteld kan worden, evolueert in het
verwerkingsproces dat de deelnemer ook tijdens de intakefase door-
maakt. In de intakefase bouwt de bemiddelaar vertrouwen op en brengt
betrouwbare en doelgerichte, op de ontmoeting gerichte informatie over
naar beide partijen. Hierbij komt de taak van de bemiddelaar als
bruggenbouwer tussen slachtoffer en dader het sterkst naar voren. Pas
als de deelnemers in staat zijn hun non-verbale emoties om te zetten in
een open verbale communicatie, ook al is de boosheid nog zo groot,
wordt een ontmoeting georganiseerd. Meestal wordt in zo’n situatie sa-
mengewerkt met de therapeut van betrokkene. We vragen ons echter wel
eens af of de lange voorbereiding de spontane ontlading van de emoties
niet te véél weghaalt, waardoor de bemiddeling aan helende kracht in-
boet.

Hieronder worden twee casussen gedeeltelijk gereconstrueerd. Aan
beide bemiddelingen gingen roofovervallen vooraf, en kwam het verzoek
tot een gesprek van de dader. De twee casussen zijn gekozen omdat ze
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een goed beeld geven van de spanningen en emoties tijdens het gesprek,
maar ook van de contrasterende reacties van slachtoffers: in het ene ge-
val vergevend en verzoenend, in het andere geval niet-vergevend.

Het bemiddelingsproces: casus 1

Kees, gokverslaafd, heeft via zijn reclasseringswerker over herstel-
bemiddeling gehoord. Hij schrijft een brief aan herstelbemiddeling: ‘ ...
ik zit een straf uit van 40 maanden wegens gewapende overvallen waarbij
geen geweld (lichaamelijk) is gebruikt, ook geen gewonden of doden zijn
gevallen, gelukkig. Het is voor het eerst van mijn leven dat ik hiermee te
maken heb en achteraf heb ik hier enorm veel spijt van en een heel groot
schuldgevoel van wat mij niet loslaat en ik niet ook los kan laten van-
wege de slachtoffers die hierbij betrokken zijn door mijn schuld. Ik zou
heel graag een gesprek met jullie willen hebben om de hele zaak te be-
praten en dan te kijken, samen met jullie of er misschien contact gelegd
kan worden tussen slachtoffer en dader ...’.

Wij namen contact met hem op. Zijn verhaal en zijn beleving van het
delict stonden daarbij centraal. Zijn delicten betroffen een aantal over-
vallen op snackbars en een avondwinkel. In een van de snackbars was hij
een dagelijkse klant van de gokautomaat. Naast de andere snackbars had
hij mevrouw B., die altijd zo vriendelijk was voor de verslaafden en die
hem altijd van een bakkie koffie voorzag, onder bedreiging met een pis-
tool overvallen. Kees: ‘… Ik ben wel eens eerder veroordeeld voor een
diefstalletje van een auto, maar ik heb altijd principes gehad: respect be-
waren voor mensen en geen geweld! Dat is een gewetenskwestie. Het
doet je wel wat als je mensen van angst in hun broek ziet plassen. Niet op
het moment zelf, maar na een paar maanden huis van bewaring kwam ik
bij mijn positieven. Ik ben toen geflipt, want ik had nooit gedacht dat het
mij zou gebeuren. Mijn gevoel voor de medemens was weg. Je ziet de
angst van de mensen wel, maar je voelt niets. Het ging ook zo gemakke-
lijk; een wapen geeft je macht. Je pakt het geld alsof je bij de supermarkt
een pak melk pakt.’

Kees was inderdaad bij zijn positieven gekomen. Hij maakte ook een
oprechte indruk. Opportunistische redenen op strafrechtelijk gebied
speelden geen rol. Hij was immers afgestraft. Via het parket kregen wij
inzage in het proces-verbaal. Daar toetsten wij de feiten naar aanleiding
van de persoonlijke verhalen van Kees en stelden ons op de hoogte van
de situatie van de slachtoffers destijds.

Met deze informatie hebben wij opnieuw een gesprek gevoerd met
Kees. Nu stond centraal: Wat zijn de details die je je van elke overval kan
herinneren en wat betekenden die voor jou? Wat wil je zeggen aan de
slachtoffers? Wat heb je hen te bieden? Wat denk jij dat ze van jou willen?
Wat verwacht jij van hen?

Voorop stond uiteraard dat Kees bereid is zijn excuses aan te bieden.
Daarbij werd ook duidelijk gemaakt dat hij op dat moment nog vrij was

Herstelbemiddeling in de praktijk 86



om op te houden met zijn voornemen. Als de slachtoffers benaderd zijn,
zou hij moreel gezien eigenlijk niet meer vrij zijn om zich terug te trek-
ken. Hij zou dan zijn slachtoffers nog een keer schade toe kunnen bren-
gen.

Kees wilde doorzetten. Wij hebben alle slachtoffers een brief geschre-
ven met de vraag om na te denken over het verzoek van Kees en daar na
een paar dagen, geheel vrijblijvend, een gesprek met ons over te hebben.
Uiteraard hebben wij eerst uitgelegd wat de doelstelling en positie van
Herstelbemiddeling is.

Twee snackbars waren inmiddels van eigenaar verwisseld en het per-
soneel was niet te traceren. Het personeel van de derde snackbar wilde
niets te maken hebben met deze zaak. Mevrouw B. waar Kees het meest
over in zat was inmiddels werkloos geworden omdat de eigenaar de zaak
verkocht had. Ze zat thuis, depressief en vol opgekropt verdriet over het-
geen haar overkomen was, nota bene door een bekende, waar ze altijd
goed voor geweest was. Ze wist wel dat een aantal van haar gasten geen
‘lekkere jongens’ waren, maar toch koesterde zij moederlijke gevoelens
voor hen, stond hen met raad en daad bij. Ze had een heilig vertrouwen
dat ze haar niets zouden doen. Dat vertrouwen werd door Kees be-
schaamd. Zij wilde niet met hem praten, daar was ze nog niet aan toe. Ze
wilde wèl met ons praten zodat wij hem konden vertellen hoe het haar
vergaan was.

Alle gevolgen van het delict: de verkoop van de zaak, haar werkloos-
heid, haar verloren illusies, daarna haar alcoholverslaving, haar angst,
haar wantrouwen tegen iedereen enzovoort enzovoort hebben wij aan
Kees verteld. Ook dat zij tijdens het gesprek met ons veel huilde en dat ze
aan hem haar tranen niet wil laten zien, maar dat wij het hem wel moch-
ten vertellen.

Kees was met stomheid geslagen. Ook hij raakte geëmotioneerd toen
hij vroeg: ‘Waarom heeft niemand mij dit verteld? Die mevrouw gaf mij
altijd koffie, ze had natuurlijk nooit zoiets van mij verwacht. Dat jonge
meisje stond in haar broek te plassen, ik zag het wel, maar ik voelde er
niets bij. Ik begrijp dat die mevrouw haar vertrouwen in de toekomst
kwijt is. Wat kan ik doen? Ik kan haar haar zelfvertrouwen niet terugge-
ven?’

Wij hebben Kees voorgesteld om samen met zijn begeleider een brief
op te stellen en die, naar aanleiding van deze wetenschap nu, (middels
onze tussenkomst) aan mevrouw B. te sturen. Dat is gebeurd. Toen wij
mevrouw B. later spraken was zij een stuk rustiger. Ze waardeerde de
brief van Kees wel, maar wilde verder niet meer met hem praten.

Met de mensen van de avondwinkel, de familie A. verliep het
bemiddelingsproces anders. Ook deze zaak werd na de overval gesloten.
Het was een familiezaak van buitenlanders, die na enkele jaren in de di-
plomatieke dienst te hebben gewerkt, in Nederland wilden blijven. Zij
wilden hier een eigen bestaan opbouwen zonder steun van de Neder-
landse regering. De man kon het initiatief van Kees waarderen en wilde
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daarom op zijn vraag ingaan. Bovendien kwam het hem voor dat een ver-
haal uit zijn mond over de consequenties van de overval de dader sterk
zou confronteren met het laakbare van zijn gedrag. Wellicht kon daar-
door misschien wel een bijdrage geleverd worden aan het voorkomen
van recidive, zo was zijn vooronderstelling. Wij hadden met Kees nog een
voorgesprek over de opbouw van het bemiddelingsgesprek.

De ontmoeting

Kees, die inmiddels in een half open inrichting verbleef kwam met zijn
begeleidende reclasseringswerker naar het kantoor van herstel-
bemiddeling. De heer A. kwam alleen.

Toen Kees binnenkwam gaf de heer A. hem een hand. Kees was be-
duusd door dit gebaar. De bemiddelaar ging met beiden in gedachten,
terug naar de avond van de overval en vroeg hen om de beurt te vertellen
wat er gebeurd was. De beleving van de feiten werd voortdurend aan el-
kaar getoetst.

Vervolgens vroeg de bemiddelaar aan de heer A. iets over zijn speci-
fieke situatie te vertellen. De heer A. vertelde dat hij jaren vanwege de
diplomatieke dienst in Nederland woonde. Hij moest terug naar Iran,
maar omwille van zijn kinderen, die inmiddels al vrij sterk in de Neder-
landse samenleving geïntegreerd waren, besloot hij hier te blijven. In
afwachting van een officiële verblijfsstatus huurde hij een avondwinkel
om in zijn eigen onderhoud te voorzien.

Hij werkte wel zestien uur per dag, zo vertelde hij aan Kees. Ook zijn
vrouw en kinderen moesten helpen. Omdat de heer A. gebroken Neder-
lands en Engels sprak vroeg de bemiddelaar aan Kees of deze met eigen
woorden wil herhalen wat hij van de heer A. begrepen had. Ook Kees
kreeg de gelegenheid zijn verhaal te vertellen. Hierna volgen enkele frag-
menten uit het bemiddelingsgesprek.

Kees:
‘Ik begrijp dat de heer A heel hard gewerkt heeft om op eigen kracht iets
op te bouwen, onafhankelijk te zijn van zijn regering of wat dan ook. Hij
is heel trots op wat hij bereikt heeft. En…eh…ja, ik besef nu ook maar al
te goed wat hij gedaan heeft voor zijn gezin en dat ik daar …eh…dat ik
daar…ja, ik vind het echt heel erg en het spijt me dat ik dit gedaan heb.
Nu vind ik het maar al te erg, zeker nu ik weet wat hij allemaal opge-
bouwd heeft voor zijn gezin. Zijn trots…eh…dat ik daar binnen kom en
dat gewoon maar afneem. Ja, dat vind ik erg. Wat me deed schrikken was
dat later bleek dat ook uw vrouw in de zaak was en uw dochtertje, die
had ik helemaal niet gezien.’

Heer A:
‘Zij was elf jaar. Zij was plotseling vrij van school en was met haar moe-
der meegekomen. Wij waren altijd in de winkel. Omdat de winst nog niet
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zo hoog was konden wij geen personeel aanstellen. Het was een familie-
aangelegenheid. Ook de oudste dochter kwam helpen.’

Daarna werd er verder gesproken over het feit dat Kees de heer A. gesom-
meerd had de kassa te openen.

Kees:
‘Het leek wel of er geen rem meer op me zat. Van binnen in mijn hoofd
was ik het gevoel voor mijn medemens kwijt. Ik was agressief . Het is mis-
schien vervelend voor u om terug te halen, maar ik heb u toen vastgepakt
en uw jasje gecontroleerd.’

De heer A. vertelde dat het niet zo gegaan is, maar dat Kees en zijn maat
twee blikjes bier leken te willen kopen en ineens riepen: geld, geld! De
heer A. gaf te kennen dat hij niet verstaan had wat ze nog meer zeiden
maar begreep wel de bedoeling en gaf hun het geld.

Heer A:
‘Mijn vrouw trilde over haar hele lichaam. Zij heeft hartproblemen. Dat
heeft ze ook gezegd aan de overvallers, en ik heb het ook gezegd. Maar zij
kwamen alleen voor het geld. Toen ze weg waren kwam de politie. Maar
ja, de volgende dag had ik geen geld om de groothandel te betalen. Toen
heb ik voor het eerst van mijn leven geld moeten lenen. Dat was wel
moeilijk, maar het was de realiteit, daar kon ik niets aan doen. Maar me-
vrouw F. (tegen bemiddelaar) Ik haat niemand, I hate nobody. Ik probeer
op een positieve manier in het leven te staan. Ik zoek de happiness in de
gemeenschap met andere mensen en ik probeer altijd zo te blijven.’

Kees was intussen even van zijn à propos geraakt. Daarom vroeg de be-
middelaar de heer A. nogmaals zijn laatste zinnen te herhalen.

Heer A:
‘Ik antwoordde over hoe ik denk over het leven na de gebeurtenis. Hoe
het leven moet met andere mensen. Wat gebeurd is, is gebeurd. Ik pro-
beerde mij te realiseren dat ik ook zonder geld bij de groothandel een
oplossing moest zien te vinden. Dat is toch niet het einde van de wereld,
het leven gaat door.’

Kees:
‘Het is niet het einde van de wereld?! Ik heb alle respect voor mijnheer A.
hoe hij er nu tegen aankijkt. Voor mezelf zie ik dat toch heel anders. Dat
ik hiertoe in staat was zie ik als mijn donkerste kant die ik altijd heb kun-
nen verbergen, ondanks mijn verslaving. Ik had niet verwacht dat ik in
staat was om mensen te overvallen en te bedreigen. Nu merk ik dat als je
de criminele kant op gaat wat je mensen aan kan doen, geestelijk, wat je
mensen af kan nemen. Dat zijn dingen die kunnen gebeuren. Maar ook
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daar zitten mensen bij, en ik ben er een van, die best wel zwaar met hun
geweten zitten. Ik vind het heel erg wat ik die mensen heb aangedaan.
Mensen die met hart en ziel (richt zich rechtstreeks tot heer A) hun zaak
opbouwen, hun trots ..., hun gezin ..., in een klap iets weg kan halen. Dat
vernietig je in een paar minuten.’

Kees:
‘Hoe gaat het nu met uw vrouw en dochtertje?’

Heer A:
‘Het gaat wel weer. Het is een hele tijd moeilijk geweest. Mijn dochtertje
had nachtmerries. Want het is voor haar een soort shock geweest. Ik heb
geprobeerd om de situatie te veranderen en gewoon door te gaan. Kort
na de overval hebben we de zaak verkocht; we hebben ook een verblijfs-
vergunning gekregen. Daarna is het met mijn vrouw beter gegaan. We
hopen na vier jaar op vakantie te gaan naar Iran, dat is voor haar erg be-
langrijk.’

Heer A:
‘Ik vind het positief dat Kees een gesprek gevraagd heeft. Belangrijker is
nog dat hij beseft, dat het tot hem doordringt. Dat hij leert begrijpen dat
het leven voor niemand gemakkelijk is. Het is moeilijk voor iedereen en
niemand is perfect. Als hij dat kan begrijpen en kan besluiten om lid van
de gemeenschap te zijn. Als hij positief kan denken. Als wij ons positief
gedragen dan kan het leven veilig zijn voor iedereen. Wat is belangrijk?
Het is belangrijk om te leren van een gebeurtenis. Dan kunnen wij door-
gaan met hoop. Ik hoop dat het jou nu beter zal gaan.’

Kees:
‘Ik kan alleen maar respect hebben voor de heer A. Het is gewoon mijn
dommigheid geweest, dat ik niet eerder aan mijn verslaving gewerkt heb.
Ik wil van mijn verslaving af en als een beter mens uit gevangenis komen.
Ik vind het erg dat ik op deze manier inzicht heb moeten krijgen hoe het
moet. Ik vind het enerzijds fijn dat we hebben kunnen praten. Van de
andere kant is het, nu ik uw verhaal ken, voor mij dubbel zo erg. Een ge-
sprek is mooi, maar als er ooit iets is, voor u of uw vrouw waarbij ik zou
kunnen helpen, laat mij dat weten.’

Heer A:
‘Ik zal ook aan mijn vrouw vertellen over dit gesprek. Ik wens Kees posi-
tieve veranderingen toe voor de toekomst. Ik heb geen negatieve gevoe-
lens, ik heb geen haat, voor niemand.’

Na de bemiddeling was Kees zeer enthousiast, uitgelaten bijna, over het
verloop van de ontmoeting. Hij voelde zich kennelijk serieus genomen.
Hij vroeg de bemiddelaar of deze zou kunnen zorgen dat er zo spoedig
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mogelijk een boeket bloemen bezorgd kon worden bij mevrouw A. Als hij
terug zou zijn in de inrichting en zijn zakgeld gekregen had, zou hij met-
een het geld opsturen. Kees heeft zich aan zijn woord gehouden.

Het bemiddelingsproces: casus 2

Niet alle slachtoffers reageren zo verzoenend als heer A. Ter contrast
wordt hieronder een tweede casus besproken waarbij ik minder lang zal
stilstaan bij de voorbereidende gesprekken.

Marc is zeventien jaar en zit een straf uit van een jaar wegens vier over-
vallen. Drie overvallen op Chinese snackbars en de laatste op een
benzinepompstation. Hij werd naar ons verwezen door de orthopeda-
goog van de jeugdinrichting. Vooral de angstige reactie van de pompbe-
diende (Jan) had Marc aan het denken gezet. ‘Ik wist niet dat ik iemand
zo bang kon maken!’, vertelde hij tijdens de intake aan de bemiddelaar.
Hij heeft er een nacht op het strand over nagedacht waarna hij zich aan-
gegeven heeft bij de politie. ‘Ik besefte toen pas dat ik mijn toekomst aan
het verknallen was en dat wilde ik niet!’

Marc komt uit een streng christelijk gezin, woont al ruim een jaar zelf-
standig en is ernstig gok- en drankverslaafd. ‘Ze hadden me thuis niet
meer onder controle, trouwens mijn zussen ook niet.’ Naast het feit dat
hij er nu toe gemotiveerd lijkt te zijn om zijn toekomst niet te verknallen
wil hij ook aan de slachtoffers laten weten dat ze niet bang hoeven zijn
en dat hij bereid is om in de haven te gaan werken om hun schade te ver-
goeden.

De slachtoffers van twee Chinese snackbars willen geen confrontatie
met Marc. Het slachtoffer van de derde snackbar is wel bereid Marc met
de bemiddelaar te ontvangen. De eigenaar, een bootvluchteling uit Viet-
nam, zal binnenkort zijn snackbar sluiten. Mede door de overval zit de
‘loop’ er niet meer in. Gezien de taalproblemen was Marc gedwongen
zijn excuses op een eenvoudige en heldere manier over te brengen, een
uitdaging die de oprechtheid ervan zeer ten goede kwam. Het slachtoffer
vatte het delict en de gevolgen daarvan kernachtig samen: ‘Jouw minuut
was kort, de mijne lang…!’ Bij het afscheid voegde hij eraan toe: ‘Als jij
vrij komt, kun jij terugkomen. Jij bent goed van binnen!’

De bemiddeling met Jan, de pompbediende, verliep anders. Tijdens de
intake vertelde Jan aan de bemiddelaar dat hij eigenlijk niets aan de
overval had overgehouden, maar hij wilde ‘dat koppie’ (zonder bivak-
muts) wel eens zien.

De ontmoeting

De bemiddeling vond plaats in een kantoor van de reclassering. Het ge-
sprek zelf heeft ongeveer een uur geduurd. Hieronder volgen de belang-
rijkste fragmenten.
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Jan:
‘Wat ik nog weet, het was gewoon een dag als normaal. En eh…voordat
hij kwam was er iemand binnen. Daar stond ik wat mee te ouwehoeren,
wat je wel vaker doet, koffie drinken en zo. Hij begon erover, zo van: Word
je hier nou nooit overvallen of zo? Eh..ik zei: Nee joh, dat is nog nooit ge-
beurd, ik klop het nog af onder de tafel ook! Het was iets voor half acht
dat hij weg ging. Om acht uur gaan we sluiten dus ik ga alvast alles oprui-
men. Ik draai me om en staat hij hier ineens met een pistool op me ge-
richt. En dan kassa open maken en zo…’

Bemiddelaar:
‘Wat gebeurt er dan met je?’

Jan:
‘Als je je omdraait en je kijkt in de loop, dan schrik je je de kolere.
Dus…dat is gewoon een feit. Je voelt je erg klein worden. Je voelt
je gewoon niks meer. Je denkt gewoon laat hij zijn gang maar
gaan. Je kan wel de held uit gaan hangen, maar dat doe je ook
niet. Laat hij zijn gang maar gaan, laat hij het geld maar pakken.’

Bemiddelaar:
‘Wil je aan Marc vertellen hoe bang je was?’

Jan tegen Marc:
‘Je was gewoon angstig natuurlijk, je weet nooit of het een echt
pistool is of niet een echt pistool. Je zag zo wel aan mij dat ik
angstig was. Ik zeg pakken maar en ik ben op een afstand blijven
staan. Ook al was het geen echt pistool, dat risico moet je gewoon
niet nemen. Ik hield je toch in de gaten en oprotten. Jij zei ook
nog ‘ik doe het ook niet voor mijn plezier’ zoiets. Dat vind ik ook
raar als je dat zegt. Als je zo met voorbedachte rade, met een
luchtdrukpistool en bivakmuts en zo op pad gaat, dan denk ik dat
je er toch met voorbedachte rade op uit gegaan bent. Dus je hebt
niet toevallig geld nodig gehad, neen, je bent er voor 100% op uit
gegaan!’

Stilte

Marc:
‘Ja…Ik had het niet specifiek op u gericht, maar ik was wel van plan een
beroving te plegen, ik had geld nodig vanwege schulden door mijn gok-
verslaving.’
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Jan:
‘Ben je daarna die avond gewoon de kroeg ingegaan en gedaan
van: jongens ik heb een meevaller drink iets van mij …’

Marc:
‘Ik ben wel de kroeg in gegaan, dat is zeker.’

Jan:
‘Als je schulden hebt, dan betaal je toch eerst die schulden af !
Want zo is je geld wéér op. Want als je alles weer op maakt, dan
helpt het geen mallemoer, dan moet je weer een overval plegen!
Dan moet je weer naar de volgende toe. Want je bent niet bezig
om je schulden af te betalen en de goeie kant op te gaan. Neen, je
bent bezig om van de ene situatie in de andere te rollen!’

Marc:
‘Dat klopt, zeker. Dat is uiteindelijk de reden geweest dat ik mezelf
heb aangegeven. Ik kwam gewoon niet verder. Dat was het dus
ook.’

Bemiddelaar:
‘Kun je vertellen aan Jan waaròm je overvallen ging plegen?’

Marc:
‘Ik wou mijn problemen niet zien, Daarom ging ik veel drinken,
om te vergeten.’

Jan:
‘Op een gegeven moment gebeurt er iets waardoor je gaat
besluiten overvallen te plegen. Je gaat iets regelen om aan een
pistool te komen. Je gaat alles in scene zetten. Dat vind ik gewoon
heel erg laag. Iedereen is bezig om gewoon zijn centen te
verdienen. Als dat zo maar ineens onder je neus vandaan wordt
getrokken, dan vind ik dat gewoon erg laag. Maar ja, zo denk ik
erover.’

Bemiddelaar:
‘Begrijp je wat Jan bedoelt?’

Marc:
‘Tuurlijk.’

Jan:
‘Als je normaal denkt, dan is werken toch de normaalste zaak van
de wereld. Als ik jouw fiets pik, waar jij misschien een paar jaar
voor hebt gespaard en ik trek met behulp van mijn revolver jouw
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fiets onder jouw kont vandaan, dan word jij toch ook woedend !
Dan ben je toch ook kwaad. Dat is precies hetzelfde. Ik sta mijn
centen te verdienen, die zaak is dan van mijn vader en ik ben
mede-eigenaar, en iemand komt in je èigen zaak zo een pistool op
je kop zetten, dan voel je je gewoon klein…’

Marc:
‘Ik denk wel dat hij heel erg geschrokken was. Ja. Ik zei doe die
kast open ..en…ik zag wel dat hij achter in de zaak ging
staan……Toen pakte ik het geld. Toen ging eigenlijk iets door me
heen wat ik niet zag bij de andere overvallen. Ik had daar geen
emoties gezien bij de mensen zelf, maar bij u zag ik dat u erg
geschrokken was, echt! Toen dacht ik bij mezelf, waar ben ik nu
eigenlijk mee bezig, wat doe ik die mensen aan. Toen zei ik dus
ook dat ik het niet voor mijn lol deed en zo…’

Bemiddelaar tegen Jan:
‘Vond je dit een excuus?’

Jan:
‘Ik vind dat helemaal geen excuus. Als jij vier overvallen pleegt is
dat geen excuus. Dat is geen excuus. Het valt ook nooit meer goed
te praten. Voor hem is natuurlijk die situatie kennende, om zo aan
geld te komen, de laagste weg die je kan pakken, de makkelijkste
weg eigenlijk. De makkelijkste weg? Het is niet de makkelijkste
weg, want als je ziet hoeveel narigheid hij zichzelf op de hals
gehaald heeft. Als je zelf meteen hulp had gezocht of bij je ouders
de situatie had uitgelegd, dan was je beter uit geweest. Nou heb je
zelf veel moeite, je doet je familie pijn ermee. Andere mensen doe
je er pijn mee en je bent helemaal niets verder, je bent alleen maar
meer in de narigheid gekomen. Maar dat weet je nu zelf ook wel.
Je bent ook niet gek!’

Marc:
‘Ik ben het er helemaal mee eens nu, dat er geen excuus is voor
het wat ik gedaan heb.’

Jan:
‘Ik ben hier niet gekomen omdat ik medelijden met je heb.’

Marc:
‘Nee, dat begrijp ik ook wel.’

Jan:
‘Dat je gestraft wordt is gewoon terecht. Voor mij had je nog wel
tien jaar langer kunnen zijn. Want ik zeg maar: Voor wat je doet,
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moet je voor gestraft worden. Je achtergronden en zo. Dat kan dan
allemaal wel erg zijn, maar je doet het toch allemaal zelf, je bent
er zelf bij. Je hebt zelf alles in touw gezet, je loopt met een
bivakmuts, met een luchtdrukpistool. Je gaat al met voorbedach-
ten rade voor een overval. Je denkt ik ga eerst even wat drinken en
dan ga je een overval plegen. Je weet alles al wat je doet…!? Dus
als ik zeg dat ik medelijden met je heb? Nul komma nul hoor, echt
niet.’

Bemiddelaar tegen Marc:
‘Is dat hetgeen je vraagt?’

Marc:
‘Nee.’

Jan:
‘Ik zeg: wat gebeurd is, is gebeurd, dat draai je nu toch niet terug.
Hij weet zelf wel dat hij fout is geweest. Ik hoop voor hem dat hij
de goeie kant op gaat en niet meer terugvalt in zijn situatie van
vroeger. Daarvoor ben ik hier. Ik wil geen boeman spelen, maar ik
wil wel zien welke figuur dat daarachter zit. Hij meldt zich ook niet
voor niks zelf aan. Als jij een zware jongen bent, dan denk je krijg
de kelere maar, ik ga gewoon weer verder. Waarom ik hiernaar
toegekomen ben? Sommigen zeggen, hij weet toch wel wat hij
gedaan heeft, laat hem lekker zijn straf uitzitten, je lijkt wel gek
om daar naar toe te gaan. Maar ja, waarom ik hier naar toe ben
gegaan…? Ik wou toch….gewoon….eh…misschien.., hoe of
wat….Kijken wie erachter zit, …toch, ja……., Waarom hij zoiets
doet?’

Bemiddelaar:
‘Heb je daar nu een antwoord op?’

Jan:
‘Eh…. In principe had ik dat al. Het staat allemaal beschreven in
het proces verbaal. Hij had al geschreven dat hij gokverslaafd was
en aan de drank zat. Dat wist ik allemaal al.’

Bemiddelaar:
‘Is het nu anders om dat persoonlijk te horen? Om dat met elkaar
uit te wisselen?’

Jan:
‘In een brief weet je niet wie erachter zit, ik ken dan die persoon niet.
Zo’n gesprek is natuurlijk een stuk persoonlijker. Je kan wel je schuld be-
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tuigen in een brief, maar je ziet nooit hoe dat koppie ervoor zit. Je kan
slijmen wat je wil, maar je ziet de persoon niet.’

Jan vertelt nog aan Marc dat hij er respect voor heeft dat Marc de moed
gehad heeft om zich aan te geven en nu zijn excuses te maken. Hij voegt
daaraan toe: ‘Ik weet niet of ik dat gekund zou hebben. Misschien had ik
wel gedacht: ze weten het toch niet, dus laat maar. ….!’

Slot

De deelnemers aan een bemiddelingsgesprek zijn gewone mensen, geen
literaire personages. De neerslag van een ontmoeting is geen literair be-
toog over schuld en boete. Het gaat over herkenbare, kwetsbare mensen.

Overvaller Kees heeft een zichzelf gestelde norm overschreden: een
vermogensdelict of materieel geweld vindt hij niet zó erg, maar geweld
tegen personen en dan nog tegen bekenden, ging hem te ver. Natuurlijk
speelde eigenbelang mee: hij wilde in moreel en emotioneel opzicht
schoon schip maken omdat hij na zijn gevangenisstraf weer terug wilde
keren in zijn eigen omgeving, bij zijn vriendin en kind.

Zijn slachtoffer, de heer A, gaat uit burgerzin in op het verzoek van
Kees. Een dergelijke motivatie treffen wij, afhankelijk van de emotionele
impact van het delict of de draagkracht, wel meer aan bij slachtoffers.
Het geeft mijns inziens aan dat er mensen zijn die ervan uitgaan dat de
strafrechtspleging niet alleen bij Justitie hoort maar ook tot de verant-
woordelijkheid van de burger.

