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     Enkele paragrafen van dit opstel vormen een bewerking van de door M.S. Groenhuijsen3

gepubliceerde tekst Slachtoffers van strafbare feiten in de jaren negentig, in Walter Goddijn
e.a. (red.), Aftellen tot 2000. Verkenningen van de nabije toekomst, Tilburg University Press
1988, p. 260-282.

     De desbetreffende vergaderingen van de I.K.V.  werden gehouden in Brussel (1889), Bern4

(1890), Christiana (1891) en Parijs (1893). De penitentiaire congressen vonden plaats in
Stockholm (1878), Rome (1885), St. Petersburg (1890), Parijs (1895) en Brussel (1890).

M.S.Groenhuijsen, L. Penders

De positie van slachtoffers van delicten in het burgerlijk en
het strafrecht

1. Inleiding
Slachtoffers  van delicten staan tegenwoordig in hoog

aanzien. Politici proberen elkaar te overtroeven in het
uitspreken van hun bezorgdheid voor de medemens die door een
strafbaar feit is getroffen. Juristen bezinnen zich op de
mogelijkheden om binnen het vigerende rechtsstelsel tegemoet
te komen aan de belangen van gelaedeerden; waar de geldende
regels evident tekort schieten worden aanvullende maatregelen
overwogen en ingevoerd. Ook psychologen, maatschappelijk
werkers en anderen leveren een bijdrage door te benadrukken
dat veel benadeelden behoefte hebben aan uiteenlopende vormen
van psycho-sociale hulpverlening. Is deze eensgezindheid een
modeverschijnsel of is er meer aan de hand ? Wordt het
slachtoffer vooral met verbale middelen ondersteund of is onze
maatschappij tevens bereid daadwerkelijke hulp te bieden, ook
als dat ten koste moet gaan van andere (financiele) belangen ?
Dergelijke vragen kunnen alleen verantwoord aan de orde worden
gesteld indien we weten hoe er vroeger over dit onderwerp werd
gedacht en welke ontwikkelingen sindsdien hebben plaatsgehad.

Anders dan veel mensen denken, is de kritische aandacht
voor de  rechtspositie van slachtoffers van delicten niet
van recente datum. In feite wordt er al zo'n 100 jaar lang
vrijwel onafgebroken aangedrongen op een versterking van die
positie. Vooral rond de laatste eeuwwisseling hebben veel
juristen gepleit voor een fundamentele herwaardering van de in
aanmerking komende belangen. Zo schreef Slingenberg in 1896 in
zijn dissertatie over dit onderwerp: "De overheid straft den
dader en doet hem lijden voor het gepleegde onrecht. Maar
zorgt zij ook dat hij 't onrecht goed maakt? Neen, de
benadeelde is geheel in de schaduw geplaatst (...) Men heeft
deze waarheid al te zeer uit het oog verloren, omdat men
misdaad en straf te veel van juridisch en niet genoeg van
maatschappelijk standpunt heeft bezien."1

In 1904 werd de jaarlijkse vergadering van de Nederlandse
Juristenvereniging gewijd aan de onderhavige problemen. Een
grote meerderheid van de aanwezigen sprak zich uit voor de
stelling dat het beginsel dat de dader van een misdrijf het
toegebrachte bijzondere nadeel moet herstellen, in het
strafrecht en het strafprocesrecht meer tot zijn recht dient
te komen . Dergelijke aanbevelingen werden niet alleen in ons23

land gedaan. De Internationale Kriminalistische Vereinigung -
die onder haar leden veel gezaghebbende figuren telde uit de
zogenaamde Moderne Richting in het strafrecht - organiseerde
een reeks penitentiaire vergaderingen en congressen waarop van
gedachten werd gewisseld over de rechten en bevoegdheden van
slachtoffers van delicten.  Men was in deze kringen vrijwel4

unaniem van mening dat schadeherstel voor gelaedeerden een
nuttige bijdrage zou kunnen leveren aan de bestrijding van de
criminaliteit.

De Moderne Richting berustte grotendeels op de toenmalige
positivistische idee dat een 'wetenschappelijke' benadering
van maatschappelijke verschijnselen vrijwel vanzelf tot
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vooruitgang zou leiden. Op grond van dit optimistische
uitgangspunt werd ook voor slachtoffers van delicten veel
goeds verwacht van  de twintigste eeuw. Maar de hoopvolle
voorspellingen op dit punt zijn in de praktijk nauwelijks
uitgekomen. Het strafrecht is niet slagvaardig hervormd; het
is in relatie tot het schadeherstel daarentegen vrijwel
ongewijzigd gebleven. Slachtoffers hebben geen vooraanstaande
plaats in het repressieve systeem gekregen: zij worden nog
steeds meer als aangever en getuige 'gebruikt' door politie en
justitie dan dat zij als benadeelde partij in het geding in
volle omvang kunnen opkomen voor hun eigen belangen. 

