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1. Inleiding

1.1. In de memorie van toelichting op de Rijksbegroting 1985 heb ik
een uitvoerige beschouwing gewijd aan de positie van het slachtoffer in
het strafproces. Centraal daarin staat de stelling dat de positie van het
slachtoffer in het strafrechtelijk systeem aan een herwaardering toe is.
Deze herwaardering is mede noodzakelijk vanwege het feit dat er de
laatste jaren een groeiende belangstelling is te constateren voor de
belangen van slachtoffers van strafbare feiten. Hieruit vloeit een toene–
mende aandrang voort om de positie van het slachtoffer in het straf–
proces te versterken. Het nader te bespreken wetsvoorstel strekt hiertoe.
Het voorstel is afkomstig van de Commissie wettelijke voorzieningen
slachtoffers in het strafproces, die op 3 maart 1988 aan mij haar rapport
uitbracht. Het rapport van de commissie, in de wandeling naar haar
voorzitter de Commissie-Terwee genoemd, bestaat uit een ontwerp–
voorstel van wet tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht, het
Wetboek van Strafvordering, de Wet voorlopige regeling schadefondsge–
weldsmisdrijven en andere wetten met voorzieningen ten behoeve van
slachtoffers van strafbare feiten alsmede een ontwerp-memorie van
toelichting.

Het onderhavige wetsvoorstel is in vergaande mate gebaseerd op het
voorstel van de commissie. Ik wil hier dan ook graag van mijn erkente–
lijkheid doen blijken voor het werk dat de commissie heeft verricht.
Daaraan doet niet af dat het onderhavige ontwerp op sommige onder–
delen afwijkt van hetgeen de commissie heeft voorgesteld, mede gelet
op de gedachtenwisseling waartoe het rapport aanleiding heeft gegeven.

Het rapport is op de dag van de aanbieding reeds ter kennis gebracht
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en vervolgens ter advisering
aan verschillende instanties voorgelegd. De ontvangen adviezen van het
openbaar ministerie, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
(N.V.V.R.), de Orde van Advocaten, de Nederlandse Federatie van
Reclasseringsinstellingen (N.F.R.), de Vereniging Landelijk Overleg
Slachtofferhulp (L.O.S.), de Emancipatieraad en het Schadefonds
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Geweldsmisdrijven zijn ter kennisneming aan de leden en voor belang–
stellenden ter griffie van de Tweede Kamer neergelegd.1 Mede naar
aanleiding van de ontvangen adviezen is het ontwerp van de commissie
en de daarbij behorende concept-rnemorie van toelichting aangepast.
Indien is afgeweken van de voorstellen van de commissie, wordt deze
afwijking toegelicht.

1.2. Gedurende de afgelopen decennia is in toenemende mate
onderkend dat de positie die slachtoffers van strafbare feiten in het
Wetboek van Strafvordering innemen, niet in alle opzichten bevredigend
is. Op verzoek van de toenmalige minister van Justitie heeft in 1971 een
subcommissie van de Commissie partiële herziening strafvordering een
voorstel van wet met een daarbij behorende memorie van toelichting
over de beledigde partij uitgebracht. Inmiddels hadden echter de
Beneluxlanden het initiatief genomen de Benelux Studiecommissie voor
eenmaking van het recht te belasten met de voorbereiding van een
verdrag over deze materie. In afwachting van dit verdrag heeft de
Commissie partiële herziening strafvordering de behandeling van haar
wetsvoorstel aangehouden. Na het verschijnen van een ontwerp-verdrag
in 1977 heeft de commissie het onderwerp weer in studie genomen,
waarbij zij de inhoud van het ontwerp-verdrag heeft betrokken. Het
meest in het oog springt het voorstel in het ontwerp-verdrag om de
benadeelde partij de bevoegdheid te geven de verdachte van een misdrijf
rechtstreeks voor de strafrechter te dagvaarden, de zgn. citation directe.
Dit voorstel sluit nauw aan bij het strafprocesrechtelijk systeem van
België en Luxemburg, dat op zijn beurt weer op de Franse wetgeving is
gebaseerd. Naar Belgisch en Luxemburgs recht kan iemand die door een
strafbaar feit schade heeft geleden, op twee manieren voor zijn belangen
opkomen wanneer het openbaar ministerie niet tot vervolging overgaat:

a. Hij kan bij de rechter-commissaris beklag doen met gelijktijdige
civiele-partijstelling. Nadat de rechter-commissaris een gerechtelijk
vooronderzoek heeft ingesteld - waartoe hij na beklag verplicht is -
beslist de raadkamer of er een behandeling ter openbare terechtzitting
dient te volgen;

b. In correctionele zaken, eenvoudige misdrijven betreffende, kan hij
degene, die het strafbare feit heeft gepleegd, rechtstreeks dagvaarden
voor de strafrechter (zgn. citation directe).

In het ontwerp-verdrag zijn deze mogelijkheden opgenomen, echter
met dien verstande dat er een rechterlijke controle is ingebouwd tegen
een onberaden «citation directe». Zowel de verdachte als het openbaar
ministerie kunnen zich bij bezwaarschrift verzetten tegen zulk een
dagvaarding. Voorts is in het ontwerp-verdrag de «citation directe»
slechts mogelijk gemaakt bij misdrijven, en dan nog alleen bij misdrijven
waarop ten hoogste vijf jaar gevangenisstraf is gesteld.

In maart 1982 heeft de Commissie partiële herziening strafvordering
geadviseerd enerzijds het ontwerp-verdrag voorzover het betrekking
heeft op de «citation directe» niet te aanvaarden en anderzijds het in
1971 gereed gekomen wetsvoorstel inzake de beledigde partij opnieuw
bij haar in studie te geven. Zover is het echter niet gekomen omdat als
uitvloeisel van het regeringsbeleid om het aantal permanente externe
adviescolleges te verminderen, op 1 december 1984 de Commissie
partiële herziening strafvordering is opgeheven.

Op 20 augustus 1985 heb ik de Commissie wettelijk voorzieningen
slachtoffers in het strafproces ingesteld. Zoals vermeld heeft de
commissie op 3 maart 1988 haar rapport aan mij aangeboden, waarna
een consultatieprocedure plaatsvond.

