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Slachtofferhulp en schadebemiddeling 

Voorwoord 

Lange tijd werden de positie en belangen van slachtoffers in het strafproces 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 eerder 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 ingevoerd, waardoor alle betrokkenen in het strafproces geïnformeerd kunnen worden over en 
confronteerd worden met de gevolgen van het strafbare 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 strafrecht? 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 ingezoemd op een andere maatschappelijk trend die 
nadrukkelijk tegemoet 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 
herstelrecht of restorative justice genoemd) beoogt de strafrechtspleging te heroriënteren 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, enzovoort).  

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 herstelrechtelijke sanctie proportioneel?  

In het openingsartikel maakt Y.H. Heslinga de balans op van wat er de laatste tientallen jaren binnen 
slachtofferzorg is gerealiseerd. Ze constateert dat met name slachtoffers van geweld en 
verkeersincidenten beter wettelijk beschermd worden. Het verkeersrecht heeft zich zelfs ontwikkeld tot 
'slachtofferrecht' . Ook de rechter kiest steeds meer de kant van het slachtoffer, gezien het ruimer 
toekennen van schadevergoedingen; 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 toenemende vraag naar professionele opvang en 
begeleiding (90.000 hulpvragers 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 Heslinga enige kanttekeningen bij de commercialisering van de slachtofferzorg 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 bejegening, informatieverstrekking en (pogingen tot) schadebemiddeling door respectievelijk 
het buro slachtofferhulp, politie en O.M. Een grote meerderheid van de slachtoffers blijkt tevreden over 
het werk van de betrokken functionarissen, zij het dat de medewerkers van het O.M. naar verhouding 
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 besproken en wordt nagegaan in 
welke richting dat beleid zich zou kunnen ontwikkelen. P. van Dijk geeft een overzicht van enige 
recente ontwikkelingen in wetgeving en beleid die van belang zijn voor de positie van slachtoffers en 
stelt vast dat justitie op bepaalde punten niet 'slachtoffervriendelijker' 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 vervolging voor slachtoffers' houdt de auteur kritisch tegen 
het licht. Hij verwacht dat deze regeling die de beklagmogelijkheden van slachtoffers vergroot, in de 
praktijk weinig soelaas zal bieden, met name omdat slachtoffers langer in onzekerheid blijven. Wat 
schadevergoedingsregelingen betreft valt het de auteur op dat justitie er de voorkeur aan geeft de 
coördinatie in eigen handen te houden. Als slachtoffers zelfstandig hun schade op daders zouden 
verhalen, vreest men voor een claimcultuur. De auteur concludeert dat het justitiebeleid weliswaar in 
het teken staat van slachtofferzorg maar tegelijk terugschrikt voor het verstevigen 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 andere Europese landen. In vele opzichten loopt het 
Nederlandse beleid voorop: beduidend meer slachtoffers ontvangen daadwerkelijk een 
schadevergoeding, 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 werkzaamheden. Dit succesverhaal betekent volgens de auteurs niet dat er geen 
verbeteringen meer mogelijk zouden zijn. Integendeel, de Nederlandse wetgeving loopt in een aantal 
opzichten achter. De auteurs noemen drie buitenlandse rechtspraktijken waaruit Nederland lering zou 
kunnen trekken: de introductie van slachtofferadvocaten, het spreekrecht voor slachtoffers en de 
herwaardering van de rol van het slachtoffer tot 'secundair aanklager' . De auteurs zien het meest in 
deze laatste oplossing 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 inferieure rol van getuige en benadeelde partij.  

E. Rassin sluit het eerste gedeelte af met een studie over getraumatiseerde getuigen. Slachtoffers van 
gewelddadige misdaden lopen de kans op het ontwikkelen van een posttraumatische stress-stoornis. 
Deze aandoening heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het slachtoffer waarvoor zorgvuldige 
behandeling is geïndiceerd, maar wellicht ook voor zijn eventuele getuigeverklaring. Traumatische 
gebeurtenissen worden namelijk herinnerd in de vorm van losstaande, vaak intrusieve beelden, terwijl 
er tevens vrij uitgebreide hiaten in de herinnering optreden. Verhoorders dienen zich bewust te zijn dat 
dergelijke hiaten frequent voorkomen en dat deze niet kunnen worden toegeschreven aan onwil tot 
medewerking 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 worden opgevat als indicatie voor de waarheidsgetrouwheid van een 
getuigenverklaring. 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 verergering 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 bemiddeling die in Nederland voor, tijdens en na het strafproces 
worden toegepast. Hij onderscheidt drie hoofdvormen van bemiddeling: schaderegeling, 
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 Spapens op enkele risico's zoals het aansturen op 
een lagere straf na een geslaagde 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, duidelijker worden uitgewerkt. Er moet zijns inziens toegewerkt 
worden naar een toegankelijk, landelijk gestructureerd aanbod. 

J. Frijns beschrijft vanuit haar Haagse bemiddelingspraktijk hoe slachtoffers van zware misdrijven met 
de dader in contact worden gebracht. Ze geeft eerst aan welke motieven, belangen en verwachtingen 
beide partijen hebben om deel te nemen aan een bemiddelingsgesprek, en benadrukt 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 vergevend, 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 doelbewust 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 toepasbaarheid 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, respect voor slachtofferschap en billijkheid van 
de herstelafspraken. Overigens bleek het communicatieve aspect voor hen belangrijker dan de 
geboden 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 
belangrijke rol weggelegd voor de ouders, vrienden en bekenden van de jonge dader en de 
slachtoffers. Het is de bedoeling dat zij actief participeren in de herstelrechtelijke dialoog. Volgens 
Weijers heeft de conferentie het voordeel dat de morele dimensie van het wangedrag uitgebreid aan 
de orde kan komen. Maar tegelijk legt de conferentie een zware emotionele en morele last op de 
schouders van zowel de jongere als het slachtoffer. Er wordt onvoldoende ruimte gegeven voor 
zelfstandige morele 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 oratie - een vergelijking tussen het 
strafgeding en herstelbemiddeling (mediation) 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 mediation. 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 betreft, 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 gemaakt' . Daar komt bij dat verschillen in macht niet adequaat 
kunnen worden gecompenseerd of gecorrigeerd. Niettemin kan mediation volgens Cleiren een 
legitieme zelfstandige functie naast het strafgeding vervullen. 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 nadelen en wellicht zelfs risico's opleveren voor zowel verdachte als slachtoffer. 

 