Pas in de laatste jaren lijkt de voortdurende stroom van
protesten tegen deze situatie enig effect te sorteren.
Daarvoor kunnen vanuit een sociaal-wetenschappelijk
gezichtspunt vooral drie maatschappelijke oorzaken worden
genoemd . In de eerste plaats de sterke stijging van de3

criminaliteit. Nu er steeds meer strafbare feiten  worden
begaan, ligt het voor de hand dat er meer aanstoot wordt
genomen aan een onaannemelijke bejegening van de slachtoffers
daarvan. Daarbij moet worden bedacht dat de ambtenaren, de
politie en de magistraten die in de praktijk verantwoordelijk
zijn voor de vormgeving van de rechtsbedeling, dikwijls ook
persoonlijk de schadelijke gevolgen van een misdrijf hebben
ondervonden. Zij zijn door dergelijke ervaringen allicht iets
meer ontvankelijk voor hervormingsvoorstellen dan vroeger het
geval was. In de tweede plaats kan worden gewezen op de
toegenomen mondigheid van de burger. De mensen accepteren een
inadequate behandeling door overheidsfunctionarissen niet meer
zo gelaten als vroeger het geval was. Assertiviteit van de
justitiabelen vormt een belangrijke impuls voor nieuwe
initiatieven op het gebied van de slachtofferzorg. En
tenslotte moet de zgn. vrouwenbeweging worden vermeld. Met
name de actieve opstelling van slachtoffers van seksueel
geweld (en hun belangenbehartigers) heeft bijgedragen aan het
besef bij de gezagsdragers dat er nu echt iets moet worden
veranderd binnen het justitiële apparaat.

In deze bijdrage zal eerst worden uitgelegd waarom het
slachtoffer vanouds zo'n ondergeschikte plaats heeft ingenomen
in het strafrecht (paragraaf 2). Daarna wordt achtereenvolgens
aangegeven welke mogelijkheden het slachtoffer heeft om in het
huidige strafrechtelijke systeem aan z'n trekken te komen en
welke veranderingen daarin op stapel staan (paragraaf 3). In
paragraaf 4 wordt dan nagegaan of de voorgenomen inspanningen
in justitieel verband
voldoende soelaas zullen bieden in de naaste toekomst.
Paragraaf 5 bevat een beschouwing over de positie van
slachtoffers van strafbare feiten in het burgerlijke recht,
waarna de hulpverleningsaspecten afzonderlijk aan de orde
worden gesteld (paragraaf 6) en nog enkele slotopmerkingen
worden gemaakt (paragraaf 7).

2. Strafrecht en burgerlijk recht

Een van de belangrijkste redenen voor de precaire positie van
slachtoffers van delicten is gelegen in het verschil tussen
strafrecht en burgerlijk recht. Voor juristen is dit
onderscheid zo ongeveer even vanzelfsprekend als het verschil
tussen dag en nacht. Omdat niet-juristen heel wat minder
vertrouwd zijn met deze tweedeling - en met de processuele
consequenties daarvan - zullen we de inhoud van de beide
terreinen in enkele zinnen schetsmatig typeren.

Het burgerlijk recht bevat regels en beginselen die alle
denkbare betrekkingen tussen de burgers onderling beheersen.
Het geeft aan welke rechten en plichten men over en weer heeft
en welke gevolgen er (kunnen) intreden wanneer de geldende
normen niet worden nageleefd . Voor ons onderwerp is vooral van4

belang dat als men aan een ander door een onrechtmatige
handeling schade heeft toegebracht, men veelal verplicht is de
schade aan de gelaedeerde te vergoeden. Dit zal verder worden
besproken in paragraaf 5.

Zo'n onrechtmatige handeling is evenwel pas strafrechtelijk
relevant als hij tevens valt onder een bepaalde wettelijke
delictsomschrijving, waarin het feit tot in onderdelen
nauwkeurig  als misdrijf of overtreding is geformuleerd.
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Omgekeerd is bijna ieder strafbaar feit eo ipso een
onrechtmatige daad naar de maatstaven van het burgerlijk
recht. Dit verschil hangt samen met de omstandigheid dat
strafsancties buitengewoon  zware middelen (kunnen) zijn om de
naleving van rechtsregels te bevorderen. Zoals iedereen weet
kan een gevangenisstraf bijvoorbeeld een vrijheidsbeneming van
lange duur inhouden. Om dergelijke ingrijpende methoden niet
onnodig vaak te gebruiken, wordt het strafrecht ingezet als
een laatste redmiddel (als een 'ultimum remedium').

Een connex verschil met het civiele recht is van
processuele aard. De handhaving van de laatstbedoelde
voorschriften wordt geheel overgelaten aan het initiatief van
de persoon die zich door de normschending benadeeld voelt,
terwijl de strafrechter zich alleen over een zaak buigt
wanneer de overheid (lees: het openbaar ministerie) besluit
een vervolging in te stellen. Bovendien is de rechterlijke
organisatie in ons land ingesteld op dit dualistische systeem.
De gerechten zijn verdeeld in strafkamers en civiele kamers,
zodat de rechtshandhaving plaatsheeft binnen twee in beginsel
volledig gescheiden circuits. Als gevolg hiervan is de
'normale' situatie in ons rechtsstelsel dat er twee procedures
moeten worden gevoerd om de rechtsgevolgen vast te stellen van
een delict waardoor een individuele burger nadeel is
berokkend. De overheid zal een rechter in de zaak betrekken om
na te gaan of aan de dader een strafsanctie moet worden
opgelegd; en daarnaast zal de gelaedeerde bij een andere
rechter stappen moeten zetten om zijn schade vergoed te
krijgen.

