
  

 

 

Tilburg University

Targets voor Teeven (Column)

van Dijk, J.J.M.

Published in:
Secondant

Publication date:
2011

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
van Dijk, J. J. M. (2011). Targets voor Teeven (Column). Secondant, 25(1), 64.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/124d2022-991c-4e18-b9f7-0bede2163e5c


Column

Fred Teeven is de politiek ingegaan om de 
positie van slachtoffers te verbeteren. 
Dat zei hij voor de verkiezingen. Nu hij 
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
is geworden, zegt hij het nog steeds. Een 
single-issue-bewindspersoon op Justitie! 
De verwachtingen zijn groot. Het 
afbreukrisico ook. Gelukkig voor Teeven 
kon hij beginnen met een inkopper: de 
inwerkingtreding van de Wet versterking 
positie slachtoffers op 1 januari 2011. 
Deze wet codificeert bestaande slachtof-
ferrechten en bevat verder een begin van 
een voorschotregeling voor, door de 
daders te betalen, schadevergoedingen. 
Heugenis. Dankbaarheid. Helaas kunnen 
we Teeven zelf er geen punten voor 
geven. Deze vernieuwingen zaten er 
immers al jaren aan te komen. Om poli-
tiek geloofwaardig te blijven, zal Teeven 
op een aantal voor slachtoffers belang-
rijke gebieden z’n eigen punten moeten 
scoren. Wat moet Teeven doen om de 
geschiedenis in te gaan als de Slachtoffer 
Staats, alias slachtoffer-Fredje? 

Hieronder tien targets voor het nieuwe 
slachtofferbeleid:

1  Invoering informatieplicht justitie 
met betrekking tot slachtoffers bij 
proefverloven en voorlopige invrij-
heidstelling (weggevertje, want reeds  
aangekondigd). Optimaal gebruik 
hierbij van internet (zie hiervoor de 
Verenigde Staten).

2  Instelling van een rijkscommissaris 
voor slachtofferzaken, naar analogie 
van de vorig jaar ingestelde Commis-
sioner for Victims in Engeland. Kernta-
ken zijn de raadpleging van slachtof-
fers en advisering over het totale 
slachtofferbeleid, mede op basis van 
individuele klachten.

3  Invoering van volledig spreekrecht bij 
alle strafzaken die door de rechters 
meervoudig worden afgedaan. 
 Opheffing van de beperkingen ten 
aanzien van de inhoud en duur van 
de verklaringen. Oftewel de reeds 
bestaande praktijk bij het Inter-
nationale Strafhof in Den Haag.

4  Inspraak van slachtoffers over welke 
bijzondere voorwaarden (zoals buurt-
verboden) voor hen wenselijk zouden 
zijn bij proefverloven en voorlopige 
invrijheidstellingen van de dader, naar 
analogie van regeling Slachtoffer-
dossier in België. 

5  Betere bescherming van slachtoffers 
die optreden als getuige. Het komt 
nog steeds voor dat advocaten bij het 
verhoor bij de rechter-commissaris  
insinueren dat het slachtoffer het er 
wel zelf naar zal hebben gemaakt . 
In de Verenigde Staten is dat reeds 
vele jaren bij de wet verboden. 

6  Bredere en intensievere hulpverlening 
door Slachtofferhulp Nederland voor 
alle slachtoffers van geweld-en zeden-
misdrijven en ernstige medische 
 fouten (case management, langdurige 
monitoring, waaronder werkbegelei-
ding).

7  Maak van het bestaande Schadefonds 
Geweldmisdrijven een algemene voor-
schotregeling voor alle slachtoffers 
van gewelds- en zedenmisdrijven die 
aangifte hebben gedaan. De forse 
uitbreiding van het aantal uitkeringen 
kan worden gecompenseerd door het 
Centrale Incasso Bureau de taak te 
geven om verhaal te halen op de 
dader, met alle denkbare dwang-
middelen van dien.   

8  Ondanks Europese regelgeving, zijn 
Nederlanders die elders in Europa 
slachtoffer worden van geweld in de 
praktijk rechteloos. Er dient een 
rechtshulp annex voorschotregeling 
te komen voor deze categorie ver-
geten slachtoffers, met verhaal op 
de buitenlandse schadefondsen.

9  De door CDA en VVD in de senaat op 
onbegrijpelijke gronden verworpen 
regeling voor immateriële schade-
vergoeding voor het overlijden van 
naasten ten gevolge van een misdrijf 
of ongeval dient alsnog te worden 
doorgezet.

10  Hoe gaan we dit allemaal betalen? 
Uit de gereserveerde gelden voor de 
animal cops natuurlijk. En verder door 
oplegging van een slachtoffertax van 
25 euro aan alle personen die wegens 
misdrijven zijn veroordeeld of anders-
zins gesanctioneerd (200 000 x 25 = 5 
miljoen). Voorbeelden van zo’n 
 daderbelasting zijn te vinden in onder 
andere België, Zweden en de VS. Uit-
gewerkte plannen ervoor moeten in 
de archieven van het (voormalige) 
ministerie van Justitie nog wel ergens 
te vinden zijn. Zo niet, stuur me dan 
even een  mailtje. <<
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