Slachtoffer Jan reageert heel anders. Hij vaart tegen Marc uit en wil van
geen medelijden of vergeving weten. Hij is veel bozer en verontwaardig-
der dan hij zegt te zijn en worstelt met de vraag waarom Marc überhaupt
zoiets ‘laags’ kan doen. Toch lijkt hij zijn oordeel over de mens achter de
overvaller bij te moeten stellen: Marc blijkt niet echt een ‘zware jongen’
te zijn.

Tenslotte zien we een overtuigende ‘inkeer’ bij Marc: hij confronteerde
zichzelf met de consequenties van zijn gedrag en gaf zich aan. Hij biedt
zijn excuses aan en laat zien dat hij er hard aan werkt om van zijn versla-
ving af te komen.

Kortom, er zijn evenveel motieven en combinaties van motieven mo-
gelijk als er aanvragen zijn. Uitgangspunt van bemiddeling is het stimu-
leren van de verwerking van het delict. Door het gesprek krijgen zowel
het slachtoffer als de dader een beter inzicht in de impact van het delict,
hun verantwoordelijkheid en hun eigen situatie. Het uitzicht op de ver-
werking, het loslaten van slachtofferschap én daderschap, wordt daar-
door bevorderd.
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Herstelrecht en strafrecht
Duet of duel?

L. Walgrave*

In dit korte artikel wordt herstelrecht gepresenteerd als een basis voor
een volwaardig alternatief voor de strafrechtelijke en de heropvoedende
aanpak van de criminaliteit. Daarvoor pleiten sociaal-ethische en instru-
mentele argumenten. Tevens blijkt uit de praktijk dat de toepasbaarheid
van herstelgerichte interventiemodellen zeer ver kan uitdijen, en niet
beperkt moet blijven tot zogenaamde ‘kleine crimnaliteit’.

De opkomst van herstelrecht

In het laatste decennium is de belangstelling voor herstelrecht zeer sterk
toegenomen, vooral op grond van drie grote stromingen, de slachtoffer-
bewegingen, het ‘communitarisme’ en het abolitionisme in de kritische
criminologie (Van Ness en Heetderks Strong, 1997). Over de concrete
inhoud van restorative justice, of ‘herstelrecht’ bestaat echter geen eens-
gezindheid. Er zijn grote verschillen in opvatting over wat herstel precies
inhoudt, over de wijze waarop het kan/moet worden nagestreefd, de ver-
houding tussen de informele processen en het formele justitieapparaat,
over de reikwijdte van het herstelrechtelijke alternatief, enzovoort
(McCold, 1998).

Bazemore en ikzelf stelden als definitie voor: ‘Restorative justice is
every action that is primarily oriented toward doing justice by repairing
the harm that has been caused by a crime’ (1999, p. 48). Deze definitie
legt de essentiële discussiepunten bloot in de ontwikkeling van herstel-
recht: de definitie van ‘de schade veroorzaakt door een delict’; de aan-
duiding van wie (of wat) als een ‘slachtoffer’ erkend wordt; de wijze
waarop de schade kan worden ‘hersteld’; en de wijze waarop ‘recht kan
worden gedaan’.

De definitie van ‘de schade veroorzaakt door een delict’

De focus op de schade is de sleutel tot herstelrecht, en maakt het essen-
tiële verschil uit van herstelrecht, met het strafrecht of het rehabilitatief
jeugdstrafrecht. Daarom wordt herstelrecht een ander paradigma ge-
noemd (Zehr, 1990). In het herstelrecht wordt de maatschappelijke reac-
tie op een misdrijf niet in de eerste plaats gericht op de bestraffing van
het misdrijf, noch op de heropvoeding van de dader, maar wel op het

* De auteur is hoogleraar criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven.
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herstel van of compensatie voor de schade en het leed die door het mis-
drijf zijn veroorzaakt. In principe wordt een herstelrechtelijk antwoord
gezocht op alle vormen van schade, leed en onrust, voor zover ze zijn
veroorzaakt door het misdrijf en de nasleep ervan: de materiële schade
bij de concrete slachtoffers, de psychologische gevolgen en eventuele
relationele problemen, maar ook de sociale en maatschappelijke gevol-
gen, zoals onveiligheidsgevoelens of sociale onrust.1

De aanduiding aan wie (of wat) als een ‘slachtoffer’ erkend wordt

Men is het er roerend over eens dat het concrete individuele slachtoffer
in het brandpunt van de herstelrechtelijke aandacht moet staan. Meestal
worden personen uit de onmiddellijke omgeving als ‘secundaire slacht-
offers’ erkend. Veel experimenten betrekken ook ‘vertegenwoordigers
van de lokale gemeenschap’ in de afwikkeling van delicten, hoewel het
moeilijk is deze lokale gemeenschappen te operationaliseren. Zware dis-
cussies woeden over de vraag of ook de formele maatschappij als een
‘slachtoffer’ moet worden erkend. Velen vrezen dat dit de weg ‘terug naar
af’ zal inslaan, waarbij de belangen van de Staat die van het concrete
slachtoffer opnieuw zullen verdringen. Anderen stellen dat de maat-
schappij hoe dan ook een belangrijke rol te spelen heeft in de afhande-
ling van delicten, en dat het daarom beter is ook na te denken over de
normbevestigende regulerende rol van de Staat in het herstelrechtelijk
gebeuren, precies om de gevreesde dominantie van de Staat te voorko-
men (Van Ness and Heetderks Strong, 1997; Walgrave, 2000a).

De wijze waarop schade kan worden hersteld

Het herstel hangt af van het overlegproces en van de herstelgerichte ac-
ties ten gevolge van dat proces. Herstelgerichte acties zijn verontschuldi-
gingen, teruggave, reparatie, vergoeding, compensatie en andere, even-
tueel onderling gecombineerd. Ze kunnen direct of indirect zijn,
concreet of symbolisch. Essentieel is de intentie. Compensatie heeft een
hoger ‘herstelgehalte’ wanneer de dader gemotiveerd is om de schade
goed te maken, dan wanneer hij dat doet omdat het moet, om er vanaf te
zijn. Om de intentie te bevorderen is het proces dat eraan vooraf gaat
zeer belangrijk. De belangrijkste variant in de op herstel gerichte proces-
sen is de mate van vrijwilligheid. Herstelrecht poogt vrijwillig overleg tot

1 Een logisch gevolg van de paradigmawissel is tot nu toe nog weinig uitgewerkt. Herstel-
recht kan functioneren zonder gevatte dader. Als de schadelijke gevolgen van het misdrijf
gekend zijn, kan herstelgericht worden opgetreden. De maatschappelijke reactie is niet
beheerst door de obsessie de dader te kunnen vatten en straffen, maar wordt gestuurd
door de zorg voor de schade en leed bij het(de) slachtoffer(s). Diensten kunnen bijstand en
compensatie verlenen aan de slachtoffers, ook indien de dader niet bekend is. Wanneer de
dader bekend en gevat is, moet zijn/haar verantwoordelijkheid vanzelfsprekend mee in
rekening worden gebracht.
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stand te brengen tussen slachtoffer en dader, begeleid door een derde,
rechtstreeks of via een tussenpersoon, als individuen of gesteund door
vertrouwensfiguren (vereffening, bemiddeling, groepsconferenties, …),
omdat dan de ‘restoratieve potenties’ het best aan bod komen (Van Ness
en Heetderks Strong, 1997; Van Garsse, 1999). Maar dat lukt natuurlijk
niet steeds. Vaak is het niet mogelijk het slachtoffer en/of de dader tot
vrijwillig overleg te bewegen. Wat dan moet gebeuren is voorwerp van
discussie. Volgens sommigen is daarmee de grens van herstelrecht be-
reikt (McCold, 2000). Anderen exploreren ook de mogelijkheden van op-
gelegde herstelsancties, omdat dit essentieel wordt geacht in de uitbouw
van een volwaardig alternatief (Walgrave, 2000b).

De wijze waarop ‘recht kan worden gedaan’

Recht kan verwijzen naar de ethische idee dat men de betrokkenen cor-
rect en rechtvaardig moet behandelen. In de retributieve visie op het
strafrecht moet aan de dader een bijkomend leed worden opgelegd, om
te voorkomen dat hij door zijn misdrijf een onrechtmatig voordeel zou
verwerven. Herstelrecht bekijkt het probleem omgekeerd. Het nadeel bij
het slachtoffer moet niet worden gelijkgeschakeld door een even zwaar
nadeel bij de dader, maar het moet worden goedgemaakt. Gepoogd
wordt om bij middel van overleg een resultaat tot stand te brengen dat
door de betrokkenen als billijk, rechtvaardig, evenwichtig wordt aange-
voeld.

Recht verwijst echter ook naar het rechtssysteem dat de burgers be-
schermt tegen te verregaande vrijheidsbeperkingen. Het strafrecht biedt
daartoe een uitgewerkt stelsel van rechtswaarborgen. Ook voor het
herstelrecht geldt dat het herstel van de veroorzaakte benadeling moet
worden nagestreefd volgens de principes van een democratische rechts-
staat. Ook in de vrijwillige overlegprocessen hebben slachtoffers en da-
ders rechten waarmee niet slordig mag worden omgesprongen. De vraag
is hoe dat kan worden gecontroleerd, zonder de kwaliteit van het
overlegproces te verliezen.

Twee strekkingen van herstelrecht

De standpunten in de hierboven vermelde discussiepunten vallen in
grote lijnen samen met een grondig verschil in optie tussen de voorstan-
ders van herstelrecht onderling. De meeste veldexperimenten met, bij-
voorbeeld, slachtoffer/daderbemiddeling vinden plaats in overleg met
het bestaande straf- of jeugdrechtssysteem, als een vorm van ‘diversie’,
een mogelijkheid om delictafhandelingen aan het traditionele rechts-
verloop te onttrekken.

Sommigen willen de uitbouw van herstelrecht daar ook toe beperken
(Marshall, 1996). Zij benadrukken de zeer grote meerwaarde van de in-
formele, ‘levensechte’ vormen van overleg en bemiddeling, ontwikkelen
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methodieken om de reikwijdte ervan maximaal te verbreden, en pogen
gerechtelijke overheden ertoe over te halen om een deel van de klachten
naar hun bemiddelingsaanbod te verwijzen. De ‘diversionisten’ laten de
traditionele systemen van strafrecht of beschermingsrecht buiten be-
schouwing, omdat zij het strafrecht noodzakelijk blijven achten wanneer
vrijwillige afhandeling niet mogelijk is en een beroep moet worden ge-
daan op dwang. Daardoor laten zij de hoeksteen van de maatschappe-
lijke reactie op criminaliteit over aan de traditionele systemen.

Anderen willen verder gaan. Zij zien de huidige experimentele fase als
een opstap in de ontwikkeling van een volwaardig alternatief dat in de
plaats zou komen van het (jeugd)strafrecht (Zehr, 1990; Van Ness en
Heetderks Strong, 1997; Bazemore en Walgrave, 1999). Zij hebben daar
twee belangrijke argumenten voor. Ten eerste, zou een beperking tot di-
versie een aantal slachtoffers van herstel uitsluiten, omdat ‘hun’ daders
weigeren mee te werken, of omdat de gerechtelijke instantie het te ern-
stig geacht dossier niet voor bemiddeling doorverwijst. Slachtoffers van
ernstige delicten zouden dan volwaardig herstel missen, daar waar zij er
wellicht het meeste behoefte aan hebben.

Een tweede reden is van meer principiële aard. Herstelrecht mag niet
beperkt blijven tot een ‘addendum’ bij de traditionele systemen, omdat
die traditionele systemen zelf niet voldoen. Het heropvoedend bedoelde
jeugdstrafrecht kan de ambities niet waarmaken en verwaarloost de
rechtswaarborgen van de betrokken jongeren. Het strafrecht biedt welis-
waar betere rechtswaarborgen, maar is te negatief gefocust op leed-
toevoeging, wat noch voor de dader, noch voor het slachtoffer, noch voor
de bredere samenleving constructief is. Daarom wordt gezocht naar een
nieuwe en volwaardige derde weg, en steeds meer gelooft men dat
herstelrecht het spoor is waarlangs dat alternatief moet worden gezocht.

Steunend op een aanzwellende stroom van ethische, theoretische en
empirische literatuur ontwikkelt zich gestadig een coherent herstel-
rechtelijk model (Walgrave, 2000c). Naarmate de ervaring toeneemt ver-
breedt de toepasbaarheid, en groeit het vertrouwen in de mogelijkheden
tot herstelrechtelijke afhandeling, ook van ernstige misdrijven. Gedrags-
wetenschappelijke theorievorming en sociaal-ethische reflectie con-
strueren geleidelijk een steviger wordend normatief-theoretisch referen-
tiekader. Steeds meer wordt ingezien dat herstelrecht een fundamentele
vernieuwing inhoudt, veel meer dan een eenvoudige bijkomende tech-
niek.

De optie om herstelrecht uit te bouwen tot een volwaardig alternatief
voor het strafrecht, en niet te beperken tot een aanvulling ervan moet
een antwoord bieden op tenminste twee deelvragen: Is herstelrecht echt
fundamenteel ‘anders en beter’ dan strafrecht? En: Is een herstel-
rechtelijk systeem haalbaar?
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Herstelrecht: anders en beter?

Sommigen zien herstelrecht als ‘no alternative to punishment, but an
alternative punishment’ (Duff, 1992). Daders die betrokken worden in
een bemiddeling of een groepsconferentie en tengevolge daarvan een
restitutie of een gemeenschapsdienst moeten uitvoeren ervaren dat als
erg onaangename verplichtingen (Daly, 2000). Deze auteurs stellen elke
onaangename verplichting, opgelegd ten gevolge van wangedrag, gelijk
met een straf.

Straf en herstel kunnen echter niet gelijkgesteld worden, omdat ze op
een verschillend niveau liggen: herstel in herstelrecht is een doel; straf in
het strafrecht is een middel. De straf wordt bijvoorbeeld vaak voorgesteld
als middel, met als doel de sociale afkeuring te laten blijken of de sociale
rust te herstellen. In het strafrecht is de leedtoevoeging een vooraf-
bepaalde keuze en intentioneel (Fatic, 1995), in het herstelrecht kan het
leed een secundair gevolg zijn van de verplichting tot herstel.

Dat onderscheid is cruciaal om twee redenen. Ten eerste, is de fixatie
op leedtoevoeging als middel zeer inefficiënt. Over de doelstellingen van
het strafrecht bestaan veel versies, maar voor elk ervan toont empirisch
criminologisch onderzoek aan dat ze veelal niet worden gehaald. Straf-
recht blijkt een gebrekkig middel voor normbevestiging, straalt slechts
een beperkt afschrikkingseffect uit, en de straf heeft een nefaste invloed
op de dader (Sherman, 1993). De dagelijkse ervaring laat er ook twijfels
over bestaan of zelfs de beperkte beheersingsdoelstellingen worden be-
naderd. Voor herstel is het strafrecht een zware belemmering. De priori-
teit voor de strafrechtsprocedure verdringt de aandacht voor de concrete
schade en het leed van het slachtoffer naar het tweede plan, de dreiging
met straf is een hypotheek op de mogelijke communicatie, en de straf-
uitvoering maakt het zeer moeilijk dat de dader echt werk maakt van
herstelgerichte inspanningen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat em-
pirisch onderzoek over de effecten van herstelgerichte tussenkomsten
bijna steeds gunstiger resultaten laten zien dan de traditionele straf-
procedures en -uitvoeringen (Braithwaite, 1999). We komen daar verder
nog op terug.

Ten tweede rijzen sociaal ethische vragen over de straf als antwoord op
normovertredend gedrag. In principe is het intentioneel toebrengen van
leed aan een medemens ethisch verwerpelijk (Fatic, 1995). De
strafrechtstheorie zoekt dan argumenten om de leedtoevoeging door het
strafrecht te kunnen rechtvaardigen.

Grofweg worden twee stromingen onderscheiden. De instrumentele
visie verantwoordt de straf omdat daardoor hogere sociale doelen (zoals
openbare veiligheid) zouden worden bereikt (over de ondoelmatigheid
daarvan hadden we het daarnet reeds); de retributieve tendens onder-
bouwt het strafsysteem met principieel-ethische argumenten. Gesteld
wordt dan bijvoorbeeld dat de straf nodig is om de norm te bevestigen
(Von Hirsch, 1993), of dat justice as fairness, als sociaal het hoogste goed,
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intrinsiek vereist dat het kwaad correct wordt bestraft (Rawls, 1972), of
zelfs dat bestraffing van het kwaad een intrinsieke menselijke neiging is,
en een uiting van de gehechtheid aan het goede (Pollefeyt, 1999).

Het zijn zwakke argumenten. De ethische stelling dat de norm-
overtreding moet worden bestraft is enkel aanvaardbaar indien ook het
normenstelsel zelf dat de bestraffing uitlokt ethisch wordt doorgelicht.
En waarom is dan het strafrecht vooral gericht op het vrijwaren van
openbare orde, individuele veiligheid en bezit, en niet, bijvoorbeeld op
sociale rechtvaardigheid en solidariteit? Morele afkeuring van bewust
schadelijk gedrag is nodig, inderdaad, maar dat kan ook zonder bestraf-
fing, zoals blijkt uit de herstelgerichte praktijk (Braithwaite, 1999). Dat er
een instrinsiek menselijke behoefte zou bestaan om het kwaad te be-
straffen is niet evident. En zelfs als dat zo zou zijn, betekent dat nog niet
dat de bestraffing het meest verkieslijke antwoord is. Volgens Elias be-
staat het civilisatieproces voornamelijk uit de toenemende beheersing
van interpersoonlijk geweld en de monopolisering ervan door de cen-
trale macht (Elias, 1982). Een volgende stap zou kunnen zijn dat de over-
heid ook haar eigen gebruik van geweld reduceert en meer beroep gaat
doen op ondersteunende en motiverende middelen om de burgers tot
conformiteit te bewegen.

Omdat intentioneel toebrengen van leed in principe onethisch gedrag
is, moeten andere mogelijkheden om sociale afkeuring te laten blijken en
conformiteit te bevorderen grondig worden onderzocht. De stelling dat
straf het principe antwoord moet zijn op een misdrijf is op zich een on-
ethische stellingname. Het feit dat het leed op een rationele en beheerste
wijze wordt opgelegd door een legale overheid maakt de straf ethisch
nog meer betwistbaar, omdat hier niet meer de verontschuldiging geldt
van de emotionele verontwaardiging. Het gaat om een weloverwogen
negatieve daad. Strafrecht stigmatiseert, sluit uit, beantwoordt geweld
met wedergeweld en draagt niet bij tot sociale verzoening of rust. Syste-
matisch straffen houdt de kiemen in van meer onvrede en onwelzijn, en
van bijkomende criminalisering en delinquentie.

De ethische basis voor herstelrecht ligt in een sociaal-gerichte ethiek,
bewogen door sociale waarden als onderling respect, solidariteit en ver-
antwoordelijkheid.2 Dat dit méér is dan een reeks holle woorden moet
blijken uit de vergelijking van herstelrecht met de retributieve visie op
het strafrecht. Is ‘respect’ een basisprincipe van het retributieve straf-
recht? In tegenstelling tot herstelrecht, is er in het strafrecht geen respect
voor het slachtoffer, vermits het in de procedure slechts een zeer margi-

2 Men zou deze ethiek een ‘communautaristische ethiek’ kunnen noemen, op voorwaarde dat
onderscheid wordt gemaakt tussen een ‘communautaristische ethiek’ die een aantal sociale
waarden nastreeft en het begrip ‘community’. Streven naar meer ‘community’ in het sociale
leven houdt risico’s in (Pavlich, 2000), omdat het concept ook kan leiden tot verstikkende
sociale controle binnen de ‘community’ en tot exclusivistische tendensen tegen wie niet tot
de ‘community’ wordt geacht te behoren.
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nale plaats heeft. De dader lijkt in het strafrecht wel met respect te wor-
den benaderd, vermits hij/zij behandeld wordt als een autonome morele
persoon en drager van rechten. Maar het respect is onvolledig. Het wordt
opgeheven wanneer hij/zij het delict heeft begaan. Hij/zij wordt als een
morele persoon gezien om de schuld te kunnen vaststellen, maar niet
meer om een constructieve oplossing te helpen zoeken voor het ontstane
probleem. Dan wordt de dader een passief voorwerp waarop de rechts-
gang wordt toegepast.

Solidariteit is in het retributivisme niet aanwezig. De reactie van het
strafrecht is niet gericht op herstel van leed, schade en onrust, maar op
de bestraffing van de dader, waardoor herstel vaak bemoeilijkt wordt. In
herstelrecht staat de solidariteit met het slachtoffer centraal, maar wordt
ook de dader er niet van uitgesloten. De dader wordt niet a priori aan
leed onderworpen, maar hij/zij wordt aangemoedigd de fout goed te ma-
ken, om behouden te kunnen blijven als een volwaardig lid van de sa-
menleving.

De verantwoordelijkheid is een centrale notie in het strafrecht. De da-
der moet verantwoordelijkheid opnemen voor het wangedrag, maar
weer is de verantwoordelijkheid beperkt. De dader wordt wel verant-
woordelijk gehouden om de negatieve gevolgen van de daad te dragen,
maar niet om constructieve oplossingen voor het geschapen probleem te
helpen zoeken. Het slachtoffer krijgt geen enkele verantwoordelijkeid
toegeschoven, tenzij om het delict te melden en te getuigen in het pro-
ces. De zwaarste verantwoordelijkheid ligt bij strafrechtssysteem zelf, dat
verantwoordelijk is om de normovertreding te sanctioneren volgens wet-
telijk vastgelegde procedures en verhoudingen. In het herstelrecht wordt
de verantwoordelijkheid van de dader uitgebreid tot de plicht bij te dra-
gen tot het herstel. Het slachtoffer wordt uitgenodigd (niet verplicht)
mee te zoeken naar een constructieve oplossing, wat een verantwoorde-
lijkheid is voor alle burgers. In feite staat herstelrecht voor de verant-
woordelijkheid van de (formele en informele) collectiviteiten om te blij-
ven zoeken naar sociaal constructieve relaties, ondersteund door een
daarvoor geschikt rechtssysteem.

Deze snelle oefening moet vanzelfsprekend worden uitgebreid en ver-
diept, maar nu reeds kan blijken dat herstelrecht een fundamenteel an-
dere ethische basis heeft dan strafrecht, en daardoor ook een grote so-
ciale meerwaarde biedt.3

3 De ethische tegenstelling tussen strafrecht en herstelrecht wordt ook vergeleken met de
tegenstellingen in het morele denken zoals gepresenteerd door Kohlberg (ethics of
principles) en door Gilligan (ethics of care) (Masters and Smith, 1998; Leest ,2000). Ik vraag
mij af of dat terecht is. Naar mijn aanvoelen beantwoordt het rehabilitatieve jeugdstrafrecht
meer aan het model van de ethics of care dan het herstelrecht. De kracht van herstelrecht
is wellicht dat het tegelijkertijd beide ethics dient. ‘Victimalisering’ is dan weer te schraal
als ethische basis voor herstelrecht (Boutellier,1993). Het is een te negatieve basis, omdat
herstelrecht over méér gaat dan over het vermijden of ‘troosten’ van slachtofferschap; het is
een te smalle basis, omdat herstelrecht ook de belanghebbende betrokkenheid van de
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De toepasbaarheid van herstelrecht

Herstelrecht scoort instrumenteel beter en het lijkt ook een sociaal-
ethische meerwaarde te bieden, maar hoever reikt de toepasbaarheid?
Het antwoord wordt gezocht in de praktijkervaringen en de evaluatie-
studies (Braithwaite, 1999; Walgrave, 2000c).

In de literatuur zijn beschrijvende en evaluatiestudies bekend over
méér dan vierhonderd herstelgerichte praktijken in Australië, Canada,
Nieuw Zeeland, de Verenigde Staten en in de meeste landen van Europa.
De projecten gaan over slachtoffer/daderbemiddeling in alle varianten,
conferencing, gemeenschapsdienst voor jonge en volwassen delinquen-
ten, toegepast naar aanleiding van lichte delicten tot en met levens-
delicten, uitgevoerd op verwijzing van politie, van het parket of na een
gerechtelijk vonnis (Braithwaite, 1999; Walgrave, 2000c).4 Al deze varian-
ten leveren vanzelfsprekend nuances op in de resultaten, waarop hier
niet kan worden ingegaan. Maar als daar een lijn wordt doorgetrokken,
dan blijkt dat tussen de 60% en 92% van de slachtoffers bereid is tot me-
dewerking aan begeleid overleg met de daders. De variatie in de cijfers
valt slechts gedeeltelijk samen met de ernst van de misdrijven, maar
vooral met de kwaliteit van het bemiddelingsaanbod, en met de mate
van publieke vertrouwdheid met de modellen. De projecten melden
overeenkomsten in 80% van de bemiddelingen of meer, hoewel het expe-
riment te Leuven een veel lagere overeenkomstgraad bereikt (Aertsen en
Peters, 1998). Dat heeft wellicht te maken met de selectie van de cases
waarin wordt bemiddeld en met de gevolgde methodiek. Over het alge-
meen wordt de overgrote meerderheid van de overeenkomsten (of de
opgelegde gemeenschapsdiensten) correct uitgevoerd.

Alle vergelijkingen met slachtoffers die een traditionele procedure
hebben ondergaan, laten zien dat slachtoffers die een bemiddeling of
een groepsoverleg meemaakten significant hoger scoren inzake tevre-
denheid over billijkheid, kansen om hun emoties kwijt te kunnen, res-
pect voor slachtofferschap. Het communicatieve aspect was voor hen
veel belangrijker dan de materiële compensatie die er voor hen in zat.
Ook daders voelen zich correcter bejegend, en begrijpen beter de zin van
de taken die ze moeten uitvoeren. Vergelijkende recidivestudies wijzen in
de richting van minder recidive. Zij laten ook zien dat de graad van reci-
dive mede afhankelijk is van enkele kwaliteitsvoorwaarden in de uitge-
voerde bemiddeling, groepsconferentie of in de begeleiding van de
gemeenschapsdienst.

bredere collectiviteit mee in rekening neemt, en niet enkel de individuele beslachtoffering.
4 Er bestaat een zeer ruim aanbod van beschrijvingen en evaluaties van allerhande

herstelrechtelijke praktijken in Amerika, Europa, Australië en Nieuw Zeeland. De methodi-
sche kwaliteit ervan is verschillend. Het is onmogelijk om hier telkens nauwkeurige
literatuurverwijzingen te doen. Partiële overzichten ervan vindt men in Braithwaite, 1999 en
in Walgrave, 2000c.
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Mede op grond van deze ervaringen dijt de toepassing van bemidde-
ling, groepsoverleg en opgelegde gemeenschapsdienst steeds verder uit,
ook naar zware delicten die zeer diepgaand leed en fatale schade hebben
veroorzaakt, met betrokkenen die aanvankelijk uiterst vijandig tegenover
elkaar staan. Vormen van bemiddeling worden zelfs toegepast tussen
daders van levensdelicten en nabestaanden van de slachtoffers.5 In
Nieuw-Zeeland kan de jeugdrechtbank geen enkele maatregel opleggen,
tenzij een family group conference is geprobeerd. Daar worden dus alle
jeugddelicten herstelrechtelijk aangepakt, met uitzondering van levens-
delicten. In België, waar de toepassing van gemeenschapsdienst wettelijk
niet is afgebakend, leggen veel jeugdrechters deze maatregel op aan jon-
geren met een zware delictenscore, en dikwijls nadat andere maatregelen
hebben gefaald (Geudens, 1996).6

Wat zijn de mogelijkheden wanneer het slachtoffer en de dader geen
overeenkomst bereiken, of wanneer het delict zo ernstig is dat de impact
ervan het concrete slachtoffer en de lokale gemeenschap ver overstijgt?7

De eerder genoemde ‘diversionisten’ leggen daar de grens van het
herstelrecht, terwijl de ‘maximalisten’ de mogelijkheden tot herstel-
gerichte dwanguitoefening onderzoeken.

In principe moet de zaak dan bij de rechtbank belanden, maar ook
daar moeten de sancties zoveel mogelijk herstelgericht zijn, ten bate van
het slachtoffer en van de verstoorde openbare orde. Dat kan bijvoorbeeld
door restitutie of vergoeding op te leggen, of arbeid ten voordele van een
slachtofferfonds, of gemeenschapsdienst. Indien de zorg voor openbare
veiligheid het vereist, kan de dader worden opgesloten, maar daarbinnen
kan de uitvoering van deze sancties worden georganiseerd.

Vanzelfsprekend is het ‘herstelgehalte’ van dergelijke sancties niet
even groot als bij de vrijwillig aangegane verbintenissen. Maar toch blij-
ven ze te verkiezen boven de klassieke strafrechtelijke of jeugd-
strafrechtelijke sancties, omdat ze, zoals eerder aangestipt meer kans
maken op efficiëntie en meer ethisch verantwoord zijn. De aanvaarding
van dwang in de oplegging van herstelrechtelijke sancties houdt de
noodzaak in voor rechtswaarborgen. Het is een vraag of de rechts-
waarborgen in het herstelrecht identiek moeten zijn aan wat in het straf-
recht geldt, maar dat zou ons hier te ver leiden.8

5 Men moet zich echter afvragen of het hier nog echt om een herstelrechtelijk proces gaat,
dan wel om een vorm van - zeer lovenswaardige - groepstherapie (Umbreit, 1999).
Ook in het pas gestarte Belgische experiment met ‘Herstelgericht groepsoverleg’ (een
vertaling en aanpassing van het Nieuw Zeelandse begrip ‘family group conference’ aan
onze West Europese context) wordt uitdrukkelijk geopteerd voor ernstige delicten. Dat lijkt
te lukken, want de eerste twee verwijzingen gaan over feiten met ernstig en herhaald
groepsgeweld en over een gewapende overval op een restaurant.