Tegen de achtergrond van het vorenstaande is het overigens
wel begrijpelijk dat er allerlei dogmatische argumenten kunnen
worden aangevoerd voor de traditioneel nogal beperkte positie
van slachtoffers in strafzaken. Het is bepaald niet zo dat
schamele tegemoetkomingen aan de benadeelde partij te wijten
zijn aan luiheid of onverschilligheid van de wetgever.
Integendeel: het vigerende stelsel berust voor een belangrijk
deel op de principiële  opvatting dat een geringe inbreng
door het slachtoffer een voorwaarde vormt voor een eerlijke
berechting van de verdachte in het strafgeding. Zo wilde de
wetgever voorkomen dat wraakzucht van het slachtoffer het
verloop - of zelfs de uitkomst - van de strafrechtelijke
procedure zou kunnen bepalen. Voorts werd er tot een hoge
prijs gestreefd naar een eerlijk en onbevooroordeeld onderzoek
naar de toedracht van het telastegelegde  feit. Indien de
benadeelde partij een eigen particulier belang bij de
strafrechter tot gelding zou kunnen brengen, zou dit ten koste
kunnen gaan van de materiële waarheidsvinding. Zijn belastende
verklaringen, alsmede die van zijn geestverwanten die eveneens
als getuigen à-charge zouden optreden, zouden minder
geloofwaardig zijn en daardoor onbruikbaar worden als
grondslag voor een strafrechtelijke veroordeling. En bovendien
vond de 19e eeuwse wetgever dat het berechten van een
verdachte een taak is die de onverdeelde aandacht van de
betrokken magistraten vergt. Als er een te zwaarwegende
civielrechtelijke complicatie in het proces zou worden
toegelaten, zou dat de rechterlijke concentratie op het
strafgeding kunnen verstoren waardoor het kwalitatieve niveau
van de rechtsbedeling niet langer zou zijn gewaarborgd.

In de 20e eeuw is in de literatuur nog een ander argument
benadrukt op grond waarvan het civielrechtelijke schadeherstel
strict gescheiden zou moeten blijven van de strafrechtelijke
afwikkeling van de zaak.  Sommige auteurs menen namelijk op
dogmatische gronden  dat straf en schadevergoeding op grond van5

intrinsieke kenmerken een plaats moeten houden in geheel
gescheiden sferen. Slagter stelde bijvoorbeeld in dit verband:
"de straf is tegen de dader, de schadevergoeding is voor de
gelaedeerde. In het strafrecht is de dader de centrale figuur,
in het privaatrecht (...) de gelaedeerde (...). De ratio van
de schadevergoeding is, dat zij ten gunste van iemand is: het
doel is het ontvangen. De ratio van de straf is, dat zij ten
nadele van iemand is: het doel is het geven, het praesteren."6

Hoewel de vorenstaande opsomming van argumenten aannemelijk
maakt dat de traditioneel beperkte positie van slachtoffers in
strafrechtelijke aangelegenheden niet een gevolg is van
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onachtzaamheid van (of capaciteitsproblemen bij) de wetgever,
kan toch niet worden gezegd dat de genoemde dogmatische
beletselen ook in de huidige tijd nog doorslaggevend zijn.
Integendeel. Volgens ons zijn de diverse gronden om het
slachtoffer buiten het geding te houden bepaald niet
overtuigend, terwijl er allerlei zelfstandige redenen zijn om
het geldende recht wel ten gunste van de slachtoffers te
veranderen. Wij noemen alleen de belangrijkste punten.
a. De mogelijke problemen met betrekking tot de waarheids

vinding zijn kleiner dan aanvankelijk werd gedacht. De
strafrechter weet namelijk heel goed welk emotioneel of
financieel belang een slachtoffer kan hebben bij de uitkomst
van het geding; hij kan hier rekening mee houden bij de
selectie en waardering van het beschikbare bewijsmateriaal.
b. De in de inleiding geciteerde opmerking van Slingenberg dat

men de kwestie minder vanuit juridisch en meer
vanuit maatschappelijk oogpunt moet bezien, heeft in de 20e
eeuw sterk aan betekenis gewonnen. Vooral na de oorlog wordt
het recht in toenemende mate beschouwd als een stuurmiddel,
als een instrument waarmee maatschappelijke ontwikkelingen
kunnen worden benvloed. Welnu, in een dergelijke
functionalistische visie ligt het voor de hand om een delict
primair te beoordelen vanuit de effecten die het in de
samenleving tweeg heeft gebracht. En dat betekent dan dat de
rechtstreeks benadeelde zoveel mogelijk moet worden geholpen.
c. Een volgende reden om het slachtoffer meer tot zijn recht