Voor het onderhavige wetsvoorstel is het van belang de redenen
waarom het ontwerp-verdrag van de Benelux-Studiecommissie niet is
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a Right to Better Services or a Right to
Active Participation? in Criminal law in
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aanvaard, in herinnering te roepen. Eén van de belangrijkste argumenten
tegen de algehele invoering van het ontwerp-verdrag, die zowel door de
commissie als door de rechtsliteratuur naar voren zijn gebracht, is dat de
mate waarin het slachtoffer volgens het ontwerp-verdrag het verloop van
een strafzaak kan beïnvloeden op gespannen voet staat met de onpartij–
digheid van de vervolging die juist vanwege de gewenste objectiviteit
niet aan particulieren, maar aan het openbaar ministerie is opgedragen.
De min of meer unanieme conclusie over het ontwerp-verdrag was dan
ook dat het voorstel van de «citation directe» niet past in ons systeem
van strafvordering.* Gelet hierop en op het feit dat ons Wetboek van
Strafvordering, in tegenstelling tot de rechtsstelsels in de ons omrin–
gende landen die de citation directe wel kennen, het slachtoffer de
bevoegdheid toekent om zich te beklagen over het niet vervolgen van
strafbare feiten, is bij de voorbereiding van dit wetsontwerp de
mogelijkheid van een «citation directe» verder niet betrokken.**
Overigens is de bevoegdheid van het slachtoffer om zich op grond van
artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering te beklagen over het niet
of niet verder vervolgen van de verdachte bij wet van 8 november 1984
integraal herzien en verbeterd.

Alhoewel kennis is genomen van de rechtsstelsels in de ons omrin–
gende landen, is van een bespreking van deze rechtsstelsels vanwege de
principiële verschillen met ons recht afgezien. Voor een bespreking van
de rechtsstelsels in Frankrijk, België en de Bondsrepubliek Duitsland
wordt verwezen naar het proefschrift van prof. mr. M.S. Groenhuijsen,
Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het strafproces.***

1.3. Zoals hierboven reeds is geconstateerd is er de laatste jaren een
groeiende belangstelling te constateren voor de positie van slachtoffers
van delicten. Deze belangstelling is niet alleen op nationaal, maar ook op
internationaal niveau waar te nemen. Op internationaal niveau heeft deze
belangstelling inmiddels geresulteerd in het Verdrag van de Raad van
Europa van 24 november 1983 inzake de schadeloosstelling van slacht–
offers van geweldsmisdrijven (Trb. 1984, nr. 2)* en in de Aanbeveling
No. R.(85)11, eveneens van de Raad van Europa, ** luidende «The
position of the victim in the framework of criminal law and procedure»
uit 1985. Voorts hebben de Verenigde Naties de «Declaration of Basic
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power» opgesteld
die in de 41e vergadering van de Assemblèe in december 1986 met
algehele stemmen is aanvaard.

Dit verdrag en deze aanbevelingen bieden enkele uitgangspunten die
bij de opstelling van dit wetsvoorstel in acht zijn genomen. Voor zover dit
het geval is wordt de inhoud van het Verdrag en de aanbeveling van de
Raad van Europa hieronder weergegeven. Van een bespreking van de
aanbeveling van de Verenigde Naties wordt afgezien, omdat de inhoud
van deze aanbeveling voor zover deze voor het wetsvoorstel van belang
is, met de inhoud van de aanbeveling van de Raad van Europa overeen–
stemt.

Het Europees Verdrag inzake de schadeloosstelling van slachtoffers
van geweldsmisdrijven is, blijkens de considerans, gebaseerd op de
overweging dat het om redenen van billijkheid en sociale solidariteit
noodzakelijk is een regeling te treffen voor schadeloosstelling van slacht–
offers van opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven. Zo bepaalt artikel 2
van het Verdrag onder meer dat wanneer schadeloosstelling niet volledig
uit andere bron kan worden verzekerd, de staat bijdraagt aan de schade–
loosstelling van hen die ernstig lichamelijk letsel of nadeel voor hun
gezondheid hebben ondervonden als gevolg van een opzettelijk gepleegd
geweldsmisdrijf. Het verdrag verplicht de verdragsstaten dus slechts in
geval van bepaalde misdrijven, namelijk opzettelijk gepleegde gewelds–
misdrijven, ertoe - en dan niet op grond van een rechtsplicht, maar om
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redenen van billijkheid en sociale solidariteit - tegemoet te komen in de
schade. De Wet schadefonds geweldsmisdrijven berust op dezelfde
gedachte. Bij de toelichting op de voorstellen tot wijziging van deze wet,
zal hierop nader worden ingegaan.

De Aanbeveling van de Raad van Europa, luidende «The position of the
victim in the framework of criminal law and procedure» bevat aanbeve–
lingen van meer algemene aard inzake een zodanige inrichting van het
strafproces dat de belangen van slachtoffers van strafbare feiten
voldoende tot hun recht kunnen komen. Van belang is te constateren dat
volgens deze aanbeveling een belangrijke functie van het strafproces is
de belangen van het slachtoffer te waarborgen en dat de maatregelen
die hiervoor nodig zijn niet in strijd zijn met andere doeleinden van het
strafproces, maar juist tot het bereiken van deze doeleinden kunnen
bijdragen. Dit is een tweede uitgangspunt van het wetsvoorstel, zoals in
paragraaf 1.7 nader zal worden uiteengezet.

1.4. De voorstellen van de commissie beogen langs vier wegen de
positie van het slachtoffer van een delict te versterken. In de eerste
plaats door een verruiming van de mogelijkheid van de benadeelde partij
om zich terzake van haar vordering te voegen in het strafproces, in de
tweede plaats door invoering van de schadevergoedingsstraf, in de derde
plaats door opneming van een nieuwe bijzondere voorwaarde in artikel
14 c van het Wetboek van Strafrecht op grond waarvan de rechter de
veroordeelde kan verplichten een som gelds te storten in het schade–
fonds geweldsmisdrijven of ten gunste van een instelling die de belangen
van slachtoffers van strafbare feiten behartigt en tenslotte door een
verbetering van de Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmis–
drijven.

De voorstellen tot verruiming van de bevoegdheid van de benadeelde
partij om zich te voegen in het strafproces kunnen als volgt worden
samengevat.