7 In principe is in elk misdrijf het openbare belang betrokken, maar parketten zien in dat het
openbare belang vaak beter gediend is door de afhandeling over te laten aan constructief
overleg tussen dader en slachtoffer, en rechtsvervolging daaraan ondergeschikt te laten.

8 Ik deed daar een poging toe in Walgrave, 2000a.
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Staat ‘het publiek’ open voor de herstelrechtelijke aanpak? In meer-
dere landen werd een deel van ‘het publiek’ bevraagd naar hun bereid-
heid om herstelrechtelijke ingrepen te aanvaarden, ter vervanging van
een strafsanctie. Telkens weer geeft een meerderheid van de responden-
ten de voorkeur aan een herstelgericht antwoord, eerder dan een bestraf-
fing van de dader. De neiging om punitief op delicten te reageren berust
op een soort reflexmatige respons, zonder dat men bij de realiteit heeft
stil gestaan. Zodra de respondenten worden ingelicht over de omstan-
digheden van het delict, de diverse reactiemogelijkheden en over de fei-
telijke gevolgen (bijvoorbeeld over het leefregime in de gesloten instel-
lingen of over de kansen op herstel voor het slachtoffer indien een
gevangenisstraf wordt opgelegd), daalt de punitiviteit ten voordele van
de restitutie (Sessar, 1999).

Sessar zelf legde 38 misdrijfcasussen voor aan niet professionelen en
professionelen. Van het gewone publiek koos een grote meerderheid
voor de ‘restitutieve opties’, vaak onder gerechtelijke controle. Eventuele
recidive bij de dader veranderde weinig aan deze opties. Maar de politie-
officieren, parketmagistraten en rechters kozen veel minder voor de
herstelopties en bleven de voorkeur geven aan straffen. Sessar’s conclu-
sie is dat ‘… the conception of the public’s strong punitive sentiments is
a myth’ (1999, p. 301), en ‘The reality is that the conditions determining
the legal system’s operations are dictated not by the members of society
but by the system itself’ (1999, p. 293).

Men moet niet zeuren. Herstelrecht is uitvoerbaar. De beschikbare ge-
gevens laten zien dat slachtoffers en daders elkaar kunnen vinden en tot
overeenkomsten komen, dat het maatschappelijk belang inzake norm-
bevestiging, veiligheid en rust ermee is gediend, en dat het publiek er-
voor open staat. De belangrijkste hinderpaal ligt in de weerstand bij de-
genen die beroepsmatig ingesteld zijn op een strafrechtelijke aanpak van
de criminaliteit. Maar vanzelfsprekend blijft het tot nu toe gaan om een
relatief beperkte praktijk, uitgevoerd in meestal relatief bevoorrechte
omstandigheden. De vraag blijft wat zal gebeuren wanneer herstelrecht
de ‘wittebroodsjaren’ achter de rug heeft en de dienst uitmaakt in een
alledaagse routinematige praktijk. Ook moet het wetenschappelijk on-
derzoek dat de voorlopig zeer positieve balans voorlegt nog veel metho-
dische moeilijkheden overwinnen.

Besluit

Herstelrecht is een project in de steigers. Op grond van de beschikbare
ervaringen en wetenschappelijke literatuur, is de hoop gewettigd dat een
derde weg wordt gevonden in de reactie op criminaliteit die meer con-
structieve mogelijkheden inhoudt voor het slachtoffer, de samenleving
en de dader. In die derde weg is de gerechtelijke interventie prioritair
georiënteerd op het herstel van de schade, van welke aard ook. Binnenin
het kader van herstelrecht kan aandacht blijven gaan naar de rehabilita-
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tie van de delinquent. De optie voor straf, als doelbewuste toebrenging
van leed, wordt verworpen.

Herstelrecht kan geen oplossing bieden voor alle problemen, gescha-
pen door delinquentie. Dat kan geen enkel model. Ook in het strafrecht
ziet men in dat bestraffing niet steeds en voor iedereen geschikt is.
Daarom bestaat een afzonderlijk jeugdstraf -of beschermingsrecht, of
beschikt het parket over de discretionaire bevoegdheid niet te vervolgen,
ook al zijn de feiten bewezen. Ook in het jeugdstrafrecht bestaan grenzen
aan heropvoeding, zoals de zorg voor openbare veiligheid, of het nood-
zakelijke respect voor de rechtswaarborgen.

De stelling is dat herstelrecht de prioritaire optie moet zijn, niet dat het
de enige optie moet zijn. In een aantal gevallen blijft de herstel-
doelstelling ondergeschikt aan terechte bekommernis voor de openbare
veiligheid. ‘Openbare veiligheid’ moet echter strict limitatief worden op-
gevat, en mag geen drogreden worden om toch weer de repressieve toer
op te gaan, zonder de slachtoffers en de daders een ernstige kans te ge-
ven op een constructieve regeling.

Deze beloftevolle voorlopige balans leidt tot een toenemend succes
van het herstelrecht, en de uitbreiding van experimenten over de hele
wereld. Paradoxaal genoeg is de grootste bedreiging wellicht het over-
haaste en onbedachtzame enthousiasme waarmee politie-officieren,
parketmagistraten, rechters én wetgevers bepaalde losse technieken po-
gen te integreren, zonder de herstelrechtelijke onderbouw mee te ver-
werken. Zij hebben ‘de klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel
hangt’. Een beetje slachtofferopvang, een snuifje bemiddeling, een
greepje gemeenschapsdienst worden losgeweekt van het onderliggende
herstelrechtelijke gedachtegoed, en worden als technieken in de be-
staande systemen ingepast. Het worden ornamenten van een systeem
dat in wezen onaangeroerd blijft en zijn inefficiënte en ethisch betwist-
bare praktijk kan voortzetten. Het vernieuwende potentieel van herstel-
recht als ander rechtsparadigma gaat verloren. Het is daarom essentieel
dat slachtofferopvang, bemiddeling, gemeenschapsdienst, herstelgericht
groepsoverleg in nauw contact blijven met de theoretisch reflexieve on-
derstroom die het herstelrechtelijk paradigma verder poogt uit te bou-
wen. Op termijn moet herstelrecht geen duet blijven zingen met het
strafrecht, het moet er een duel mee aangaan.
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Family group conferencing
Kanttekeningen bij herstelrecht voor jeugdige delinquenten

I. Weijers*

Er zijn de laatste jaren internationaal hoge verwachtingen van een
nieuwe aanpak van degenen die maatschappelijke en strafrechtelijke
normen overtreden die wordt aangeduid als ‘herstelrecht’: in een directe
dialoog tussen dader en slachtoffer wordt de eerste geconfronteerd met
de gevolgen van zijn daad (Umbreit, 1994; Walgrave, 1995; Morris en
Maxwell, 1998; Bazemore, 1998; Spapens, 2000; Walgrave, 2000). Een bij-
zondere variant van die benadering is de family group conference (FGC).
Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de ouders en eventueel ook
andere personen die voor de jongere veel betekenen. Het kardinale punt
van elke vorm van herstelrecht is de actieve dialoog tussen dader en
slachtoffer die tot een gezamenlijke overeenkomst betreffende materiële
en morele schadevergoeding dient te leiden.

In het geval van een FGC zijn dat drie actoren: de dader, diens familie
en/of eventuele veelbetekenende anderen en het slachtoffer en diens
ondersteuning, familie, vrienden. Tenslotte is er de eveneens zeer be-
langrijke vierde actor, de bemiddelaar. Deze zit niet alleen de FGC voor,
maar hij heeft persoonlijk de zitting voorbereid door met de drie andere
actoren voorbereidende gesprekken te voeren. Hij beoordeelt ook, even-
tueel gesteund door advies van deskundigen, of een FGC voor deze ac-
toren in principe een geschikte benadering is. De bemiddelaar is geen
rechter; hij is ook niet degene die een oordeel velt; dat doet zoals gezegd
de conferentie als geheel. De FGC-mediator bemiddelt echter niet alleen
tussen de drie anderen actoren, maar ook tussen hen en het strafrechte-
lijk kader, ofwel doordat zijn speelruimte wat betreft de sanctie waar het
O.M. zijn fiat aan zal geven van tevoren is bepaald, ofwel doordat de uit-
slag van de overeenkomst ter fiattering aan het O.M. wordt voorgelegd,
waarna die eventueel op onderdelen kan worden bijgesteld of aanvul-
lende sancties kunnen worden opgelegd.

De rol van de bemiddelaar verdient beslist nadere aandacht en hoewel
die rol van groot belang is voor de kanttekeningen die ik bij deze fascine-
rende benadering maak, kan ik in het kader van dit artikel niet verder op
de juridische aspecten van die rol ingaan. (Overigens kan een FGC ook
worden opgelegd nadat een (voorwaardelijke) straf is opgelegd). Zo laat
ik ook de weinig doorzichtige en eenduidige dimensie van de behande-

* De auteur is als docent/onderzoeker verbonden aan de Pedagogiek opleiding van de
Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht en als senior-onderzoeker aan
de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht.
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ling van de schuldvraag, de betrokkenheid van de raadsman en de garan-
tie van heldere en eenduidige procedurele regels en rechten buiten be-
schouwing. Het motief voor een dergelijke aanpak is, dat men er zowel
emotionele winst voor het slachtoffer van verwacht als ook een sterk pre-
ventief effect voor de jongere. Men veronderstelt bovendien dat deze be-
nadering vooral geschikt is voor jeugdige delinquenten (Dignan, 1994;
McElrea, 1994; Hudson e.a., 1996; Bazemore en Walgrave, 1998).

Family group conferencing vormt een van de belangrijkste experimen-
ten tot vernieuwing van het jeugdstrafrecht. De inzet ervan is een nieuw
alternatief te bieden voor de just desert-benadering en de verharding van
de strafrechtelijke reactie op jeugddelinquentie zoals die zich de afgelo-
pen decennia in de angelsaksische wereld hebben gemanifesteerd. Deze
aanpak heeft zich sinds een tiental jaren ontwikkeld in Nieuw-Zeeland
en Australië en in de afgelopen jaren is er onder meer mee geëxperimen-
teerd in de Verenigde Staten, Canada en Engeland, terwijl inmiddels in
diverse landen FGC-experimenten in voorbereiding zijn (Dünkel, 1996;
Dullum, 1996; Marshall, 1996; Aersten en Peters, 1998). Ook in ons land
worden op dit moment enkele experimenten voorbereid (Groenhuijsen,
2000).

Dit artikel wil een aanzet geven tot reflectie op de gedachten die ten
grondslag liggen aan family group conferencing. Deze benadering ver-
dient naar mijn mening meer aandacht dan er tot op heden in ons land
aan is gegeven, ook fundamentele, kritische aandacht. Ik begin met de
stelling dat de onvolwassenheid van jeugdige wetsovertreders een peda-
gogische taak voor elke strafrechtelijke reactie op hun wangedrag impli-
ceert. Vervolgens analyseer ik de kern van de FGC-formule die bestaat uit
de combinatie van dader-slachtoffer-bemiddeling en familie-overleg
naar aanleiding van een ernstig delict van een jong lid van de familie. Ik
constateer dat deze combinatie een zware emotionele en morele last legt
zowel op de schouders van de jongere als van het slachtoffer. Tenslotte ga
ik in op enkele rechtvaardigingsproblemen van deze aanpak, waarbij ik
opnieuw naar de positie van het slachtoffer en de rol van de dader kijk. Ik
constateer dat het slachtoffer in deze formule onder bijzondere druk
komt te staan en dat de benadering van de jongere op gespannen voet
staat met de pedagogische taak zoals ik die voor een strafrechtelijke be-
nadering weggelegd zie. Interessant aan deze aanpak acht ik met name
de participatie van slachtoffer en familie en de rol die morele emoties
hierbij kunnen spelen. In die opzichten acht ik het mogelijk dat ons
jeugdstrafrecht hiervan iets kan leren. Toch concludeer ik dat de formule
van family group conferencing zoals die nu vorm heeft gekregen voorals-
nog vooral fundamentele vragen oproept.

Onvolwassenheid impliceert een pedagogische taak

Minderjarige wetsovertreders kunnen niet zonder meer als ‘kleine crimi-
nelen’ worden beschouwd, criminelen die eenvoudigweg een maatje
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kleiner zijn, zoals kinderen in Middeleeuwse voorstellingen als kleine
kopieën van volwassenen werden afgebeeld. Jeugdige wetsovertreders
vormen een aparte categorie die ons noodzaakt op een aparte manier op
hun wangedrag te reageren. Jonge delinquenten kunnen niet volledig
verantwoordelijk worden gesteld voor wat ze hebben gedaan, althans
niet in strafrechtelijke zin. Strafrechtelijk reageren zal altijd rekening
moeten houden met het dilemma dat jonge delinquenten, hoewel in
ontwikkeling naar volledige verantwoordelijkheid, tegelijkertijd veron-
dersteld worden afhankelijk en nog niet helemaal verantwoordelijk te
zijn.

In zijn algemeenheid is de kwestie van de verantwoordelijkheid van
minderjarigen uiteraard geen specifiek strafrechtelijk probleem maar
een universeel opvoedings-dilemma waarmee elke ouder en docent keer
op keer wordt geconfronteerd. Elke opvoeder weet of ervaart dat het ant-
woord op de vraag naar de verantwoordelijkheid van het kind onvermij-
delijk dubbelzinnig is. Het kind leren de verantwoordelijkheid voor zijn
handelingen en uiteindelijk voor zijn leven op zich te nemen is een alge-
meen opvoedingsdoel. Het typerende punt met de verantwoordelijkheid
van jongeren is precies dat het een doel is, niet iets dat al is gerealiseerd,
maar iets dat in de context van opvoeding naderbij komt. Opvoeding is
ten einde zodra we het kind volledig verantwoordelijk achten voor de
stappen die het zet.

In de strafrechtelijke context komt hier nog een dimensie bij. Elke
vorm van strafrechtelijk reageren op onwenselijk, storend en onmaat-
schappelijk gedrag veronderstelt immers een voorstelling van de betrok-
kene als wetsovertreder, als burger die heeft gezondigd tegen regels die
in wetten zijn vastgelegd en waarvan de naleving door de staat kan wor-
den afgedwongen. Strafrechtelijk reageren is dus niet van dezelfde orde
als de ouderlijke reactie op wangedrag of van die van de meester of de
trainer. De strafrechtelijke reactie vereist een voorstelling van burger-
schap die in de context van de ouderlijke opvoeding, onderwijs en trai-
ning niet of nauwelijks aan de orde is. De strafrechtelijke reactie ten aan-
zien van minderjarigen brengt met andere woorden met zich mee dat
rekening wordt gehouden met het voorwaardelijk karakter van de kin-
derlijke verantwoordelijkheid als staatsburger.

Maar de pedagogische dimensie van de strafrechtelijke reactie op de-
licten van jongeren betekent meer dan erkenning van hun beperkte ver-
antwoordelijkheid. Jeugdstrafrecht betekent ook dat een eigen pedagogi-
sche invulling wordt gegeven aan die reactie en die bestaat erin dat de
strafrechtelijke reactie op zijn wangedrag de jongere moet helpen de
maatschappelijke en morele consequenties van zijn gedrag te begrijpen
en te aanvaarden. Dat betekent niet alleen dat we hem er in onze reactie
op moeten wijzen dat we van hem verwachten dat hij de volledige ver-
antwoordelijkheid voor zijn handelingen op zich neemt, maar vooral dat
we hem leren wat dat eigenlijk inhoudt. Dat betekent dat we ons moeten
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begeven in een proces van morele communicatie waarin we de jeugdige
wetsovertreder op de gevolgen van zijn daden wijzen.

We moeten hem om te beginnen proberen duidelijk te maken wat de
gevolgen van zijn optreden zijn voor zijn slachtoffer en voor de omgeving
van het slachtoffer, degenen die het leed van het slachtoffer eveneens
treft en ter harte gaat. Maar we moeten hem ook helpen inzien wat de
gevolgen zijn voor zijn eigen omgeving, voor degenen die veel voor hem
betekenen, zijn familie, zijn vrienden, zijn leraren, zijn trainers enzo-
voort. En tot slot moeten we hem helpen te reflecteren op wat zijn wan-
gedrag impliceert voor hemzelf als een morele persoon, voor zijn toe-
komst, zijn dromen, zijn idee van de persoon die hij wil worden (Weijers,
2000; Weijers, 2001).

Ter verduidelijking van deze pedagogische taak van de strafrechtelijke
reactie, die ik in Schuld en schaamte; een pedagogisch perspectief op het
jeugdstrafrecht verder heb uitgewerkt, is het nodig om het karakter van
deze taak helder te onderscheiden van twee andere soorten reacties: mo-
rele neutraliteit en bevoogding. Het appel op de morele zelfreflectie van
de jongere betekent uiteraard allerminst dat de morele dimensie buiten
beschouwing blijft of dat de strafrechtelijke reactie gekenmerkt wordt
door een neutrale opstelling ten aanzien van het morele gewicht van het
wangedrag. Maar het betekent evenmin dat deze reactie zich direct richt
op de persoonlijkheid en identiteit van de dader, appelleert aan zijn
schaamtegevoel en spijtbetuiging en berouw verlangt.

Dit laatste onderscheid verdient enige toelichting. De pedagogische
taak van het appel op de morele zelfreflectie van de jongere confronteert
deze slechts met wat de verantwoordelijkheid voor zijn wangedrag op
zich nemen inhoudt. Dit appel betekent niet dat men zich buigt over de
vraag of de jonge dader wel wil deugen, maar dat men naar aanleiding
van een delict vragen opwerpt die wijzen op de gevolgen ervan. De peda-
gogische taak betekent dat het proces van zelfbezinning, van zelf ant-
woorden vinden op indringende vragen en conclusies trekken, wordt
gestimuleerd. Een pedagogische reactie is er niet op uit de jongere terug
te leiden naar een positie van afhankelijkheid, zoals John Locke indertijd
het opvoedingsbeeld voor ogen zag: tot zijn volwassenheid zou de jon-
gere onze gehoorzame dienaar zijn, daarna onze gelijkwaardige kame-
raad. In een eigentijdse pedagogische reactie staat juist de overgang van
sturing naar zelfsturing centraal. Dit houdt in dat het vermogen van de
jongere tot morele en emotionele autonomie wordt versterkt. De jongere
krijgt noch een serie verwijten noch vergoeilijkingen voor zijn wangedrag
voorgeschoteld, maar vragen die hem inzicht kunnen geven in de conse-
quenties van zijn handelen en hem kunnen helpen de verantwoordelijk-
heid daarvoor op zich te nemen.

Vanuit deze schets van de morele communicatie die de strafrechtelijke
reactie uit pedagogisch oogpunt vereist lijkt de herstelrechtelijke aanpak
van de family group conference in eerste instantie over sterke troeven te
beschikken. Het bijeenbrengen van dader, slachtoffer en familie biedt
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immers in beginsel ruimschoots gelegenheid om de morele en emotio-
nele dimensie van het wangedrag aan de orde te laten komen. Nadere
analyse van deze troeven werpt echter de vraag op of deze aanpak wel
voldoende ruimte laat voor de morele zelfreflectie en daarmee de auto-
nomie van de jeugdige delinquent en diens verantwoordelijkheidsbesef
stimuleert en of met deze aanpak niet een te beklemmende en zware last
wordt gelegd op de schouders van het slachtoffer.

Dader-slachtoffer bemiddeling en familiebemoeienis

De kern van de FGC-formule is de typische combinatie van twee troeven
op het punt van morele communicatie: het gesprek tussen dader en
slachtoffer aan de ene kant en het gesprek tussen dader en familie aan de
andere kant. In deze setting wordt dus tegelijkertijd van twee kanten met
de dader gecommuniceerd naar aanleiding van zijn wangedrag: van de
kant van het slachtoffer en diens ondersteuners, die gewoonlijk begin-
nen met een beeld te schetsen van de gevolgen die het delict voor hen
heeft gehad; en van de kant van de familie, die gewoonlijk hun betrok-
kenheid bij het delict en de gevolgen voor het slachtoffer, bij de gevolgen
voor henzelf en bij de gevolgen voor de dader onder woorden brengen.

De crux van deze combinatie zit hem precies in het bij elkaar brengen
van deze twee communicatielijnen. Waar ik in dit stuk op wil attenderen
zijn met name de psychologische implicaties hiervan. Hoewel de enkele
confrontatie met het slachtoffer in een bemiddelingsgesprek op zich ook
al behoorlijk ingrijpend kan zijn voor zowel dader als slachtoffer, zorgt de
betrokkenheid van ouders en andere vertrouwden ervoor dat deze con-
frontatie veel zwaarder en verwarrender wordt voor beide partijen.
Zwaarder en verwarrender omdat die betrokkenheid veel verder gaat dan
het tonen van begrip zowel voor de positie van de jongere als voor het
leed van het slachtoffer. Het betreft ook en vooral een emotioneel en mo-
reel appel, enerzijds op het vermogen tot (het tonen van) empathie,
schuldgevoel en spijt van de jongere, anderzijds op een vergelijkbaar ver-
mogen tot empathie en medeleven van de kant van het slachtoffer.

De rol van de ouders en andere belangrijke figuren uit de omgeving
van de jongere is van groot belang voor het bepalen van de sanctie die
dient te volgen en voor de wijze waarop ze hun betrokkenheid bij de in-
vulling en naleving ervan tonen. Toch zit hier niet de crux van deze for-
mule. Die zit in de emotionele en morele aanspraak van de kant van
ouders en veelbetekenende anderen en wel naar twee kanten. Enerzijds
verdubbelt deze aanspraak voor de dader als het ware het gewicht van de
confrontatie met het slachtoffer. Anderzijds betrekt deze aanspraak het
slachtoffer binnen een familiegesprek en een familiegeschiedenis.

In die verdubbeling van het emotionele en morele gewicht van de
dader-slachtoffer confrontatie zit precies het doorslaggevende motief
voor een FGC-aanpak: men verwacht daarvan een maximaal effect. De
verwachting is dat een FGC een katharsis tot gevolg zal hebben. De ge-
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dachte is dat de familie-enscenering inderdaad een zwaar moreel en
emotioneel gewicht op de schouders van de minderjarige legt. Boven-
dien verwacht men tegelijkertijd van het slachtoffer dat diens aanvanke-
lijk overwegend kritische of tenminste appellerende rol uiteindelijk
wordt vervangen door een invoelende en coöperatieve, solidaire rol die
zorgt voor de gewenste verlichting van de last die in het FGC-ritueel op
de schouders van de jongere is gelegd. Waar het mij om gaat is het in-
zicht dat de sleutelbegrippen die bij elke dader-slachtoffer confrontatie
een zekere rol dienen te spelen – spijt, schuldbesef en zelfkritiek van de
kant van de dader, beantwoord met begrip, vergeving en verzoening van
de kant van het slachtoffer – in dit katharsis ritueel met andere woorden
wel erg zwaar worden belast. Erkenning van deze emotionele en morele
belasting betekent niet dat dit ritueel zonder meer moet worden afgewe-
zen, maar wel dat die dimensie kritische aandacht, nauwkeurige analyse
en inkadering verlangt.

Als we dit ritueel nader beschouwen dan moeten we allereerst vaststel-
len dat een dergelijke aanpak onvermijdelijk verwarring teweegbrengt bij
alle betrokkenen, eenvoudigweg omdat men in onze liberale cultuur zel-
den of nooit in een dergelijk arrangement op zijn doen en laten wordt
aangesproken. Deze aanpak breekt niet alleen met de privacy-sfeer
waarin gebruikelijk binnen het gezin met fouten, in gebreke blijven en
ernstige misdragingen wordt omgegaan, maar ook met de discretie waar-
mee normaal gesproken op school of op een sportclub op conflicten en
wangedrag wordt gereageerd. Biedt een standaard strafrechtelijke aan-
pak door politie, officier en rechter op zijn minst het houvast dat het ka-
der helder is, de schuldvraag centraal staat en de partijen duidelijk te-
genover elkaar staan, een FGC-aanpak zorgt door z’n welbewuste mix
van besloten en vertrouwelijke sfeer met een strafrechtelijk kader voor
een verwarrende ervaring voor dader, slachtoffer en familie. Om misver-
stand te voorkomen herhaal ik hier dat ik dergelijke verwarring niet zon-
der meer taboe wil verklaren, maar ik denk wel dat we het psychologisch
mechanisme dat deze benadering impliceert nuchter onder ogen moe-
ten zien, alleen al om er waar nodig heldere grenzen aan te kunnen stel-
len.

Kijken we nu eerst naar de positie van de jongere, dan moeten we con-
stateren dat deze verwarring welbewust wordt gecreëerd vanuit het mo-
tief dat dat een bijzondere gevoeligheid voor het gewicht van het delict
bij de jonge dader teweeg zal brengen. De (veelal impliciete) gedachte
omtrent de meerwaarde van een FGC vergeleken bij uitsluitend bemid-
deling tussen dader en slachtoffer is dat er met de actieve inbreng van de
ouders een aanmerkelijke kans bestaat dat er een breuk kan worden be-
werkstelligd in iets wat vaak als een masker of een harnas van afweer en
ongevoeligheid wordt beleefd. De gedachte is dat een reprimande door
de politie, een onderhoud met de officier of een gesprek met de rechter
en zelfs een confrontatie met het slachtoffer bij lange na niet het effect
zullen hebben dat met deze aanpak wordt beoogd, omdat de emotionele
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en morele impact in deze bijzondere (verwarrende) setting aanmerkelijk
hoger zal zijn. Het is juist de aanwezigheid van voor de jongere veelbete-
kenende anderen, van mensen van wie hij zich voor zijn zelfbeeld en
zelfrespect afhankelijk voelt en weet, die deze setting in staat stelt een
bijzondere gevoeligheid te provoceren voor de emotionele en morele
lading van zijn wangedrag.

Richten we vervolgens onze aandacht op de positie van het slachtoffer
in deze aanpak, dan zien we dat deze verwarrende situatie hier in verge-
lijkbare zin wordt gecreëerd. Dit gebeurt namelijk vanuit het motief dat
langs deze weg bij het slachtoffer eveneens een bijzondere gevoeligheid
teweeg zal worden gebracht, wat betreft de persoonlijke achtergronden,
problemen en beperkingen van de jonge dader. De gedachte omtrent het
betrekken van familie bij de dader-slachtoffer dialoog is dat er langs die
weg een aanmerkelijke kans bestaat dat het slachtoffer in deze setting
een bijzondere openheid zal krijgen jegens de moeilijkheden en tegen-
slagen van de jongere, op een manier die onvergelijkbaar is met wat in
een gesprek zonder ‘familie-verhaal’ bereikbaar zou zijn. Een FGC bete-
kent een indringend appel op het slachtoffer om zich in positieve,
vergevingsgezinde zin tot de jongere te richten gegeven het feit dat in de
FGC het zelfbeeld en zelfrespect van de jongere op het spel staan. Daar-
mee wordt een bijzondere emotionele en morele last op de schouders
van het slachtoffer gelegd.

Rechtvaardigingsproblemen

Over de twee zojuist uiterst summier aangeduide psychologische en mo-
rele implicaties van een FGC-aanpak valt natuurlijk veel meer te zeggen
dan in dit bestek mogelijk is. Maar zelfs deze zeer beknopte omschrijving
van de combinatie van beide troeven op het punt van de morele commu-
nicatie doet ons de merkwaardige psychische en morele last realiseren
die een dergelijke aanpak voor dader en slachtoffer met zich meebrengt.
Daarmee worden we tevens geattendeerd op de daarachterliggende
rechtvaardigingsproblematiek. Enerzijds is het de vraag of de mix van
dader-slachtoffer bemiddeling met familiebemoeienis niet een onaan-
vaardbare inbreuk op het proces van zelfbezinning, van moreel zelfstan-
dig worden van de dader inhoudt en anderzijds of diezelfde mix niet be-
tekent dat er een onaanvaardbaar instrumenteel en/of bevoogdend
beroep wordt gedaan op het slachtoffer.

Wat het laatste punt betreft blijkt uit de rapportages van ervaringen in
het buitenland steeds dat een niet onbelangrijk deel van de slachtoffers
niet echt tevreden is met de resultaten. Zo concluderen Braithwaite en
Mugford dat alle betrokkenen tevreden zouden zijn met deze aanpak,
maar uit hun eigen onderzoek blijkt dat van de slachtoffers die erbij zijn
ingeschakeld nog niet de helft ervan tevreden is (Braithwaite en Mug-
ford, 1994, p. 165; vergelijk Morris en Maxwell, 1998; Morris, 2000 voor
lagere precentages). In een enkel geval voelde men zich na afloop van
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een FGC zelfs ellendiger dan ervoor (Braithwaite en Mugford, 1994, p.
149)! Dit punt verdient veel meer kritische aandacht dan er tot nu in on-
derzoek aan is gegeven. Ondanks het internationaal snel toegenomen
enthousiasme voor deze benadering is er op dit moment nog opvallend
weinig bekend over de resultaten ervan, zoals ook door de Nieuw Zee-
landse onderzoekers Allison Morris en Gabrielle Maxwell keer op keer
wordt benadrukt. De verklaring voor dit gebrek aan wetenschappelijk
valide kennis dient waarschijnlijk weer te worden gezocht in de overtui-
ging van de pioniers dat deze aanpak eenvoudigweg niet anders dan po-
sitieve effecten kán hebben, zoals mediation in het algemeen aan de
man wordt gebracht als ‘conflictoplossing met alleen winnaars’, getuige
de slogan in een recente reclamecampagne in de landelijke pers. In een
aantal landen is deze gedachte inmiddels ook in de strafrechtelijke sfeer
doorgedrongen, wat onder meer impliceert dat het delict in termen van
conflict tussen partijen wordt gedefinieerd, waarbij door deze onderhan-
deld dient te worden en beide genoegen moeten nemen met een com-
promis dat zich ergens in het midden van twee stellingnames bevindt. In
elk geval wordt de voorstelling van een objectief foute daad, van een aan-
tasting van rechten en van fundamenteel onherstelbaar leed met de in-
troductie van de gedachte dat uit bemiddeling slechts ‘winnaars’ te voor-
schijn kunnen komen zwaar onder druk gezet.