te laten komen is gelegen in de functie van het
strafproces. Nu heeft zo'n proces uiteraard uiteenlopende
directe en indirecte doelstellingen, maar als overkoepelende
gedachte kan het bevorderen van de rechtsvrede worden genoemd:
de procedure beoogt een toestand te bewerkstelligen waarin de
door het delict veroorzaakte onrust is weggenomen. Het gaat er
om de samenleving - inclusief de naast betrokkenen en
omstanders - te appaiseren nadat een evenwicht ernstig is
verstoord. Naar ons oordeel kan belangrijk worden bijgedragen
aan de verwezenlijking van deze doelstelling door een
kennelijk redelijke bejegening van slachtoffers van delicten.
Als het slachtoffer in de kou blijft staan, zal het namelijk
beduidend moeilijker zijn om in brede kring instemming te
verwerven met de justitiële reactie op een strafbaar feit.
d. Straf en schadevergoeding zouden op grond van intrinsieke

kenmerken onverenigbare reacties op een delict
zijn, aldus het laatste argument dat in de weg zou kunnen
staan aan bepaalde tegemoetkomingen aan slachtoffers. Volgens
ons moet deze voorstelling van zaken om drie samenhangende
redenen worden verworpen.  Ten eerste berust het strafrecht -7

anders dan Slagter c.s. lijken te veronderstellen - niet op
een consensus over het wezen of het doel van de straf. Er is
daarentegen een hele reeks verschillende definities van de
straf voorhanden en er zijn uiteenlopende doeleinden die
daarmee onder omstandigheden kunnen worden nagestreefd. In ons
stelsel van rechtspleging kan de aard en het doel van de straf
per delict en per delictstype variëren, waarbij bovendien nog
ruimte aanwezig is voor een persoonlijke (en dus wisselende)
appreciatie door de oordelende rechters. In de tweede plaats
verdient het aanbeveling om na te gaan of het effect van straf
en schadevergoeding in de praktijk inderdaad zo verschillend
is als in de praktijk wordt verondersteld. Door andere auteurs
is in dit verband reeds gemotiveerd betoogd dat alle
doeleinden die aan de straf verbonden worden geacht, ook
kunnen worden bevorderd door middel van schadevergoeding.  Te8

denken valt daarbij aan het voorkomen van herhaling (juristen
noemen dit speciale en generale preventie), aan vergelding en
aan de zogeheten conflictoplossing. Op grond hiervan domineert
bij vele vakgenoten al langere tijd het inzicht dat
schadevergoeding aan slachtoffers van delicten niet alleen een
particulier, maar wel degelijk ook een algemeen belang vormt,
dat in de strafrechtsbedeling een vooraanstaande rol zou
moeten spelen. Ons derde bezwaar tegen de redenering van
Slager c.s. is dat het verschil tussen straf en
schadevergoeding ook vanuit het gezichtspunt van de
veroordeelde allerminst essentieel is. Wanneer iemand op last
van de strafrechter wordt gedwongen om geld of goed af te
staan, zal het in zijn perceptie niets uitmaken of daaraan in
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juridische zin een publiek- of een privaatrechtelijk etiket
wordt gehangen. Met andere woorden: het betalen van geld is
vervelend voor de veroordeelde, onafhankelijk van de vraag of
uiteindelijk de overheid daardoor wordt begunstigd (bij een
geldboete) danwel het slachtoffer van het delict (bij een
schadevergoeding). Onze conclusie op dit punt is dan ook dat
er zowel pragmatische als dogmatisch-theoretische argumenten
zijn om het schadeherstel juist zoveel mogelijk te integreren
in het strafgeding van de overheid tegen de dader.

3. Bestaande mogelijkheden in het straf- en strafprocesrecht

a. Schadevergoeding door de dader
Als iemand wordt getroffen door een strafbaar feit, is herstel
van de schade doorgaans niet zijn belangrijkste zorg. Maar
toch ... Als de eerste schrik wat is bezonken, blijkt vaak dat
er bepaalde op geld waardeerbare nadelen zijn ontstaan die men
graag op de dader zou willen verhalen. Het geldende
strafrecht. biedt daartoe verschillende mogelijkheden. 
1. De politie en de Officier van Justitie kunnen informeel een

schadevergoeding bewerkstellingen; de laatstgenoemde
functionaris kan bovendien in het kader van een
voorwaardelijk sepot of een transactie formeel aan de dader
laten weten dat hij van een strafvervolging afziet als de
schade aan de benadeelde wordt vergoed. Zeker bij kleinere
vergrijpen zal de politie ook vaak seponeren (het zgn
politiesepot). 

2. Wordt de zaak wel ter terechtzitting behandeld, dan kan de
rechter bij een voorwaardelijke veroordeling de dader
verplichten een bedrag aan de gelaedeerde te betalen. 

3. Hetzelfde is mogelijk indien het slachtoffer een civiele
vordering instelt die wordt gevoegd in het strafproces.

4.   In de praktijk is het bovendien voorgekomen dat de
rechter de voorlopige hechtenis van een verdachte schorst

onder de voorwaarde dat hij een bepaald bedrag
per maand schadevergoeding betaalt aan het
slachtoffer (zie het arrest HR 16 december
1975, NJ 1976, 186 m.n. Th.W. van Veen). Deze
werkwijze is omstreden. Het is immers
twijfelachtig of het voorarrest in dergelijke
gevallen in feite wordt gehanteerd als een
pressiemiddel om vermogensrechtelijke
verhoudingen in goede banen te leiden.

