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 SLACHTOFFERHULP EN STRAFRECHTSBEDELING IN NEDERLAND 
 
Prof.Dr M.S.Groenhuijsen 
Voorzitter Landelijke Organisatie Slachtofferhulp 
Hoogleraar Strafrecht en strafprocesrecht  
Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, Nederland 
 
 
Inleiding 
 
In deze bijdrage zullen de navolgende onderwerpen aan de orde 
worden gesteld:  
1.De rol van de vereniging Landelijke Organisatie slachtoffer-

hulp; 
2.Interventie binnen de strafrechtsbedeling; 
3.Richtlijnen; 
4.Beleid samenwerking met politie en justitie en de rechter-

lijke macht. 
 
 
1.De rol van de Landelijke Organisatie slachtofferhulp1 
 
1.1. Ontwikkeling van slachtofferhulp in Nederland 
 
De afgelopen tien jaar is er een toenemende belangstelling voor 
slachtoffers van misdrijven. Vanuit de overheid, het 
particulier initiatief, de wetenschap en vanuit politie en 
justitie zijn initiatieven ontplooid om de hulp aan slach-
toffers op te zetten en te verbeteren. Sinds 1979 hebben de 
lokale projecten slachtofferhulp zich verenigd in een landelijk 
overleg. Dit heeft in 1984 geresulteerd in de vorming van de 
vereniging Landelijke Organisatie slachtofferhulp, de LOS. 
 De LOS heeft tot doel, mede als bijdrage aan de verder-
gaande humanisering en individualisering van de strafrechtsple-
ging: 
- het bevorderen en verbeteren van de hulpverlening aan slach-

toffers van misdrijven en verkeersongevallen, zodanig dat 
de door hen geleden schade op materieel en immaterieel 
gebied zoveel mogelijk wordt weggenomen; 

- het signaleren, zo mogelijk opheffen en voorkomen van knel-
punten in de samenleving, waardoor slachtoffers onnodig 
worden achtergesteld; 

- het behartigen van de belangen van de leden. 
 Het hoofddoel van de LOS, hulp verlenen aan slachtoffers 
van misdrijven en verkeersongevallen, wordt nagestreefd door 
middel van een landelijk dekkend netwerk van regionaal werkende 
bureau’s slachtofferhulp. Een bureau slachtofferhulp werkt met 
één betaalde coördinator, die een team van vrijwillige 
medewerkers om zich heen verzamelt. 
 Op dit moment heeft de LOS ongeveer 130 leden. Als lid 
hebben zich aangemeld de lokale en regionale bureau's slachtof-
ferhulp (63), een aantal Projecten slachtofferhulp (26)2 en een 
aantal aan slachtofferhulp gelieerde organisaties (46). 
In december 1985 is het landelijk bureau van de LOS opgericht; 
deze centrale voorziening - waar thans circa 8 stafleden 
werkzaam zijn - is primair een servicebureau voor de leden van 



de vereniging. 
 
 
1.2. Het verenigingsbeleid ten aanzien van het hulpaanbod 
 
Interne richtlijnen van de LOS 
 
Op basis van een beleidsnotitie is door de LOS de inhoud en 
werkwijze van slachtofferhulp geformuleerd3. Deze beleidsnotitie 
is bedoeld als een richtlijn, op grond waarvan de bureau’s en 
Projecten slachtofferhulp de inhoud van hun hulpaanbod kunnen 
bepalen. Een nevendoel is te bereiken, dat in het gehele land 
hetzelfde hulpaanbod wordt gedaan. 
Voor zover van belang met betrekking tot toepassing van het 
strafrecht houden deze interne richtlijnen het volgende in: 
 
*het verlenen van praktische hulp, zoals het invullen van 

formulieren, het meegaan naar instanties (denk aan 
begeleiding naar politieverhoor, verhoor door de rechter-
commissaris, meegaan naar de openbare terechtzitting); 

*het informeren van het slachtoffer over verschillende zaken: 
-werking van het (straf)recht en de status van het slachtoffer, 
-schadevergoedingsmogelijkheden en de problemen daarbij, 
-werkwijze van instanties etc.; 
*Belangenbehartiging voor het slachtoffer zoals: 
-contact opnemen met verzekering/schadefonds(en), 
-het informeren bij de politie/justitie naar de stand van 

zaken; 
*Bemiddelen met betrekking tot het regelen van een tegemoet-

koming in de schade bij/via de politie, justitie, 
reclassering, overheids- of charitatieve fondsen, alsmede 
het bemiddelen tussen slachtoffer en dader teneinde een 
(gedeeltelijke) schadevergoeding te verkrijgen, indien 
het slachtoffer daar prijs op stelt; 

*Conflictbemiddeling tussen dader en slachtoffer indien het 
slachtoffer daar prijs op stelt. 

 
1.3. Het hulpaanbod in de praktijk 
 
In het algemeen kan worden gesteld, dat de hulpverlening van de 
bureau’s slachtofferhulp bestaat uit de volgende activiteiten4: 
 
-informatieverstrekking en advisering77,8 % 
-psychosociale hulpverlening31,0 % 
-concrete dienstverlening18,7 % 
-conflictbemiddeling tussen slachtoffers en dader(s) 3,4 % 
-schaderegeling 8,8 % 
-actieve doorverwijzing en samenwerking13,9 % 
 
 
Aantallen geholpen slachtoffers 
 
In totaal werden in 1989 tussen 16.000 en 18.000 slachtoffers 
geholpen. In percentages uitgedrukt is de verdeling over 
verschillende delicten als volgt: 
 
Vermogensdelict41,5 % 



Geweldsdelict29,1 % 
Zedendelict  7,9 % 
Verkeer11,6 % 
Overig  5,3 % 
Geen 4,6 % 
Totaal100  % 
 
 
Wijze van contactlegging 
 
Uit de verwerkte gegevens met betrekking tot de vraag hoe het 
slachtoffer met een bureau voor slachtofferhulp in contact is 
gekomen, komt het volgende beeld naar voren: 
 
19891988 
 
Politie47,7 %53,8 % 
Andere instantie  5,5 % 6,3 % 
Publiciteit22,6 %31,4 % 
Door bureau’s24,2 % 9,5 % 
 
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de politie de belangrijk-
ste schakel is tussen slachtoffer en bureau slachtofferhulp. 
Voor het welslagen van een bureau slachtofferhulp is een goede 
samenwerking met de politie dan ook van doorslaggevende 
betekenis. 
 
 
1.4. Financiering 
 
De LOS verkrijgt haar inkomsten uit drie bronnen: 
a.de rijksoverheid voor de bekostiging van de salarissen van de 

professionele medewerkers in het land, alsmede van de 
stafleden van het landelijk bureau: de structurele 
subsidie van het Ministerie van Justitie bedraagt thans 
zo’n � 4.000.000,-- (dit is ca. 65.000.000 BF) per jaar; 

b.de gemeentelijke overheden voor de financiering van de appa-
raatskosten van de bureau’s slachtofferhulp: momenteel 
bedraagt dit landelijk ongeveer � 1.600.000,-- (dit is 
ca. 26.000.000 BF) per jaar; 

c.de samenleving voor dekking van onder andere de kosten van de 
vrijwillige medewerkers van de bureau’s slachtofferhulp. 
Inkomsten uit de samenleving worden bovendien gegenereerd 
door oprichting van een fonds "Hulp Aan Slachtoffers", 
alsmede uit de door rechters opgelegde bijzondere 
voorwaarden aan veroordeelden. 