In de eerste plaats stelt de commissie voor de limieten die het
geldende recht aan de vordering van de benadeelde partij stelt, te laten
vervallen, zodat de benadeelde partij zich met een kwantitatief
onbeperkte vordering kan voegen in het strafproces.

In de tweede plaats stelt zij voor de vordering van de benadeelde partij
in plaats van aan een kwantitatief criterium aan een kwalitatief criterium
te binden door als voorwaarde voor de ontvankelijkheid van deze
vordering te stellen dat zij eenvoudig van aard is. Hierdoor wordt
voorkomen dat de behandeling van de civiele vordering ten koste gaat
van een zorgvuldige behandeling van de strafzaak.

In de derde plaats stelt de commissie voor de benadeelde partij de
mogelijkheid te geven zich reeds in de fase van het voorbereidend
onderzoek te voegen in het strafproces. De benadeelde partij is dan niet
meer verplicht ter terechtzitting te verschijnen.

In de vierde plaats stelt zij voor de benadeelde partij de bevoegdheid
te geven haar vordering te splitsen en zich terzake van dat deel van haar
vordering dat eenvoudig te bewijzen is, te voegen, terwijl zij het recht
behoudt het restant van de vordering aan de burgerlijke rechter voor te
leggen.

Het voorstel van de commissie tot invoering van de schadevergoe–
dingsstraf ziet er als volgt uit. Voorgesteld wordt de schadevergoedings–
straf als bijkomende straf op te nemen in artikel 3, eerste lid, onderdeel
b, van het Wetboek van Strafrecht. Deze straf bestaat uit de betaling van
een som gelds door de veroordeelde aan de staat ten behoeve van
degene die zich als benadeelde partij in het strafproces heeft gevoegd.
Zij kan worden opgelegd indien de verdachte jegens de benadeelde partij
naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade. De schadevergoe–
dingsstraf kan niet hoger zijn dan de geldboete die ten hoogste voor het
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strafbare feit kan worden opgelegd en niet lager dan het algemene
minimum van f 5, dat voor de geldboete geldt. Bij de oplegging van deze
straf houdt de rechter rekening met de draagkracht van de verdachte.
Het openbaar ministerie is belast met de tenuitvoerlegging van deze
straf. Voor het geval dat niet aan de als straf opgelegde schadevergoe–
dingsverplichting wordt voldaan, beschikt het openbaar ministerie over
de bevoegdheid om als uiterste dwangmiddel hechtenis toe te passen.

1.5. De adviezen over de voorstellen van de commissie, die, zoals
gesteld, ter inzage zijn gelegd bij de griffie van de Tweede Kamer,
hebben gemeen dat zij een verbetering van de positie van het slachtoffer
in het strafproces onderschrijven. De voorstellen van de commissie tot
verruiming van de voegingsprocedure, tot het opnemen van de nieuwe
bijzondere voorwaarde in artikel 14c Sr. en tot verbetering van de Wet
voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven, worden dan ook op
hoofdlijnen ondersteund.

Het voorstel tot invoering van de schadevergoedingsstraf is echter
omstreden. De kritiek op dit voorstel is voornamelijk dogmatisch van
aard. De schadevergoedingsstraf is volgens deze critici geen straf, omdat
de verplichting tot schadevergoeding rechtstreeks uit de wet voortvloeit.
Het element van leedtoevoeging, dat zo typerend is voor straffen,
ontbreekt. Nauw verband hiermee houdt een tweede punt van kritiek op
de schadevergoedingsstraf, dat eveneens dogmatisch van aard is. Deze
kritiek richt zich op het tweeslachtige karakter van de voorgestelde straf,
hetgeen een gevolg is van de civiele en strafrechtelijke componenten
waaruit deze straf is opgebouwd. Zo vinden deze critici het voorstel om
enerzijds als grondslag van de schadevergoedingsstraf te kiezen voor de
civielrechtelijke aansprakelijkheid, en anderzijds de hoogte van deze straf
te relateren aan de ernst van het feit, de verwijtbaarheid van het gedrag
en de draagkracht van de verdachte, bezwaarlijk.

Naar aanleiding van deze kritiek heb ik het voorstel tot invoering van
de schadevergoedingsstraf grondig heroverwogen en ben, mede aan de
hand van een suggestie van de Nederlandse Vereniging voor Recht–
spraak, tot de conclusie gekomen dat er goede argumenten zijn om de
schadevergoedingsverplichting niet als straf, maar als maatregel aan te
merken. In de sfeer van de vermogenssancties is het belangrijkste
verschil tussen de vermogensstraf en de vermogensmaatregel, dat met
de straf beoogd wordt aan de dader vanwege zijn gedrag en zijn schuld
daaraan leed toe te voegen. Een toevoeging waarop een maatregel, zoals
bijvoorbeeld de teruggave van het wederrechtelijk genoten voordeel (art.
36e Sr), niet primair is gericht. De vermogensmaatregelen zijn in eerste
instantie gericht op de bescherming van de maatschappij (onttrekking
aan het verkeer, art. 36b Sr.) of het herstel van een rechtmatige
toestand, (ontneming van het wederrechtelijk genoten voordeel). Gelet
op deze verschillen in rechtskarakter tussen de vermogensstraffen– en
maatregelen ligt het meer in de rede de schadevergoedingsverplichting
als een maatregel en niet als een straf aan te merken. De schadevergoe–
dingsplicht is primair gericht op het herstel van de rechtmatige toestand
en voegt, zoals in de adviezen wordt geconstateerd, geen extra leed aan
de dader toe. Dit laat echter onverlet dat de schadevergoedingsmaat–
regel een strafrechtelijke sanctie is die, zoals hierna zal worden uiteen–
gezet, voldoet aan de doeleinden van het strafrecht. Het verschil met een
straf is echter dat de veroordeelde een verplichting wordt opgelegd,
waaraan hij reeds uit andere hoofde behoort te voldoen. De maatregel
voegt derhalve geen extra leed toe.