5. Daarnaast kan de rechter bij een geheel of gedeeltelijk
voorwaardelijk veroordeling de dader een straatverbod
of ander contactverbod opleggen. Dit is ook mogelijk
indien de raadkamer de voorlopige hechtenis
schorst.(Voor het gemak rekenen we deze en dergelijke
'prestaties' van de verdachte ten behoeve van de
benadeelde onder het algemene begrip schadevergoeding)

6.   Op grond van de artikelen 540 e.v. van het Wetboek van
Straf vordering is een rechter bevoegd om in bepaalde

gevallen bevelen te geven terhandhaving van de openbare
orde. Hoewel uit de gepubliceerde jurisprudentie niet
blijkt dat deze mogelijkheid in de praktijk wordt benut
ten behoeve van slachtoffers van delicten, is niet
uitgesloten dat in de toekomst deze bepalingen op een
creatieve manier kunnen worden uitgelegd wanneer
bepaalde bijzondere omstandigheden van een slachtoffer
daartoe aanleiding geven.9

5. Tot slot kunnen zowel de Officier van Justitie als de
rechter even simpel als effectief de zaken van de
gelaedeerde behartigen bij het teruggeven van onder de
dader in beslag genomen goederen. Het Wetboek van
Strafvordering geeft hiertoe de mogelijkheid (zie artt. 118
en 353), doch daarmee wordt in de praktijk niet altijd
optimaal en "slachtoffervriendelijk" omgegaan.  Overigens10

staat een slachtoffer in dergelijke situaties niet met lege
handen. Indien b.v. het Openbaar Ministerie draalt met het
teruggeven van gestolen voorwerpen aan de bestolen burger,
kan deze ingevolge art. 552a lid 1 WvSv een klaagschrift
indienen bij de raadkamer van de rechtbank.11
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Hoewel het aantal mogelijkheden tot schadevergoeding dus
aanzienlijk is, laat de praktische toepassing daarvan te
wensen over. Ondanks de wijzigingen van de voorschriften
omtrent de transactie in 1983 wordt deze rechtsfiguur slechts
in een gering aantal gevallen rechtstreeks toegepast in het
belang van een slachtoffer.  Ook de voorwaardelijke12

veroordeling biedt mogelijkheden die te vaak onbenut blijven.
Slachtoffers zouden bijvoorbeeld  prima kunnen worden geholpen
als de rechter een voorwaardelijke geldboete zou opleggen tot
een hoger bedrag dan de schade die ingevolge een bijzondere
voorwaarde aan de benadeelde moet worden vergoed. 

De voeging van een civiele vordering door de gelaedeerde
kan aanzienlijk beter worden geregeld.  Deze mogelijkheid is13

destijds gecreëerd omdat een aparte civiele procedure
ingewikkeld is, lang duurt en nogal kostbaar kan zijn. Een in
het strafgeding te voegen vordering tot schadevergoeding mag
echter niet omvangrijk zijn (maximaal fl. 1500 bij een
arrondissementsrechtbank) en het slachtoffer heeft weinig
bevoegdheden om zijn eis te staven. Volgens ons zou de
financiële limiet aan de toegestane vordering moeten
vervallen: niet de hoge, maar de ingewikkelde eisen moeten in
een apart civiel geding worden beslecht. Voorts zou het
slachtoffer de bevoegdheid moeten krijgen om met behulp van
een enkele getuige of deskundige zijn vordering te onderbouwen
en om in sommige gevallen tegen een afwijzende beslissing van
de rechter in hoger beroep te gaan. Overigens is er onlangs
een rapport verschenen van een door de regering ingestelde
commissie (de zogenoemde commissie Terwee-van Hilten), waarin
diverse soortgelijke voorstellen zijn opgenomen in de vorm van
concept-wetswijzigingen met een bijbehorende Memorie van
Toelichting.

De commissie-Terwee doet ook de aanbeveling om een nieuwe,
bijkomende sanctie in te voeren: de zogenaamde
schadevergoedingsstraf.  Onder andere geïnspireerd door de
Engelse regelgeving op dit punt, is de commissie van mening
dat het vergoeden door de dader van de aan het slachtoffer
toegebrachte schade in bepaalde gevallen een zinvolle en
toereikende publiekrechtelijke reactie op een delict kan zijn.
Deze visie past onzes inziens uitstekend in een modern
rechtsstelsel. Naast de eerdergenoemde argumenten over de
identieke doeleinden en de gelijke perceptie bij de dader van
een geldstraf en een geforceerde schadevergoeding, zouden wij
op deze plaats nog willen vermelden dat de voorgestelde nieuwe
sanctie alleen kan worden opgelegd aan het einde van een
procedure, die op zichzelf al een publieke afkeuring inhoudt
van de daad waarvoor de betrokkene terecht staat. Hoewel de
onderhavige gedachte in de kring van orthodoxe juristen
waarschijnlijk nog wel enige tijd controversieel zal zijn,
staat voor ons vast dat de schadevergoedingsstraf een nuttige
aanvulling van het sanctiepakket vormt die in alle opzichten
dogmatisch verantwoord kan worden ingepast in de
strafrechtsbedeling.
Wel zijn er wellicht enige nadelen verbonden aan het feit dat
in het voorstel van de commissie Terwee de
schadevergoedingsstraf slechts een bijkomende straf is.
Daarvan kan immers voor sommigen de suggestie uitgaan dat deze
sanctie doorgaans moet worden opgelegd naast een hoofdstraf
en/of een maatregel (ten onrechte overigens, gelet op art. 9
WvSr). Als de schadevergoedingsstraf in de praktijk door de
rechterlijke macht inderdaad vooral naast andere sancties zou
worden opgelegd, kan dat gemakkelijk ten koste gaan van de
motivatie van de dader om te betalen: hij zal de bijkomende
straf naast de vrijheidstraf of de geldboete snel ervaren als
een soort dubbele bestraffing.