 
Teneinde de verhoudingen binnen het strafrechtelijk systeem 
goed op waarde te kunnen schatten, vermeld ik als 
referentiepunt dat de Nederlandse reclassering in totaal circa 
1300 mensen in dienst heeft, waarmee een budget van zo’n f 
100.000.000,-- is gemoeid (dus meer dan 1,5 miljard BF). 
 
1.5. De plaats van de LOS binnen het strafrecht 
 
In de statutaire doelstelling van de LOS is vastgelegd, dat 
slachtofferhulp mede beoogt een bijdrage te leveren aan een 



verdere individualisering en humanisering van het strafrecht.  
 Dit betekent voor het beleid van de LOS, dat aandacht 
wordt gegeven aan strafrechtelijke interventie door middel van 
schaderegeling. Hierdoor wordt immers het conflict tussen 
slachtoffer en dader op een meer directe en voor betrokkenen 
meer herkenbare manier opgelost dan via traditionele strafrech-
telijke sancties. Het is van belang dat schadevergoeding een 
vast onderdeel wordt van de strafrechtelijke besluitvorming. 
Dit geldt zowel ten aanzien van beslissingen op het niveau van 
de politie en het openbaar ministerie (sepot- en 
transactiebeleid) als ten aanzien van de zittende magistratuur 
(vonnissen, bijzondere voorwaarden). 
 De LOS plaatst zich hierdoor niet in de rij van 
instellingen die roepen om strengere straffen. Wij zijn 
voorstander van een genuanceerde en geïndividualiseerde 
strafrechtspolitiek. Van groot belang vindt de LOS dat de dader 
zich moet inspannen om schadeloosstelling aan de benadeelde te 
betalen. Overigens kan het zich onthouden van bepaald gedrag, 
bijvoorbeeld in de vorm van een contactverbod, in een aantal 
gevallen als schadeloosstelling voldoen. Het accent zal in de 
navolgende beschouwing worden gelegd op de schadeloosstelling. 
Enerzijds omdat dit ten bate is van de slachtoffers, anderzijds 
omdat dit gunstig kan zijn voor de daders voorzover na een 
schaderegeling een nadere strafrechtelijke reactie achterwege 
kan blijven of in intensiteit kan afnemen (depenalisering). 
 
 
2. Interventie binnen de strafrechtsbedeling 
 
2.1. Schadebemiddeling door slachtofferhulp 
 
Tegen de zojuist geschetste achtergrond wordt in toenemende 
mate door de bureau's slachtofferhulp bemiddeld tussen 
slachtoffers en daders. In 1989 gebeurde dit in 8,8 % ( 
ongeveer 1600) van de zaken. Daarnaast wordt in andere gevallen 
geïntervenieerd door middel van onderhandelingen met verzeke-
raars, het aanvragen van uitkeringen bij het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven en bij particuliere fondsen. Schadebemid-
deling door de bureau's slachtofferhulp is dus breder dan 
alleen schaderegeling tussen slachtoffer en dader.  
 Een experiment, waarbij de LOS ook is betrokken is 
"Strafrechtelijke dading", een project dat is geïnitieerd door 
de vereniging Humanitas. Het experiment beoogt als reactie op 
strafbaar gedrag regelingen tussen slachtoffers en daders tot 
stand te brengen. Het bijzondere van dit experiment is dat het 
openbaar ministerie heeft toegezegd iedere zaak te zullen 
seponeren, waarin een schriftelijke overeenkomst tussen 
slachtoffer en dader tot stand is gekomen. Strafrechtelijke 
dading beoogt derhalve een alternatief voor een strafrechte-
lijke reactie te bieden. Inmiddels is het experimentele jaar 
bijna afgerond. De resultaten zijn redelijk: in ongeveer 40% 
van alle zaken waarin is bemiddeld, is een overeenkomst tot 
stand gekomen en dus ook de strafzaak tegen de dader gesepo-
neerd. Een verslag van het onderzoek van dit experiment is in 
de loop van 1991 te verwachten. 
 
 



 
 
2.2. Schadebemiddeling door de politie 
 
Steeds vaker worden in dit verband samenwerkingsafspraken met 
de politie gemaakt. Een voorbeeld hiervan is een schadebemid-
delingsproject bij de Gemeentepolitie te Leiden. 
 De Gemeentepolitie Leiden heeft in 1987 een project ter 
bemiddeling van de schade tussen dader en slachtoffer gestart 
in het kader van slachtofferhulp. 
 Het doel van het project is het slachtoffer daadwerkelijk 
tegemoet te treden door te trachten hem materieel zoveel 
mogelijk schadeloos te stellen. Tegelijkertijd werd de dader 
direct geconfronteerd met de negatieve gevolgen van zijn daad. 
De politie vervulde in dit proces een actieve en bemiddelende 
rol. 
 Uit het evaluatierapport van het WODC5 blijkt dat van 
maart tot en met december 1988 2480 eenvoudige diefstallen, 
vernielingen en mishandelingen ter kennis van de politie zijn 
gekomen. De zaken waarbij de dader bekend was en waar sprake 
was van (rest)schade, kwamen in aanmerking voor schadebemid-
deling. Dit was in 178 zaken het geval (7% van alle zaken). In 
118 gevallen heeft de politie een poging ondernomen tot scha-
debemiddeling. Dit heeft geresulteerd in 72 succesvolle 
schaderegelingen (61%), waaronder 10 zaken waarbij een 
gedeeltelijk succes is behaald. 
 Indien een poging was ondernomen bleek dat het type 
misdrijf van invloed op het succes was. Bij eenvoudige diefstal 
was dit 77%, bij vernieling 58% en bij eenvoudige mishandeling 
44%. Ook de hoogte van de schade was van invloed op het resul-
taat. Bij schadebedragen onder de � 500,- kwamen meer schadere-
gelingen tot stand in vergelijking met zaken waarbij de schade 
omvangrijk was, respectievelijk 63% en 55 %. 
 Er werd geen schriftelijk contract opgemaakt. Wel werd 
een bevestigingsbrief gestuurd naar de dader waarin de gemaakte 
afspraken waren vastgelegd. De dader werd verzocht alleen te 
reageren wanneer de inhoud niet overeenstemde met de afspraak. 
Soms betaalde de dader het bedrag ineens, soms in termijnen. 
Wanneer de dader een termijn niet betaalde, werd contact 
opgenomen. Uiteraard werd het slachtoffer geïnformeerd wanneer 
afspraken waren gemaakt en sprak men af wanneer het slachtoffer 
zijn geld kon halen. 
 Het WODC heeft een aantal slachtoffers (50), 
politiemensen (24) èn daders (28) ondervraagd om achter hun 
opvatting omtrent het experiment te komen. In het algemeen 
oordeelden zij positief. Slachtoffers bleken het belangrijk te 
vinden dat hun schade werd vergoed. Zij vonden dat de dader 
stevig werd gestraft doordat hij uit eigen portemonnee de 
schade moet vergoeden. Van de slachtoffers die vonden dat de 
dader gestraft moest worden, gaf slechts 4 % de voorkeur aan 
gevangenisstraf. Ongeveer de helft van de daders was een scha-
deregeling aangegaan om een strafblad te voorkomen. Ongeveer 40 
% betaalde omdat men spijt had van het gepleegde misdrijf en 14 
% gaf als reden op dat men op deze manier de ruzie met het 
slachtoffer wilde bijleggen. Rechercheurs bestempelden het pro-
ject eveneens als positief: zij waarderen de steun naar 
slachtoffers toe en het feit dat daders direct worden gecon-



fronteerd met de negatieve gevolgen van hun daden. Wel be-
stempelen ze het werk als arbeidsintensief, maar tegelijkertijd 
als zeer zinvol en voldoening gevend. 
 Het experiment is inmiddels meer definitief geworden. Het 
bureau slachtofferhulp verzorgt thans de contacten met de 
slachtoffers. 
 Steeds meer politiekorpsen voeren ten aanzien van 
schadebemiddeling een actiever beleid dan voorheen. Hierdoor 
wordt uitvoering gegeven aan de hieronder nader te bespreken 
Circulaire Slachtofferbeleid, waarin aan de politie als taak is 
opgedragen waar mogelijk te trachten te bemiddelen in de 
schaderegeling tussen dader en slachtoffer. 
 