Door de schadevergoedingsplicht aan te merken als maatregel wordt
voorts in belangrijke mate tegemoet gekomen aan de kritiek op het
tweeslachtige karakter van de schadevergoedingsstraf. Het karakter van
de maatregel brengt met zich mee dat deze niet, zoals de schadevergoe–
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dingsstraf, gerelateerd behoeft te worden aan de ernst van het feit, de
verwijtbaarheid van het gedrag en de draagkracht van de verdachte.
Voorwaarde voor oplegging van de schadevergoedingsmaatregel is dat
de verdachte civielrechtelijk aansprakelijk is voor de schade. De omvang
van de schade is voorts beslissend voor de hoogte van de maatregel.
Voor het aanmerken van de schadevergoedingsverplichting als maatregel
in plaats van als straf, pleit dan ook dat de rechter in zijn strafoplegging
duidelijk tot uitdrukking kan brengen waaruit de straf, bestaande uit
bijvoorbeeld een geldboete, bestaat en waaruit de schadevergoedings–
verplichting. Bij de schadevergoedingsstraf vallen straf en schadever–
goeding samen, waardoor dit onderscheid minder duidelijk is te maken.

Overigens acht ik het in het belang van de rechtszekerheid en rechts–
gelijkheid dat het aantal hoofd– en bijkomende straffen niet te veel wordt
uitgebreid waardoor de overzichtelijkheid en de onderlinge rangorde
gevaar zouden kunnen gaan lopen

1.6. Het onderhavige wetsvoorstel moet worden geplaatst in een
ontwikkeiing die de laatste decennia is waar te nemen en waaruit een
sterkere oriëntatie van het strafrecht op het slachtoffer blijkt. Enkele
voorbeelden van deze ontwikkeling zijn in de eerste plaats de vermelding
in artikel 14c, tweede lid, onder 1° van het Wetboek van Strafrecht van
de vergoeding van de schade als bijzondere voorwaarde bij een
voorwaardelijke veroordeling. In de tweede plaats kan worden gewezen
op artikel 8, onder c, van de Wet op de economische delicten, waarin als
maatregel is opgenomen de verplichting tot het weer goed maken van de
gevolgen van het strafbare feit. Deze maatregel vertoont gelijkenis met
het onderhavige voorstel tot invoering van de schadevergoedingsmaat–
regel. Het is overigens niet voor de eerste keer dat wordt voorgesteld om
het sanctiepakket van het commune strafrecht aan te vullen met een
sanctie die eerst in het economisch strafrecht werd geïntroduceerd. Een
voorbeeld hiervan is de maatregel tot het ontnemen van het wederrech–
telijk genoten voordeel (art. 36e Sr).

In de derde plaats kan worden gewezen op de Wet vermogenssancties
van 31 maart 1983 die het openbaar ministerie de bevoegdheid geeft als
voorwaarde bij een transactie te stellen dat de door het strafbare feit
veroorzaakte schade geheel of gedeeltelijk wordt vergoed (art. 74,
tweede lid, onder e Sr.).

In de vierde plaats is bij wet van 8 november 1984 de regeling van
artikel 12 Sv. inzake het beklag over het niet vervolgen van strafbare
feiten integraal herzien en is hierdoor de positie van het slachtoffer als
belanghebbende bij een strafrechtelijke vervolging van de verdachte in
niet onbelangrijke mate verbeterd.

Tenslotte mag niet worden vergeten dat in 1976 het schadefonds
geweldsmisdrijven is ingesteld.

Bij deze ontwikkeling moet echter worden opgemerkt dat deze nieuwe
wetgeving, voor zover zij beoogt binnen het strafproces de mogelijk–
heden van schadevergoeding aan het slachtoffer te verbeteren, niet altijd
het gewenste effect heeft gesorteerd. Zo blijkt uit het onderzoek van M.
Junger en T. van Hecke, Schadevergoeding binnen het strafrecht, dat
slechts in 3,2% van de onderzochte gevallen schadevergoeding als
bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling is
toegepast.*

Behalve uit deze ontwikkeling van de wetgeving blijkt ook uit een
aantal concrete beleidsmaatregelen die in de afgelopen jaren zijn
genomen dat er binnen het strafproces meer aandacht is voor de
belangen van slachtoffers. Centraal in het beleid staan de richtlijnen van
1 april 1987 voor de politie en het openbaar ministerie inzake de
bejegening van slachtoffers van misdrijven." Op het beleid zal hier
verder niet worden ingegaan. Verwezen wordt naar de toelichting op de
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begroting van mijn departement waarin elk jaar een overzicht wordt
gegeven van de meest relevante gebeurtenissen op dit terrein.

1.7. De voorstellen tot verruiming van de voegingsprocedure en tot
invoering van de schadevergoedingsmaatregel hebben gemeen dat zij de
mogelijkheid creëren in het kader van het strafproces meer aandacht te
besteden aan schadevergoeding. De erkenning van het belang van
schadevergoeding in het kader van het strafproces berust op overwe–
gingen van verschillende aard.

De meest voor de hand liggende reden om in de reactie op het
strafbare feit meer aandacht te besteden aan schadevergoeding is dat
het delict primair een inbreuk vormt op een concreet belang van het
slachtoffer. Van de reactie op het delict mag dan ook worden verwacht
dat zij hiermee rekening houdt en tot uitdrukking brengt dat aan dit
geschonden belang aandacht is besteed.

Een andere overweging die aan de voorstellen ten grondslag ligt, is dat
schadevergoeding de vredemakende functie van het strafproces kan
versterken. Deze functie van het strafproces komt meer tot haar recht als
in de reactie op het delict niet voorbij wordt gegaan aan het in concreto
geschonden particuliere belang, maar hieraan juist aandacht wordt
besteed. Een voor de criminaliteitsbestrijding niet onbelangrijk neven–
gevolg hiervan is dat aangenomen mag worden dat als gevolg van het
feit dat in het strafproces meer aandacht wordt besteed aan het belang
van de schadevergoeding de aangifte-bereidheid van slachtoffers zal
stijgen.