Paradoxalerwijze ligt het pleidooi dat af en toe wordt gehouden om de
bereidheid tot deelname van slachtoffers en de kans op hun tevreden-
heid te vergroten door ze een grote of doorslaggevende stem of een veto-
recht bij de beslissing over de sanctie te geven in dezelfde lijn, namelijk
de lijn die het delict definieert als een conflict tussen partijen (onder an-
deren Braithwaite en Mugford, 1994). Deze benadering neigt ernaar de
klassieke gedachte uit het oog te verliezen dat een delict altijd (ook) een
aantasting van rechten is die alle burgers binnen de rechtsgemeenschap
genieten en die zij gerespecteerd willen zien door andere burgers en ver-
dedigd door de staat. Werkelijk diepgaand en overtuigend onderzoek
naar de waardering van de participerende slachtoffers dient zich dan ook
niet zozeer te richten op de meting van ‘overwinnaarsgevoelens’ of tevre-
denheid als ‘onderhandelende partij’, maar op de beleving van het
rechtsgevoel door de slachtoffers tijdens en na een FGC.

Naast deze tendens tot invulling van de FGC als een onderhandelings-
proces tussen twee partijen met de bemiddelaar in de rol van neutrale,
zo min mogelijk aanwezige figuur, doet zich echter een heel andere ten-
dens voor, waarbij de bemiddelaar juist een actieve rol heeft en zowel de
dader als het slachtoffer aanspreekt op solidariteit en verzoening. Terwijl
in het eerste model de betrokkenheid van de familie zich vooral manifes-
teert in de solidariteit met de dader, heeft die in dit model veeleer betrek-
king op de verzoening tussen dader en slachtoffer, terwijl de bemidde-
laar die rol in dit model nog eens versterkt. Neigt de betekenis van het
delict voor het slachtoffer er in het eerste geval bekaaid af te komen, in
het tweede geval wordt die betekenis vertaald in termen van helpen, soli-
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dariseren en verzoenen, waarbij het slachtoffer tendentieel als lid van de
familie of in elk geval van een samenhangende lotsgemeenschap wordt
aangesproken. Dit aspect verdient nadere analyse.

Wat het eerste punt betreft, heb ik hierboven geconstateerd dat de
emotionele en morele betrokkenheid van familieleden en anderen die
veel voor de jongere betekenen uitdrukkelijk wordt nagestreefd om een
verondersteld emotioneel en moreel harnas bij de jongere open te bre-
ken. Verslagen van FGC-zittingen maken duidelijk dat deze inderdaad
vrijwel onvermijdelijk met veel emoties van alle betrokkenen gepaard
gaan, waarbij van meet af aan bespiegelingen, veroordelingen en waar-
deringen betreffende de identiteit van de jongere aan de orde zijn. Niet
het feit op zich dat deze enscenering nu eenmaal met veel emoties ge-
paard gaat is problematisch, maar het feit dat daarin voortdurend de
identiteit van de jonge dader inzet van betrokkenheid is, is problema-
tisch in een strafrechtelijke context. Binnen een FGC dienen de aanwezi-
gen tenslotte met elkaar te komen tot een sanctie die in principe als al-
ternatief dient voor een sanctie van de kant van de politie of justitie. Dat
betekent dat ‘ter omzeiling’ van (of als aanvulling op) een afhandeling
van een delict binnen het strafrechtelijk systeem (diversie) een proce-
dure wordt ingezet die de gebruikelijke en wenselijke justitiële reserves
ten aanzien de (zich ontwikkelende) autonomie van de jeugdige be-
klaagde opzij zet. Het lijkt erop dat uit naam van een minder repressief
optreden tegenover jeugdige delinquenten een aanzienlijk verdergaande
en niet te overziene bemoeienis met de persoonlijke identiteit van de
dader wordt gezocht. Daarmee zou een stap terug worden gezet vergele-
ken met de due process beweging die zich de laatste decennia naast de
just desert beweging heeft voorgedaan. Dit roept de vraag op of het niet
noodzakelijk is dat aan deze aanpak grenzen gesteld worden en dat roept
op zijn beurt weer de vraag op in hoeverre deze aanpak zich eigenlijk
leent voor een heldere justitiële inkadering.

In antwoord op deze reserves wijzen overtuigde voorstanders van deze
aanpak op het besloten en daarmee beveiligde karakter van de bijeen-
komst en op het feit dat niet zo maar enkele personen uit de omgeving
van de dader bij elkaar zijn gezet, maar mensen die, juist omdat ze veel
voor de jongere betekenen, ook geacht mogen worden het beste met
hem voor te hebben. Ondanks kritiek zullen ze hem, heel anders dan
binnen een gangbare strafzitting, proberen te helpen zijn leven te bete-
ren. Sterker nog, op deze bijeenkomsten worden meestal concrete toe-
zeggingen gedaan over de hulp die de deelnemers willen bieden aan de
dader. Toch biedt dit argument geen bevredigend antwoord op mijn re-
serves, die betrekking hebben op het gebrek aan afgrenzen van de inter-
venties, op het per definitie spelen op de man in plaats van op de zaak.
Mijn vraag luidt met andere woorden: is een aanpak die direct en zonder
duidelijke beperking inspeelt op de persoon van de delinquent vol-
doende te rechtvaardigen in termen van bestwil?
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Ik denk dat duidelijk is dat deze gedachte in elk geval op gespannen
voet staat met wat ik hierboven als uitgangspunt van een pedagogisch
perspectief heb geschetst. Het is de vraag of een bevoogdende houding,
het overnemen van de verantwoordelijkheid, het aanspreken van de jon-
gere als voor alles ‘lid van zijn familie’ wel te verenigen valt met een pe-
dagogische inzet van een strafrechtelijke reactie op een ernstig delict van
een jongere, dat wil zeggen met een benadering die juist appelleert aan
het zelf op zich leren nemen van zijn verantwoordelijkheid voor zijn
daad. Ook dit aspect verdient nadere analyse. Het raakt enerzijds aan
zowel fundamenteel als empirisch psychologisch en pedagogisch onder-
zoek naar de mogelijkheden en grenzen van morele opvoeding bij ado-
lescenten. Anderzijds raakt het aan onderzoek naar de ethische funde-
ring van de morele opvoeding in het specifieke licht van de
strafrechtelijke reactie op delinquent gedrag.

Op dit punt zou kunnen worden tegengeworpen dat een FGC ook niet
als algemene jeugdsanctie moet worden toegepast. Er zou wellicht zelfs
sprake kunnen zijn van erkenning van het principe van proportionaliteit.
Toepassing van een FGC zou bijvoorbeeld slechts gerechtvaardigd kun-
nen zijn wanneer er sprake is van een ernstig delict en wanneer het ver-
leden van de jongere daar aanleiding toe geeft, wat FGC bij bijvoorbeeld
first offenders (vrijwel) uitsluit. Toch is het de vraag of het proportio-
naliteitsprincipe een criterium levert voor het in verantwoorde banen
leiden van de gang van zaken en de emotionele en morele aanspraken
van een FGC.

Tenslotte merk ik nog op dat de rechtvaardiging voor een dergelijke
aanpak niet kan worden gevonden in de keuze van de jongere zelf. Som-
mige verdedigers van deze reactie suggereren dat indien men de jongere
zelf de vrije keuze laat om al dan niet, zonder verdere consequenties, in
te gaan op een voorstel tot een family group conference, de kwestie van
de rechtvaardiging ervan niet langer aan de orde is. Met de eigen keuze
van de jongere zou diens autonomie voldoende verzekerd zou zijn. In dat
geval ziet men echter over het hoofd dat de jeugdige dader de gevolgen
van deze keuze onmogelijk kan overzien. Zeker als men erkent welk ver-
warrend of op zijn minst moeilijk te doorzien psychologisch mecha-
nisme hier wordt gehanteerd, kan de rechtvaardiging ervan niet worden
afgeschoven op degene die er, zonder de impact ervan te kunnen over-
zien, vervolgens welbewust aan wordt blootgesteld.

Conclusie

Deze beschouwing beoogt de gedachtenwisseling over de boeiende en
de twijfelachtige kanten van herstelrecht voor jongeren te stimuleren. Ik
heb me in dit stuk beperkt tot enkele opmerkingen over de psychologi-
sche en ethische implicaties van de FGC formule. De juridische en
rechtstheoretische implicaties en ook de pedagogische implicaties en
voorwaarden heb ik in dit verband buiten beschouwing gelaten (vergelijk
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onder anderen Messmer en Otto, 1992; Ashworth, 1993; Daly en Immari-
geon, 1998; Delgado, 2000; Groenhuysen, 2000; Von Hirsch, 2000). Desal-
niettemin hoop ik aannemelijk te hebben gemaakt dat herstelrecht voor
jongeren in de vorm van family group conferencing allesbehalve vanzelf-
sprekend is en zowel wat betreft de psychologische en morele belasting
van de dader als van het slachtoffer nadere analyse en reflectie behoeft.
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De andere kant van het gelijk
Strafgeding of mediation?

C.P.M. Cleiren*

Voordat Agamemnon, koning van Mycene zijn expeditie naar Troje be-
gon, offerde hij zijn dochter aan de goden om de storm te laten bedaren
die het uitvaren van zijn vloot belette. Bij zijn terugkeer uit Troje wordt
Agamemnon gedood door zijn vrouw als vergelding voor de dood van
hun dochter. Zijn dood wordt vervolgens gewroken door hun zoon Ores-
tes. Hij doodt zijn moeder en haar minnaar. Daarmee heeft de zoon
Orestes zich enerzijds gevoegd naar de wetten van de goden en de orde
hersteld. Anderzijds heeft hij de zwaarste misdaad begaan die een mens
kan begaan: het vermoorden van zijn eigen moeder. Orestes wordt opge-
jaagd door de wraakgodinnen, die de bloedverwantschap hoger achten
dan de band van de gemeenschap. De godin Athene doorbreekt de ont-
stane spiraal van bloedwraak door te zorgen dat er recht kan worden ge-
sproken. Zij besluit rechters te kiezen en richt de eerste rechtbank op, de
raad van de Areopagos. De wraakgodinnen krijgen binnen die rechtbank
hun eigen taak. Zij mogen evenals Orestes hun getuigen oproepen en
hun argumenten naar voren brengen..

Het dilemma blijkt echter met argumenten niet op te lossen, de stem-
men staken. Er is een machtswoord nodig en dat wordt ook uitgespro-
ken. Athene spreekt het machtswoord namens de Olympische goden.
Orestes wordt vrijgesproken dankzij de stem die zij inbrengt.

De strijd tussen de beide posities, die van de wraak en die van de rede-
lijkheid van de wetten van de gemeenschap, kan in de tragedie slechts
worden opgelost doordat de staat de bloedwraak van de wraakgodinnen
overneemt. In deze tragedie van Orestes - van de Griekse tragedie-
schrijver Aichylos (525-456 v. Chr.) - wordt ons daarmee de geboorte van
de rechterlijke macht voorgehouden.

Het is de moeite waard om de positie die in deze tragedie aan een
rechtbank wordt toegekend voor ons huidig tijdsgewricht opnieuw on-
der ogen te zien. Een belangrijke aanleiding daarvoor ligt in twee aspec-
ten die in de tragedie naar voren komen. Twee aspecten die ook heden
ten dage nog van groot belang zijn als het gaat om het strafrecht en om
de plaats van slachtoffers. Allereerst speelt in de tragedie het element van

* De auteur is hoogleraar straf- strafprocesrecht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid,
Universiteit Leiden. Dit artikel is een bewerking van de oratie van de auteur, uitgesproken
op 10 november 2000 te Leiden en is ten behoeve van dit themanummer nader toegespitst
op belangen van het slachtoffer. De oratie is uitgegeven onder de titel Geding buiten
geding; een confrontatie van het geding voor de strafrechter met strafrechtelijke ADR-vormen
en mediation (Gouda Quint, 2001).

122



de wraak. Een emotie die een strafrechtswetenschapper niet vreemd is.
Maar wel een emotie die zich recentelijk in reacties op strafbare feiten en
het justitieel optreden daarbij weer in al zijn scherpte toont. Met name
tragische gevallen van zinloos geweld hebben gevoelens van wraak weer
tot een sterk actueel probleem gemaakt. Een probleem niet alleen voor
de direct betrokkenen, maar ook voor de overheid. Is die in staat vol-
doende adequaat te antwoorden op het geweld en tegelijkertijd op de
gevoelens van wraak?

Een tweede element uit de tragedie waarop ik hier de aandacht wil
vestigen is het instellen van een rechtbank. Een rechtbank om dilemma’s
op te lossen, het conflict te beslechten. Een rechtbank met een bijzon-
dere karakteristiek, omdat daarbinnen plaats wordt ingeruimd voor zo-
wel de rede als de wraak. Een rechtbank dus waar wraak niet wordt ont-
kend. Integendeel, wraak wordt door de rechtspraak getild naar een
hoger plan, namelijk naar het niveau van het goede in de samenleving,
naar een evenwicht tussen redelijkheid en afschrikking.

Wat mij in dit element van de tragedie zo bijzonder treft, is het vol-
gende. Onze huidige strafrechtspraak wordt vaak verweten dat zij te af-
standelijk reageert op het begane onrecht, dat het te weinig doet voor het
slachtoffer en dat het dader en slachtoffer niet bij elkaar brengt. De straf-
rechter zou daaraan geen boodschap hebben. Dat verbaast in het licht
van onze geschiedenis, waarvan de tragedie van Orestes een exponent is.
De Grieken stelden juist een rechtbank in om tot een acceptabele oplos-
sing voor beide partijen te komen.

Wat betekent dit als men kijkt naar de huidige wensen ten aanzien van
het strafrecht. Er zijn diverse tendensen. De ene tendens neigt ertoe het
slachtoffer zowel bij de toegang tot als binnen het strafproces een veel
grotere rol te laten. Maar er is ook een andere – een jongere – tendens,
die dader en slachtoffer eerder samen om de tafel wil zetten om hen
dichter bij elkaar te brengen. Op die laatste tendens wil ik me in deze
bijdrage richten. Zij is erop gericht slachtoffers ruimte te geven voor het
uiten van gevoelens van wraak en boosheid en daders voor spijt, berouw
enzovoort: een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. Daarbij kan
de rol van de rechter worden gemist. Een oplossing die dus haaks staat
op de potenties van de rechtbank van de Grieken.

Zou men zonder die derde, de rechterlijke instantie, de partijen en de
samenleving inderdaad meer recht doen? En, heeft het slachtoffer altijd
meer baat bij een alternatieve vorm van geschilbeslechting? Ik begin met
een korte schets over deze concurrent van onze klassieke rechtspleging,
de alternatieve geschillenbeslechting .

Alternatieve vormen van geschilbeslechting

Op alle terreinen waar geschillen aan de orde zijn openbaren zich
nieuwe vormen en fenomenen van beheersing en oplossing: geschillen-
commissies, klachtcommissies, versterking van het tuchtrecht en van de
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vertrouwde vormen als arbitrage en bindend advies. Als verzamelnaam
voor al deze vormen wordt vaak de naam alternative dispute resolution
gebruikt, afgekort als ADR. Een geschikte term in het Nederlands blijkt
niet eenvoudig. Eerder is in Nederland geïntroduceerd de naam: Anders
Dan Rechtspraak (Hertogh en Kleiboer, 1996). Voor deze bijdrage voldoet
die naam en zal de afkorting ADR worden gebruikt.

Het platform ADR, dat in opdracht van de minister van Justitie een
rapport maakte, koos drie criteria om van ADR te kunnen spreken:
– een werkwijze die voor beide partijen aanvaardbaar is;
– met inschakeling van een derde (arbiter of bemiddelaar);
– maar zonder dat daarbij een beroep op de rechter wordt gedaan (Plat-
form ADR, 1998).

In beginsel sluit ADR een latere behandeling door de rechter niet uit, on-
der meer omdat volgens het Europees verdrag niemand van de rechter
kan worden afgehouden. Bemiddeling wordt daarom soms aangeduid
als een procedure in de schaduw van het recht.

ADR lijkt een trend in Nederland. Dat geldt met name voor de meest
recent in Nederland geïntroduceerde vorm: mediation, ofwel bemidde-
ling. Er wordt op diverse fronten gewerkt en geëxperimenteerd met me-
diation (zie de bijdrage van Spapens in dit nummer). En ook het rege-
ringsbeleid is gericht op onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheden
van ontwikkeling van deze vormen.1 In de dagelijkse praktijk wordt, los
van deze experimenten, ook gebruik gemaakt van diverse vormen van
alternatieve geschillenbeslechting. Deze ontwikkeling is niet uniek. Zij
doet zich ook in andere landen en in vele vormen voor.2

Nederland heeft blijkbaar een cultuur die op dit moment ontvankelijk
is voor alternatieve geschiloplossing. Deze ADR-vormen sluiten aan bij
de ideologie van privatisering. Maar bezien vanuit een ander perspectief
sporen ze met die van een voortschrijdende individualisering. De burger
is veel mondiger geworden en voelt zich ook steeds sneller aangetast in
zijn waarden, zijn belangen en zijn lijf en goed. Er is veel in zijn persoon
geïnvesteerd, hij heeft veel in zijn omgeving geïnvesteerd. Daardoor is
zowel zijn weerbaarheid als zijn kwetsbaarheid toegenomen (zie Boutel-
lier, 1993; Van den Brink, 2000). De behoefte om het heft zelf in handen
te nemen groeit navenant. Er kunnen nog vele andere verklaringen wor-
den aangevoerd voor deze tendens. Deze bijdrage richt zich echter niet
op de verklaring van de tendens, maar op enkele vragen die deze tendens
voor het strafrecht en de spelers daarin teweeg brengt.

1 Zie onder meer kamerstukken Tweede kamer 25452 over (Schade)bemiddeling in het
strafproces, vergelijking dading en andere bemiddelingsvormen; Kamerstukken 26352,
waaronder ‘Meer wegen naar het recht’, Beleidsbrief ADR en Kamerstukken 26855.

2 Zo is er sprake van een enorme groei van vormen van bemiddeling in bijvoorbeeld de
Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland.
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Alternatieve geschilbeslechting als reactie op strafbaar handelen

Ook binnen het strafrecht is er zichtbaar sprake van een behoefte om
buiten de strafrechtsketen te blijven of te raken. Dit is op zich niets
nieuws voor strafrechtswetenschappers. Maar anders dan de voorbije
decennia wordt die behoefte nu niet overwegend gevoed door ideologi-
sche stromingen zoals het abolitionisme, door decriminaliseringsten-
densen, noch door overwegingen van efficiency en ontlasting van de
strafrechtsketen. De genoemde tendens van privatisering en individuali-
sering laat evengoed zijn sporen na in het denken over het strafrecht.3 De
‘gekwetste’ en mondige burger waaraan al werd gerefereerd neemt als
slachtoffer van strafbare feiten niet zomaar genoegen met zijn beperkte
rol in de strafrechtspleging en laat dus van zich horen.4 En ook zijn fami-
lie vraagt om een plaats.

De ontwikkeling van strafrechtelijke ADR-vormen heeft dan ook zeker
fundamenten gemeenschappelijk met het paradigma van het herstel-
recht, het model van restorative justice, wat zijn theoretische wortels met
name heeft in de criminologie en de victimologie. Door de voorvechters
van deze denkrichting is in ons land het model van restorative justice in
sterke mate gekoppeld aan de tendensen tot verbetering van de positie
van het slachtoffer (zie de bijdrage van Walgrave in dit nummer).5 In het
model van restorative justice staat noch de bestraffing, noch de behande-
ling van de dader voorop. Wel het herstel van de schade veroorzaakt door
het delict. 6

3 Deze tendens vertoont natuurlijk een nauw verband met het thema van het onderhandelen
in het strafrecht. Dit thema van het onderhandelen van betrokkenen bij een strafbaar feit,
zowel door slachtoffers en daders, als door O.M. en verdachten, als bijvoorbeeld door O.M.
met getuigen is recentelijk regelmatig aan de orde gesteld, onder meer onder de
aanduiding van consensualiteit in het strafrecht. Met name de vragen naar specifieke
omstandigheden en voorwaarden waaronder dergelijke onderhandelingen plaats mogen
vinden en de rechtsgevolgen daarvan hebben aanleiding gegeven tot beschouwingen. Zie
over consensualiteit onder meer G.J.M. Corstens, Delikt en delinkwent, januari 1994,
editorial; M. Hildebrandt, ‘Consensualiteit in het strafprocesrecht’, in: M. Hildebrandt, P.T.C.
van Kampen (e.a.), Plea bargaining in Holland, Arnhem, Gouda Quint, 1994, pp. 107-129.

4 Waarbij hij overigens vaak ook een mondiger dader tegenover zich treft.
5 Een recent pleidooi voor uitbreiding van mediation in strafzaken geeft daarvan een

overzicht. Zie A. Smolders en A. de Lange, ‘Mediation in strafzaken; het belang van herstel’,
Nederlands juristenblad, afl. 28, 2000, pp. 1375-1382. In Nederland hebben met name M.S.
Groenhuijsen, J.M. van Dijk en M. Malsch in diverse artikelen het model van de restorative
justice nader invulling gegeven in relatie tot de rol van het slachtoffer. Recent verscheen
ook vanuit dit perspectief van J. Blad, ‘Strafrecht en bemiddeling; opkomst en toekomst van
herstelrecht in Nederland’, Recht der werkelijkheid, nr. 2, 2000, pp. 51-71. Ook Belgische
collega’s T. Peters en L. Walgrave hebben zich vanuit dit perspectief uitgebreid met het
thema beziggehouden .

6 Hoewel ook compensatie aan de gemeenschap in de vorm van dienstverlening past in dit
model van restorative justice.
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Bepaalde vormen van ADR zijn erop gericht geheel buiten de straf-
rechtelijke keten te blijven, anderen om een proces voor de strafrechter
te voorkomen (of te ‘vergemakkelijken’) en weer andere zijn bedoeld als
complementair aan het strafrecht. In zekere zin is er in die gevallen
sprake van een verschuiving van het juridische veld naar een meer
psychologisch/sociologisch veld. Men onderhandelt, men laat een be-
middelaar toe, soms komt men tot schadevergoeding of een andere vorm
van herstel, een andere maal alleen tot het uitspreken van de onvrede en
het leggen van een basis voor een normaal contact in de toekomst. Er
wordt geen recht gesproken.

Bemiddelaars zijn soms maatschappelijk werkers, psychologen, mede-
werkers van de reclassering of vrijwilligersorganisaties, soms leden van
het O.M. of politie, en weer een ander keer advocaten of rechters. De weg
waarlangs men tot een afspraak komt is niet of niet direct afkomstig uit
ons formele rechtssysteem. En dat geldt ook voor de wijze waarop men
tot een oplossing komt.7 Men zou kunnen spreken van buiten-
strafrechtelijke procedures: afdoening buiten geding, maar ook afdoe-
ning zonder toepassing van strafrechtelijke en strafprocesrechtelijke nor-
mering.8

Meer concreet kan het gaan om bepaalde vormen van dading, buurt-
bemiddeling, politiebemiddeling, bemiddeling door justitie in de buurt,
Haltprojecten, bemiddeling op parketten, bepaalde vormen van herstel-
bemiddeling en mediation door het openbaar ministerie, echt recht con-
ferenties, enzovoort. Vaak gaat het om schaderegeling, soms om conflict-
regeling, soms om herstel.

Zuivere mediation is een vorm waarmee in Nederland op strafrechte-
lijk terrein nog het minst ervaring is opgedaan. Deze vorm van bemidde-
ling omvat meer dan in de conflict-, schade – en herstelprojecten plaats-
vindt. Men duidt het wel aan als integratief onderhandelen op basis van
belangen. De techniek van mediation is er onder meer op gericht om
partijen weer met elkaar om de tafel te krijgen, hun hart te laten luchten,
mogelijkheden voor herstel van het onrecht te bedenken, overeenstem-
ming te bereiken over oplossingen en daarmee een basis voor toekom-
stig contact te leggen. Deze vorm is daardoor in zijn opzet en doelstelling
het meest buiten-strafrechtelijk van aard. 9

7 Er zijn overigens meer procedures in de strafrechtelijke keten waar de procedure zelf niet,
of niet volledig volgens juridische maatstaven wordt vormgegeven en genormeerd, maar
waar het juridisch karakter met name wordt bepaald door de uitkomst van het traject, de
afspraak, de overeenkomst en daarmee het rechtsgevolg: bijvoorbeeld bepaalde vormen
van dading, schikkingen, de Haltprojecten en het voorwaardelijk sepot. En als die
procedures al ten dele wel juridisch zijn vormgegeven is toetsing of controle van de wijze
van totstandkomen veelal niet zelfstandig voorzien.

8 De aanduiding buiten-strafrechtelijke procedure heeft dus een beperkter bereik dan het
begrip afdoening buiten geding.

9 Een voorbeeld van bemiddeling in het strafrecht vindt men op dit moment bij het openbaar
ministerie in Amsterdam. Het heeft bemiddelaars opgeleid in om in gesprek met daders en
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Kort en goed, in die gevallen komt de rechter er – meestal – niet meer
aan te pas. En, hoewel deze tendens in het strafrecht nog geen grote
vlucht heeft genomen, verdienen deze ontwikkelingen, als concurrent
van onze de klassieke rechtspleging, serieuze aandacht. Afdoening via
het strafgeding vormt immers een belangrijk historisch gegroeid statuut
van de democratische rechtsstaat. De systematiek van ons Wetboek van
Strafvordering is zelfs zo dat de behandeling van een zaak door de rech-
ter uitgangspunt is.10 Dat geef je niet zomaar op.

Maar er is nog een reden om ook in Nederland de tendensen serieus te
nemen en afwegingen te maken. De Raad van Europa heeft namelijk on-
langs aanbevelingen geformuleerd over ‘Mediation in Penal Matters’,
aanbevelingen die zijn gericht op de ontwikkeling en verbreiding van
mediation in strafzaken.11 Aan de andere kant is enige argwaan ook op
zijn plaats. Mediation is vooral tot ontwikkeling gekomen in landen met
een common law systeem. We moeten ons dan ook zeker afvragen of
onze Nederlandse strafrechtscultuur – georiënteerd op een civil law sys-
teem – wel een vruchtbare bodem kan bieden.12

Een confrontatie van strafgeding en mediation

Als we uitgaan van een zekere onvermijdelijkheid van deze ontwikkeling,
dan rijzen er vragen. Wat bieden de ADR-vormen voor het strafrecht?
Wat wordt opgegeven in de gevallen dat het geding voor de strafrechter
plaatsmaakt voor een alternatieve geschiloplossing?13 Moeten de waar-
borgen van ons strafproces worden vertaald naar de nieuwe vormen van
geschilbeslechting? Moeten en kunnen de alternatieve vormen aanslui-
ten op de strafrechtelijke keten en zouden ze alternatief of complemen-
tair moeten zijn?

Om een zorgvuldige afweging mogelijk te maken worden hierna een
aantal eigenschappen van alternatieve procedures geconfronteerd met
karakteristieken van ons klassieke strafgeding zoals bedoeld in onze de-
mocratische rechtsstaat.14

slachtoffers tot overeenstemming te komen. Men wil ze inzetten na delicten als straatroof,
mishandeling en vernieling. Als de bemiddeling slaagt zou er een voorwaardelijk sepot
volgen. De mediators zijn in dit geval onder andere psychiaters en psychologen.

10 Men duidt dit uitgangspunt – in navolging van Nijboer – veelal aan als de proces-
verplichting. J.F. Nijboer, De doolhof van de Nederlandse strafwetgeving, Groningen, 1987;
J.F. Nijboer, De taken van de strafrechter, Deventer, 2000, Hoofdstuk III.

11 Mediation in Penal Matters, Recommendation No R(99) 19 adopted by the Committee of
Ministers of the Council of Europe on 15 September 1999 and Explanatory Memorandum.

12 Zie voor elementaire verschillen tussen beide strafrechtelijke stelsels bijvoorbeeld J.F.
Nijboer, ‘De taken van de strafrechter’, Deventer, 2000, Hoofdstuk V en VII.

13 Hierbij moeten we ons realiseren dat veel feiten ook nu al niet meer voor de strafrechter
komen en anderzijds dat oplegging van vrijheidsbenemende straffen alleen mag plaatsvin-
den door de rechter (artikel 113 lid 3 Grondwet).

14 Ik laat me daarbij leiden door breed aanvaarde opvattingen over onze democratische
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Het recht maakt daarin deel uit van een structuur die kunstmatig door
de mens tot stand wordt gebracht. Foqué spreekt in dit verband – in na-
volging van de terminologie van Hannah Arendt - over de publieke
ruimte van het recht.15 Die geconstrueerde ruimte moet enerzijds de
overheid gelegenheid bieden om het algemeen belang te behartigen en
anderzijds vrijheden voor de burger creëren en waarborgen. Dankzij een
democratisch wetgevingsproces wordt gemeenschappelijke aanvaarding
van de normen verondersteld. De ruimte van het recht bestaat zodoende
uit een geheel van waarden, normen, procedures, begrippen en beginse-
len die een gemeenschappelijk referentiekader en een gemeenschappe-
lijke taal opleveren.