 
2.3. Schaderegeling door het openbaar ministerie 
 
Op het parket in het arrondissement Middelburg loopt thans een 
experimenteel project, dat beoogt meer schaderegelingen tot 
stand te brengen op het niveau van het openbaar ministerie. 
Vanaf de start van het project in de tweede helft van 1989, 
zijn 280 zaken in aanmerking gekomen voor een bemiddeling. Het 
betreft vernieling, eenvoudige mishandeling, kleine inbraken, 
diefstal, openlijke geweldpleging. In 40 % van de zaken is een 
succesvolle actie ondernomen (96 zaken). In vrijwel al deze 
zaken is de zaak tegen de verdachte geseponeerd of getransig-
eerd. In een deel van de niet gelukte bemiddelingspogingen was 
de schade tussen het slachtoffer en de verdachte al geregeld. 
 
 
Algemene cijfers Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht 
 
Door het Openbaar Ministerie zijn in het eerste half jaar van 
1989, 16811 beleidssepots genomen. Hiervan werd in 262 zaken 
een bijzondere voorwaarde opgelegd, waaronder schadevergoeding. 
Het betreft dus maximaal 1,5 % van het aantal beleidssepots. 
 Uit WODC-onderzoek6 blijkt, dat enkele jaren geleden in 
totaal in 6 % van alle zaken bij Openbaar Ministerie en rechter 
op één of andere manier een schadevergoedingsverplichting is 
opgelegd via 
- sepot; 
- transactie; 
- bijzondere voorwaarde bij vonnis (2 %); 
- toewijzing van de vordering van de beledigde partij (3 %). 
 Daarnaast bleek bij dit onderzoek, dat in 3 % van de 
zaken al een informele regeling tot stand was gekomen tussen 
betrokkenen onderling, al dan niet met behulp van de politie. 
 Een vergelijking met Engeland en Wales: in 19 % van alle 
rechtbankzaken wordt daar een zgn. compensation order opgelegd. 
 
Tijdsinvestering bij politie en justitie. Andere bedenkingen. 
 
Vaak wordt gehoord, dat schaderegeling veel tijd kost. Uit 
zowel het Leidse project als het Middelburgse experiment blijkt 
dat de tijdsinvestering per schaderegeling erg meevalt: in 
zaken met één slachtoffer en één dader ongeveer 1 uur, in zaken 
met meer betrokkenen ongeveer 2 uur. In relatie tot de tijd die 
anders geïnvesteerd had moeten worden in de zaak, om deze op 



correcte wijze ter zitting te brengen, is dit een relatief 
kleine tijdsinvestering. Dit neemt niet weg dat uit de 
experimenten in Leiden en Middelburg kan worden afgeleid dat 
deze projecten alleen een goede kans van slagen hebben indien 
één medewerker binnen het politiekorps respectievelijk binnen 
het parket speciaal met deze taak wordt belast. Zonder een zgn. 
aandachtsfunctionaris - die zijn collega's op hun 
verantwoordelijkheid in dit opzicht kan aanspreken - blijkt het 
heel moeilijk te zijn om gevestigde routines en prioriteiten te 
doorbreken. De LOS heeft er dan ook op aangedrongen dat binnen 
de in Nederland binnenkort te formeren regionale politiekorpsen 
steeds één ambtenaar speciaal voor deze functie zal worden 
aangesteld.7 
 Het argument dat van een kale kip geen veren kunnen 
worden geplukt, valt dus in de praktijk wel mee. Mits je maar 
goed schudt, komt er vaak nog wel iets uit. 
 Overigens onderkennen wij natuurlijk volmondig dat er 
inderdaad ook veel delicten worden gepleegd door insolvabele 
daders. Met name in de sfeer van de drugs-related-crime worden 
grote reeksen strafbare feiten gepleegd door junks die geen 
enkel verhaal bieden. Deze alom bekende omstandigheid mag 
evenwel niet tot defaitisme leiden. Het enkele feit dat er 
belangrijke aantallen zaken zijn waarin schadevergoeding door 
de dader niet tot de mogelijkheden behoort, mag ons geen 
ogenblik remmen in onze inspanningen om dit financiële herstel 
wel te bewerkstelligen in alle overige gevallen. Iedere andere 
opstelling zou naar mijn mening grof onrecht betekenen voor de 
desbetreffende slachtoffers. 
 
 
2.4. Conflictbemiddeling8 
 
Conflictbemiddeling kan worden gedefinieerd als het trachten om 
door middel van het leggen van contact tussen slachtoffer en 
dader, over en weer gevoelens van onlust te verzachten en/of 
gerezen conflicten op te lossen. Uit onderzoek binnen de 
reclassering is gebleken, dat in de praktijk slechts zelden een 
poging wordt ondernomen iets aan conflictbemiddeling te doen. 
Binnen slachtofferhulp is dit niet anders: 3,4 % in 1989. 
 Veel slachtoffers kennen hun dader niet persoonlijk en 
willen dit vaak graag zo houden. Zij hebben meestal geen 
behoefte aan een gesprek met de dader. Zo'n wens moet uiteraard 
worden gerespecteerd. Sterker dan dat: zelfs wanneer het 
slachtoffer zelf geen nadelen ziet, doch ons lokale bureau 
vreest dat hij of zij de emotionele consequenties op dat moment 
niet goed kan inschatten, is grote terughoudendheid geboden ter 
voorkoming van secundaire victimisatie. Maar con-
flictbemiddeling is daarentegen een goede manier van aanpakken 
van delicten, waarbij slachtoffer en dader elkaar bijvoorbeeld 
kennen of elkaar niet kunnen ontlopen. Dan heeft het zin veel 
moeite te doen voor het herstellen van het vertrouwen in 
elkaar. 
 In dit verband dienen tevens de zogenoemde HALT-projecten9 
te worden genoemd. Deze projecten werken direct aansluitend op 
opsporing door de politie, waarbij de dader schade moet ver-
goeden, de rommel op moet ruimen, graffiti verwijderen. Naast 
speciaal en generaal preventieve motieven voor deze projecten, 



speelt conflictoplosing een belangrijke rol. De HALT-projecten 
zijn gericht op minderjarigen en zijn ’sancties’, die niet door 
de rechter zijn opgelegd. De opgespoorde jongere is niet 
verplicht aan HALT mee te doen. Wel is het gevolg, indien de in 
dit kader opgedragen werkzaamheden naar behoren zijn 
uitgevoerd, dat strafrechtelijk ingrijpen verder achterwege zal 
blijven. HALT richt zich voornamelijk op vandalisme, terwijl de 
te verrichten werkzaamheden in beginsel verband houden met het 
begane delict10. De projecten zijn een samenwerking van politie, 
gemeenten en openbaar ministerie. Uit het beleidsplan van het 
ministerie van justitie voor de jaren 1990-1995 ("Recht in 
Beweging") blijkt dat voor de HALT-bureau’s door de rijkso-
verheid ca. f 6.000.000,-- (ca. 100.000.000 BF) per jaar wordt 
uitgetrokken.  
 