Tenslotte kan in navolging van mr. G.E. Langemeijer* op meer theore–
tisch niveau worden gewezen op de samenloop tussen de doeleinden van
het strafrecht en die van schadevergoeding. Een van de doeleinden van
het strafrecht is de speciale preventie. De verplichting van de dader om
de door hem aangerichte schade te vergoeden verscherpt in de eerste
plaats het bewustzijn van de dader te moeten instaan voor de gevolgen
van zijn handelen, hetgeen een eerste voorwaarde is voor de resociali–
sering van de delinkwent. Schadevergoeding kan dan ook een speciaal
preventieve functie vervullen. Daarnaast kan schadevergoeding een
generaal-preventieve functie vervullen. De verplichting de schade te
vergoeden die door de overtreding van een strafbepaling is ontstaan, kan
het respect voor de belangen die door de strafbepaling worden
beschermd, doen toenemen. Een andere doelstelling van het strafrecht is
vergelding. Eveneens in navolging van mr. Langemeijer kan worden
gesteld dat indien het volgen van leed op schuld een eis van gerech–
tigheid is, de gerechtigheid toch zeker eist, dat het leed, dat een ander
schuldeloos door het strafbare feit lijdt, op de schuldige wordt
afgewenteld.

Tenslotte kan de schadevergoeding ook een bijdrage leveren aan de
confliktoplossing, eveneens een doelstelling van het strafrecht. Door
schadevergoeding kunnen gevoelens van kwetsing of wrok bij het slacht–
offer worden getemperd.*

Mede op grond van deze overwegingen wordt in het wetsontwerp
voorgesteld de voegingsprocedure te versoepelen en de schadevergoe–
dingsverplichting als een nieuwe maatregel in het Wetboek van Straf–
recht te introduceren. Gelet op deze verruiming van de mogelijkheden
van het slachtoffer om via het strafproces zijn schade op de dader te
verhalen, mag van hem worden verwacht dat hij eerst van deze mogelijk–
heden gebruik maakt alvorens een beroep te doen op het schadefonds
geweldsmisdrijven. Een gevolg van deze voorstellen is dan ook dat het
aanvullende karakter van het schadefonds, zoals dat in artikel 6 van de
Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven is neergelegd,
beter tot zijn recht komt.
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1.8. In de voorgaande paragraaf is ingegaan op hetgeen de voorstellen
uit het wetsvoorstel gemeen hebben, namelijk een verbetering van de
mogelijkheden van het slachtoffer om via het strafproces zijn schade te
verhalen. Alvorens deze voorstellen nader toe te lichten is het voor een
juiste beoordeling van de wijze waarop deze voorstellen zijn uitgewerkt
van belang de verschillen tussen de voorstellen in het oog te houden,
alsmede hun onderlinge verhouding. Zo wijs ik er op dat het voorstel tot
verruiming van de voegingsprocedure geheel los staat van het voorstel
tot invoering van de schadevergoedingsmaatregel. De voegingspro–
cedure is een procedure waarlangs de benadeelde partij binnen het straf–
proces over een zuiver civielrechtelijk geschil een beslissing van de
rechter kan afdwingen. Deze procedure berust, zoals hierna nog zal
blijken, op zuiver proces-economische overwegingen. De schadevergoe–
dingsmaatregel daarentegen is een sanctie. De rechter kan deze sanctie,
binnen de grenzen die het materiële strafrecht stelt, naar eigen
goeddunken toepassen.

Zoals uit paragraaf 3.2 van deze memorie zal blijken is het slachtoffer
over het algemeen meer gebaat bij de oplegging van de schadevergoe–
dingsmaatregel dan, in geval het zich als benadeelde partij heeft
gevoegd, de toewijzing van haar civiele vordering. Overwogen is dan ook
om de invoering van de schadevergoedingsmaatregel vergezeld te doen
gaan van het voorstel tot afschaffing van de voegingsprocedure. Hiervan
is afgezien. Zoals uit het volgende hoofdstuk (paragraaf 2.1) zal blijken,
zijn er goede redenen om het slachtoffer de mogelijkheid te geven
binnen het strafproces zijn schade op de dader te verhalen. De invoering
van de schadevergoedingsmaatregel doet aan de legitimatie van de
voegingsprocedure niet af. Daarbij komt dat de voegingsprocedure ten
opzichte van de schadevergoedingsmaatregel voordelen voor het slacht–
offer heeft. Zo ligt bij de voegingsprocedure het initiatief bij het slacht–
offer. Deze procedure biedt het slachtoffer als benadeelde partij een
eigen positie in het strafproces waaraan zekere rechten en bevoegd–
heden zijn verbonden met behulp waarvan zij haar vordering kan staven.
De schadevergoedingsmaatregel is een sanctie waarvan het slachtoffer
«slechts» begunstigde kan zijn. In die hoedanigheid komen hem niet de
rechten en bevoegdheden toe van de benadeelde partij.

Gelet op het voorgaande heb ik gemeend de voegingsprocedure naast
de introductie van de schadevergoedingsmaatregel te moeten
handhaven.

De rechter die moet beslissen over een vordering van de benadeelde
partij heeft, indien hij de vordering gegrond acht, de keuze tussen de
toewijzing van de vordering of de oplegging van de schadevergoedings–
maatregel. Het wetsvoorstel laat hem in dit opzicht geheel vrij.

2. De voeging als benadeelde partij

2.1. Zoals reeds is opgemerkt voorziet het wetsvoorstel in een
verruiming van de mogelijkheden van de benadeelde partij zich terzake
van haar vordering tot schadevergoeding te voegen in het strafproces.
Alvorens nader op deze voorstellen in te gaan is het van belang stil te
staan bij de omstandigheden waaraan de voegingsprocedure haar
bestaansrecht ontleent en bij de argumenten die pleiten voor een verbe–
tering van deze procedure. Deze factoren zijn namelijk mede bepalend
voor de reikwijdte van de voorstellen.

Zoals prof. mr. M.S. Groenhuijsen in zijn eerder vermelde dissertatie
Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het strafgeding (blz.
298/299) constateert, ontleent de voegingsprocedure haar bestaans–
recht aan twee omstandigheden. In de eerste plaats is een gegeven dat
de overheid een strafproces voert waarbij zowel de dader als het slacht–
offer zijn betrokken en waarin het feitencomplex centraal staat dat
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aanleiding heeft gegeven tot de strafvordering en de civiele vordering.
De voegingsprocedure maakt van dit gegeven gebruik door het slacht–
offer de mogelijkheid te bieden zijn vordering binnen dit proces geldend
te maken. Zodoende wordt voorkomen dat twee partijen structureel
worden betrokken in twee verschillende procedures ter vaststelling van
de rechtsgevolgen van één voorval.