b. Schadevergoeding door de overheid
Al vanaf het einde van de 19e eeuw wordt in de

rechtsgeleerde literatuur aangedrongen op schadeloosstelling
van slachtoffers van delicten door de overheid. Nu het een
primaire functie van de staat is om misdrijven zoveel mogelijk
te voorkomen, zou het voor de hand liggen dat het falen van
preventieve maatregelen op dit punt niet ten laste zou mogen
komen van de individuele burger die toevallig door het
strafbare feit wordt getroffen. Maar anderzijds is van oudsher
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- en tot op de dag van vandaag - aangenomen dat de Staat der
Nederlanden niet formeel-juridisch aansprakelijk is voor de
gevolgen van overtredingen van de strafwet. In 1975 is een
compromis gevonden tussen deze overenigbare gezichtspunten
door de oprichting van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit
is een uit de algemene middelen gevoed fonds waaruit bepaalde
categorieën slachtoffers een uitkering kunnen krijgen. Mensen
die buiten hun eigen schuld zijn gedupeerd door een
opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf en daardoor zwaar
lichamelijk en/of psychisch letsel hebben opgelopen, kunnen op
gronden van redelijkheid en billijkheid een vergoeding krijgen
tot maximaal fl. 25.000,= wegens materiële schade en ten
hoogste fl. 10.000,= wegens immateriële schade. Volgens de
Memorie van Toelichting op de wet waarbij het fonds werd
ingesteld, gaat het hier om een onverplichte tegemoetkoming
aan slachtoffers "in de meest schrijnende gevallen".

In 1986 is uit het fonds in totaal fl. 1.578.857,50
uitgekeerd. Aan 223 verzoekers werd gemiddeld fl. 3062,=
betaald terzake van materiële schade en 215 verzoekers kregen
gemiddeld fl. 3758,= wegens immateriële schade. Problemen in
verband met het functioneren van het fonds zijn vooral
gebleken ten aanzien van de wettelijke term "zwaar lichamelijk
letsel" en op het punt van de in acht te nemen termijnen.
Sommige slachtoffers kunnen - zonder dat hun dit te verwijten
is - pas een verzoek indienen als de daarvoor gestelde periode
van maximaal twee jaar reeds is verstreken. En daarnaast wordt
het in brede kring als bijzonder ergerlijk ervaren dat het
onderzoek naar de totale omvang van de schade gemiddeld één à
twee jaar duurt, voordat tot een uitkering wordt overgegaan.
Op deze onderdelen zou de wettelijke regeling van het
Schadefonds Geweldsmisdrijven dan ook spoedig moeten worden
verbeterd, en waar nodig zou het administratief-secretariële
apparaat van de uitvoerende instanties moeten worden
uitgebreid. 

Daarnaast is het redelijk dat ook de misdrijfschade,
ontstaan als gevolg van het geweldsmisdrijf onder de werking
van het Schadefonds wordt gebracht. Als voorbeeld om het
belang van deze aanbeveling te verduidelijken noemen we het
geval van een man die met zijn auto door een bankrover wordt
gegijzeld. Als de man onder bedreiging met een vuurwapen wordt
gedwongen om veel te hard te rijden, kan zijn psychische
ontreddering zwaar letsel opleveren in de zin van de wet,
hetgeen dus voor een financiele uitkering in aanmerking komt.
Maar als hij na een wilde achtervolging door de politie schade
blijkt te hebben opgelopen aan de auto (het voertuig rijdt
b.v. nooit harder dan zo'n 90 km per uur, maar is nu
opgeblazen bij een snelheid van 150 km per uur), kan voor deze
onkosten geen uitkering worden verkregen uit het Schadefonds
Geweldsmisdrijven. Wonderlijk, willekeurig, en niet terecht,
vinden wij. 

c. Nieuwe beleidsregels en nieuw beleid
Zoals gezegd is de schadevergoeding wel belangrijk voor

slachtoffers, maar doorgaans zeker niet de meest wezenlijke
factor waardoor secundaire victimisatie kan worden voorkomen.
Een slachtoffer moet er bovenal op kunnen rekenen dat de
functionarissen van het strafrechtelijk systeem hem met
respect bejegenen en begrip tonen voor zijn situatie. In dit
opzicht liet de praktijk tot voor kort opvallend veel te
wensen over. Een eerste belangrijke verbetering van deze
situatie is tot stand gebracht door de Circulaire bejegening
slachtoffers van sexueel geweld, uit 1985. In deze waardevolle
circulaire, voorbereid door de werkgroep De Beaufort, worden
richtlijnen aan de politie gegeven om op een meer menswaardige
en op empatie gebaseerde wijze om te gaan met aangerande en
verkrachte vrouwen. Een volgende stap is gezet op 1 april
1987,  door de invoering van nieuwe, bindende circulaires,
waarin een zorgvuldig beleid wordt voorgeschreven voor het
omgaan met slachtoffers van (ook andere dan sexuele)
misdrijven. Krachtens deze regels - die overigens zijn
voorbereid door een ambtelijke werkgroep onder voorzitterschap
van de Zutphense hoofdofficer van justitie mr. F.A. Vaillant -
gelden de volgende richtlijnen voor de politie: 
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- het aanhoren van het verhaal van het slachtoffer en het
zorgvuldig opnemen van de aangifte;