 
2.5. slachtofferhulp en reclassering 
 
Nadat de LOS al enkele jaren schaderegeling als een belangrijk 
doel van de hulpverlening had aangemerkt, heeft de reclassering 
dit sedert 1989 in haar beleidsplannen opgenomen. De LOS en de 
Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen (NFR) 
werken samen om dit gezamenlijk beleid uit te voeren. Hiertoe 
is in december 1988 een gezamenlijke studiedag georganiseerd11. 
Op lokaal en regionaal niveau is op veel plaatsen samenwerking 
tussen de bureau’s slachtofferhulp en de arrondissementale 
reclasseringsinstellingen teneinde schaderegeling op zo goed 
mogelijke wijze te laten verlopen.Daarbij zouden de navolgende 
richtlijnen12 in acht moeten worden genomen: 
 
1.wijze van contactlegging tussen dader en slachtoffer, afhan-

kelijk van degene die het initiatief neemt, door de 
reclassering of door slachtofferhulp, doch bij voorkeur 
niet rechtstreeks met het slachtoffer, c.q. de dader; 

2.het voorzien in de mogelijkheid van (rechts)bijstand voor 
beide partijen; 

3.het hanteren van schriftelijke overeenkomsten, indien 
partijen tot overeenstemming komen; 

4 melding van schaderegeling aan politie en/of openbaar 
ministerie; 

5.het openen of ter beschikking stellen van een bank- of 
girorekening, die als betalingsintermediair dient, alsmede 
het beheer van deze rekening; 

6.het verstrekken van een afloopbericht aan reclassering of 
bureau slachtofferhulp en/of aan politie en justitie. 

 Het is van belang, dat op plaatselijk en regionaal niveau 
deze afspraken tussen slachtofferhulp en reclassering worden 
gemaakt en uitgevoerd. 
 
 
3. Richtlijnen 
 
3.1. Inleiding 
 
Een circulaire is geen wet. Wel is het belangrijke regelgeving: 
politie en openbaar ministerie moeten zich eraan houden. Ook 
slachtoffers en hun belangenbehartigers, zoals medewerkers van 



bureau’s slachtofferhulp en advocaten, kunnen een beroep op de 
circulaire doen.13 
 
 
3.2. Politie en justitie 
 
3.2.1.Circulaire bejegening van slachtoffers van sexuele mis-

drijven 
 
In januari 1986 is door de Ministers van Justitie en Binnen-
landse Zaken een circulaire gepubliceerd, gericht aan politie 
en Openbaar Ministerie. In deze circulaire worden 30 aanbeve-
lingen gedaan omtrent de bejegening van slachtoffers van 
sexueel geweld. De aanbevelingen beogen een zorgvuldiger en 
respectvolle houding jegens deze slachtoffers te bereiken. Het 
is echter niet verplicht voor de politie en het Openbaar 
Ministerie om de aanbevelingen op te volgen. Het zijn dringende 
suggesties, geen dienstbevelen. 
 De hoofdpunten van de diverse onderwerpen zijn: 
a.*meer aandacht in de politieopleidingen; 
*gespecialiseerde krachten op het gebied van sexueel geweld; 
b.*het slachtoffer behoort te kunnen kiezen voor een vrouwelij-

ke verbalisant bij de aangifte (indien mogelijk); 
*indien gewenst kan een vertrouwenspersoon bij de aangifte 

aanwezig zijn; 
*privacybescherming (m.n. naar de pers); 
*indien het slachtoffer niet in staat is om medewerking te ver-

lenen aan een verkrachtingsonderzoek, dient de opsporing 
zich te richten op aanranding (medisch onderzoek behoeft 
dan niet plaats te vinden); 

c.*indien confrontatie met de verdachte noodzakelijk is, zal 
het slachtoffer hierop moeten worden voorbereid; 

d.*het medisch onderzoeksrapport wordt niet dan met toestemming 
van het slachtoffer aan het dossier toegevoegd; 

e.*verwijzing naar hulpverlening. 
 
 
 
3.2.2. Circulaire Slachtofferbeleid 
 
Op 1 april 1987 is de Circulaire Slachtofferbeleid van kracht 
geworden. Deze richtlijnen worden doorgaans de "Richtlijnen-
Vaillant" genoemd, omdat ze zijn voorbereid door een ambtelijke 
werkgroep die werd voorgezeten door de Zutphense hoofdofficier 
van justitie Mr.F.A.Vaillant.  
 
 
Politietaken 
 
De politie heeft in deze Circulaire nadrukkelijk de volgende 
taken gekregen: 
 
1.het op zorgvuldige wijze opnemen van de aangifte van het 

slachtoffer, waaronder zonodig doorverwijzing naar een hulp-
verlenende instantie, zoals een bureau slachtofferhulp; 

2.het geven van algemene informatie over de gang van zaken na 
aangifte, waaronder het vragen of het slachtoffer schadever-



goeding wenst; het op de hoogte houden van het slachtoffer 
van belangrijke ontwikkelingen in het opsporingsonderzoek; 

3.het opnemen van relevante gegevens over het slachtoffer in de 
aangifte, zoals de schade en eventueel letsel, alsmede de 
algehele toestand van het slachtoffer en het weergeven van 
wat de politie voor het slachtoffer heeft gedaan; 

4.het zo mogelijk bemiddelen bij schadevergoeding, dan wel 
zodanige informatie verschaffen, dat het slachtoffer in staat 
wordt gesteld zelf een vordering tot schadevergoeding in te 
stellen. 

 
 
Taken Openbaar Ministerie 
 
Een soortgelijke verplichting is opgelegd aan het Openbaar 
Ministerie. De gedragslijn voor het O.M. houdt in:  
 
1.slachtoffers die dat wensen, moeten op de hoogte worden 

gehouden van het verloop van de procedure; 
2.informatieverstrekking over de diverse mogelijkheden voor 

schadevergoeding binnen het strafproces; 
3.het in de gelegenheid stellen van het slachtoffer zich als 

beledigde partij in het strafproces te voegen; 
4.correct doorgeven van de zittingsdatum en het uur van de 

behandeling van de strafzaak; 
5.het zoveel mogelijk achterwege laten van voeging ad infor-

mandum van zaken waarin slachtoffers te kennen hebben gegeven 
zich als beledigde partij te stellen;14 

6.het aanbieden van een gesprek met slachtoffers van ernstige 
delicten of hun nabestaanden; 

7.in het vervolgingsbeleid zoveel mogelijk rekening houden met 
schadevergoeding aan het slachtoffer door middel van 
bijzondere voorwaarden bij sepot of vorderingen daartoe ter 
terechtzitting. 