De tweede omstandigheid waaraan de voegingsprocedure haar
bestaansrecht ontleent, is het feit dat de gedraging die in het strafproces
aan de orde wordt gesteld in eerste instantie een inbreuk heeft gemaakt
op de belangen van het slachtoffer. Er is dan ook een goede reden om
hem - waar mogelijk - binnen het strafproces de gelegenheid te bieden
zijn civiele vordering te innen.

Gegeven deze omstandigheden pleiten de volgende argumenten voor
een verbetering van deze procedure.

In de eerste plaats biedt de voegingsprocedure de benadeelde partij
de gelegenheid op eenvoudige wijze een executoriale titel te verkrijgen
voor haar vordering tot schadevergoeding op de dader. In vergelijking
met de civiele procedure is deze rechtsgang in het algemeen eenvoudig
en goedkoop. Daarbij biedt zij de benadeelde partij de mogelijkheid
éérder een executoriale titel te verkrijgen; temeer daar veelal het straf–
vonnis wordt afgewacht voordat een vordering bij de burgerlijke rechter
aanhangig wordt gemaakt (artikel 188 Rv).

In de tweede plaats levert de voegingsprocedure alle betrokkenen een
besparing van tijd en kosten op. De voegingsprocedure biedt immers de
mogelijkheid dat twee vorderingen in èén zaak worden afgedaan.

Tenslotte voorkomt de voegingsprocedure complicaties in verband met
de relatieve rechterlijke competentie. Een strafzaak wordt meestal
berecht door de rechter binnen wiens rechtsgebied het feit is begaan,
terwijl het burgerlijk geding doorgaans wordt gevoerd voor de rechter
van de woonplaats van de gedaagde. Deze verschillende competentiebe–
palingen leiden in de praktijk tot ongelukkige situaties in gevallen waarin
het delict in een ander arrondissement is gepleegd dan waarin de
woonplaats van de verdachte zich bevindt. De mogelijkheid van een
voeging van de vorderingen komt aan de problemen die uit deze situatie
voortvloeien, tegemoet en is bovendien kostenbesparend.

2.2. Het wetsvoorstel stelt voor de limieten die het geldende recht stelt
aan de vordering van de beledigde partij te schrappen. Volgens de
artikelen 44 en 56 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie kan de
beledigde partij zich met haar vordering van maximaal f 1 500 voegen
voor de rechtbank en maximaal f600 voor het kantongerecht. Als gevolg
van het voorstel kan de benadeelde partij zich met een onbeperkt hoge
vordering voegen in het strafproces. Met dit voorstel wordt een
belangrijk knelpunt in de huidige voegingsregeling opgelost. Tevens
wordt hiermee gehoor gegeven aan de wens van de Tweede Kamer die
zich bij gelegenheid van de behandeling van het beleidsplan Samen–
leving en criminaliteit op 2 september 1985 in een motie van het lid
Evenhuis-Van Essen* heeft uitgesproken voor een substantiële verhoging
van de limieten. De beperking die het huidige recht stelt aan de hoogte
van de vordering van de beledigde partij wordt doorgaans verdedigd met
een verwijzing naar het accessoire karakter van deze vorderïng. De
civiele vordering is ondergeschikt aan de strafvordering, zodat de behan–
deling ervan niet ten koste mag gaan van een zorgvuldige behandeling
van de strafzaak. Zoals uit de hiervoor beschreven legitimatie van de
voegingsprocedure blijkt onderschrijf ik het accessoire karakter van de
vordering van de benadeelde partij ook thans nog. Het stellen van een
limiet aan de hoogte van de vordering beschouw ik echter niet als de

1984-1985, 18 995, 18 996, 19070 nr 11 <>an9ewezen weg om het gevaar te voorkomen dat de behandeling van
de vordermg van de benadeelde partij de behandeling van de strafzaak
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gaat overschaduwen. Een dergelijke limitering veronderstelt namelijk dat
er een correlatie is tussen de hoogte van de vordering en de complexiteit
van het geschil. Dat is lang niet altijd het geval. De complexiteit van het
geschil is veelal van geheel andere factoren afhankelijk dan van de
hoogte van de vordering. Zo maakt het voor het bewijs van de door een
tasjesroof veroorzaakte schade in het algemeen weinig verschil of het
tasje honderdduizend gulden of slechts tien gulden bevatte. Hieruit volgt
dat elke limiet die aan de vordering van de benadeelde partij wordt
gesteld, arbitrair is en ten onrechte de indruk wekt dat vorderingen
beneden deze grens eenvoudig zijn. Verhoging van de limieten - een
mogelijkheid die door de werkgroep-Vaillant is aanbevolen en waarmee
eveneens in belangrijke mate tegemoet zou worden gekomen aan een
van de knelpunten van de huidige regeling - wijs ik dan ook op grond van
deze overwegingen af. Het zou onbevredigend zijn wanneer de
benaseelde partij in op zichzelf eenvoudige schadegevallen, die boven
een te stellen grens zouden liggen, geen gebruik zou kunnen maken van
de voegingsprocedure.

Een tweede argument tegen een kwantitatieve limitering van de
vordering van de benadeelde partij is dat er binnen het strafproces thans
reeds verscheidene mogelijkheden zijn om schadeloosstellingen tussen
de dader en het slachtoffer te regelen, ongeacht de hoogte van de
schade. Zo kan een dader zowel bij transactie (artt. 74 e.v. Sr.) als bij
voorwaardelijke veroordeling (artikel 14a e.v. Sr.) worden gedwongen de
schade te vergoeden, zonder dat hierbij de hoogte van de schade een rol
speelt. Gelet op deze mogelijkheden die beide dateren van na de
totstandkoming van de voegingsprocedure, is er geen reden meer de
hoogte van de schade in het kader van de voeging prohibitief te laten
zijn.

Tenslotte is een meer praktisch bezwaar van een kwantitatieve
limitering dat het wettelijk vaststellen van een limiet, bijvoorbeeld op een
bedrag van f 10000, bij de beoordeling van met name vorderingen tot
immateriële schadevergoeding kan leiden tot de neiging dit bedrag als
het maximumbedrag voor smartegeld te beschouwen en toe te kennen
bedragen te beperken tot percentages van dit bedrag, ook in gevallen
waarin de immateriële schade in feite veel hoger is. Bij de toepassing
van de Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven is deze
neiging reeds waar te nemen.