De taal en de begrippen waarmee de ordening is vormgegeven vormen
dus een uitdrukking van gemeenschappelijkheid, zij worden geacht door
een ieder te zijn aanvaard.16 In deze zin biedt het recht een openbare
kenbare geconstrueerde ruimte met een zeker gezag en waardigheid. En
ondanks die openheid is het een besloten ruimte in die zin dat de moge-
lijkheid om daar een rol te vervullen wordt bepaald door de gemeen-
schappelijkheid van de taal en begrippen, normen, waarden en kenbare
regels. Deze ruimte van het recht biedt daarmee de mogelijkheid om
over een maatschappelijk geschil te communiceren en debatteren, maar
dan wel geabstraheerd van de alledaagse werkelijkheid.

Forum, decorum en potentie

De betekenis van hiervoor beschreven abstracte noties voor het straf-
recht kan wellicht worden verhelderd aan de hand van de weliswaar
open, maar toch beeldende begrippen: forum, decorum en potentie.
Men zou kunnen zeggen dat het strafgeding een forum biedt: een open-
baar podium voor communicatie ter oplossing en beslechting van con-
flicten. Het conflict wordt dus niet ontkend, maar omgezet in een ratio-
nele structuur die de onderlinge relaties regelt en het conflict
beheersbaar en afsluitbaar maakt.

Met de notie van decorum wil ik aangeven dat het rechtsgeding in ui-
terlijke zin is afgescheiden van de alledaagse ruimte: het kent een eigen
ruimte, met zijn eigen bijbehorende rituelen. Tot slot heeft het strafge-
ding potenties, waarmee ik bedoel dat het zekere vermogens insluit. Zo

rechtsstaat en bij toespitsing op het strafrecht mede door het gedachtengoed van A.C. ’t
Hart. Zie voor deze thematiek met name A.C. ’t Hart, R. Foqué, Instrumentaliteit en
rechtsbescherming, Arnhem/Antwerpen 1990 en A.C. ‘t Hart, Recht als schild van Perseus;
voordrachten over strafrechtstheorie, Arnhem, 1991.

15 H. Arendt, The human condition, Chicago/ London, 2e dr., 1998, pp. 50 e.v. en 199 e.v. Zij
spreekt over ‘public realm’ en ‘space of appearance’. R. Foqué werkt de betekenis van dit
begrip voor het recht nader uit in De ruimte van het recht, Arnhem, 1992 (oratie).

16 In dit democratisch aspect herkent men de verwevenheid van de politieke en juridische
ordening.

De andere kant van het gelijk 128



heeft het strafgeding een beschermend, een conflictoplossend en een
bindend vermogen.

Aan de hand van deze drie noties wil ik nu een vergelijking maken tus-
sen het traditionele strafgeding en ADR. Ik beschrijf daarbij vooral de
verschillen.17 Voor de vergelijking wordt gebruik gemaakt van de ADR-
vorm mediation, omdat die het verst is verwijderd van de traditionele
juridisch strafrechtelijke benadering. Op deze wijze komen de princi-
piële verschillen tussen de beide vormen van geschilbeslechting het best
tot hun recht. Het voordeel van deze benadering is dat in de vergelijking
– vanuit een ander perspectief dan gebruikelijk - heel sterk zichtbaar
wordt dat het slachtoffer in het strafrecht nauwelijks een plaats toekomt.

Forum

Het forum is, zoals ik al aangaf, een openbaar podium voor communica-
tie om een geschil te beslechten. De communicatie over en naar aanlei-
ding van het geschil wordt binnen het forum voorgezet, maar met andere
middelen en geabstraheerd van de alledaagse werkelijkheid. Deze ab-
stractie, wordt op diverse manieren kunstmatig tot stand gebracht. Er
wordt een afstand geschapen doordat de beslechting van het geschil
plaatsvindt in een bijzondere publieke ruimte, losgeweekt van zijn oor-
spronkelijk emotionele context. Afstand ontstaat ook doordat binnen het
forum niet wordt geoordeeld aan de hand van de normen die de partijen
van het geschil er (mogelijk in afwijking van algemeen aanvaarde nor-
men) zelf op na houden, maar op basis van de door de gemeenschap
aanvaarde normen van het recht. Tot slot ontstaat er een afstand tussen
datgene wat in het leven van slachtoffer en dader relevant is en datgene
wat in het geding aan de orde is.

Het forum van het strafgeding kent vaste spelers en strakke regels. Het
is als een schaakbord.18 De begrippen en de te hanteren taal liggen vast.
De normen zijn in onze wetgeving bepaald en kunnen geacht worden
gemeenschappelijke normen van onze samenleving te zijn. Het spel kan
alleen worden gespeeld als iemand door het uitbrengen van een dag-
vaarding wordt beschuldigd van het overtreden van een strafwet. Vanaf
dat moment wordt de communicatie tussen betrokkenen gevoerd op een
niveau dat is geabstraheerd van het dagelijkse. Met de formulering van
de beschuldiging bepaalt de officier van justitie waar het op de zitting

17 Er zijn niet alleen verschillen, maar ook overeenkomsten tussen het strafgeding en de
ADR-vormen. Ik noem ze kort. Als eerste overeenkomst moet worden gewezen op een
overeenkomst in het doel: conflictoplossing of -beslechting. Daarnaast is er in beide
gevallen gerichtheid op communicatie. Als laatste punt van overeenkomst kan worden
genoemd dat de procedure in beide gevallen met drie deelnemers wordt gevoerd.

18 Hoewel in de strafrechtelijke literatuur regelmatig – en niet helemaal ten onrechte –
bezwaar is gemaakt tegen een terminologie afgeleid van het spel, gebruik ik de terminolo-
gie hier in verband met de scherpte voor de confrontatie met de alternatieve vormen.
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over zal gaan.19 De gedragingen van de verdachte zijn het object van on-
derzoek. Het slachtoffer speelt nauwelijks of geen rol.

Kijken we naar het bemiddelingsproces, dan blijkt ook dat gericht op
communicatie. De ‘ervaring’ de ander te begrijpen is essentieel, zelfs al is
dat maar even. Bij de bemiddeling is de communicatie vertrouwelijk en
aan iedere vorm van openbaarheid onttrokken. Daarom kan men bij be-
middeling eigenlijk niet goed spreken van een forum. Het beschermende
van de publieke controle en genoegdoening aan publieke gevoelens van
wraak, zoals in het strafgeding, zijn niet aanwezig.

Er bestaat ook geen kunstmatig gecreëerde afstand tussen de te voeren
communicatie en die in de alledaagse werkelijkheid. Er wordt bemiddeld
in alledaagse taal. Daar komt bij dat het onderwerp van het
bemiddelingsproces niet vast staat en niet per se is gerelateerd aan over-
treding van een norm van onze strafwetgeving. Zo kunnen wetsovertre-
dingen en maatschappelijk ongewenst gedrag in elkaar overlopen en on-
derwerp vormen van de communicatie.20

Ook de grenslijnen van het speelveld, de spelregels en de rollen van de
spelers liggen niet precies vast. Al deze aspecten moeten per geval wor-
den afgesproken, omdat bemiddeling is gebaseerd op instemming van
beide partijen met de procedure en de te hanteren normen. Hier ligt een
groot risico, ook voor het slachtoffer, want je weet niet precies waar je je
op vastlegt en wat de gevolgen zijn van de instemming.

De verdachte treedt het forum niet vrijwillig binnen. Maar hij krijgt wel
bescherming. Hij heeft een raadsman of -vrouw. En wat wellicht nog be-
langrijker is, er is voor hem een kunstmatige situatie gecreëerd in die zin
dat hij zich als rechtssubject op gelijke voet met het openbaar ministerie
kan verhouden en als rechtssubject het woord kan krijgen. Op deze wijze
is een debat mogelijk.

Rechtssubjectiviteit brengt mee dat niet de gehele mens van vlees en
bloed ter discussie komt in het spel, maar slechts dat deel dat drager is
van rechten en plichten. Daarmee blijft er afstand. De verdachte blijft
verschoond van een totale transparantie van lichaam en ziel door de
overheid en ook door het slachtoffer. Als het slachtoffer in de procedure
al een rol speelt komt ook hem een rechtssubjectiviteit toe. Die be-
schermt hem, maar beperkt hem ook.

In het bemiddelingsproces treden beide partijen (dader en slachtoffer)
pas na instemming binnen. Hun gesprek echter gaan ze wel in met hun
hele hebben en houwen, al hun gevoelens, heel hun geschiedenis en hun

19 De tenlastelegging kan alleen worden gewijzigd in de bij de wet geregelde gevallen en op
de bij de wet voorzien wijze (zie art. 312 en 313 WvSv).

20 Zie over deze problematiek in het bijzonder M. Foucault, Surveiller et punir; naissance de la
prison, Paris, 1975; M. Delmas-Marty, Le flou du droit; du code penal aux droits de l’homme,
Paris, 1986, pp. 123-172; A.C. ’t Hart, Recht als schild van Perseus, Arnhem, 1991, met name
pp. 126-144.
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toekomst. Het voordeel daarvan voor de deelnemers aan de bemiddeling
is, dat zij door hun ‘totale’aanwezigheid in het proces volledig de positie
hebben om actief te participeren aan de gemeenschappelijke zaak. In-
grijpend is echter dat geen van de beide partijen zich kan afschermen
ten opzichte van elkaar en ook niet van de mediator. Noch de ruimte,
noch de kleding, noch een rol schept een afstand om hen te beschermen
tegen een volledige doordringing door de ander en een volledige trans-
parantie. Daar komt bij dat verschillen in macht niet adequaat worden
gecompenseerd of gecorrigeerd.21 Bijstand door raadslieden is in begin-
sel niet aanwezig.

Terug naar het forum van het strafgeding. Na aanvang van het geding
kan geen van de partijen zich aan de relatie onttrekken.22 Men mag niet
terug, men kan niet terug. Het forum bevindt zich op een ander niveau
dan de alledaagse werkelijkheid, de strijd moet worden uitgevochten. De
rechter heeft een rol als onpartijdige derde met een bijzondere verant-
woordelijkheid. Hij moet beslissen, of hij wil of niet. Hij past de normen
van onze gemeenschap toe op de concrete zaak. Zijn uitspraak is – met
uitzondering van een uitspraak door een hogere rechter – onaantastbaar.
Met de uitspraak is de discussie over de zaak gesloten en de afstand tus-
sen forum en alledaagse werkelijkheid is opgeheven.

De openbaarheid van de uitspraak van de rechter is essentieel, omdat
het strafgeding daarmee zijn publieke karakter mede inhoud kan geven.
De uitspraak is normbevestigend, normstellend en biedt houvast voor
toekomstige gevallen. De bemiddelingsverhouding is gebaseerd op inter-
menselijke communicatie en is daardoor veel vrijblijvender. De verant-
woordelijkheid voor de oplossing ligt bij de partijen. De derde, de media-
tor faciliteert en adviseert.

De grotere vrijblijvendheid blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat alle deel-
nemers zich op elk moment uit het proces kunnen terugtrekken. Dit
aspect kan de mogelijkheden van de mediation en de omgang met el-
kaars persoon sterk beïnvloeden. Dat geldt zowel in positieve als in nega-
tieve zin. Er bestaat immers enerzijds een goede kans op een bevredi-
gende oplossing voor beide deelnemers. Omgekeerd kan een verschil in
machtspositie de vrijheid van een van de deelnemers om zich terug te
trekken frustreren.

Hoe het proces van bemiddeling kan worden afgesloten staat ook niet
vast. Dat kan ook niet omdat het onderhandelingsproces juist zelf de
aanknopingspunten moet opleveren voor een oplossing waarin beide
partijen zich kunnen vinden. Misschien neemt het slachtoffer aan het
eind genoegen met een tranendal en een afscheidszoen. In andere geval-

21 In concrete gevallen worden soms wel afspraken gemaakt ter compensatie van een
ongelijke positie.

22 De dagvaarding kan wel worden ingetrokken zolang het onderzoek ter terechtzitting nog
niet is aangevangen (art. 266 WvSv).
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len wordt er bijvoorbeeld een vaststellingovereenkomst gesloten volgens
de regels van ons burgerlijk wetboek.

Het proces is dus qua verloop onvoorspelbaar. De uitkomst hoeft bo-
vendien niet aan te sluiten bij een wettelijke of door de gemeenschap
gedeelde norm. Zij draagt dus niet, zoals een uitspraak van de rechter, bij
aan het bevestigen van onze gemeenschappelijke normen. De oplossing
is niet per se zo definitief als in het recht. Een geslaagde bemiddeling be-
tekent bijvoorbeeld niet zonder meer dat het openbaar ministerie zijn
recht op vervolging verliest. Tussen partijen zelf is pas sprake van onaan-
tastbaarheid als de bemiddeling is afgesloten met een geldige civielrech-
telijke vaststellingsovereenkomst. De oplossing hoeft niet openbaar te
worden gemaakt en draagt niet bij aan bevestiging van publieke, ge-
meenschappelijke normen.

Binnen het forum van het strafgeding speelt de buitenwacht maar een
betrekkelijk beperkte rol, want in essentie draait het om de drie hoofd-
spelers. Het slachtoffer wordt in ons stelsel slechts in beperkte mate als
procesdeelnemer aan de rechtsstrijd toegelaten. Zijn belang wordt ge-
acht te zijn vertegenwoordigd in de publieke rol van het openbaar minis-
terie die het algemeen belang moet dienen. Als mens komt hij daar dus
eigenlijk niet aan bod, als rechtssubject slechts onder bepaalde omstan-
digheden in een hele kleine rol.23 Toch kan zijn aanwezigheid, ook al zou
men dat beschouwen als decorum, op het geding van grote invloed zijn.

Ook het publiek heeft geen zelfstandige rol waar het gaat om het juri-
disch spel dat gepeeld gaat worden. Het is op afstand geplaatst. Maar,
een forum bestaat slechts bij de gratie van publieke erkenning. Een ze-
kere vorm van openbaarheid is daarom essentieel.

Het bemiddelingsproces is volledig onttrokken aan de openbaarheid en
speelt zich af in beslotenheid. De vertrouwelijkheid van dit proces is es-
sentieel voor de wijze waarop men tot een gezamenlijk gedeelde oplos-
sing kan komen en dus van grote waarde. Het ontbreken van de forum-
functie brengt mee dat de potenties van het mediationproces niet liggen
in de effecten naar de ‘buitenwacht’, maar in de bevredigende oplossing
en waardering door de twee betrokken partijen.

Decorum

De ruimte voor de rechtspraak is niet een willekeurige. Zowel de uitstra-
ling van het gebouw als het decorum van de rechtszaal vervullen een be-
langrijke functie. Het onderscheidt de juridische ruimte van de alle-
daagse, toegankelijk en zichtbaar voor de leden van de gemeenschap.
Ook de procesdeelnemers worden in fysiek zin ten opzichte van elkaar
op afstand gezet en gescheiden van de alledaagse werkelijkheid. Rechter,
officier van justitie en raadsman dragen een toga. Die maakt van hen

23 Soms als aangever, soms getuige, soms als benadeelde partij.
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spelers op het juridische veld en schermt hen af van de mens van vlees
en bloed die onder de toga schuilgaat.

Kijken we naar de bemiddelingsprocedures, dan zien we dat men moeite
heeft met het bepalen van het decorum. Veelal wordt aangegeven dat
een ontspannen omgeving van belang is. Zo worden er discussies ge-
voerd over de vorm van de tafel en de aanwezigheid van tafelkleedjes en
schemerlampen en het plaatsen van kandelaars. Het bezwaar van het
ontbreken van decorum of rituelen in het bemiddelingsproces doet zich
– zo blijkt in de praktijk – vooral voelen bij het afsluiten van het proces.
Zo is het afsluiten soms juist bedoeld als een gezamenlijke nieuwe start,
een andere keer juist om zonder wrok, maar ook zonder elkaar een
nieuwe toekomst tegemoet te gaan. Mediators benutten daarom soms
afscheids- en overgangsrituelen: bijvoorbeeld een brief of een zoen,
overdracht van sleutel en het omsmelten van de trouwring tot een bro-
che en die cadeau geven.

Potentie

Zoals aangegeven heeft het strafgeding potenties. Zo heeft het strafge-
ding onder meer een beschermend, een conflictoplossend en een bin-
dend vermogen. Hier komen slechts die aspecten aan de orde die in de
vergelijking met de mediation en andere strafrechtelijke ADR-vormen
het meest pregnant zijn.

De burger die betrokken lijkt bij een strafbaar feit wordt beschermd
door de eis dat er sprake moet zijn van een verdenking van overtreding
van de strafwet. Dat beschermt hem tegen ongedocumenteerd of wille-
keurig dagvaarden. Daarnaast garandeert het hem dat hij de normen die
hij zou hebben overtreden vooraf kon kennen – er wordt zelfs veronder-
steld dat hij ze deelt – en dat ze niet pas in het geding worden vastge-
steld.

Ook ruimte, kleding en rechtssubjectiviteit dragen bij aan de bescher-
ming door het creëren van afstand. De actieve rol die aan de strafrechter
is toegedacht in ons strafprocessuele stelsel maakt het hem mogelijk een
beschermende rol te vervullen ten opzichte van de verdachte, en – welis-
waar in een beperkte mate – ten opzichte van het slachtoffer.24

Het strafgeding vertrekt vanuit de presumptie van onschuld, een uit-
gangspunt dat de verdachte beschermt tegen een bevooroordeelde be-
handeling en deelnemen aan het debat en het beginsel van hoor en we-
derhoor realiseren.

24 De rechtspraak van het Europese Hof geeft de rechter uitdrukkelijk een taak om de
belangen van het slachtoffer mee te wegen. Zie hierover onder meer EHRM 26 maart 1996,
NJ 1996, 741.
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Het proces van onderhandelen in de mediation heeft zeker overeenkom-
sten met het proces van hoor en wederhoor. Alleen zijn hier belangen en
niet per se rechten aan de orde. Waar in het strafgeding de verdachte
voor onschuldig wordt gehouden ontbreekt dit uitgangspunt bij de be-
middeling. Omgekeerd, het bemiddelingsproces veronderstelt juist er-
kenning van schuld of in ieder geval overeenstemming tussen slachtoffer
en dader over de relevante belangrijkste aspecten van het gepleegde
feit.25 Maar, de omvang van de beschuldiging is niet vastgelegd of expli-
ciet bepaald. Bewijsregels zouden daarom ook geen rol kunnen vervul-
len. Wat zou er precies bewezen moeten worden? Die regels zijn niet al-
leen niet van toepassing, maar voor het proces van bemiddeling ook niet
relevant of interessant. Dit is niet zonder risico.

Er is daardoor geen belemmering voor beide partijen om zich ver-
gaand in te laten of te bemoeien met de hele levenswandel van de ander
en die aspecten te betrekken in de onderhandeling. En, omdat er sprake
is van onderhandelen is er voor beide betrokkenen een zeker voordeel te
behalen, zodat het proces ook mede een strategisch proces is. Zo kan het
zich voordoen dat de beschuldigde denkt zich om strategische redenen
te moeten voegen in het uitgangspunt van schuld. Dit, terwijl het niet
valt uit te sluiten dat volgens onze rechtsnormen de pleger helemaal
geen strafbaar feit heeft begaan, bijvoorbeeld omdat onze wetgeving
geen norm bevat die past op de veronderstelde schending.

Een van de belangrijkste potenties van het strafgeding ligt misschien wel
in de betekenis van de rol en de uitspraak van de rechter, de rechter als
derde instantie.26 Ik verwijs daarvoor terug naar de tragedie van Orestes.
Athene maakte een einde aan de spiraal van wraakuitoefening door het
instellen van een rechtbank. Een rechtbank die het proces van onzeker-
heid over het feit moet leiden naar zekerheid. Met haar beslissing en uit-
spraak, een machtswoord maakt zij een einde aan het debat. Daarmee
zet de rechtbank de wraak om in een voor de gehele gemeenschap gel-
dende en aanvaardbare oplossing: hij bemiddelt tussen wraak en gerech-
tigheid.

De vraag rijst of de rechter in ons strafgeding ook deze rol toekomt. Bij
ons staan immers niet dader en slachtoffer voor de rechter (zoals in een
common law stelsel), maar verdachte en openbaar ministerie. Volgens
sommigen is ons strafrecht daarom volledig geïnspireerd door het pu-

25 Volgens de toelichting bij de aanbevelingen van de Raad van Europa is essentieel dat de
beschuldigde enige verantwoordelijkheid voor wat is gebeurd erkent. Zie over complicaties
van dit vereiste in relatie tot de essentie van bemiddeling M.S. Goenhuijsen, Mediation in
het strafrecht; bemiddeling en conflictoplossing in vele gedaanten, a.w.

26 Inspiratie voor het belang van de rechter als derde beslissende instantie in de hier
beschreven lijn vond ik ondermeer in D. Salas, Du proces penal; élements pour une theorie
interdisciplinaire du proces, Paris 1992; P. Ricoeur, The just, Chicago/London 2000, in het
bijzonder in The act of judging, pp. 127-133 en Santion, rehabilitation, pardon, pp. 133-146;
M. Shapiro, Courts; a comparative and political analyis, Chicago/London, 1981.
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blieke belang en te weinig gericht op het slachtoffer. Toch is een nuance-
ring van deze voorstelling van zaken in dit verband wenselijk. Een toe-
lichting.

In geval van een slachtoffer-delict zijn er eigenlijk twee conflicten. Het
conflict tussen dader en slachtoffer en het conflict tussen de gemeen-
schap en de verdachte, wegens aantasting van de rechtsnormen. Hoewel
het openbaar ministerie het publieke belang vertegenwoordigt heeft het
rechtsgeding uitdrukkelijk ook een betekenis ten opzichte van het slacht-
offer. Het conflict met het slachtoffer wordt weliswaar niet in die zin op-
gelost, dat er sprake is van een verzoening tussen beide partijen. De
strafrechtelijke benadering en aanpak van het conflict is beperkter. De
rechter richt zich niet op het oplossen van gevoelens van wraak en op
verzoening, maar brengt het conflict op een juridisch niveau tot een op-
lossing.27 De vraag is natuurlijk wat dat betekent.

Door de verdachte als dader te bestempelen ontstaat een nieuwe ver-
houding tussen dader en gemeenschap, maar ook tussen dader en
slachtoffer. De rechter herstelt met de uitspraak de veroordeelde in zijn
positie als lid van onze gemeenschap. Die wordt weer opgenomen in de
gemeenschap omdat hij als rechtssubject is behandeld en is aangespro-
ken en de daarbij behorende gevolgen van zijn daad – het ondergaan van
de opgelegde straf – aanvaardt. Maar ook, en dat is niet minder belang-
rijk, wordt het slachtoffer een door de samenleving erkend slachtoffer.

Het oordeel van de rechter schept afstand tussen slachtoffer en dader,
maar brengt hen ook weer bij elkaar, namelijk als leden van dezelfde ge-
meenschap.

De potentie en de pretentie van het strafgeding is dus wel beperkt, een
beperking die wij goed onder ogen moeten zien. Het impliceert geen ver-
zoening of genoegdoening, maar desalniettemin is de betekenis essen-
tieel. Er is een basis voor een nieuwe toekomst voor de gemeenschap en
dader, maar ook voor slachtoffer en dader. Daarmee is de rol van de
rechter ook toekomstgericht. Hoewel de uitspraak zich niet richt op de
intermenselijke gevoelens van vergelding en wraak van het slachtoffer,
kan de uitspraak wel bijdragen aan een matiging van escalatie en over-
reactie van zowel samenleving als slachtoffer in de toekomst.

De potentie van de diverse bemiddelingsvormen in strafzaken ligt onder
andere in herstel en compensatie. Maar als het om mediation gaat in de
meest zuivere betekenis ligt de belangrijkste potentie van de mediation
wellicht in de mogelijkheid tot verzoening.

27 In verband met dit aspect wordt soms gesteld dat de rechter als derde partij boven de
partijen staat en dat daarmee het rechtersmodel een autoritair model is. De bemiddelaar
wordt dan beschouwd als een geschiloplosser die tussen de partijen staat. Zie voor een
uitvoerige beschouwing over de verschillen tussen rechter en bemiddelaar M. Shapiro,
Courts; a comparative and political analysis, Londen, 1981, hoofdstuk 1 (‘The prototype of
courts’).
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Het onderhandelingsproces vindt plaats op basis van de eigen belan-
gen van de partijen. Het zou kunnen en moeten bijdragen aan het ophel-
deren van de wederzijdse percepties van het conflict, het ophelderen van
feiten en omstandigheden die het gebeuren hebben bepaald en aan het
ervaren van de gevoelens van de ander. Op deze wijze biedt het
onderhandelingsproces mogelijkheden voor contact in de toekomst, de
verwerking van het leed, de verzoening en het goedmaken door herstel.
Precies deze elementen maken mediation tot een vorm van geschil-
beslechting die niet alleen veel mogelijkheden biedt tot herstel van zowel
materiële als immateriële schade en leed, maar die tegelijkertijd een
sterk toekomstgerichte potentie heeft. De aantrekkelijkheid daarvan
voor zowel dader als slachtoffer, alsmede het belang daarvan staat buiten
twijfel. Het zal duidelijk zijn dat mediaton en andere strafrechtelijke
ADR-vormen juist dankzij deze potentie ook sterk aansluiten op de eer-
der geschetste ontwikkeling tot individualisering van onze samenleving.

Maar, het mediationproces legt wel een grote hypotheek op de beide
partijen omdat hun eigen inbreng essentieel is om het doel te realiseren.
In het bemiddelingsproces is er geen derde instantie die tot taak heeft de
partijen uit hun eigen positie, hun gevoelens en hun verwachtingen los
te weken. Zij zullen dat proces zelf moeten doorgaan en doorstaan. Het
recht komt niet – zoals in het strafgeding – tussen beiden in dit proces.
Precies op dat punt heeft het strafgeding dan ook een groot voordeel. De
binding – die daar weliswaar minder pretenties heeft - komt eenvoudiger
tot stand.

De bemiddelaar heeft en neemt geen verantwoordelijkheid voor de
uitkomst, de oplossing, maar slechts voor dat proces. Hij begeleidt de
onderhandelingen, dat wil zeggen hij faciliteert, begeleidt, ondersteunt,
inventariseert feiten en mogelijke oplossingen en tracht de communica-
tie op gang te houden. Zo nodig ondersteunt hij bij het zoeken naar ob-
jectieve maatstaven.

De uitspraak van de strafrechter heeft een nog verder strekkende poten-
tie. De gerichtheid van de uitspraak van de rechter op de toekomst over-
stijgt namelijk de relatie tussen dader en slachtoffer, alsmede die tussen
dader en gemeenschap. De rechter bevestigt met zijn uitspraak het be-
staan en de aanvaarding van onze gemeenschappelijke normen door ze
toe te passen op het voorliggende strafbare feit. En, dat impliceert ook
interpretatie van de wettelijke normen, afwegingen van deze casus in
relatie tot andere en een precedent voor toekomstige gevallen. Daarmee
heeft de uitspraak van de rechter een normstellende functie, een
rechtsvormende functie, zij schept rechtszekerheid en draagt bij aan
rechtsgelijkheid.

De uitkomst van het mediationproces heeft geen enkele precedent-
werking voor andere bemiddelingszaken. Er ontstaat geen quasi vaste
rechtspraak, er is geen sprake van rechtsvorming. De oplossing wordt

De andere kant van het gelijk 136



niet openbaar gemaakt, zodat deze ook geen publiek effect kan heb-
ben.28 Er kan dus ook geen sprake zijn van vergelijking met andere geval-
len en dus ook geen waarborg van gelijke behandeling van gelijke geval-
len. Maar ook ontbreekt iedere vorm van publieke afdoening en
genoegdoening. Daarmee blijft de oplossing van het geschil een oplos-
sing tussen dader en slachtoffer. De mediationuitkomst draagt op geen
enkele wijze bij aan het oplossen van het conflict wat ook is ontstaan
door het gepleegde strafbare feit, het conflict tussen dader en samenle-
ving.

Het rechtsgeding richt zich weliswaar primair op het conflict tussen
samenleving en dader, maar zoals ik heb toegelicht is de uitspraak van de
rechter wel mede gericht op belangen en erkenning van het slachtoffer.
Net zo goed als het proces voor de rechter een beperkte rol speelt en dus
ook een beperkte pretentie heeft (of zou moeten hebben), heeft conflict-
oplossing met behulp van bemiddeling een beperkte functie en kan dus
ook slechts beperkte pretenties hebben.

Enkele risico’s

Uit het voorafgaande blijken voor-en nadelen van beide vormen van
geschilbeslechting. Ook naast de besproken elementen heeft de huidige
inrichting van ons strafgeding vele nadelen voor het slachtoffer. Ik veron-
derstel de meeste daarvan bekend en werk ze daarom hier niet opnieuw
of nader uit. In dit verband wil ik wel – als advocaat van de duivel – nog
enkele bezwaren benadrukken die verbonden (kunnen) zijn aan media-
tion alsmede aan enkele nadelen van het niet benutten van het rechtsge-
ding.
– Zoals besproken heeft de uitspraak van de rechter een normstellende
functie en rechtsvormende functie, zij schept rechtszekerheid en draagt
bij aan rechtsgelijkheid. In geval van bemiddeling ontbreekt het publieke
normbevestigende en het normstellende karakter van de oplossing. In
een samenleving waarin anomie dreigt kan men dat als gemis beschou-
wen.
– Een tweede aspect betreft de ‘doorwerking’ van de methodiek van be-
middeling. Die raakt aan de gehele mens van vlees en bloed, waarbij
geen beperking bestaat in de aard van de middelen. Een voordeel daar-
van is dat het beter tegemoet kan komen aan de menselijke gevoelens
die in geding zijn. Een nadeel daarvan is dat zowel dader als slachtoffer
in een uiterst kwetsbare positie komen te staan ten opzichte van elkaar
en ten opzichte van de mediator. Zij kunnen zich niet afschermen tegen
een vergaande doordringing over en weer: de mens wordt volledig trans-
parant gemaakt.