 Van groot belang is dat in de circulaire schadevergoeding 
door de dader aan het slachtoffer een centrale plaats inneemt. 
De officier van justitie zal bij al zijn beslissingen deze 
factor moeten meewegen. Als de schade is betaald, of als de 
dader datgene heeft gedaan om zoveel schadevergoeding te 
betalen als hem mogelijk is, zal de officier van justitie dit 
zwaar moeten meewegen en in beginsel tot sepot moeten overgaan. 
Doet hij dat niet, dan zal het feit dat schadevergoeding is 
betaald een mitigerende factor moeten zijn bij het formuleren 
van de strafeis in het requisitoir ter terechtzitting. 
 Toch is het goed om op deze plaats in het betoog op te merken 
dat de LOS allerminst eenzijdig de nadruk legt op het belang 
van schadevergoeding. Integendeel. Vanaf het begin van onze 
werkzaamheden is vooropgesteld dat een zorgvuldige - en op 
empathie gebaseerde - bejegening van slachtoffers door de 
functionarissen van het strafrechtelijk systeem een 
onontbeerlijke voorwaarde is om secundaire victimisatie te 
voorkomen en om verwerking van het misdrijf te bevorderen. 
Adequate informatievoorziening is in dit verband zo ongeveer 
een ’conditio sine qua non’. Helaas hebben wij in de afgelopen 
jaren te vaak moeten vaststellen dat dit minimum van respect 
jegens de slachtoffers niet werd betoond. Ter verbetering van 
deze situatie zijn diverse maatregelen voorgesteld, waarvan de 



belangrijkste hieronder nog ter sprake komen.  
 
 
3.2.3. Circulaire "Informatieverstrekking en voorlichting media 

over strafzaken" 
 
Op 16 augustus 1990 zijn richtlijnen van kracht geworden ten 
aanzien van informatieverstrekking over strafzaken door politie 
en justitie aan de media.15 De circulaire is opgesteld teneinde 
regels te geven over welke gegevens, verband houdende met 
concrete strafzaken, wel en welke niet in de openbaarheid 
kunnen worden gebracht via de media. De circulaire dient mede 
in het licht te worden gezien van de Wet Persoonsregistratie en 
de Wet Politieregisters, die als belangrijk onderwerp hebben 
het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van burgers. 
Verder is van belang dat het besef is gegroeid dat ongewenste 
publiciteit niet alleen voor verdachten, maar zeker ook voor 
slachtoffers en nabestaanden van misdrijven onnodig leed 
toevoegt aan deze betrokkenen. 
 De circulaire heeft als uitgangspunt dat politie en justitie 
in hun beslissing over welke gegevens wel en welke niet aan de 
media worden verstrekt de belangen van openbaarheid afwegen 
tegen de belangen van de bij de strafzaak betrokken verdachten 
en slachtoffers, hun nabestaanden en getuigen.16. De 
voorschriften houden, kort weergegeven, in: 
1.geen kwalificaties over persoonlijke of functionele omstan-

digheden van bij de strafzaak betrokken personen, behoudens 
indien daartussen een duidelijke relatie licht. Voorbeelden: 
nationaliteit, etnische afkomst, sexuele geaardheid; 

2.geen informatie over de persoon van de verdachte, indien die 
informatie er toe leidt, dat de verdachte daardoor 
gemakkelijk in zijn woon/werkomgeving herkenbaar wordt, 
behoudens bekende persoonlijkheden; 

3.geen identiteitsgegevens van slachtoffers, nabestaanden, 
getuigen en aangevers, tenzij die identiteit al algemeen 
bekend is. Dus alleen gegevens als leeftijd, geslacht en 
woonplaats. 

 Het is van belang om hierbij aan te tekenen dat deze 
richtlijnen door de media fel zijn bekritiseerd. Met een beroep 
op het recht van vrije nieuwsgaring claimen bijvoorbeeld de 
Nederlandse dagbladjournalisten een eigen verantwoordelijkheid 
om zelf de selectie te maken van gegevens die al dan niet voor 
publicatie in aanmerking komen. De LOS is verheugd over de 
beslissing van de minister van justitie om de informatiestroom 
toch enigszins aan banden te leggen. Uit de praktijk is 
namelijk gebleken dat de media regelmatig op een sensationele - 
en voor slachtoffers en nabestaanden onnodig grievende - wijze 
verslag deden van bepaalde misdrijven.  
 
 
 
4. Beleid samenwerking met politie, justitie en de rechterlijke 
macht 
 
4.1. Overheid 
 
 In 1965 is het Waarborgfonds Motorverkeer opgericht. Dit 



fonds biedt garantie voor personen die schade lijden door 
toedoen van automobilisten e.d. die bij voorbeeld niet waren 
verzekerd. In die gevallen kan het Waarborgfonds de schade 
vergoeden.  
 In 1975 is het Schadefonds Geweldsmisdrijven opgericht, dat 
uitkeringen geeft aan personen die in Nederland slachtoffer 
zijn geworden van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf, 
waardoor zij ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebben 
geleden.  
 In 1987 en 1988 zijn op alle arrondissementsparketten 
functionarissen aangesteld, die speciaal zijn belast met het 
verstrekken van informatie aan slachtoffers over de voortgang 
van de strafprocedure en dergelijke. Dit is een maatregel ter 
uitvoering van de Circulaire slachtofferbeleid. Daarnaast is 
het van groot belang dat de opleiding van politie- en 
justitiefunctionarissen over de hele linie wordt voorzien van 
modules slachtofferzorg. Zowel nieuw op te leiden personeel als 
ook ambtenaren die al jaren in de praktijk werken, behoren over 
voldoende parate kennis te beschikken over dit onderwerp. 
Gebleken is immers dat een slachtoffervriendelijke mentaliteit 
onvoldoende is: door onkunde en onbegrip kan dan nog veel 
onheil worden aangericht en blijven teveel bestaande mogelijk-
heden onbenut.17 Op de Nederlandse Politieacademie - waar 
officieren worden opgeleid - en binnen de primaire opleidingen 
voor lagere functionarissen, wordt thans systematisch aandacht 
besteed aan onze doelgroep. Het daarbij gehanteerde 
studiemateriaal is ontwikkeld in samenspraak met leden van de 
LOS. Voor alle leden van het Openbaar Ministerie geldt zelfs de 
verplichting om zich op dit punt te laten bijscholen. Nu het 
hier gaat om alle officieren van justitie, advocaten-generaal 
en procureurs-generaal, is er sprake van een aanvullende 
training die, voorzover ik weet, in het buitenland nergens een 
evenknie heeft.  
 In 1985 is door het departement van Justitie het beleidsplan 
’Samenleving en Criminaliteit’ gepubliceerd. Dit beleidsplan 
voorzag in een groot aantal maatregelen in het kader van 
criminaliteitspreventie en slachtofferhulp. Inmiddels is de 
looptijd van dit beleidplan voorbij. Op 27 september 1990 is de 
opvolger van dit plan gepubliceerd getiteld: "Recht in 
beweging". Daarin wordt o.a. een zogenaamde "slachtoffertax" 
aangekondigd. Dit is een verhoging van 5% op alle door justitie 
te innen geldboetes en transacties. De opbrengst zou ten goede 
moeten komen aan de slachtofferhulp. Eerlijk gezegd verwacht ik 
niet dat dit voorstel zonder slag of stoot tot wetgeving zal 
leiden. Hoewel de buitenlandse rechtsstelsels vele voorbeelden 
te zien geven van vergelijkbare regelingen - België is wat dat 
betreft exemplarisch - zal er in Nederland waarschijnlijk 
kritiek komen op het te verwijderde verband tussen heffing en 
besteding van deze gelden. Bovendien kan de vraag naar de 
rechtsgrond hier worden opgeworpen: op welke titel legt de 
overheid beslag op vermogen van zijn onderdanen, nu zulks 
kennelijk niet als strafrechtelijke repressie wordt vereist?18 
Ik zou in plaats van een verhoging met 5% liever hebben gezien 
dat de regering voornemens was om voortaan een deel van 5% van 
de ingekomen betalingen af te zonderen ten behoeve van de 
slachtofferhulp.19  
 