Als bezwaar tegen de toelating van de benadeelde partij in het straf–
proces ongeacht de hoogte van haar vordering, wordt wel aangevoerd
dat de procespositie van de verdachte in het gedrang komt. Om er in een
strafzaak beter van af te komen, zou deze wellicht geneigd zijn zich
minder afwijzend tegenover de civiele vordering op te stellen. De druk
die van een gecombineerde behandeling van de civiele vordering met de
strafzaak op de verdachte uitgaat, zou toenemen naar mate de
benadeelde partij zich voor hogere bedragen in het strafproces kan
voegen.

Tegen deze voorstelling van zaken kan echter in de eerste plaats
worden aangevoerd dat zij berust op een te generaliserende redenering
omtrent de wijze waarop de verdachte zich in de strafzaak zal gedragen.
Uiteraard dient de rechter erop bedacht te zijn dat de verdachte zich in
zijn opstelling met betrekking tot de tegen hem ingestelde civiele
vordering kan laten leiden door zijn positie in de strafzaak. Hij zal
hiermee zowel bij de strafoplegging als bij de beoordeling van de
vorderïng van de benadeelde partij rekening moeten houden.

Een ander argument tegen een kwantitatief onbeperkte voegingsmoge–
lijkheid is dat de bestaande voegingsprocedure de beledigde partij geen
zelfstandige beroepsmogelijkheid toekent. Duidelijk is dat het voorstel
voor een kwantitatief onbeperkte voegingsmogelijkheid de behoefte van
de benadeelde partij aan een partiële appelmogelijkheid sterk vergroot.
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Het wetsvoorstel ondervangt echter in belangrijke mate dit bezwaar door
als voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de vordering van de
benadeelde partij te stellen dat zij eenvoudig van aard is. Deze
voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de benadeelde partij wordt in
de volgende paragraaf nader toegelicht.

2.3. Zoals in de voorafgaande paragraaf uiteen is gezet, zijn er geen
overtuigende argumenten om de limieten die aan de civiele vordering zijn
gesteld te handhaven. Dit neemt niet weg dat het doel dat met deze
limitering wordt beoogd, namelijk het accessoire karakter van de
vordering te waarborgen, wordt onderschreven. Dit oogmerk kan echter
beter worden bereikt door de vordering te onderwerpen aan een kwali–
tatief criterium in plaats van aan een kwantitatief criterium. Het
wetsvoorstel bevat derhalve in artikel 361, derde lid, de bepaling dat de
rechter bevoegd is vorderingen die niet van zo eenvoudige aard zijn dat
zij zich lenen voor behandeling in het strafgeding, niet-ontvankelijk te
verklaren. Op grond van deze bepaling kan de rechter complexe civiele
vorderingen geheel of ten dele uit het strafproces weren. Hierbij moet
worden gedacht aan vorderingen die worden betwist en alleen door een
grondig onderzoek met behulp van getuigen en deskundigen kunnen
worden beoordeeld. De strafrechter kan zich op grond van deze bepaling
beperken tot beslissingen over vorderingen waarover volstrekte duide–
lijkheid bestaat of waarover de gewenste duidelijkheid op eenvoudige
wijze kan worden verkregen. Op deze wijze wordt het accessoire karakter
van de vordering gewaarborgd en wordt voorkomen dat de behandeling
van de vordering van de benadeelde partij een te belangrijke plaats in het
strafproces inneemt.

Bij de formulering van het criterium op grond waarvan de rechter de
vordering van de benadeelde partij niet ontvankelijk kan verklaren, is
aansluiting gezocht bij artikel 369 van het Wetboek van Strafvordering.
Dit artikel beperkt de bevoegdheid van de politierechter tot zaken van
eenvoudige aard, bepaaldelijk ook ten aanzien van het bewijs en de
toepassing van de wet.

De formulering van dit criterium luistert in zoverre nauw dat
voorkomen moet worden dat het de verdachte een aanknopingspunt
biedt om door chicanes het vorderingsrecht van de gelaedeerde te
frustreren.

Het voorgestelde criterium biedt de verdachte hiertoe nauwelijks
gelegenheid.

2.4. Het wetsvoorstel geeft in artikel 51a aan wie zich als benadeelde
partij in het strafproces kunnen voegen. Volgens dit artikel kan degene
die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit zich
terzake van zijn vordering voegen in het strafproces. Deze omschrijving
is ontleend aan het arrest van de Hoge Raad van 5 oktober 1965, N.J.
1966, 292, waarin de Hoge Raad een verzekeraar die de schade aan de
benadeelde had vergoed en daarmee ingevolge artikel 284 van het
Wetboek van Koophandel in alle rechten van de benadeelde terzake van
die schade was gesubrogeerd, niet-ontvankelijk verklaarde als beledigde
partij, omdat de verzekeraar geen rechtstreekse schade had geleden
door het strafbare feit.

Van rechtstreekse schade is sprake indien iemand is getroffen in een
belang dat door de overtreden strafbepaling wordt beschermd. In het
algemeen beschermen strafbepalingen niet het belang van rechtsop–
volgers noch dat van derde belanghebbenden, zodat doorgaans alleen
het slachtoffer zelf zich als benadeelde partij kan voegen in het straf–
proces. Als voorbeeld kan worden gewezen op artikel 287 van het
Wetboek van Strafrecht inzake doodslag dat bescherming beoogt te
bieden aan degene die van het leven wordt beroofd, maar niet aan diens
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nabestaanden. De nabestaande van het slachtoffer beschikt, evenmin als
degene die krachtens cessie of subrogatie in de rechten van het slacht–
offer treedt, over de bevoegdheid zich te voegen in het strafproces.

Het wetsvoorstel brengt in dit opzicht geen wijziging in de bestaande
situatie. Een uitbreiding van de kring van voegingsgerechtigden tot de
rechtsopvolgers van de benadeelde partij is moeilijk te verenigen met het
bestaansrecht van de voegingsprocedure, zoals beschreven in paragraaf
2.1 van deze memorie van toelichting. De positie van de rechtsopvolger
van de benadeelde partij is een geheel andere dan die van de
benadeelde partij. In de eerste plaats is de rechtsopvolger van de
benadeelde partij niet, zoals de benadeelde partij, rechtstreeks betrokken
bij de strafzaak. Het argument dat aan de voegingsprocedure ten
grondslag ligt, namelijk dat voorkomen moet worden dat dader en slacht–
offer worden betrokken bij twee verschillende procedures ter vaststelling
van de rechtsgevolgen van één voorval gaat voor hem dan ook niet op.