- uitleggen wat politie en justitie verder aan de zaak zullen
doen, met een prognose over de te verwachten resultaten;

- informeren naar geleden schade en inlichtingen geven
omtrent mogelijkheden de schade te verhalen (incl. uitdelen
van foldermateriaal);

- actieve conflictregulering en schadebemiddeling;
- behulpzaam zijn bij het terug krijgen van zoekgeraakte

voorwerpen (rijbewijs, paspoort, fiets e.d.);
- in geval van ernstige delicten moet bovendien praktische en

morele steun worden geboden, moet in daarvoor geëigende
gevallen worden doorverwezen naar hulpverlenende instanties
en dient te worden geattendeerd op de mogelijkheid van een
gesprek met de behandelende officier van justitie.

Voor het openbaar ministerie zijn de volgende richtlijnen
vastgesteld:
- Binnen de grenzen van de wet verstrekken van alle

informatie waar het slachtoffer om vraagt;
- bij het nemen van beslissingen (en m.n. bij het aanbieden

van transactie en bij het dagvaarden van de verdachte)
rekening houden met de geleden en de reeds geclaimde schade
van het slachtoffer;

- bij delicten met ernstige gevolgen moet het slachtoffer of
diens nabestaanden op de hoogte worden gehouden van de
voortgang van de strafprocedure;

- als het proces-verbaal daartoe aanleiding geeft zal de
officier van justitie in een persoonlijke brief deelneming
betuigen en desgeraden het slachtoffer of de nabestaanden
uitnodigen voor een gesprek.

Dat zijn dus de nieuwe beleidsregels. De vraag in hoeverre
deze richtlijnen ook daadwerkelijk tot een effectief nieuw
beleid zullen leiden, laat zich op dit moment nog niet in
stellige termen beantwoorden. Enerzijds wordt er bij politie
en justitie voortdurend geklaagd over capaciteitstekorten die
geen ruimte meer overlaten voor een aanvullende werklast ten
behoeve van slachtoffers van delicten. Anderzijds is er
evenwel bij ieder arrondissementsparket in het land een nieuwe
medewerker aangesteld die speciaal is belast met de
slachtofferszorg. Op grond van de uitkomsten van sociaal-
wetenschappelijk onderzoek naar aanverwante problemen lijkt
het succes van de nieuwe beleidsregels vooral afhankelijk te
zijn van de mate waarin de betrokken officials er in slagen om
werkelijk te communiceren met de slachtoffers, waardoor de
verstrekte informatie echt tot de ontvangers doordringt. Het
is niet uitgesloten dat deze functionarissen daartoe pas
adequaat in staat zullen zijn na een aanvullende professionele
scholing en gerichte training.   14

Overigens kunnen er goede argumenten worden aangevoerd voor
het standpunt dat sommige voorschriften uit de circulaires
beter in de wet opgenomen zouden kunnen worden. Voor sommige
functionarissen is het wetboek van strafvordering kennelijk
een meer bindende rechtsbron dan een gepubliceerd dienstbevel
van de daartoe bevoegde minister van justitie. In het belang
van de slachtoffers kan er daarom aanleiding zijn b.v. de
verplichtingen tot het verstrekken van informatie een
wettelijke basis te geven. Als daarover in 'Den Haag' anders
zou worden gedacht, kan naar onze mening worden overwogen om
flagrante schendingen van de ambtelijke circulaires
disciplinair te bestraffen.

4. Vooruitzichten in het straf(proces)recht

Omstreeks 1895 hadden de juristen alle hoop gevestigd op de
20e eeuw om een verbetering tot stand te brengen van de
positie van slachtoffers van delicten. Meer dan drie-kwart van
de eeuw is vervolgens verstreken zonder dat er substantiële
vooruitgang werd geboekt op dit terrein. Pas in de laatste
jaren lijkt het tij te keren. Thans wordt er met man en macht
gewerkt aan de oplossing van de onderkende problemen. Maar zal
het nu ook echt lukken? Zal het slachtoffer in de jaren
negentig eindelijk aan zijn trekken komen?
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Deze vragen kunnen volgens ons duidelijk worden beantwoord.
Ja, slachtoffers zullen er vergelijkenderwijs aanmerkelijk op
vooruit gaan in het komende decennium. Er is een kamerbrede
politieke steun voor deze groep en er zijn, zoals we hebben
gezien, voldoende ideeën om juridisch vorm te geven aan de
geuitte wensen. Anderzijds echter moet het antwoord onkennend
zijn, omdat een in alle opzichten bevredigende toestand voor
slachtoffers van delicten uit de aard der zaak onbereikbaar
is. Het zal wat dat betreft altijd een streven blijven zonder
te slagen. Wij maken enkele aanvullende opmerkingen teneinde
deze slotsom toe te lichten.