 
4.2. Rechterlijk beleid 
 
Tegen de achtergrond van het beschreven justitieel beleid is 
het niet verwonderlijk dat de aandacht voor schadevergoedende 
sancties en experimenten ook binnen de zittende magistratuur 
aanzienlijk is toegenomen.  
 De strafrechter heeft diverse sanctiemogelijkheden tot zijn 
beschikking, die (mede) gericht zijn op genoegdoening voor 
slachtoffers. Op dit moment is de belangrijkste de mogelijkheid 
om bij een geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke straf een 
bijzondere voorwaarde op te leggen, die de veroordeelde ertoe 
verplicht het slachtoffer binnen een bepaalde termijn gehele of 
gedeeltelijke schadevergoeding te betalen. Er is geen wette-
lijke limiet aan de hoogte van de vergoeding. Momenteel wordt 
deze bijzondere voorwaarde bij benadering in 4000 zaken (uit 
80.000 zaken), dus ongeveer 5 %, opgelegd. Dit cijfer is ten 
opzichte van enige jaren geleden hoger geworden.20 
 Er zijn in Nederland de laatste tien jaar verschillende soor-
ten alternatieve sancties ontwikkeld. Onderscheiden kunnen 
worden: 
1.dienstverlening, het verrichten van (onbetaalde) werkzaamhe-

den ten algemene nutte; 
2.leerprojecten, het volgen van een cursus op een gebied, dat 

aansluit op het gepleegde delict (alcoholverkeerscursus, 
sociale vaardigheden). 

 Deze alternatieve sancties richten zich op de gehele straf-
rechtelijke populatie. Alternatieve sancties zijn ontwikkeld, 
enerzijds om het aantal vrijheidsstraffen terug te dringen, 
anderzijds om delinquenten op een meer bij het begane delict 
passende wijze te sanctioneren, waarbij tegelijkertijd door de 
delinquent iets wordt teruggedaan ten gunste van de samenle-
ving, dan wel dat de delinquent iets leert, waardoor de pre-
ventie van het begaan van toekomstige misdrijven wordt bevor-
derd. 
 Een bijzondere variant van de alternatieve sanctie is het 
door de LOS ontworpen leerproject ’slachtoffer in Beeld’, dat 
in 1988 is gestart. Doel hiervan is de cursisten gedurende vijf 
dagdelen te confronteren met de mogelijke gevolgen van delicten 
voor slachtoffers, en daarnaast de cursisten inzicht te geven 
in motieven die veelal ten grondslag liggen aan jeugdcrimi-
naliteit. De delicten inbraak, tasjesroof, mishandeling, vecht-
partijen en vandalisme komen uitgebreid aan de orde, o.a. door 
middel van videobanden. Ook moeten de cursisten zelf de rol van 
slachtoffer spelen in een rechtszitting. Alleen jeugdige wet-
sovertreders (13-18 jaar) kunnen de cursus ’slachtoffer in 
Beeld’ door de rechter opgelegd krijgen als (onderdeel van een) 
alternatieve straf.  
 
 
4.3.De rechtspositie van slachtoffers van delicten binnen het 

strafrecht in Nederland 
 
4.3.1.Inleiding 
 
Het slachtoffer heeft in het Nederlandse strafproces een kleine 
inbreng. Er is nauwelijks plaats voor een zelfstandige rol 



naast die van de rechtbank, verdachte, officier van justitie en 
raadsman. Als het slachtoffer al in het strafproces par-
ticipeert, is dat op afroep door anderen, namelijk als getuige. 
Het strafproces in Nederland is primair een proces van de Staat 
tegen een individu die ervan wordt verdacht een strafbepaling 
te hebben overtreden. Het slachtoffer kan niet een 
strafvervolging initiëren. Hij kan er om vragen, maar is niet 
bevoegd om zelf een strafgeding starten. Het slachtoffer kan 
slechts op beperkte schaal zelf juridische actie ondernemen. De 
enige momenten waarop dat wel het geval is, zijn: 
a.het doen van aangifte; 
b.het doen van beklag ex art. 12 Sv e.v. indien de officier van 

justitie besluit een verdachte niet te vervolgen; 
c.het indienen van een vordering tot schadevergoeding door zich 

in het strafproces te voegen als beledigde partij (maximaal f 
1.500,-- bij de rechtbank, Art. 56, lid 5 Wet RO; bij de 
kantonrechter f 600,--, art. 44 lid 3 Wet RO) (art. 332 Sv 
e.v.) 

 Bij de voeging als beledigde partij ligt het initiatief bij 
het slachtoffer. Deze moet ter terechtzitting zijn vordering 
zelf of via een gemachtigde indienen en die vordering bewijzen. 
Na toewijzing zal het slachtoffer zelf moeten incasseren, evt. 
executeren. Ook immateriële schade kan worden gevorderd middels 
de voeging als beledigde partij in de strafzaak tegen de 
verdachte. Het slachtoffer kan niet zelf in hoger beroep bij 
een gehele of gedeeltelijke afwijzing van zijn vordering. 
Indien de verdachte of het openbaar ministerie in beroep gaat, 
duurt de voeging van rechtswege voort (art. 421 Sv) en kan het 
slachtoffer ook bij de hogere rechter zijn vordering 
toelichten. 
 
 
4.3.3. Getuigen 
 
Eén van de weinige plaatsen in de strafrechtelijke procedure, 
waarbij de rol van het slachtoffer is omschreven, betreft het 
afleggen van een getuigenverklaring. Dit begint doorgaans bij 
de aangifte bij de politie. Het slachtoffer wordt dan 
ondervraagd over de toedracht van hetgeen hem is overkomen. 
Zijn rol als informant kan een vervolg krijgen tijdens het ge-
rechtelijk vooronderzoek bij de rechter-commissaris en/of 
tijdens de openbare terechtzitting. Het slachtoffer is 
verplicht aan de oproeping als getuige te voldoen. Verschijnt 
hij niet, dan riskeert hij dat hij door de politie van het bed 
wordt gelicht en desnoods geboeid (sic!) voor de rechter wordt 
gebracht. Bovendien wordt het weigeren van het afleggen van een 
getuigenverklaring bedreigd met gevangenisstraf van maximaal 
zes maanden (art. 192 SvSr). 
 Ik merk op, dat het in Nederland geen gewoonte is dat slacht-
offers een getuigenverklaring ter openbare terechtzitting 
afleggen. Het is uitzonderlijk, indien dit gebeurt. In de 
rechtspraktijk wordt meestal volstaan met de aangifteverklaring 
van het slachtoffer, afgelegd tegenover een politiebeambte, 
alsmede met verklaringen van andere getuigen tegenover de 
politie. Als die verklaringen niet voldoende zijn, wordt 
aanvullend verhoor meestal afgenomen door de rechter-commissa-
ris belast met strafzaken in het kader van een gerechtelijk 