28 Dit sluit niet uit dat in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als het aantal betrokkenen
erg groot is, de uitkomsten van mediation een indirect publiek effect sorteren.
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– Uit de beschreven potenties blijkt dat mediation met name goede kan-
sen heeft op succes in geval de betrokken deelnemers op een breed ter-
rein dezelfde waarden en normen delen. Overeenstemming over de te
volgen procedure en het bedenken van adequate oplossingen is immers
sterk afhankelijk van het verstaan en begrijpen van elkaars ideeën, el-
kaars cultuur aanvoelen en ook daadwerkelijk dezelfde taal spreken. Zijn
deze gedeelde gezamenlijke normen, waarden en vaardigheden evenwel
niet aanwezig, dan bestaat het risico dat zowel de uitgangspunten als de
doeleinden van de bemiddeling een fictie worden. Denk bijvoorbeeld
aan mishandeling tussen burgers uit twee verschillende allochtone groe-
pen die elkaar nauwelijks verstaan. Mediation zal in die gevallen moei-
zaam zijn. Een groot risico dat zich dan voordoet is dat juist minderhe-
den in onze samenleving de weg van de justitiële vervolging zullen
moeten bewandelen. De route van de mediaton zal eerder (kunnen) wor-
den benut door ‘mondige’ burgers, burgers die qua taal en strategische
opstelling eenvoudig een sterkere positie kunnen verwerven. Een nieuwe
vorm van klassenjustitie? Maar dan een waar ook het slachtoffer niet veel
wijzer van wordt.
– De basis van beide vormen van geschilbeslechting is anders en dat kan
in geval van samenloop onwenselijke effecten hebben. Het strafgeding is
een statelijke, juridische reactie; de mediation een meer sociologische,
maatschappelijke. Waar deze beide in elkaar gaan overlopen, omdat er
geen muren tussen die velden zijn opgetrokken, gaan juridische en an-
dere maatschappelijke normen, oplossingsmethoden, sancties en be-
grippen vervloeien. Recht, moraal en fatsoen gaan door elkaar lopen.
(Juridische) normering kan daardoor diffuus worden en een totalitair
karakter krijgen. Ook wat betreft de procedurele aspecten kan het sa-
mensmelten van mediation en strafrechtelijke geschilbeslechting risico’s
met zich mee brengen (zie verderop).

Uit het besprokene blijkt mijns inziens dat bemiddeling ontegenzeglijk
een plaats verdient in de samenleving. Maar naarmate het bereik zich
verder uitstrekt neemt de noodzaak van nadere regulering toe, met name
in verband met de belangen die op het spel staan. We zien dat bijvoor-
beeld al in vragen die rijzen over rechtsbijstand en het inzetten van tol-
ken. Zo is er kans op een voortschrijdende juridisering, waarbij men zich
af kan vragen wat de voordelen dan nog zijn ten opzichte van de klas-
sieke rechtspleging. Vanuit een zuiver slachtofferperspectief ligt dat
evenwel anders.

Meer kanten van het gelijk

Duidelijk zal zijn dat beide vormen van geschiloplossing – rechtsgeding
en mediation - een rol van betekenis kunnen spelen in een gemeen-
schap, maar wel een van volstrekt andere aard en met een ander bereik.
Beide vormen hebben, zo zou je kunnen zeggen hun eigen domein. Dit
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impliceert overigens ook dat beide vormen van geschilbeslechting hun
pretenties zullen moeten beperken tot dat eigen domein. Maar hierbij
moet – in aansluiting op het voorafgaande – worden aangetekend dat de
potentie van het juridisch domein niet te licht mag worden onderschat.
Het bijzondere van een rechtstelsel in een democratische rechtsstaat –
en daarmee ook van onze traditionele behandeling van conflicten door
de rechter - is immers juist dat het daarbinnen volstrekt legitiem is om
uit te gaan van algemeen gedeelde normen en dat een uitspraak van een
rechter die wraak sublimeert naar maatschappelijke vrede en gerechtig-
heid onbetwist gezag heeft. In die rechtsnormen, alsmede in die proce-
dure, liggen vele inzichten uit andere disciplines, zoals de psychologie,
de economie, de sociologie en de ethiek besloten.

Anderzijds neemt dit alles niet weg dat een strafgeding voor het slacht-
offer van een strafbaar feit in het concrete geval bepaald niet altijd goed
valt of voldoende tegemoet komt aan zijn (gerechtvaardigde) belangen,
behoeften en gevoelens. Het zou ook een fictie zijn om te veronderstellen
dat volledige vrede, genoegdoening, vergeving of verzoening tot stand
komt door het uitsluitend benutten van een van deze beide vormen. Ie-
dere vorm voor zich levert een eigen, door zijn aard beperkte bijdrage
aan de totale maatschappelijke vrede. Voor conflicten binnen een speci-
fieke groep met gedeelde normen kan bijvoorbeeld ‘eigen rechtspraak’
meer in de rede liggen, voor conflicten buiten het kader van een sociale
groep een geding voor de rechter. Het is dan ook ondenkbaar om maat-
schappelijke eenheid en vrede tot stand te brengen en te bewaren als
niet meer dan een van de alternatieve bemiddelende of juridische vor-
men in een samenleving voorhanden is.

Omdat het gelijk meer dan één kant heeft, kan en mag de meest wen-
selijke keuze voor een modaliteit van geschiloplossing niet alleen wor-
den gebaseerd op de belangen en behoeften van het slachtoffer. Er zijn
immers vele andere belangen in het geding, waarvan een belangrijk deel
in het voorafgaande is ‘opgelicht’ in de confrontatie van het strafgeding
en de mediation.

Het ligt dan ook niet in de rede om datgene wat juist in het leven is ge-
roepen en gehouden om de burger – en ook het slachtoffer - voldoende
rechtsbescherming te bieden zonder zorgvuldige afweging in te wisselen
voor oplossingen die deze waarborgelementen niet in zich dragen. Eer-
der is het verstandig te bezien hoe de voordelen van beide vormen naast
elkaar kunnen bestaan.

De andere kant van het gelijk

Het voorafgaande maakt duidelijk dat het voor alle betrokkenen van
groot belang is om te bezien op welke wijze de voordelen van het rechts-
geding en ADR-vormen optimaal – naast elkaar, complementair of alter-
natief – kunnen worden benut. De keuze voor de te bewandelen wegen
mogen en kunnen mijns inziens niet willekeurig zijn. Zo zijn zowel de
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omstandigheden waaronder de conflicten zijn ontstaan, als de achter-
grond van de betreffende gemeenschap en de daarbij betrokken partijen
essentieel voor de vruchtbaarheid van de te kiezen vormen. Voor een
optimaal functioneren van bemiddelende instituties binnen een groep of
gemeenschap is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat men binnen het
‘speelveld’ van een institutie in ieder geval kan uitgaan van gedeelde nor-
men.

Een selectie van overtredingen en misdrijven die in aanmerking zou-
den moeten of kunnen komen voor mediation zou ten minste moeten
worden gefundeerd op de mogelijkheden voor succes en de beperking
van de materiële en immateriële risico’s voor het slachtoffer. Bovendien
zal men uitdrukkelijk moeten bezien of er voor de geselecteerde delicten
een algemene keuze wordt gemaakt, dan wel dat voor het benutten van
mediation ook specifieke op de daad, de dader, het slachtoffer, of op het
algemeen belang gerichte criteria moeten worden ontwikkeld.

De strafrechtswetenschap zal zich voorts moeten buigen over de juri-
dische consequenties van alternatief, complementair of opeenvolgend
gebruik van de modaliteiten. De voor- en nadelen daarvan zullen sterk
afhangen van de specifieke voorwaarden die de verhouding tussen de
beide modaliteiten zullen bepalen. En tot op dit moment zijn de moge-
lijkheden in zekere zin onbepaald, en vanuit de mediation onbeperkt.

Er is evenwel een belangrijk element dat in deze afweging een door-
slaggevende rol zal blijven spelen. In ons huidig processtelsel blijven de
ADR-vormen formeel functioneren in de schaduw van het recht. Daar-
mee duidt ik op het feit dat in beginsel steeds kan worden teruggevallen
op de rechter. Dat geldt ook voor de gevallen waar de mediation plaats-
vindt met instemming of zelfs op initiatief (en onder voorwaarden) van
justitie. In deze laatstbedoelde categorie wordt het terugvallen op het
strafgeding evenwel beperkt door de werking van beginselen van een
goede procesorde en wel in het bijzonder door het vertrouwensbeginsel.
Ook het slachtoffer kan – behoudens de beperkingen door een
mediation-resultaat (bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst) - in
beginsel blijven terugvallen op een juridisch kader, zoals beklag tegen
niet-vervolging, een mogelijkheid tot voeging als benadeelde partij of
een civiele vordering. Zo bekeken lijkt er weinig bezwaar om beide vor-
men van geschiloplossing een leven te laten leiden naast of complemen-
tair aan elkaar.

Mediation als verlengde arm van justitie

Maar er is meer. Ook al bieden de ADR-vormen op het eerste gezicht
grote voordelen voor het slachtoffer, er zijn ook voor zijn positie risico’s
aan verbonden. Allereerst bleek uit de confrontatie van strafgeding en
meditation reeds dat mediation emotioneel bijzonder veel kan vragen
van het slachtoffer en dat er geen bescherming bestaat tegen een ver-
gaande doordringing in zijn persoonlijk bestaan. Maar er zijn ook risico’s
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van een heel andere aard. Als voorbeeld wijs ik hier op de mediation-
vormen die worden aangeboden door O.M. of politie. In die gevallen is er
eigenlijk geen sprake van geschilbehandeling in wat ik zojuist aanduidde
als: de schaduw van het recht. Eerder kan men dan spreken van geschil-
behandeling in de schijnwerpers van het recht. De partij die verantwoor-
delijk is voor de handhaving van het publieke belang laat zijn vervolg-
stappen afhangen van een al dan niet geslaagde mediation in private
handen. De justitiële afdoening komt zo in een afhankelijkheidsrol te
staan ten opzichte van de bemiddeling. In geval de mediator namens
justitie handelt, is die eerder de verlengde arm van justitie, hetgeen vra-
gen doet rijzen naar de vrijwilligheid van de betrokkenen en hun strate-
gische belangen. Men kan zich dan met recht afvragen of de belangen
van het slachtoffer in zo’n context tot hun recht kunnen komen.

Overigens is er bij deze modaliteit ook sprake van meer juridische pro-
blemen. Nu de ‘oplossingen’ in een meditionprocedure zeer ver af kun-
nen staan van de juridisch gebruikelijke en aanvaarde sancties valt bij-
voorbeeld niet uit te sluiten dat het openbaar ministerie onder
omstandigheden kan oordelen dat niet aan de voorwaarden voor sepot is
voldaan. De kans dat verdachte dan nog zal voldoen aan de overeen-
komst of afspraak die met het slachtoffer in de mediation werd gemaakt
is dan illusoir. In zo’n geval is het slachtoffer een slachtoffer in het kwa-
draat.29 Hij heeft ‘alles gegeven’, maar niets gekregen.

Tot slot

Het voorbeeld van mediation als verlengde arm van justitie illustreert
mogelijkheden en beperkingen van de beide vormen. Anders gezegd,
waar juridische en ADR-vormen van geschiloplossing niet slechts naast
elkaar bestaan, maar ook met en door elkaar worden verweven kan niet
steeds maximaal recht worden gedaan aan de specifieke kenmerken van
mediation. Deze conclusie spoort met de hierboven eerder uitgewerkte
stelling dat de beide vormen van geschilbeslechting – strafgeding en me-
diation – hun eigen domein en hun eigen beperkingen hebben en hun
pretenties daar ook toe zullen moeten beperken. Miskent men de ‘eigen-
heid’ van de vorm, dan kunnen de juridische effecten en complicaties
daarvan nadelen en wellicht zelfs risico’s opleveren voor zowel verdachte
als slachtoffer.

Ondanks alle – soms zeer legitieme of prijzenswaardige – pogingen om
aan de nadelen van het strafgeding te ontkomen, kan de schaduw van
het recht niet volledig worden verdrongen. Welke modaliteit van de ver-

29 Een uitvoerige doordenking van dit soort risico’s beschreef ik reeds jaren geleden in relatie
tot dading. Ook uit die analyse blijkt dat ADR-vormen niet aan de beperking van de
schaduw van het recht kunnen ontkomen. Zie C.P.M. Cleiren, ‘De lotgevallen van het recht
op vervolging bij strafrechtelijke dading’, in: P.G. Wiewel e.a. (red.), Dading in plaats van
strafrecht, Arnhem, Gouda Quint, 1993.
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houding tussen de beide modaliteiten van geschiloplossing men ook
tracht te formuleren, de dominante positie van het recht blijft voelbaar.
Het is versluierend en verdoezelend deze realiteit – eigen aan en gevolg
van keuzes binnen onze democratische rechtsstaat – te ontkennen. Dat
deze dominantie ook voordelen heeft staat buiten twijfel. Gelukkig staat
er in het licht van het bovenstaande weinig aan in de weg om met in
achtneming van de vele kanten van het gelijk nieuwe alternatieven voor
het strafgeding te ontwikkelen en maximaal te benutten.
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Bijlage
www.victimology.nl; International Victimology Website*

De opening van de International Victimology Website (IVW) op 1 juni
1999 betekende een mijlpaal in het internationale actieplan ten behoeve
van slachtoffers. De website is een initiatief van het United Nations (UN)
Centre for International Crime Prevention, de World Society of Victimo-
logy en het Nederlandse ministerie van justitie. Hieronder volgt een be-
schrijving van de achtergrond, doelen en inhoud van deze nieuwe
informatiebron.

Aanzet tot dit initiatief was de aanbeveling van de VN Commission on
Crime Prevention and Criminal Justice: ‘the continued development of a
database on practical national experiences, relevant case law and legisla-
tion and on the use and application of the UN Declaration, taking into
account different systems and traditions, including indigenous and
customary justice practices’ (Resolution E/CN.15/1998/L/10, 28 April
1998).

Alles wat slachtoffers aangaat staat hoog op de agenda van de VN. Ex-
pert meetings over de implementatie van de UN Declaration of Basic
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, aangeno-
men door de Algemene Vergadering in 1985, resulteerden in de Guide for
Policymakers on the Implementation of the UN Declaration (1998) en het
Handbook on Justice for Victims; On the Use and Application of the UN
Declaration (1998). Het verbeteren van de positie van slachtoffers was
een zwaartepunt op de agenda van het UN Congress of Crime Prevention
and Criminal Justice dat van 10 tot 17 april vorig jaar werd gehouden in
Wenen, Oostenrijk. Aandacht voor slachtoffers is één van de punten op-
genomen in de Vienna Declaration on Crime and Justice; Meeting the
Challenges of the Twenty-First Century (2000), aangenomen door dit
Congres. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een International Fund
for Support of Victims of Transnational Crime en wordt veel aandacht
besteed aan de strijd tegen mensenhandel en huiselijk geweld.

Ook de World Society of Victimology (WSV) houdt zich bezig met het
verbeteren van de positie van slachtoffers. WSV, opgericht in 1979, heeft
tot doel onderzoek op het terrein van slachtoffers te stimuleren en de
samenwerking tussen allen die zich betrokken voelen bij de problemen
van slachtoffers te versterken. WSV onderneemt een aantal activiteiten
om haar doelen te bevorderen: een drie-jaarlijks internationaal
victimologie-symposium, internationale workshops en seminars, en pu-

* Deze bijlage is geschreven door R.G.H. van Kaam en K.A. van Leeuwen-Burow. De auteurs
zijn respectievelijk projectmanager/webmaster en redacteur van de International Victimo-
logy Website.
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blicatie van een newsletter, The victimologist, twee keer per jaar. WSV telt
momenteel ongeveer vijfhonderd leden in 65 landen.

Het Nederlandse ministerie van justitie heeft een aantal stappen gezet
in de afgelopen jaren om het slachtoffer beter in beeld te brengen. Als
onderdeel van een heel pakket maatregelen heeft het ministerie zich ver-
plicht een website op te zetten en te subsidiëren voor een aanlooppe-
riode van drie jaar. Doel hiervan is het bevorderen van de implementatie
van de UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime
and Abuse of Power. De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en
onderhouden van deze gratis toegankelijke site werd opgedragen aan het
WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van
het ministerie. Binnenkort viert de website haar tweede verjaardag en
heeft ze een belangrijke plaats weten te veroveren in binnen- en buiten-
land op het terrein van informatie-voorziening voor victimologen.

De International Victimology Website verspreidt informatie over lo-
pend onderzoek op het terrein van slachtoffers. Daarnaast inventariseert
zij op het gebied van slachtofferhulp en preventie wat er aan praktijken
werkt, niet werkt danwel veelbelovend is. Ten derde tracht zij uitwisse-
ling van expertise en ervaringen wereldwijd te stimuleren. De website
richt zich op slachtoffers zoals deze gedefinieerd worden in de UN Decla-
ration: ‘persons who, individually or collectively, have suffered harm, in-
cluding physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or
substantial impairment of their fundamental rights, through acts or
omissions that are in violation of criminal laws, including those proscri-
bing abuse of power’.

Het moge duidelijk zijn waarom voor de verspreiding van al deze infor-
matie werd gekozen voor internet. Omdat internet een enorm bereik
heeft, kan een brede gemeenschap van zowel onderzoekers en praktijk-
mensen als de geïnteresseerde leek wereldwijd informatiebronnen raad-
plegen en kan zij op een snelle, eenvoudige en goedkope manier com-
municeren. De potentiële groep van IVW-bezoekers zal groter worden als
de toegankelijkheid van deze technologie toeneemt. De documenten die
op de website zijn te vinden zijn vrijwel allemaal engelstalig.

De International Victimology Website biedt:
– snelle toegang tot internationale documenten, nationaal beleid en wet-
geving en literatuur met betrekking tot slachtoffers van misdaad en
machtsmisbruik;
– twee databanken: lopend victimologisch onderzoek (Victimology Re-
search Database); slachtofferhulp en preventie ten aanzien van misdaad
en machtsmisbruik (Victim Services and Victimization Database;
– links naar andere nuttige sites voor victimologen en andere geïnteres-
seerden;
– nieuwsdienst en prikbord;
– nieuwsberichten.
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Documenten op het terrein van slachtoffers van misdaad en
machtsmisbruik

Zowel de Guide for Policymakers on the Implementation of the UN Decla-
ration en het Handbook on Justice for Victims; On the Use and Applica-
tion of the UN Declaration kunnen worden bekeken en gedownload in
het engels. Vertalingen in het frans en spaans zijn in voorbereiding.

Op dit moment is veel informatie op het internet alleen beschikbaar
via abonnementen en (dure) licenties, die voor particulieren niet haal-
baar zijn. Gelukkig is op het internet ook een aanzienlijk deel van de be-
schikbare informatie vrij toegankelijk. IVW maakt dankbaar gebruik van
deze zogenaamde ‘open sources’. Daarnaast ontvangt IVW materialen
van eigen correspondenten, organisaties, wetenschappers en anderen.
Een groeiend aantal documenten is te raadplegen en downloaden recht-
streeks op IVW of, door het volgen van hyperlinks, op andere sites. Onder
deze documenten bevinden zich internationale instrumenten, nationale
beleidsstukken en wetten, literatuur. Hieronder vallen bijvoorbeeld: voor
slachtoffers relevante aanbevelingen van het Raad van Europa; ‘state-
ments’ van het European Forum for Victim Services ten aanzien van de
rechten van het slachtoffer; model wetgeving; actieplannen; informatie
op het gebied van mensenhandel en geweld tegen vrouwen en kinderen.

Ook is sinds kort de met de Praemium Erasmianum Prijs bekroonde
dissertatie (1999; Universiteit van Tilburg) van Marion Brienen en Ernes-
tine Hoegen volledig raadpleegbaar op IVW: Victims of Crime in 22 Euro-
pean Criminal Justice Systems; The Implementation of Recommendation
(85) 11 of the Council of Europe on the Position of the Victim in the Fra-
mework of Criminal Law and Procedure.

Twee IVW Databanken

In de beginperiode heeft IVW vooral aandacht besteed aan het opzetten
van de Victimology Research Database (een databank van lopend onder-
zoek op het gebied van slachtoffer vraagstukken) en de Victims Services
and Victimization Database (een databank van informatie over effectivi-
teit van slachtofferhulp en preventie strategieën).

Praktijken en strategieën in het veld worden vaak gebaseerd op onder-
zoek en worden aangepast of herhaald na evaluatie. Dit verband tussen
praktijk en onderzoek impliceert behoefte aan een databank van infor-
matie over onderzoek. De IVW Victimology Research Database werd
mede ontwikkeld om in deze behoefte te voorzien.

Ook bestaat er onder zowel praktijkmensen als financierende instan-
ties vraag naar informatie over de effectiviteit van hulp aan slachtoffers
en over preventie. De geringe hoeveelheid gegevens over effectiviteit van
slachtofferprogramma’s blijft echter een probleem. Het idee achter de
Victim Services and Victimization Prevention Database is het bij elkaar
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brengen en verspreiden van informatie over projecten en strategieën die
succesvol zijn gebleken.

Onderzoekers, praktijkmensen en organisaties hebben een gemeen-
schappelijk belang in het genereren van betrouwbare evaluatiegegevens
teneinde vervolgonderzoek, nieuwe slachtofferhulp- en preventie-
projecten te ondersteunen. Door ervaringen met elkaar te delen en be-
langrijke effecten van interventie te identificeren (de negatieve zowel als
de positieve) kunnen slachtoffers uiteindelijk beter worden geholpen.
Inzicht in reeds verricht onderzoek en opgedane ervaringen zal plannen
voor nieuw onderzoek/diensten/projecten/wetten pas echt goed moge-
lijk maken. Immers, wanneer dit inzicht niet wordt verkregen zullen on-
derzoekers, beleidsmakers en geldschieters veelbelovende ideëen missen
en wellicht beginnen aan onderzoeken die vragen stellen waarop de ant-
woorden reeds bekend zijn. Ook zullen zij dan ook aan praktijkprojecten
kunnen beginnen die al eens eerder als minder belovend zijn gekwalifi-
ceerd.

Om resultaten van onderzoek en praktijk zo goed mogelijk te versprei-
den, verzoekt IVW onderzoekers en praktijkmensen informatie over hun
projecten en programma’s naar de databanken te zenden. Formulieren
zijn ‘on site’ beschikbaar en de ingevulde formulieren kunnen elektro-
nisch of via e-mail worden verzonden. De databanken zullen pas dan
echt vruchten af kunnen werpen wanneer een ieder zich realiseert dat
hun uiteindelijke succes afhangt van een zo groot mogelijke input uit het
veld van onderzoekers, praktijkmensen en organisaties.

Links naar andere zinvolle sites voor victimologen

In de website is ook een pagina te vinden met ‘links’ naar andere bruik-
bare sites voor onderzoekers, praktijkmensen en beleidsmakers betrok-
ken bij slachtoffervraagstukken. Voorlopig wordt de informatie gerang-
schikt naar land. Deze pagina zal te zijner tijd een grote hoeveelheid en
diversiteit aan informatie bevatten. De website kan dan waarschijnlijk
tot een betere organisatie en presentatie van de aanwezige links komen.
Tot dan vertrouwen wij erop dat de bezoekers aan deze pagina de hui-
dige indeling acceptabel zullen vinden.

Nieuwsdienst en Elektronische Prikbord

Deze nieuwsdienst werd gecreëerd om berichten over aankomende con-
gressen en seminars enzovoort te posten. Boodschappen op het prikbord
worden gerangschikt naar een zestal categorieën: verzoeken om infor-
matie; professionele ontwikkeling; publicaties; hulpmiddelen voor de
werkplek; verzoeken om commentaar/suggesties; overige.
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Newsflashes

Het internet biedt bij uitstek mogelijkheden voor communicatie. Regel-
matig geeft IVW berichten door van en naar het veld en wordt men geat-
tendeerd op belangrijke toevoegingen aan de website. Als U belangstel-
ling heeft voor victimologie en graag deze berichten ontvangt, kunt u dat
laten weten aan de webmaster: information@victimology.nl. Meer dan
1.200 ‘abonnees’ worden regelmatig langs deze weg op de hoogte gehou-
den van ontwikkelingen op het gebied van victimologie en aanverwante
zaken.

International Victimology Website
p/a Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Postbus 20301
2400 EH Den Haag
Fax: [+31] 70 3707948
E-mail: information@victimology.nl
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published nine times a
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry
of Justice in co-operation with the publishing house Gouda Quint BV.
Each issue focuses on a central theme related to criminal law, criminal
policy and criminology. The section Summaries contains abstracts of
the internationally most relevant articles of each issue. The central
theme of this issue is (vol. 27, nr. 3, 2001): Victim assistance and
mediation.

Professionalizing victim assistance; activities and developments
Y.H. Heslinga
‘Slachtofferhulp Nederland’, the Dutch Victim Support organisation,
emphasizes a broader and more specialised victim care to meet the
demand from a growing number of victims of violent crime and traffic
accidents. The organisation has principally sincere concerns about the
consequences of a possible commercialisation and privatisation of
victim care in the Netherlands and urges the government and
non-governmental organisations in this field to establish standards for
victim care and affiliated services. ‘Victim empowerment’, to stimulate
the self-help of victims and equip them with the proper instruments
and legal basis, will be the main topics of future victim care. The
legislative powers in the Netherlands must be prepared to grant
substantial new legal privileges to victims, especially in the penal
law-system. Slachtofferhulp Nederland has committed itself to
anticipate on new developments, such as Internet and other advanced
technologies and explore the possibilities to apply these new achieve-
ments into victim care services.

Dutch governmental victim policies; some recent developments
P. van Dijk
This survey contains some eye-catching developements in governmen-
tal victim policies in relation to previous discussions. Police-officers and
public procecutors have to treat victims according to certain standards.
The new victim guidelines remain the same. Only dependent victims of
sexual crimes aquired more influence in penal procedures. No rule
obliges Dutch public procecutors to prosecute all cases. Victims have
the opportunity to object to non-prosecution. Recent changes in
existing legal arrangements will sort no effect whatsoever. Criminal
procedures at court, some people claim, have to facilitate room for
emotions of victims. Others claim this will cause harsher sanctions for
offenders. Where sexual delinquents have to return to their neighbour-
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hoods, the rights of these former delinquents and their victims conflict.
In practice local governments have to sort out the problems. There is no
sign that the legal position of victims in criminal procedures in general
will be strengthened in the years to come. The government tends to give
priority to care rather than to legal rights for victims.

Dutch victim policy; a comparative perspective
M. Brienen and E.H. Hoegen
It is widely accepted that victims should be able to participate in
criminal proceedings. When it comes to legal rights of victims, guidance
has been provided by authoritive documents such as the 1985
Recommendation of the Council of Europe. A comparative implementa-
tion study of this Recommendation demonstrates that it has been best
implemented in the Netherlands. Four factors contributed significantly
to this succes. Nevertheless, improvements can still be made by, e.g.,
introducing the right to a victim advocate, to address the court, or to act
as an auxiliary prosecutor. However, the right of victims of sexual and
violent crimes to a lawyer may adversely affect the authorities’ attention
for the rights of other victims. If the introduction of a victim impact
statement is considered, thought should be given to its purpose. The
right to become an auxiliary prosecutor has our preference and would
do justice to the victim’s right to participate in criminal proceedings.

The traumatised victim; treatment, interrogation, and memory flaws
E. Rassin
Some crime victims develop post traumatic stress disorder (PTSD). This
article discusses possible predictors of the development of PTSD.
Furthermore, treatment procedures for PTSD are discussed. Next, it is
argued that police interrogators need to be extra prudent when faced
with a witness who was the victim of a (traumatic) crime. Special
characteristics of traumatic memory are highlighted. That is, compared
to memories in general, traumatic memories are often described as a
combination of isolated, intense, and intrusive flashbacks, on the one
hand, and extensive amnesia, on the other hand. Police interrogators
need to understand these special characteristics in order to prevent
them from drawing false conclusions (e.g., suspecting victims who
report to suffer from memory loss, or believing victims’ narratives
merely because of the perceived clarity and intensity of their memo-
ries). Lastly, police interrogators should refrain from acting as
‘therapists’, because the therapeutic role is inherently irreconcilable
with the role of fact finder. Also, therapeutic intervention goes far
beyond talking about the traumatic event.
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Mediation in relation to criminal procedure
A.C. Spapens
The author gives a short overview of all the different forms of mediation
that are being applied before, during and after the criminal procedure
in the Netherlands. The author differentiates between three main forms
of mediation: reparation of harm, settlement of conflict and mediation.
Apart from the reparation of harm on the basis of the so called
Aanwijzing Slachtofferzorg, these forms of mediation have not yet
developed beyond the project stage. Settlement of conflict is mainly a
matter of the police, especially in case of less serious criminal facts. A
lot of facts that have not come to the attention of the police, can be
appropriately treated in the context of neighbourhood mediation. In
that way further escalation can be prevented. As to mediation,
according to the author there are some risks. One of them is the aiming
at a less severe punishment after a succesful mediation. Another
question is whether the police can be a independent mediator. The
author states that it is important to elaborate the preconditions of
mediation more clearly. In his opinion a national, structured supply
ought to be developed.