In de eerste plaats hebben allerlei strafbare feiten
letterlijk onherstelbare gevolgen. Het maximaal bereikbare
resultaat van slachtofferzorg is dan verlichting van de pijn,
maar nooit zal alle onvrede kunnen worden weggenomen. Daarbij
dient te worden bedacht dat de argumenten die eerder hebben
geleid tot aanvullende voorzieningen ten behoeve van
gelaedeerden, steeds opnieuw zullen worden aangevoerd om nog
verdergaande maatregelen te bepleiten. Wij voorspellen
derhalve een permanente verbreding en verdieping van
verlangens (resp. "eisen") vanuit de slachtofferbeweging. En
zo hoort het ook. Eerdere prestaties mogen namelijk nooit tot
zelfgenoegzaamheid leiden. Evenmin als kritiek op het actuele
functioneren van de zgn. verzorgingsstaat kan worden gepareerd
met verwijzing naar de rijkdom in vergelijking met b.v. de
jaren 30, kunnen nadere verlangens van slachtoffers van
delicten worden afgewezen op grond van eerdere -
gerechtvaardigde - tegemoetkomingen. 

Ten tweede: hoe goed een rechtspositie ook wordt geregeld,
in de praktijk zullen er onvermijdelijk menselijke fouten
worden gemaakt bij de toepassing van de voorschriften.
Zodanige fouten zullen zwaar worden benadrukt en menig
behartiger van de belangen van slachtoffers zal proberen aan
te tonen dat het niet om incidenten maar om systematische
gebreken gaat. Ook in dit opzicht is een inflatie van wensen
voorspelbaar. 

Vanuit het oogpunt van genoegdoening door middel van
schadevergoeding moet worden opgemerkt dat er talloze hopeloze
gevallen zullen blijven bestaan. Junks die tientallen
autokraken per dag plegen, bieden eenvoudig geen verhaal. Voor
jeugdige vandalen die op grote schaal schade aanrichten geldt
hetzelfde. Het geldende recht zal nooit berooide criminelen
kunnen veranderen in solvabele debiteuren. Het maximaal
haalbare is dat iedere veroordeelde die wèl over enige
financiële middelen beschikt, wordt gedwongen om zijn
slachtoffer schadeloos te stellen. Dit optimum wordt in de
huidige praktijk nog lang niet benaderd.

Onze vierde opmerking betreft de kosten van de onderhavige
operaties. Zoals gezegd is de politieke wil aanwezig om iets
te doen aan het lot van slachtoffers van misdrijven. Toch is
het onzes inziens uitermate twijfelachtig in hoeverre de
overheid ook bereid zal zijn om de hiervoor benodigde gelden
ter beschikking te stellen. In een tijd van voortdurende
bezuinigingen op de openbare uitgaven zal het niet gemakkelijk
zijn om aanvullende middelen te bemachtigen voor de
slachtofferzorg. Tekenend in dit verband is het verzoek van de
minister van justitie aan de eerdergenoemde commissie-Terwee
om voorstellen te doen ter verbetering van het Schadefonds
Geweldsmisdrijven. De minister meldde open te staan voor alle
suggesties, mits die budgettair neutraal zouden zijn! Ons
dunkt dat ook de uitvoering van de slachtoffercirculaires
alsmede de toekomstige organisatie van de niet-juridische
hulpverlening voor een belangrijk deel afhankelijk zal zijn
van de politieke bereidheid om niet alleen symbolisch, doch
tevens financieel de armen uit de mouwen te steken.

Ten vijfde: hoe goed een rechtspositie ook is geregeld, een
systeem kan alleen doeltreffend functioneren indien de
betrokkenen op de hoogte zijn van hun rechten en bevoegdheden.
Een groot probleem is dat veel slachtoffers en hun
hulpverleners de weg niet weten in de ingewikkelde technisch-
juridische voorschriften. Misschien nog belangrijker dan het
scheppen van nieuwe, aanvullende mogelijkheden, is daarom het
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voeren van een campagne om de bestaande voorzieningen ten
volle te benutten. Dit probleem zal in de toekomst
onverminderd blijven bestaan.

Tenslotte: de juridische inspanning ten behoeve van
slachtoffers van delicten kent op grond van de bovengenoemde
factoren geen natuurlijk eindpunt. Verworven rechten moeten in
de praktijk door een voortgezet engagement gestalte krijgen.
De Utrechtse rechtssocioloog A.A.G. Peters heeft in dit
verband het verhelderende beeld gebruikt van recht als
project.  Hij zegt daarover: "Recht, ook een door officiële15

instanties gesanctioneerd recht, kan geen subsituut zijn voor
eigen krachtsinspanning, organisatie, maatschappelijke actie
en politieke strijd. Ook het reeds verworven, gerealiseerde
recht blijft precair (...). Het moet voortdurend worden
veroverd en opnieuw waar gemaakt." Zo is het. De protagonisten
van slachtoffers van delicten weten dus dat zij in de jaren
negentig niet op hun lauweren zullen kunnen rusten.
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