vooronderzoek. Het getuigenverhoor vindt dan in de beslotenheid 
van het kabinet van de rechter-commissaris plaats, vaak in 
afwezigheid van de verdachte of diens raadsman, hoewel dezen 
wel het recht hebben hierbij aanwezig te zijn en vragen te 
stellen.  
 Ook de manier van ondervragen is anders dan in veel andere 
landen. In Nederland leidt de rechter de ondervraging; de 
andere actoren kunnen alleen aanvullende vragen stellen. De 
’cross-examination’ is hier te lande niet gewoon, hoewel deze 
manier van ondervragen door steeds meer advocaten wordt 
geïmiteerd. 
 Hieronder volgen enige aantekeningen betreffende de 
bejegening van getuigen. 
In de eerste plaats is belangrijk dat de oproeping als getuige 
zorgvuldig geschiedt. slachtoffers vinden het afleggen van een 
getuigenis vaak belastend. Ik zou er de voorkeur aan geven dat 
de oproeping steeds vergezeld is van een begeleidende brief, 
waarin de belangrijkste punten worden toegelicht: 
* de plicht om te komen, met eventuele consequenties; 
* wat het betekent om als getuige à (dé)charge te worden op-

geroepen; 
* de af te leggen eed of belofte; 
* de mogelijkheid om de verklaring af te leggen buiten aan-

wezigheid van de verdachte; 
* de mogelijkheid een advocaat te raadplegen. 
 Deze toelichting is des te noodzakelijker indien het 
slachtoffer vanwege de verdediging wordt opgeroepen. Hij zal 
vaak niet begrijpen dat hij à decharge wordt opgeroepen: moet 
hij de verdachte gaan vrij pleiten? De aanleiding van zo'n 
oproeping zal in de begeleidende brief goed en helder moeten 
worden uitgelegd, terwijl zeker dàn op de mogelijkheid van 
rechtshulp en/of andere begeleiding moet worden gewezen. 
Rekening dient te worden gehouden met de vaak emotionele 
betrokkenheid van het slachtoffer bij de zaak. In het algemeen 
is te adviseren dat het slachtoffer/getuige een vertrouwensper-
soon meeneemt, als steun en toeverlaat vóór en na de getuigen-
verklaring. 
 In dit verband moet nog worden gewezen op de experimenten die 
thans in Nederland plaatshebben ten aanzien van het verhoor van 
jeugdige getuigen. Speciaal ten behoeve van zeer jonge 
slachtoffers zijn speciale verhoorruimten ingericht - die het 
uiterlijk hebben van een speelkamer - waarin een gesprek kan 
plaatshebben over het delict. De opsporingsambtenaar die de 
vragen stelt heeft een aparte training ondergaan met het oog op 
een ongedwongen omgang met kinderen in dit soort situaties. Het 
gesprek/verhoor wordt opgenomen met videocamera's die in alle 
hoeken van de kamer zijn bevestigd. Het grote voordeel van deze 
werkwijze is dat het jeugdige slachtoffer slechts één keer be-
hoeft te worden gehoord. In latere fasen van het proces 
(gerechtelijk vooronderzoek, onderzoek ter terechtzitting) kan 
immers worden teruggegrepen op de videoband. Bovendien maakt 
deze audio-visuele registratie het verhoor voor de verdediging 
controleerbaar. Kortom: het experiment draagt bij aan een 
effectieve bescherming van de belangen van jeugdige 
slachtoffers, terwijl het belang van waarheidsvinding in de 
strafzaak evenzeer wordt bevorderd. 
 Ten aanzien van getuigen in de rechtszaal wijs ik nog op 



experimenten in Engeland en de Bondsrepubliek Duitsland, waar 
slachtoffers-getuigen op de rechtbank worden ontvangen in een 
aparte kamer, waar confrontatie met de verdachte of diens 
familie en vrienden niet mogelijk is en de getuige zich in alle 
rust kan voorbereiden op het afleggen van een verklaring. 
Tevens is daar iemand aanwezig, met wie desgewenst een gesprek 
kan worden gevoerd.21 
 
 
4.4. Toekomstig recht 
 
De Minister van Justitie heeft in oktober 1989 bij het Neder-
landse Parlement een wetsvoorstel ingediend, dat beoogt de 
positie van slachtoffers van misdrijven binnen het strafproces 
aanzienlijk te versterken22. De veranderingen ten opzichte van 
de huidige wetgeving zijn op onderdelen aanzienlijk.  
De voorstellen in het wetsontwerp vallen uiteen in vier onder-
delen: 
1.het creëren van een nieuwe maatregel: de schadevergoedings-

maatregel; 
2.het creëren van een nieuwe bijzondere voorwaarde: storten van 

geld in een slachtofferfonds; 
3.aanpassing van de procedure om schadevergoeding te eisen 

binnen het strafproces (de voeging in het strafproces als 
benadeelde partij); 

4.wijziging van de Wet Voorlopige Regeling Schadefonds Ge-
weldsmisdrijven (hieraan zal nu geen aandacht worden ge-
schonken). 

 
 
4.4.1.De schadevergoedingsmaatregel 
 
Op basis van de ervaringen in Engeland met de 'compensation 
order', voorziet het wetsvoorstel in invoering van deze maat-
regel in Nederland. De rechter krijgt de mogelijkheid om als 
maatregel de verdachte betaling van (een gedeelte van) de 
schade aan het slachtoffer op te leggen. De schadevergoedings-
maatregel kan zowel naast een straf als zelfstandig worden op-
gelegd. Voorwaarde voor het opleggen van de maatregel is dat de 
dader naar burgerlijk recht aansprakelijk is. 
 Bijzonderheden en voordelen van deze maatregel zijn: 
1.De officier van justitie vordert niet meer uitsluitend namens 

de 'samenleving' een sanctie, maar verzoekt tevens een 
slachtoffergebonden genoegdoening;  

2.Het openbaar ministerie moet zorg dragen voor de tenuitvoer-
legging; 

3.Indien het openbaar ministerie er niet in slaagt de maatregel 
te incasseren en vervangende hechtenis toepast, krijgt de 
maatregel vervolgens de kracht van een executoriale titel ten 
gunste van het slachtoffer. Het slachtoffer moet dan 
weliswaar via civielrechtelijke weg zijn vordering op de 
dader trachten te verhalen, maar behoeft niet een civiele 
procedure te beginnen om een executoriale titel te verkrij-
gen. 

 De LOS heeft sinds 1986 gepleit voor invoering van een 
schadevergoedingsstraf.23 Verschillen met de nu voorgestelde 
maatregel zijn voornamelijk theoretisch of dogmatisch van 



aard24. Schadevergoeding kan, hoewel strikt juridisch kan worden 
gesproken van een civielrechtelijke verplichting zijdens de 
laedens jegens de gelaedeerde, als alternatief dienen voor de 
traditionele strafrechtelijke sancties. Zie de hierboven be-
schreven projecten en experimenten, waarbij steeds sprake is 
van een mildere reactie indien de verdachte de schade heeft 
vergoed. Het staat vast dat het (moeten) betalen van de schade 
aan de benadeelde door veel verdachten als straf wordt 
ervaren25. Tegelijkertijd kan worden opgemerkt, dat het ver-
goeden van de schade een appaiserende werking heeft en dus 
bijdraagt tot verwerkelijking van een van de doelen van 
bestraffen: conflictoplossing. 
 