Restorative justice or penal law; duet or duel?
L. Walgrave
According to the author restorative justice has a social-ethical surplus
value as compared to penal law. He also states that penal law is an
inadequate means for the confirmation of social norms, while
punishment has a stigmatizing influence on the perpetrator. He also
argues that willfully inflicting harm to others is ethically rejectable. In
the concept of restorative justice it is not the punishment but the duty
to repair damages that comes to the foreground; inflicting harm can be
a secundary result of this duty. As to the applicability of restorative
justice, comparisons to penal law procedures show that victims who
have been in a mediation procedure are more satisfied about their
opportunities to show their emotions, are more satisfied about the
respect shown for their victimhood and the fairness of the appoint-
ments made in the mediation procedure. Besides, the communicative
aspect was more important than the offered material compensation.
The author concludes that the option of restorative justice ought to
have priority over penal law options, although in many cases the aim of
restoration remains secondary to the care for public safety.

Family Group Conferencing ; some critical remarks
I. Weijers
At the moment interesting experiments with restorative justice for
juveniles can be detected in many western countries. In this article the
author criticizes the often too easily adopted idea that Family Group
Conferences provide for the best pedagogical reaction to juvenile
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offenders. His starting point is that the immaturity of young offenders
implies a pedagogical task for any criminal law reaction on juvenile
offences. The author then provides an analysis of the core of this
formula which is the combination of a mediation process between
offender and victim and a family consultation. The author is of the
opinion that this combination puts a heavy weight on the shoulders of
both the young offender and the victim. The author concludes that this
formula tends to be at odds with the pedagogical task that is sketched
in the first part of the article.

Criminal procedure or mediation?
C.P.M. Cleiren
In the article the author compares the criminal procedure to mediation.
She wonders if one can do justice without a judicial authority and states
that during the mediation process, public control and the satisfaction of
public feelings of revenge are not present. Also the mediation results are
not made public, so that it can not have a public impact. Concerning
the mediation conference itself, the parties involved can not screen
themselves off from each other. One party can interfere drastically in
the life of the other party. Besides, unequal power cannot be sufficiently
compensated or corrected. According to the author, mediation can
nevertheless fulfil a legitimate independent role beside the criminal
procedure. Especially when the participants involved share the same
norms and values, mediation has a good chance of being succesful. The
author concludes that both ways of solving conflicts form their own
domain and have their own limitations. If one does not acknowledge
the ‘singularity’ of both ways of conflict settlement, then its judicial
effects and complications may have disadvantages and maybe even
risks for the suspect as well as for the victim.
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Journaal

Het WODC op Internet: www.wodc.nl

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het ministerie van justitie is onlangs
via Internet bereikbaar geworden. Het
WODC is een kenniscentrum op
justitieel terrein dat een wetenschap-
pelijk bijdrage levert aan de
ontwikkeling en de evaluatie van
justitiebeleid. Op deze nieuwe site is
de volgende informatie te vinden:

1. Doelstelling en organisatie (o.a.
organigram, beschrijvingen van de
verschillende afdelingen en de namen
van de medewerkers);

2. Producten en diensten;
– overzicht en uitgebreide samenvat-
tingen van de nieuwste rapporten;
– inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het tijdschrift Justitiële verkenningen;
– inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het Engelstalige tijdschrift European
Journal on Criminal Policy and
Research;
– jaarlijsten van rapporten en
genoemde tijdschriften;
– elektronische publicaties (o.a.
onderzoeksprogrammering van
justitie);

3. Interessante verwijzingen
(overzichten van congressen en
studiedagen);

In de toekomst wordt de aangeboden
informatie uitgebreid met specifieke
producten als databases (literatuur-
bestand) en aan producten en
diensten gekoppelde bestel-
mogelijkheden (via e-mail) en/of
aanvraagformulieren.
Voor vragen over producten en
diensten van het WODC en voor het
snel en efficiënt leveren van
statistische en literatuur-informatie

kunt u terecht bij de WODC-
informatiedesk (e-mail: wodcinfowodc-
.minjust.nl).
Wij hopen op deze wijze bij te dragen
aan de verspreiding van relevante
kennis en informatie buiten het
ministerie van Justitie.
Hans van Netburg (WODC-webmaster)
tel.: 070-3 70 69 19
fax: 070-3 70 79 48
e-mail: cnetburg@best-dep.minjus.nl

WODC-Thesaurus ‘Het
criminaliteitsvraagstuk (geheel
herziene uitgave)

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het ministerie van justitie heeft een
geheel herziene druk uitgebracht van
de WODC-thesaurus. Deze gestructu-
reerde standaard trefwoordenlijst
inzake het criminaliteitsvraagstuk
bestrijkt de volgende terreinen:
criminologie, victimologie,
criminaliteitspreventie, delicten/
criminaliteitsvormen, politie, justitie,
openbaar ministerie, rechterlijke
macht, strafrechtspleging, gevangenis-
wezen en reclassering.
Na het uitkomen van de eerste uitgave
van de WODC-thesaurus in 1993 is
deze met succes toegepast als
instrument bij het toegankelijk maken
van publicaties op het gebied van het
criminaliteitsvraagstuk. Niet alleen bij
de Afdeling Documentaire Informatie-
voorziening van het WODC maar ook
op andere afdelingen binnen het
ministerie van justitie wordt de
WODC-thesaurus gebruikt. Daarnaast
maken andere organisaties waaronder
politiebibliotheken, het openbaar
ministerie, gevangenisbibliotheken en
de rechterlijke macht gebruik van dit
hulpmiddel.
De afgelopen jaren is de hoeveelheid
publicaties op het terrein van justitie
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en politie sterk toegenomen, zowel
nationaal als internationaal. De
IRT-affaire en de daaruit voort-
vloeiende commissies Wierenga en
Van Traa brachten nieuwe vormen van
opsporingsmethodieken aan het licht.
Het jeugdstrafrecht werd gewijzigd.
Allerlei grensoverschrijdende
criminaliteitsvormen zijn meer in de
belangstelling komen te staan. Nieuwe
alternatieven voor de vrijheidsstraf
werden en worden getest om de
problemen rond de celcapaciteit op te
lossen. Nieuwe termen als integriteit,
integrale veiligheid, fenomeen-
onderzoek, proactieve opsporing,
forensische accountancy, taakstraf,
internet, televerhoor, stelselmatige
daders en zelfredzaamheid zijn de
afgelopen jaren veelvuldig gebruikt.
Natuurlijk zijn er ook termen die
verouderen of termen die belangrijk
leken maar niet of nauwelijks gebruikt
werden. Deze zijn uit de thesaurus
verwijderd of vervangen door andere
termen. Hier en daar is de schrijfwijze
van een begrip aangepast. Dit alles
heeft ertoe geleid dat een grondige
herziening van de WODC-thesaurus
noodzakelijk was. Hopelijk zal de
herziene thesaurus de komende jaren
weer een nuttig instrument zijn voor
de ontsluiting van de nog steeds
groeiende informatiestroom rondom
het criminaliteitsvraagstuk.
Als extra hulpmiddel is bij deze
uitgave een geografische thesaurus als
bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is
oorspronkelijk samengesteld door de
Centrale Bibliotheek van het ministerie
van justitie en nu in samenwerking
met het WODC aangepast met behulp
van de in augustus 1996 uitgegeven
officiële lijst van landennamen van de
Nederlandse Taalunie.
Inlichtingen:
Hans van Netburg
tel.: 070-3 70 69 19
e-mail: cnetburg@best-dep.minjus.nl
Bestelwijze:

De WODC-thesaurus 1997 kost ƒ 30,-
per ex.
tel.: 070-3 70 65 54 (mw. A. Eind)
Fax: 070-3 70 79 48
e-mail: aeind@best-dep.minjus.nl

Themanummers Justitiële
verkenningen

Regelmatig worden, bij voorbeeld ten
behoeve van het onderwijs, grote
aantallen exemplaren van Justitiële
verkenningen nabesteld. Voor de
bepaling van de oplage is het
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te
zijn van de mogelijke vraag. Om die
reden geven wij, onder voorbehoud, de
thema’s die de redactie op dit moment
in voorbereiding heeft. Over de inhoud
van de nummers kan met de redactie
contact worden opgenomen. Ook
personen die een bijdrage willen
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht
contact op te nemen met de redactie.

JV4, 2001, mei: Private opsporing
JV5, 2001, juni: Marokko
JV6, 2001, juli/augustus: Exclusie
JV7, 2001, September: Overzicht van
onderzoek op justitieel terrein
JV8, 2001, Oktober/november: Asiel en
migratie

Congressen

De nieuwe vreemdelingenwet;
praktische vragen rond de
toepassing van een nieuwe wet
Sprekers (onder anderen): mw. mr.
A.C.J. van Dooijeweert (Rb Den Haag),
prof. mr. T.P. Spijkerboer (hoogleraar
migratierecht), prof. mr. C.A.
Groenendijk (hoogleraar rechtssociolo-
gie), mr. W.J. van Bennekom (rechter),
mr. N. Verheij (raadadviseur
bestuursrecht), mr. A.S. Kuijer
(rechter-plv.).
Datum: 25 april 2001
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Plaats: Congresgebouw KUN,
Nijmegen, 09.30 (ontvangst) – 16.30
(start borrel).
Informatie: Centrum voor Postdoctoraal
Onderwijs, Postbus 10520, 6500 MB
Nijmegen, tel.: (024)-3612256; Fax:
(024)- 3611733; E-mail:
symposia@cpo.kun.nl

Symposium Criminaliteitsanalyse in
Nederland
Het symposium wordt georganiseerd
naar aanleiding van het verschijnen
van het gelijknamige boek, onder
redactie van Hans Moerland en Ben
Rovers. Dit standaardwerk biedt een
actueel en breed overzicht van het
vakgebied. Auteurs en anderen zullen
tijdens het symposium ingaan op
ontwikkelingen in de criminaliteits-
analyse en hierover in discussie treden
met betrokkenen uit praktijk en
wetenschap. Het symposium is
bedoeld voor zowel operationeel als
strategisch analisten van binnen en
buiten de politie, voor opdrachtgevers
en afnemers van analyseproducten,
voor managers en bestuurders, voor
wetenschappers en andere belangstel-
lenden. Dagvoorzitter: prof. dr. C.
(KUB/KUL)
Datum: 26 april 2001, 09.00-17.00u.
Plaats: Congrescentrum De Reehorst,
Ede
Inlichtingen: Nadia van den Berg,
NSCR (071)-5278530.

Getuigenissen van trauma
Voor een oorlogstribunaal, in de asiel-
of erkenningsprocedure of in een
therapie leggen oorlogsgetroffenen of
politiek vervolgden een getuigenis af
over hun traumatische ervaringen. Zij
getuigen om hun ervaringen van
vervolging, oorlog en geweld vast te
leggen voor de geschiedenis of om
misstanden in de publiciteit te
brengen. Welk juridisch of maatschap-
pelijk effect heeft het afleggen van een
getuigenis? Wat zijn de motieven van

de getroffenen? Welke gevolgen heeft
het voor hen? Op het engelstalige
symposium geven internationale
sprekers hun antwoord op deze
vragen. Sprekers vertegenwoordigen
verschillende disciplines (psychiatrie,
psychologie, geschiedkunde en
rechten). Het symposium wordt
georganiseerd door Centrum ’45,
centrum voor de behandeling van
oorlogsgetroffenen en vervolgden.
Datum: Donderdag 10 mei 2001
Plaats: Hooglandse Kerk, Middelweg 2
te Leiden
Inlichtingen: Leids Congres Bureau,
postbus 16065, 2301 GB Leiden, fax:
071-5128095. Email:
info@leidscongresbureau.nl. Zie voor
meer informatie: www.centrum45.nl/
symp0.htm.

Privacyrecht in het strafproces-
recht; afscherming van CIE- en
tactische op openheid en
transparantie van onderzoeksresul-
taten?
In het strafprocesrecht zijn, naar
aanleiding van de uitkomsten van de
enquêtecommissie Opsporings-
methoden (Commissie Van Traa), in
het afgelopen jaar nieuwe regels van
kracht geworden inzake opsporing en
vervolging. Naast de normering van
bijzondere opsporings-bevoegdheden
ingevolge de Wet Bijzondere
Opsporingsbevoegdheden (Wet BOB),
zijn ook de regels voor verwerking van
criminele informatie in bijzondere
politieregisters in de Wet Bijzondere
Politieregisters (Wbijzpolr) aange-
scherpt. Voorts zijn nadere uitvoerings-
regelingen opgesteld om de controle
op Criminele Inlichtingen eenheden te
verbeteren. Anonimiteit van de
informatiebron en afscherming van de
door deze geleverde criminele
inlichtingen zijn niet langer vanzelf-
sprekend. Ter zitting dienen gelopen
CIE-trajecten in beginsel aan de orde
komen. Naast deze post-Van
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Traa-wetgeving heeft ook de neiuwe
Wet Bescherming Persoonsgegevens
(Wbp), de opvolger van de Wet
persoonsregistraties (Wpr), gevolgen
voor de politiepraktijk. Deze wet zal
met name van invloed zijn op de
(on)rechtmatige verkrijging van
persoons-gegevens.
Datum: dinsdag 22 mei 2001,
09.45-17.00u.
Plaats: Jaarbeurs Utrecht
Inlichtingen: Vermande studiedagen,
tel.: 0320-237721.

Legitieme strafvordering en
mensenrechten
In vervolg op het project Strafvordering
2001 organiseren de vakgroepen
straf(proces)recht en criminologie van
de juridische faculteiten in Utrecht,
Rotterdam, Maastricht en de Open
Universiteit, die samenwerken in de
onderzoeksschool Rechten van de
Mens, het congres Legitieme
strafvordering en de rechten van de
mens. Op sommige plaatsen is eerder
dit congres aangekondigd voor 27
april, maar die datum is inmiddels
verschoven. De organisatie wil de
congresbundel met bijdragen van
verschillende onderzoekers vooraf aan
de deelnemers toesturen en verzoekt
nu vooral de nieuwe datum 1 juni te
reserveren. Nadere berichten over de
inschrijving e.d. volgen.
Plaats: Universiteit Maastricht
Organisatie: de vakgroepen straf(pro-
ces)recht en criminologie van de
juridische faculteiten in Utrecht,
Rotterdam, Maastricht en de Open
Universiteit
Informatie: C.H. Brants
(C.Brants@law.uu.nl), P.A.M. Mevis
(Mevis@frg.eur.nl), E. Prakken
(Ties.Prakken@strafr.unimaas.nl)

Sixth International Metropolis
Conference
Migration policies: balancing
admission and restriction; citizenship,
equality and diversity; local integration
policies; Migration and the cultural
transformation of cities.
Plaats: Rotterdam, The Netherlands
Organisatie: The Metropolis secretariat,
in cooperation with the City of
Rotterdam and the Netherlands
Ministry of the Interior
Informatie: MPI, ’s-Lands Werf 20-21,
3063 GA Rotterdam, The Netherlands,
tel.: [+31] 10 4149779, fax: [+31] 10
4135022, e-mail: mpi@wxs.nl

Master in European Criminology
(M.A.)
De Afdeling strafrecht en Criminologie
van de Faculteit Rechten aan de K.U.
Leuven (België) is in september 1999
van start gegaan met een nieuw
post-graduaat programma, het Master
in European Criminology. Het
programma wordt uitgevoerd in
samenwerking met een aantal
prominente universiteiten en
onderzoeksinstituten in Europa: het
wetenschappelijk Onderzoek- en
documentatiecentrum (WODC) te Den
Haag; het Max-Planck-Institüt für
Ausländisches und Internationales
Strafrecht in Freiburg, het Criminolo-
gisch Instituut van de Universiteit in
Sheffield en het Criminologisch
Instituut van de Eberhard-Karls-
Universiteit in Tübingen. Het M.A. in
European Criminology staat open voor
studenten en ‘professionals’ die zich
willen verdiepen in de relevantie van
recent ontwikkelde criminologische
theorieën en deze willen toetsen aan
het beleid op nationaal, Europees en
internationaal niveau. Het M.A.
Programma loopt over één academie-
jaar. Het is een volledig Engelstalig
programma dat op een evenwichtige
manier onderwijs met onderzoek
combineert. Voor meer informatie:
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Centre for advanced academic studies,
Hilde van Lindt, Hooverplein 10,
B-3000 Leuven (tel.: (00-32)16 32 52
68 of 32 53 00; e-mail:
hilde.vanlindt@law.kuleuven.ac.be

Hijmansbeurs
De faculteit der rechtsgeleerdheid van
de Universiteit van Amsterdam heeft in
1997 de Hijmansbeurs ingesteld. Deze
beurs beoogt mensen die al een aantal
jaren werkervaring hebben binnen een
juridisch beroepsveld zoals de
rechterlijke macht, de advocatuur, de
overheid of het bedrijfsleven, te
stimuleren een proefschrift te schrijven
of te voltooien. De beurs bedraagt
maximaal fl. 10.000 per jaar.
Aanvragen van de brochure bij:
Universiteit van Amsterdam, Faculteit
der Rechtsgeleerdheid, Afdeling
Onderzoekzaken, mw. mr. J.R. van
Herwaarden, Postbus 1030, 1000 BA
Amsterdam, tel.: 020-5253475; email:
herwaarden@jur.uva.nl
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Literatuuroverzicht

Algemeen
Strafrecht en strafrechtspleging
Criminologie
Gevangeniswezen/tbs
Reclassering
Jeugdbescherming en -delinquentie
Politie
Verslaving
Slachtofferstudies
Preventie van criminaliteit

Literatuur-informatie
Van de artikelen die in deze rubriek
zijn samengevat, kunnen bij de
documentatie-afdeling van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het
ministerie van justitie tegen betaling
kopieën worden aangevraagd. Wij
attenderen u erop dat volgens art. 16b,
lid 1 van de Auteurswet 1912, de
kopieën uitsluitend mogen dienen tot
eigen oefening, studie of gebruik. Door
de documentatie-afdeling worden
boeken, tijdschriftartikelen, rapporten
en jaarverslagen met betrekking tot
bovengenoemde gebieden toegankelijk
gemaakt. De documenten die vanaf
1987 zijn verschenen, worden
ingevoerd in een geautomatiseerd
systeem. Op aanvraag kunnen
literatuurlijsten m.b.t. specifieke
onderwerpen worden toegestuurd.
Boeken en rapporten kunnen te leen
worden gevraagd. Tijdschriftartikelen
kunnen in beperkte mate tegen
vergoeding gekopieerd en toegezon-
den worden. In beide gevallen kan
men zich wenden tot de Informatie-
desk van het WODC, Postbus 20301,
2500 EH ’s-Gravenhage, tel.: 070-370
65 53 (09.00u.-15.00u.). Email:
wodcinfo@wodc.minjust.nl

Algemeen

1
Robert, Ph.
Les territoires du côntrole social; quels
changements?

Déviance et société, 24e jrg., nr. 3,
2000, pp. 215-235
Wanneer sociale relaties zich losmaken
van de geografische nabijheid
verliezen de lokale gemeenschappen
hun vermogen tot sociale controle. Het
bewaken van de openbare veiligheid
wordt dan de taak van de staat die
deze verzekert door een striktere
afbakening van openbare en
privé-gebieden. Dit model wordt thans
ondermijnd door een nieuwe impuls
tot deterritorialisering van sociale
relaties, gepaard gaande met een
afzwakking van het verschil tussen
openbare en privé-terreinen en tussen
nationale en internationale territoria.
Tegelijkertijd wordt in stedelijke wijken,
met een concentratie van gemarginali-
seerde inwoners, een nieuwe vorm van
relokalisering geconstateerd, die de
staat voor andere problemen op het
gebied van de sociale controle stelt.
Met literatuuropgave.

Strafrecht en strafrechtspleging

2
Freiberg, A., R. Fox
Evaluating the effectiveness of
Australia’s confiscation laws
Australian and New Zealand journal of
criminology, 33e jrg., nr. 3, 2000, pp.
239-265
Ruim tien jaar geleden begon men in
Australië criminelen aan te pakken
door hun goederen middels nieuwe
confiscatiewetgeving verbeurd te
verklaren. Over de effectiviteit daarvan
is niet veel bekend, reden voor de
auteurs om dat te onderzoeken. In hun
artikel referen zij dikwijls aan studies
in andere landen. De wetgeving in
Australië blijkt complex en in elke
staat weer anders te zijn; evaluatie-
procedures zijn er niet. Per jaar
worden goederen in beslag genomen
ter waarde van 10 tot 13 miljoen dollar.
Dit is een luttel bedrag vergeleken met
de 3 tot 9 miljard die criminelen
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jaarlijks opstrijken. Dit wijst erop dat
het met de handhaving niet zo best is
gesteld. Uit de schaarse gegevens die
voorhanden zijn met betrekking tot de
kosten van confiscatie, kan geconclu-
deerd worden dat die weinig
kosteneffectief is. Verder blijkt dat er
geen sprake is van een echte aanpak
van de georganiseerde criminaliteit
omdat criminele groeperingen niet
uitgeschakeld worden. Alleen
individuele criminelen hebben te lijden
onder de wetgeving. Er is vaak weinig
coördinatie tussen de betrokken
organisaties. In veel gevallen ontbreekt
ook de expertise of het is niet duidelijk
welke personen waarvoor verantwoor-
delijk zijn. Gezien dit alles zien de
auteurs weinig heil in het strenger
maken van de wettelijke regels. Beter
is het om maar eerst evaluatie-
procedures in te stellen en de doelen
nauwkeuriger af te bakenen.
Met literatuuropgave.

3
Vandiver, D.M.
Regulating internet pornography
Crime and justice international, 16e
jrg., nr. 47, 2000, pp. 11-14
In dit artikel wordt een overzicht
gegeven van de verschillende
pogingen om tot een wettelijke
regelgeving te komen in de Verenigde
Staten en China ten aanzien van
schadelijk materiaal op het internet,
zoals pornografie. In de Verenigde
Staten dient iedere regelgeving te
passen binnen de Grondwet, met
name binnen het First Amendment
(vrijheid van meningsuiting) en het
Fifth Amendment (nauwkeurige en
uitvoerige definiëring). In 1996 zijn
twee pogingen om tot een passende
regelgeving te komen gestrand, omdat
deze wetsvoorstellen op verschillende
punten niet in overeenstemming waren
met bovengenoemde Amendments.
Momenteel is er in de Verenigde
Staten geen wet die specifiek

pornografie op het internet regelt. In
China zijn de rechten van individuen
een uitvloeisel van de rechten van de
staat, zo ook vrijheid van meningsui-
ting. De Communistische Partij in
China zag zich geplaatst voor de
opgave om het internet zodanig te
reguleren, dat schadelijke invloeden de
veiligheid van de Staat niet in gevaar
konden brengen. Na verschillende
wettelijke aanpassingen is hier nu
sprake van de meest vergaande
regelgeving ter wereld. De eisen
waaraan individuele internetgebruikers
en –providers moeten voldoen, en de
sancties bij onjuist gebruik, worden
door de auteur uitvoerig beschreven.
Maar zelfs in China is er nog geen
sprake van waterdichte methodes om
schadelijk materiaal van het internet te
weren.
Met literatuuropgave.

Criminologie

4
Chamlin, M.B., J.K. Cochran
Unemployment, economic theory, and
property crime; a note on measurement
Journal of quantitative criminology, 16e

jrg., nr. 4, 2000, pp. 443-455
De studie richt zich op het vinden van
een optimale maat voor werkloosheid
bij het onderzoeken van het verband
tussen vermogensmisdrijven en
werkloosheid. De rationele keuze-
theorie vormt hierbij het theoretische
uitgangspunt. Met behulp van
Arima-technieken wordt aangetoond
dat de conventionele maat voor
werkloosheid, de Bureau of Labor
Statistics (BLS) een minder goede
voorspeller voor de hoeveelheid
vermogensmisdrijven in de periode
1982-1996 in de Verenigde Staten is
dan twee alternatieve maten voor
werkloosheid. Uit bivariate tijdreeks
analyses blijkt dat het aantal personen
dat langer dan 14 weken werkloos is
en de omvang van de capaciteit-
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benutting invloed heeft op de
hoeveelheid vermogensmisdrijven,
terwijl van de BLS cijfers geen effect
uitgaat. Tot slot worden de implicaties
van de bevindingen en de noodzaak
tot standaardisatie besproken.
Met literatuuropgave.

5
Escarela, G., B. Francis e.a.
Competing risks; persistence and
desistance in analyzing recidivism
Journal of quantative criminology, 16e
jrg., nr. 4, 2000, pp. 385-414
Het ‘split population’-model wordt
vaak gebruikt in studies over recidive.
In dit artikel breiden de auteurs dit
model uit door er een exponentieel
model aan toe te voegen voor het
kwantificeren van met elkaar
concurrerende recidive-risico’s.
Hiermee willen zij meer inzicht krijgen
in het percentage individuen dat
uiteindelijk stopt met regel-
overtredingen. Daartoe analyseren zij
gegevens van 3068 mannen uit
Engeland en Wales over de periode
1963-1994, die in 1973 waren
veroordeeld wegens sexuele
misdrijven. Het model blijkt te kunnen
voorspellen dat de ingeschatte
waarschijnlijkheid om weer veroor-
deeld te worden afhankelijk is van
leeftijd en voorgaande veroordelingen.
Die waarschijnlijkheid is het kleinst
voor jonge delinquenten zonder
voorgaande veroordelingen, namelijk
12%. Dat percentage stijgt tot dertig
voor een veertigjarige die één keer is
veroordeeld wegens een sexueel
misdrijf en twee keer voor een
niet-sexueel misdrijf in de afgelopen
tien jaar. Het ontwikkelde model blijkt
een significant statistische voorspel-
lende waarde te hebben ondanks het
feit dat de gegevens niet ideaal waren
omdat daarin sociaal-demografische
informatie over de achtergrond van
daders ontbrak.
Met literatuuropgave.

6
Indermaur, D.
Violent crime in Australia; patterns and
politics
The Australian and New Zealand
journal of criminology, 33e jrg., nr. 3,
2000, pp. 287-299
In dit artikel doet de auteur verslag
van een onderzoek naar de aard en
omvang van de geweldscriminaliteit in
Australië. In het onderzoek wordt de
opvatting dat de geweldscriminaliteit
toeneemt en dat iedere burger een
gelijke kans heeft om slachtoffer te
worden van een geweldsmisdrijf
kritisch tegen het licht gehouden. Op
basis van de bestudeerde cijfers stelt
de auteur vast dat deze opvatting
gelogenstraft kan worden. De
geweldscriminaliteit stijgt niet en het
risico om daarvan slachtoffer te
worden is niet gelijk verdeeld. De
belangrijkste redenen om ondanks het
gebrek aan empirische bewijsvoering
de populaire misvatting in stand te
houden, hebben onder andere te
maken met de rol van de media, die in
hun speurtocht naar nieuwswaarde de
neiging hebben om de gewelds-
criminaliteit te overschatten. Daarnaast
zijn er duidelijke politieke motieven die
een rol spelen: vanuit politiek
opportunisme kan het handig zijn om
de aard en omvang van gewelds-
criminaliteit ernstiger voor te stellen
dan het werkelijk is, om op dit manier
politieke steun te verwerven voor een
harde repressieve aanpak. De auteur
benadrukt tenslotte dat een debat over
criminaliteit gevoerd zou moeten
worden op basis van rationele in
plaats van emotionele argumenten. Op
die manier kan de effectiviteit van de
overheids-inspanningen binnen het
strafrechtelijke systeem met betrekking
tot de zorg voor een veilige samenle-
ving door middel van evaluatie-
onderzoek beter worden beoordeeld.
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7
McNulty, T.L., S.R. Holloway
Race, crime and public housing in
Atlanta; testing a conditional effect
hypothesis
Social forces, 79e jrg., nr. 2, 2000, pp.
707-729
Kort na de oorlog werd in Amerika
begonnen met ‘public housing
projects’. Dit zijn grote woonkazernes
waar al snel de meest achtergestelde
delen van de stedelijke bevolking
kwamen te wonen. De projects werden
volgestouwd met mensen en de
criminaliteit tierde er welig. De auteurs
willen de invloed meten die deze
woonkazernes hebben op nabijgelegen
stadswijken. De te toetsen hypothese
is dat de sterkte van de samenhang
tussen raciale samenstelling van de
wijk en criminaliteitsniveau vermindert
met toenemende afstand tussen de
wijk en de woonkazerne. Eerst geven
de auteurs een overzicht van
criminologische en stadssociologische
studies over dit soort woningbouw-
projecten. Bij hun onderzoek gaat het
om vierhonderd lokaties in Atlanta die
onderzocht worden met een breed
scala aan gegevens van de periode
1990-1992. Vooral het percentage
zwarten vinden de auteurs belangrijk.
Per blok wordt een ‘achterstands-
index’ opgesteld. De auteurs
concluderen dat hun hypothese alleen
voor roofovervallen en eigendoms-
criminaliteit niet opgaat. Een andere
conclusie is dat de samenhang tussen
percentage kleurlingen en criminaliteit
volgens een geografisch patroon
verloopt, dat in wisselende mate een
functie is van de geografische
verspreiding van woonkazernes. De
auteurs menen dat het fenomeen
‘public housing’ in veel vorige
multivariate studies is onderschat.
Met literatuuropgave.

8
Milburn, Ph.
Violence et incivilités; de la rhétorique
experte à la réalité ordinaire des
illégalismes
Déviance et société, 24e jrg., nr. 4,
2000, pp. 331-350
Het publieke debat in Frankrijk over
illegaliteit en onzekerheid, de sociale
consequenties hiervan en de publieke
antwoorden hierop wordt gedomineerd
door geweld en onbeschaafdheden.
In dit artikel wordt getracht het
ontstaan, de gevolgen voor de politiek
maar ook de heuristische ontoerei-
kendheid hiervan te achterhalen. Het
tweede deel van dit artikel is
gebaseerd op een statistische
monografie die de lezer in staat stelt
de banale aard van de illegaliteit als
situatie, zoals deze door de actoren
wordt geconstrueerd, nader te
beschouwen. Daarbij worden twee
vormen van illegaliteit in het bijzonder
onder de loep genomen: illegale
praktijken die van invloed zijn op
eigendom en vermogen (diefstal,
vernieling) en praktijken die
persoonlijke relaties verstoren (ruzie,
beledigingen, mishandelingen). De
aldus getypeerde situaties verwijzen
naar statistisch waar te nemen sociale
logica.
Met literatuuropgave.

9
Petersen, R.D.
Definitions of a gang and impacts on
public policy
Journal of criminal justice, 28e jrg., nr.
2, 2000, pp. 139-149
In dit artikel gaat de auteur in op het
verschijnsel bende-vorming op basis
van een onderzoek naar de mate van
betrokkenheid van 34 gedetineerde
vrouwelijke delinquenten bij
bende-vorming. De achtergrond van
dit onderzoek ligt in de groei van de
criminaliteit door een toename van het
aantal bendes in de Verenigde Staten

Literatuuroverzicht 160



en de wens om preventie- en
interventie-programma’s te ontwikke-
len teneinde deze groei tegen te gaan.
Het doel van het onderzoek was om
op basis van kennis van de leden van
de bendes zelf over de bendes en hun
rol daarin nuttige aangrijpingspunten
te vinden voor effectieve preventie-
programma’s. Het onderzoek leverde in
dit verband een aantal interessante
gezichtspunten op. Zo bleken de
definities van bendes, zoals die door
de gedetineerde vrouwen werden
gegeven, afhankelijk te zijn van de
mate van hun betrokkenheid bij een
bende. Verder bleken er verschillende
definities van bendes te bestaan. De
aanbeveling die hier volgens de auteur
uit volgt is dat succesvolle preventie-
programma’s gericht op het
voorkomen van het ontstaan van
criminele bendes niet uit moeten gaan
van één universele definitie, maar
rekening dienen te houden met de
verschillende percepties die
bendeleden hebben over het ontstaan
van bendes. Een effectieve preventie-
strategie dient oog te hebben voor de
verschillende factoren die van invloed
zijn op het ontstaan van bendes.

10
Silver, E., W.R. Smith e.a.
Constructing actuarial devices for
predicting recidivism; a comparison of
methods
Criminal justice and behavior, 27e jrg.,
nr. 6, 2000, pp. 733-764
In dit artikel worden de prestaties
vergeleken van vier methoden om het
voorkomen van recidive te voorspellen:
de aloude Burgess-methode waarbij
scores op een aantal risicofactoren
simpelweg worden opgeteld;
logistische regressie waarbij die scores
verschillende weegfactoren krijgen
toegekend; een non-parametrische
vorm van discriminant-analyse waarbij
steeds verdere onderverdelingen
worden gemaakt tussen recidivisten en

non-recidivisten en ten slotte een
recente innovatie die werd geïntrodu-
ceerd door Steadman e.a. waarbij
sprake is van drie categorieën van
daders: die met een respectievelijk
hoog, laag en middelmatig recidive-
risico. Bij deze laatste iteratieve
methode worden de analyses op de
respondenten in de middencategorie
steeds herhaald totdat er geen
respondenten meer in de hoge of lage
risicocategorie kunnen worden
ondergebracht. De vier methodes
werden getest op twee steekproeven
van elk ruim vijfduizend delinquenten
uit New Jersey die allen in een periode
tussen 1976 en 1977 werden
veroordeeld voor een middelzwaar
delict. Vier maten voor recidive werden
gehanteerd, gebaseerd op gegevens
uit officiële bronnen. Als risicofactoren
golden diverse dader-, delict- en
slachtoffergegevens afkomstig uit
strafdossiers en natuurlijk de gegevens
met betrekking tot eerder gepleegde
delicten. Om de prestaties van de
diverse predictie-instrumenten uit te
drukken werd gebruikt gemaakt van
erkende statistieken als de MCR, de
Silver-Banks DIFR en de GID. De
nieuwe iteratieve methode blijkt het op
deze maten niet beter te doen dan de
meer traditionele instrumenten. Het
leidde niet tot meer correcte
voorspellingen van recidive. Wel was
het percentage hoge of lage
risicogevallen logischerwijs groter dan
bij de drie andere methoden. De
auteurs raden dan ook aan om de
methode van Steadman te gebruiken
in situaties waarin er sprake is van een
vooropgesteld omslagpunt in het
recidiverisico, situaties dus waarin een
ja/nee-beslissing is vereist.
Met literatuuropgave.
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Gevangeniswezen/tbs

11
Ellis, T., P. Marshall
Does parole work? A post-release
comparison of reconviction rates for
paroled and non-paroled prisoners
The Australian and New Zealand
journal of criminology, 33e jrg., nr. 3,
2000, pp. 300-317
Engeland en Wales kennen ‘parole’.
Dat houdt in dat gedetineerden na
verloop van een deel van de detentie
in aanmerking komen voor een
invrijheidstelling onder voorwaarden.
De auteurs hebben de effectiviteit van
‘parole’ onderzocht. Zij deden dit aan
de hand van gegevens van over
ongeveer 9200 gedetineerden die in
1991 voorwaardelijk in vrijheid waren
gesteld. Van deze ex-gedetineerden
werd aan de hand van informatie over
onder meer de criminele voorgeschie-
denis de kans op recidive geraamd
binnen een periode van twee jaar na
de invrijheidstelling. Bovendien werden
gedetineerden die voorwaardelijk in
vrijheid waren gesteld, vergeleken met
gedetineerden bij wie dat niet het
geval was geweest. Gedetineerden die
voorwaardelijk in vrijheid zijn gesteld,
blijken minder vaak te recidiveren dan
geraamd. Het relatieve verschil in het
recidive-percentage kan oplopen tot
20%. Ook uit de directe vergelijking
van de recidive van voorwaardelijk in
vrijheid gestelden met die van hen bij
wie dat niet het geval was geweest,
blijkt een soortgelijk verschil. Hoe
langer de straf en hoe groter het
geraamde recidive-risico, des te groter
is het positieve effect van de
voorwaardelijke invrijheidstelling. Het
effect is vooral in de eerste periode na
de invrijheidstelling groot. Het lijkt er
dus op dat voorwaardelijk in vrijheid
gestelden vooral minder snel
recidiveren.
Met literatuuropgave.

12
Esposito, J.L.
Virtual freedom-fysical confinement; an
analysis of prisoner use of the internet
New England journal on criminal and
civil confinement, 26e jrg., nr. 1, 2000,
pp. 39-66
Het internet is het snelst groeiende
communicatie-medium in de
samenleving. Voor gedetineerden is
toegang tot het internet extra
aantrekkelijk, omdat het hen in staat
stelt deel te nemen aan het maat-
schappelijk verkeer. Ongecontroleerde
communicatie via het internet brengt
echter grote risico’s mee voor de
inrichtingsveiligheid. Ook biedt het
mogelijkheden om nieuwe misdrijven
te begaan of voor te bereiden. Verder
zijn er voorbeelden van slachtoffers
van misdrijven die ongewild werden
geconfronteerd met activiteiten van de
daders op het internet. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat veel staten van
de VS de toegang van gedetineerden
tot het internet ofwel aan sterke
restricties hebben onderworpen ofwel
volledig hebben verboden. Volgens de
auteur staat vrije toegang tot het
internet op gespannen voet met drie
doelstellingen van de vrijheidsstraf,
namelijk: het onmogelijk maken dat
tijdens de detentie nieuwe delicten
worden gepleegd; vergelding van het
misdrijf; en afschrikking om nieuwe
delicten te begaan. Volgens deze drie
doelstellingen is een essentieel aspect
van de vrijheidsstraf dat de banden
met de samenleving zijn verbroken,
ook de virtuele. Er is echter een vierde
doelstelling van de vrijheidsstraf,
namelijk resocialisatie. Deze laatste
doelstelling wordt met vrije toegang tot
het internet juist gediend. Het biedt
immers mogelijkheden om onderwijs
te volgen en zaken te doen.
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13
Martin, R.
Community perceptions about prison
construction; why not in my backyard?
The prison journal, 80e jrg., nr. 3, 2000,
pp. 265-294
De laatste decennia zijn in de
Verenigde Staten zeer veel nieuwe
gevangenissen gebouwd. De keuze
van een geschikte locatie voor die
nieuwbouw is daarbij een belangrijk
element. Doorgaans wordt in de
literatuur gewezen op de sterke
weerstand van de lokale bevolking
tegen penitentiaire nieuwbouw. In het
onderhavige onderzoek is nagegaan in
hoeverre dit beeld juist is. Daartoe
hebben 1659 inwoners van een district
in Indiana een schriftelijke vragenlijst
ingevuld, de zogenaamde Community
Attitude Survey. De gevangenis-
nieuwbouw in het district verkeerde in
zijn eerste fase. De reacties op de
vragenlijst laten zien dat de inwoners
ofwel positief ofwel neutraal stonden
tegenover de nieuwe gevangenis. De
vraag is hoe deze positieve uitkomst
verklaard moet worden. De auteur
reikt een aantal alternatieve
verklaringen aan voor de ontbrekende
weerstand. Eén daarvan is dat het
algemene beeld van weerstand van
burgers tegen de komst van
gevangenissen in hun buurt, sterk
overtrokken is. Het kan echter ook zijn
dat in dit concrete geval een goede
benadering is gekozen om de burgerij
duidelijk te maken dat een nieuwe
gevangenis economische voordelen
biedt en geen verhoogd criminaliteits-
risico met zich brengt. De auteur pleit
ervoor om de proces van keuze van
locaties voor gevangenisnieuwbouw in
de toekomst beter te volgen en te
evalueren.
Met literatuuropgave.

14
Stanz, R., R. Tewksbury
Predictors of success and recidivism in
a home incarceration program
The prison journal, 80e jrg., nr. 3, 2000,
pp. 326-344
Verslag wordt gedaan van een
onderzoek naar de factoren die in
verband staan met het succesvol
doorlopen van een huisarrest-
programma in de Amerikaanse staat
Kentucky. Ook werd nagegaan welke
factoren ervoor verantwoordelijk zijn
dat mensen die zo’n programma
hebben doorlopen, binnen vijf jaar
opnieuw in aanraking komen met
politie en justitie. Uit de resultaten van
het onderzoek blijkt dat een
meerderheid (85 procent) van degenen
die veroordeeld worden tot huisarrest
en moeten voldoen aan allerlei eisen
die daarmee verbonden zijn, het
programma afmaakt. Maar een
meerderheid (69 procent) wordt ook
opnieuw gearresteerd wegens het
plegen van een delict binnen vijf jaar
na de voltooiing van het huisarrest-
programma. Veroordeelden die de
grootste kans hebben het programma
met succes te voltooien, zijn ouder, zijn
tot langduriger straffen veroordeeld,
wegens meerdere delicten, begaan
minder technische overtredingen,
komen uit minder criminogene
buurten en zijn veroordeeld wegens
rijden onder invloed. Factoren die
goede voorspellers zijn van het
opnieuw gearresteerd worden binnen
vijf jaar zijn: veroordeeld wegens
meerdere delicten; begaan minder
technische overtredingen als ze onder
toezicht staan, zijn jonger, man en
zwart. De auteurs wijzen erop dat
belangrijke factoren, zoals het
criminele verleden en het gebruik van
drank en drugs, niet in het onderzoek
zijn meegenomen.
Met literatuuropgave.
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15
Walker, L.
The deterrent value of imposing prison
sentences for tax crimes
New England journal on criminal and
civil confinement, 26e jrg., nr. 1, 2000,
pp. 1-37
De zogenaamde belastingkloof is het
verschil tussen de belasting die
betaald behoort te worden en de
feitelijk afgedragen belasting. In 1997
bedroeg deze kloof in de Verenigde
Staten 127 miljard dollar. Om de
belastingkloof te verkleinen heeft de
federale belastingdienst in samenwer-
king met het ministerie van justitie een
programma gelanceerd, dat onder
meer voorziet in het intensiever
opsporen en vervolgen, alsmede in het
zwaarder straffen van plegers van
belastingfraude. Aan het programma
ligt de gedachte ten grondslag dat
potentiële belastingfraudeurs door zo’n
harde aanpak worden afgeschrikt. De
in 1987 geïntroduceerde straftoe-
metingsrichtlijnen voor belastingfraude
spelen hierbij een rol van betekenis.
De vraag is echter of alleen het
verzwaren van de straf een afdoende
afschrikwekkend effect sorteert. De
auteur meent dat andere factoren ook
van belang zijn, zoals de getaxeerde
pakkans en de relatieve baten van de
belastingfraude. Ook kan de
belastingovertreding een gevolg zijn
van onwetendheid. In dat geval heeft
de strafbedreiging weinig preventieve
betekenis. Als het opleggen van een
gevangenisstraf potentiële belasting-
fraudeurs beoogt af te schrikken, is
communicatie hierover van groot
belang. Zo zal het publicitair uitmeten
van de vervolging van bekende en
rijke personen uit het openbare leven
effectief blijken te zijn. Hetzelfde geldt
overigens als in de media aandacht
wordt besteed aan de vervolging van
gewone burgers waarmee de
doorsnee-Amerikaan zich kan
identificeren.

Jeugdbescherming en
-delinquentie

16
Campbell, M.A., F. Schmidt
Comparison of mental health and legal
factors in the disposition outcome of
young offenders
Criminal justice and behavior, 27e jrg.,
nr. 6, 2000, pp. 688-715
Uit een dossierstudie onder 76
jeugdige Canadese delinquenten blijkt
dat de keuze van de rechter voor een
vrijheidsstraf vooral afhangt van het
aantal delicten dat wordt beoordeeld,
de thuisomstandigheden van de
jongere en de mate van alcohol- en
drugsgebruik. Andere factoren, die
betrekking hebben op de leef-
omgeving van de jeugdigen, zoals de
omgang met delinquente vrienden,
schoolprestaties en het voorkomen
van gedragsproblemen, bleken geen
directe invloed te hebben op de
beslissing van de rechter. Wel werd
duidelijk dat de rechters in de meeste
gevallen de aanbevelingen van de
reclasseringsinstelling volgden. Twee
derde van alle adviezen en meer dan
90 procent van de adviezen om over te
gaan tot een vrijheidsstraf, werden
opgevolgd. De auteurs wijzen er op
dat het in hun studie om een kleine,
bepaald niet representatieve
steekproef gaat en dat de resultaten
niet zonder meer mogen worden
gegeneraliseerd naar andere
populaties van delinquenten.
Met literatuuropgave.

17
Pelcovitz, D., S.J. Kaplan e.a.
Adolescent physical abuse; age at time
of abuse and adolescent perception of
family functioning
Journal of family violence, 15e jrg., nr.
4, 2000, pp. 375-389
Een toenemend aantal adolescenten
krijgt te maken met fysieke mishande-
ling. Empirisch en klinisch onderzoek
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naar deze vorm van mishandeling is
tot nu toe slechts ten dele
generaliseerbaar door onder andere te
kleine onderzoeksgroepen en onjuiste
meetinstrumenten. Hier wordt het
verband tussen fysieke mishandeling
(geen seksuele) en het gezins-
functioneren onderzocht in een
vergelijkende studie van 99 adolescen-
ten die hiervan het slachtoffer waren
en een groep van 99 niet-mishandelde
jongeren. Ook de ernst van de
mishandeling en de leeftijd waarop de
mishandeling begon werd bepaald.
Beide groepen bestonden uit blanke
jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar.
Aan deze adolescenten werden oonder
andere de ‘Family Adaptability and
Cohesion Evaluation Scale’ (Faces
III,1985) en het ‘Parental Bonding
Instrument’ (PBI, 1979) voorgelegd.
Deze meten het gezinsfunctioneren,
zoals door de jongeren beoordeeld, ten
aanzien van cohesie, flexibiliteit en de
mate waarin de ouders zorg en
bescherming bieden. Geconcludeerd
wordt dat mishandelde jongeren hun
gezin als minder flexibel ervoeren,
minder als een eenheid en minder
evenwichtig dan de adolescenten uit
de controlegroep. Mishandelde
jongeren vonden hun ouders minder
zorgzaam of emotioneel niet bereik-
baar en hun vaders te beschermend.
Het tijdstip waarop de mishandeling
begon of de ernst van de mishande-
ling was niet van invloed op de
beoordeling van het gezins-
functioneren.
Met literatuuropgave.

18
Schneider, H.J.
Gewaltdelinquenz im Kindes- und
Jugendalter; Häufigkeit, Ursachen,
Vorbeugung und Kontrolle in
internationaler Perspective
Kriminalistik, 54e jrg., nr. 2, 2000, pp.
87-98
Dit artikel gaat over het voorkomen en

de ontwikkeling van de gewelds-
criminaliteit door kinderen en
jongeren, en de mogelijkheid van de
pedagogiek om de jeugdcriminaliteit
tegen te gaan. Wat de ontwikkeling
van de geweldscriminaliteit betreft,
concludeert de auteur dat in elf
Europese landen is vastgesteld dat
deze sinds het midden van de jaren
tachtig is toegenomen. Hij onder-
scheidt verschillende vormen van
geweldscriminaliteit: in het gezin, op
school, en in jeugdgroepen en
jeugdbendes. Vervolgens onderscheidt
de auteur twee typen van jeugdige
geweldplegers: degene die in zijn hele
levensloop gewelddadig zal blijven en
degene die alleen in zijn jeugd
geweldsdelicten begaat. Voor beide
typen gelden verschillende risico- en
beschermingsfactoren. De auteur komt
tot de conclusie dat een vroege en
intensieve interventie in het problema-
tische gedrag van de jongere de
meeste kans op succes biedt. Hij gaat
in op opvoedingsondersteuning aan
ouders en sociale trainingen voor
kinderen. Verder behandelt hij
programma’s tijdens de zwangerschap
en in de eerste kinderjaren. Ten slotte
behandelt de auteur verschillende
strategieën die in het jeugdstrafrecht
gebruikt kunnen worden om de kans
op succes zo groot mogelijk te maken.
Met literatuuropgave.

Politie

19
Bülow, W., H.-J. Hohnen
Zusammenwirken zwischen Polizei und
privaten Sicherheitsdiensten
Die Polizei, 91e jrg., nr. 3, 2000, pp.
65-81
Het thema van een internationale
conferentie aan de Duitse politieaka-
demie in juni 1999 was criminaliteits-
preventie door ‘veiligheidspartnerschap-
pen’ - criminaliteitscontrole als
gezamenlijke opgave voor politie,
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openbare instituties en privé-veilig-
heidsdiensten. De auteurs gaan, met
als voorbeeld Düsseldorf, in op de
volgende vragen. Hoe kan in een grote
Duitse stad de politie met privé-
veiligheidsdiensten samenwerken?
Hoe kunnen, gelet op de te stellen
eisen, de diverse samenwerkingsver-
banden wettelijk geregeld worden? Op
welke basis is samenwerking mogelijk
naar Europees recht? In Düsseldorf
worden privé-veiligheidsdiensten onder
andere bij het openbaar vervoer
ingezet. Hoewel het geweldsmonopolie
bij de staat dient te blijven tonen de
eerste ervaringen aan dat de
samenwerking bijdraagt aan een
groter gevoel van veiligheid bij de
burgers. Een significante daling van de
criminaliteitscijfers kon niet worden
vastgesteld. De werkzaamheden van
veiligheidsdiensten krijgen inmiddels
steeds meer ook een Europese
dimensie. In de Europese regelgeving
op het gebied van veiligheid wordt
echter nog geen rekening gehouden
met privé-veiligheidsdiensten. Een
diepgaand rechtsvergelijkend onder-
zoek naar de nationale regelingen, die
een zeer heterogeen systeem vormen,
achten de auteurs geïndiceerd.

20
Schellenberg, K.
Policing the police; surveillance and the
predilection for leniency
Criminal justice and behavior, 27e jrg.,
nr. 6, 2000, pp. 667-687
Moderne technieken zoals mobiele
audiovisuele systemen bieden de
mogelijkheid het gedrag van agenten
gade te slaan en dus wellicht ook te
beïnvloeden. Kunnen deze technieken,
zo vraagt de auteur zich af, ook de
neiging van veel agenten om
‘schappelijk op te treden’ - dus om
clementie te tonen - beïnvloeden?
Daartoe deed zij onderzoek onder 265
Canadese agenten. De respondenten
werd gevraagd hoe zij een hypotheti-

sche verkeersovertreding zouden
afhandelen. Aan de ene helft werd
gevraagd zich voor te stellen dat ze op
videofilm vastgelegd zouden worden,
de andere helft kreeg dit verzoek niet.
De respondenten moesten ook een
uitgebreide vragenlijst beantwoorden
t.b.v. het meten van percepties en
attitudes. De auteur gebruikte hiervoor
multivariate analyse en logistieke
regressie. De hypothetische situatie
betrof een te hard rijdende automobi-
list, die op weg is naar een sollicitatie-
gesprek en die de baan heel hard
nodig heeft. De auteur concludeert dat
de neiging tot clementie sterk
aanwezig is. Agenten die hun werk
veeleisend vinden, die vertrouwen
hebben in hun beslissingen en die
zich verbonden weten met hun
collega’s, zijn meer geneigd om de
bestuurder alleen maar een
waarschuwing te geven. Het effect van
de imaginaire videocamera is niet
eenduidig. Ten eerste: de camera kan
zowel wel als niet de kans verlagen
om door leidinggevenden of door
agenten die onzeker zijn over hun
eigen gedrag afgerekend te worden op
je daden. Ten tweede: de camera
moedigt zowel ruimhartigheid als
striktheid aan. Ook blijkt het geslacht
van de regelovertreder een grote
invloed te hebben.
Met literatuuropgave.

21
Tange, C.
Emergence d’un modèle de community
policing ‘à la belge’? Analyse de
pratiques de terrain à Bruxelles
Déviance et société, 24e jrg., nr. 3,
2000, pp. 255-275
De auteur beschrijft hoe politie-
ambtenaren ertoe komen om hun
diverse contacten met het publiek,
aangemoedigd zowel door de lokale
als nationale politiek, te rationaliseren
om beter de taken waaraan prioriteit
moet worden toegekend uit te
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oefenen. De waarde die gehecht wordt
aan nauwe contacten met de
bevolking volgens het model ‘crime
fighting’ heeft voornamelijk een
repressieve doelstelling. Deze
hernieuwde doelstelling brengt de
auteur tot de conclusie dat eventuele
veranderingen op het gebied van
politiepraktijken zich niet zullen
bevinden op het niveau van de basis-
politiezorg, gedragen door een ‘nieuw’
model, maar op het niveau van met-
hoden en middelen die ter beschikking
worden gesteld van de lokale politie-
korpsen. Zo wordt het publiek niet
echt betrokken bij de lokale politie-
zorg, behalve wat betreft de mobili-
satie in het kader van bijvoorbeeld
pro-actieve methoden die voornamelijk
een betere efficiëntie nastreven.
Met literatuuropgave.

Slachtofferstudies

22
Lee, M.R.
Community cohesion and violent
predatory victimization; a theoretical
extension and cross-national test of
opportunity theory
Social forces, 79e jrg., nr. 2, 2000, pp.
683-688
Deze studie bouwt voort op eerder
onderzoek naar de gelegenheids-
theorie met betrekking tot het
slachtoffer worden van criminaliteit. Er
werd reeds gevonden dat cohesie
binnen de leefomgeving van invloed is
op de kans geconfronteerd te worden
met misdrijven. De onderzoeker richt
zich hier op het idee dat deze cohesie
een directe indicator is voor informele
bescherming tegen criminaliteit. Hij
gaat na of hierdoor het individuele
risico slachtoffer te worden van
criminaliteit inderdaad wordt
verminderd. Hiervoor gebruikt hij
gegevens afkomstig uit het ‘Internatio-
nal Victimization Survey’ van 1992,
ontwikkeld door het Interregionaal

Criminologisch en Justitieel
Onderzoeksinstituut van de Verenigde
Naties. Systematisch vergelijkbare
gegevens, afkomstig van ruim 19.000
respondenten uit 15 landen worden
door hem geanalyseerd. Daarnaast
vond een herhaling van dit onderzoek
plaats met gegevens van meer dan
10.000 respondenten van stedelijk
onderzoek uit nog eens 12 landen.
Nadere bestudering van deze data
duiden er inderdaad op dat mensen
die in een omgeving wonen, die zij als
samenhangend ervaren, minder kans
lopen om slachtoffer te worden van
geweld. Ook blijkt dat, ongeacht de
invloed van relevante sociaal-
economische- of demografische
factoren, of kenmerken van de
woonomgeving en de manier van
leven, de cohesie binnen de
leefomgeving ertoe bijdraagt dat de
kans beroofd of mishandeld te worden
vlakbij huis, door bekenden of
onbekenden, afneemt.

Preventie van criminaliteit

23
Füllgrabe, U.
Der Sherman-Report, oder: Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Kriminal-
prävention
Kriminalistik, 54e jrg., nr. 3, 2000, pp.
181-186
In 1996 kreeg L.W. Sherman van het
criminologisch instituut van de
universiteit van Maryland opdracht van
het Amerikaans congres om
wetenschappelijk onderzoek uit te
voeren naar de werkzaamheid van de
talloze criminaliteitspreventiepro-
gramma’s. Hieruit vloeide het rapport
Preventing crime; what works, what
doesn’t, what’s promising voort. De
auteur bespreekt in het artikel de
belangrijkste bevindingen van dit
rapport en het belang ervan voor de
planning en implicatie van preventie-
maatregelen in Duitsland. Aan de orde
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komen achtereenvolgens het
wetenschappelijk belang van het
rapport van Sherman, de noodzaak
van voorzichtige interpretatie van
samenhang, het positieve effect van
een ‘zero tolerance’-beleid en het
belang van communicatie bij het
verminderen van criminaliteit. Ook
minder werkzame preventie-
programma’s worden behandeld. Tot
slot komt de verbreding van voordelen
door criminaliteitspreventie aan de
orde en wordt de noodzaak van het
stellen van regels, de controle op de
naleving daarvan en het effect van
straffen besproken.
Met literatuuropgave.

24
Ganapathy, N.
Conceptualising community policing,
crime prevention and criminology; a
Singapore perspective
The Australian and New Zealand
journal of criminology, 33e jrg., 2000,
pp. 266-286
Dit artikel is gewijd aan de ontwikke-
ling in Singapore van misdaad-
preventie door gebruik te maken van
de gemeenschap. De verschillende
initiatieven die de Singaporese politie
tot dusver heeft genomen, worden kort
beschreven. Daarbij wordt ook inge-
gaan op de specifieke context van
Singapore. Het theoretische perspec-
tief is sterk gekleurd door de Chicago
school. Er wordt een verband gelegd
tussen criminaliteit en sociaal gedes-
organiseerde en kansarme buurten.
Uitgangspunt is dat het sociale beleid
hierin verandering kan brengen.
Maatregelen die worden genomen om
crimineel gedrag tegen te gaan, zijn
gericht op het socialiseren en
integreren van de buurtbewoners,
vooral de jongeren, aan de hand van
gemeenschappelijke gedragsnormen.
Om dit te bereiken worden buurtbe-
woners ingezet, buurtinstituties en
informele sociale-controle-netwerken

zoals gezinsleden en andere
verwanten. De rol van de politie ligt
meer op het terrein van het handhaven
van de sociale orde dan van de directe
misdaadbeheersing. De politie-agent is
zowel en sociaal werker die
verantwoordelijk is voor het herstel van
‘gebroken’ gemeenschappen als een
technocraat die als enig alle kennis
bezit van de preventie van misdaad.
Met literatuuropgave.

25
Keller, C.
Video-Überwachung; ein Mittel zur
Kriminalprävention; zum Stand der
rechtlichen und taktischen Diskussion in
Deutschland
Kriminalistik, 54e jrg., nr. 3, 2000, pp.
187-191
Video-bewakingssystemen worden in
Groot-Brittannië ook in openbare
ruimten al langere tijd ingezet. Uit
onderzoeken van het Britse ministerie
van Binnenlandse Zaken blijkt dat de
ervaringen hiermee bijzonder gunstig
zijn. Ook in Duitsland wordt veel
gebruik gemaakt van videobewaking,
bijvoorbeeld in banken en parkeerga-
rages. Toch worden er nog steeds
grote bezwaren en voorbehouden
gemaakt tegen de bewaking door de
politie van plaatsen waar regelmatig
crimineel gedrag te verwachten valt. In
dit artikel wordt de stand van zaken in
Duitsland op dit gebied uiteengezet,
en wordt een overzicht gegeven van
de juridische grondslag van video-
bewaking in de verschillende Duitse
deelstaten. De auteur wijst erop dat
niet alleen in Groot-Brittannië maar
ook in Duitsland positieve resultaten
zijn geboekt met videobewaking. Dat
wil zeggen dat die leidde tot duidelijke
dalingen van de criminaliteit. Daarom
zal de burger er vanuit moeten gaan,
of er rekening mee moeten houden,
dat hij op steeds meer plaatsen de
kans loopt op de video te komen.
Met literatuuropgave.
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