 
4.4.2.De nieuwe bijzondere voorwaarde 
 
In het wetsontwerp is een nieuwe bijzondere voorwaarde opgeno-
men: het storten van geld in een fonds dat ten goede komt aan 
de hulpverlening aan slachtoffers. 
 Het is duidelijk dat de LOS dit voorstel van harte 
ondersteunt. Aangezien de onderhavige bijzondere voorwaarde 
naar geldend recht betwistbaar is, is het een goede zaak dat 
het wetsontwerp op dit punt aan alle onzekerheid een einde 
maakt.26 
 
 
4.4.3.De vordering tot schadevergoeding binnen het strafproces 
 
Dit onderdeel voorziet in een ingrijpende wijziging van de 
mogelijkheden voor slachtoffers om binnen het strafproces hun 
civielrechtelijk schadevergoedingsaanspraken op de verdachte 
geldend te maken. De voorgestelde veranderingen houden in: 
 
* afschaffen van de huidige limieten van de in te stellen 

vorderingen; 
*alleen vorderingen van eenvoudige aard kunnen aan de straf-

rechter worden voorgelegd; 
*het slachtoffer kan zich al in de fase, voorafgaand aan de 

behandeling ter terechtzitting schriftelijk voegen; 
*het slachtoffer kan zijn vordering splitsen en het eenvoudig 

te bewijzen deel aan de strafrechter voorleggen en het andere 
deel desgewenst aan de burgerlijke rechter; 

*de rechter kan ambtshalve een deel van de vordering niet 
ontvankelijk verklaren, zonder verlies van vorderingsrecht 
voor het slachtoffer. 

 
 
4.4.4.Gevolgen voor de strafrechtpraktijk 
 
Het is natuurlijk niet exact te voorspellen welke de gevolgen 
van de invoering van deze wetsvoorstellen zullen zijn voor de 
rechtspraktijk. Duidelijk is in ieder geval, mede gelet op de 
eerste reactie van de Tweede Kamer27, dat de wetgever de positie 
van het slachtoffer in het strafproces centraler stelt dan ooit 
tevoren. Dit dient te betekenen, dat zowel de officier van 
justitie als de rechter in hun besluitvorming meer dan tot 
dusverre het geval is, rekening zullen moeten houden met de 



rechten en belangen van het slachtoffer. Ook de gang van zaken 
ter terechtzitting zal veranderen: wellicht zal de beschikbare 
zittingsruimte voor een groter deel dan nu door slachtoffers 
gebruikt worden. Daarnaast zal, indien de 
schadevergoedingsmaatregel veelvuldig wordt toegepast, de 
strafexecutie meer ten gunste van het slachtoffer moeten gaan 
werken. 
 Van groot belang is de informatievoorziening aan slachtoffers 
door politie en justitie. De huidige praktijk, zoals hierboven 
beschreven aan de hand van de Circulaire slachtofferbeleid, zal 
ingrijpend moeten veranderen. Een succesvolle invoering van de 
nieuwe wetgeving staat of valt met goede informatievers-
trekking. Maar niet alleen informatie over de formele mogelijk-
heden voldoet. Juist door nieuwe elementen, zoals de mo-
gelijkheid van voeging als benadeelde partij in de voorfase van 
de vervolging, zal het slachtoffer in staat moeten zijn zijn 
juridische positie goed in te schatten. De LOS heeft in dit 
verband voorgesteld de Circulaire slachtofferbeleid uit te 
breiden met de volgende onderwerpen: 
1.In de Circulaire slachtofferbeleid dient te worden opgenomen 

dat het Openbaar Ministerie bij de executie van de 
schadevergoedingsmaatregel alvorens over te gaan tot ten-
uitvoerlegging van vervangende hechtenis, beslag op bankte-
goeden, loon of goederen moet hebben beproefd; 

2.Het verdient aanbeveling dat een richtlijn smartegeld- 
bedragen wordt opgesteld ten behoeve van de Rechterlijke 
Macht, teneinde de toewijzing daarvan in het kader van de 
voeging als benadeelde partij te vereenvoudigen. Als voor-
beeld moge dienen de richtlijnen welke in Groot-Brittannië 
hiertoe zijn opgesteld; 

3.In de Circulaire slachtofferbeleid moet worden opgenomen, dat 
het Openbaar Ministerie zeer terughoudend moet zijn in het 
adviseren van slachtoffers, die zich in de voorfase van het 
strafproces hebben gevoegd als benadeelde partij, niet ter 
terechtzitting te verschijnen. Zulke adviezen mogen slechts 
worden verstrekt, indien vast staat dat de verdediging geen 
verweer zal voeren tegen de vordering tot schadevergoeding. 

 Een brede commissie binnen het Ministerie van Justitie stu-
deert overigens reeds op de gevolgen van de invoering van deze 
nieuwe wetgeving. 
 
 
5.Slotopmerkingen 
 
 Het recht kan de emotionele/psychische problemen niet 
oplossen, net zo min als schadevergoeding. Wel is het zo, dat 
vechten voor rechten mensen vaak helpt om een deel van de 
problematiek beter te verwerken. Het sterkt hen vaak in hun 
gevoel van eigenwaarde en weerbaarheid.28  
 In de epiloog van mijn proefschrift heb ik opgemerkt dat het 
verbeteren van de procespositie van het slachtoffer wel kan 
leiden tot verzachting van de negatieve consequenties van het 
delict, maar nooit tot het geheel wegnemen daarvan. De 
juridische benadering van deze problemen kent immers 
intrinsieke beperkingen. Gekrenkte trots, een inbreuk op de 
menselijke waardigheid, geschokt vertrouwen en andere vormen 
van mentale ontregeling of ontreddering zijn niet op geld te 



waarderen en de vereiste nazorg op die punten valt buiten de 
professionele vaardigheid van de rechtsgeleerde, al dient het 
besef daarvan - het moet met de grootst mogelijke klem te 
worden gezegd - als inspiratiebron ook voor de jurist als 
jurist niet te doven.29 
 Tenslotte: de juridische inspanning ten behoeve van slacht-
offers 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.30 Hij 
zegt daarover: "Recht, ook een door officiële instanties ge-
sanctioneerd recht, kan geen substituut 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." Uiteindelijk gaat het er om dat we het 
recht niet alleen beschouwen als een abstract stelsel van 
regels, begrippen en beginselen. Alleen dan kunnen we bijdragen 
aan een rechtvaardiger bejegening van slachtoffers van delicten 
in het strafrechtelijk systeem. 
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4.Bron: jaarlijkse enquête van de LOS onder haar leden, 1989. 

5.Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum, Minis-
terie van Justitie, Het schadebemiddelingsproject van de 
Gemeentepolitie Leiden, Den Haag, 1989. 

6.M.Junger en T.van Hecke, Schadevergoeding binnen het 
strafrecht, WODC, SDU, 's Gravenhage 1988. 

7.In het recente beleidsplan "Recht in beweging" wordt 
opgemerkt dat het Nederlandse kabinet van mening is dat 
de politie meer tijd zal moeten vrijmaken voor hulpver-
lening aan slachtoffers van misdrijven, en dat zowel 
politie als justitie méér dan voorheen schaderegelingen 
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moet bijvoorbeeld erkennen) kunnen de daarin vermelde 
strafbare feiten worden meegewogen bij het bepalen van de 
straf voor de wèl telastegelegde feiten. Voor de 
slachtoffers is voeging ad informandum bezwaarlijk, omdat 
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wijziging die in deze stand van zaken wordt aangebracht 
door het wetsontwerp 21345, dat hieronder nog zal worden 
besproken. 

15.Nederlandsche Staatscourant, 21 augustus 1990. 

16.Deze gedragsregels berusten voor een aanzienlijk deel op een 
uitspraak van de nationale Ombudsman in de bekende zaak 
Hans Kok - een arrestant die in precaire omstandigheden in 
de politiecel overleed. Zie: Nationale Ombudsman, rapport 
87/276, 30 maart 1987, Jaarverslag Nationale Ombudsman 
1987, p. 170. 
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