In de tweede plaats is van belang dat het strafbare feit terzake
waarvan een strafvervolging is ingesteld geen inbreuk heeft gemaakt op
zijn belangen, maar op die van zijn voorganger. De overweging die aan
de voegingsprocedure ten grondslag ligt, namelijk dat het strafbare feit
in eerste instantie een inbreuk heeft gemaakt op de belangen van het
slachtoffer, en er dus een goede reden is om hem - waar mogelijk -
binnen het strafproces de gelegenheid te bieden zijn civiele vordering te
innen, gaat dus niet voor de rechtsopvolger op.

Tenslotte is een meer praktisch argument gelegen in de omstandigheid
dat de overgrote meerderheid van de rechtsopvolgers van de benadeelde
partij bestaat uit verzekeringsmaatschappijen die voldoende zijn
toegerust tot en zelfs gespecialiseerd in het voeren van schadevergoe–
dingsakties zodat het openstellen van deze faciliteit voor hen geen hoge
urgentie heeft.

2.5. Het wetsvoorstel laat in artikel 51 a Sv de mogelijkheid open dat
de benadeelde partij zich terzake van een deel van haar vordering tot
schadevergoeding voegt in het strafproces. Het is dus mogelijk dat de
benadeelde partij haar vordering splitst en zich terzake van dat deel van
haar vordering voegt dat eenvoudig te bewijzen is, terwijl zij zich het
recht voorbehoudt het restant van haar vordering aan de burgerlijke
rechter voor te leggen.

Naar geldend recht beschikt de beledigde partij niet over deze
bevoegdheid. Uit het arrest van de Hoge Raad van 20 oktober 1941, N.J.
1942, 59, vloeit voort dat de beledigde partij die een hogere schade
heeft geleden dan het bedrag waarvoor voeging is toegestaan, haar
vordering in het strafproces mag beperken tot deze maximale som, maar
zich daarbij niet het recht mag voorbehouden om het restant van de
vordering alsnog bij de burgerlijke rechter te vorderen. Het voorstel, dat
overigens ook wordt aanbevolen door de werkgroep-Vaillant, bevat in dit
opzicht een verruiming van de bevoegdheden van de benadeelde partij.
De benadeelde partij zal van deze bevoegdheid gebruik kunnen maken
als zij er niet geheel van overtuigd is dat haar vordering in zijn geheel zal
worden toegewezen. In dat geval zal zij zich slechts terzake van dat deel
van haar vordering voegen, dat eenvoudig te bewijzen is, terwijl zij het
restant van de vordering bij de burgerlijke rechter zal aanbrengen. Zij
ontloopt zodoende het risico dat de strafrechter een deel van haar
vordering afwijst, met als gevolg dat zij terzake van dat deel van haar
vordering niet meer door de burgerlijke rechter zal worden ontvangen.
Overigens laat het wetsvoorstel ook de mogelijkheid open dat de rechter
de door de benadeelde partij ingestelde vordering ten dele als onvol–
doende eenvoudig niet ontvankelijk verklaart, waarna dit deel bij de
burgerlijke rechter kan worden aangebracht.
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Als bezwaar zou tegen deze voorstellen kunnen worden aangevoerd
dat zij de mogelijkheid openen van tegenstrijdige rechterlijke uitspraken.
Denkbaar is immers dat de strafrechter en de burgerlijke rechter een
beslissing moeten nemen over de gegrondheid van dezelfde vordering.
Hier staat echter tegenover dat de benadeelde partij op grond van het
voorgestelde artikel 361, derde lid, Sv. in het strafproces alleen ontvan–
kelijk is indien haar vordering eenvoudig van aard is, zodat de kans op
een verschil in opvatting over de grondslag van de vordering en daarmee
van tegenstrijdige rechterlijke uitspraken niet groot moet worden geacht.

Het wetsvoorstel opent niet de mogelijkheid dat de benadeelde partij
wier vordering door de strafrechter is ontzegd, haar vordering opnieuw
voorlegt aan de burgerlijke rechter. Een dergelijke herkansing voor de
benadeelde partij zou niet passen in het systeem van ons rechtsstelsel.

Evenmin verschaft het wetsvoorstel de benadeelde partij zelfstandig
een rechtsmiddel tegen het op haar betrekking hebbende deel van het
vonnis van de strafrechter. Het wetsvoorstel stelt, zoals hiervoor is
besproken, als voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de vordering van
de benadeelde partij dat zij eenvoudig van aard is. Aangenomen mag
worden dat veel betwistbare vorderingen van de benadeelde partij op
grond van dit criterium niet ontvankelijk zullen worden verklaard.
Eveneens zullen vorderingen van de benadeelde partij op grond van het
voorgestelde artikel 361, tweede lid, niet ontvankelijk worden verklaard
omdat de verdachte wordt vrijgesproken of ontslagen van rechtsver–
volging. In deze gevallen beschikt de benadeelde partij over de
bevoegdheid haar vordering alsnog bij de civiele rechter aanhangig te
maken. Het feit dat zij tegen deze beslissingen geen beroep kan instellen,
kan niet van doorslaggevende betekenis zijn. In de overige gevallen
waarin de vordering van de benadeelde partij eenvoudig van aard is, mag
worden aangenomen dat de beslissing dienaangaande doorgaans niet
sterk omstreden zal zijn.

Nog afgezien van het voorgaande, kan op de volgende bezwaren van
een zelfstandig rechtsmiddel voor de benadeelde partij worden gewezen.
In de eerste plaats zou een zelfstandige beroepsmogelijkheid voor de
benadeelde partij de samenhang tussen de strafzaak en de civiele zaak
doorbreken. De rechter zal bij de straftoemeting doorgaans rekening
houden met de zwaarte van de schadeloosstelling, waartoe hij de
verdachte veroordeelt, bijvoorbeeld door hem bij veroordeling tot een
hoge schadevergoeding een lichtere geldboete of een minder zware
vrijheidsstraf op te leggen dan hij anders gedaan zou hebben. Door de
benadeelde partij de bevoegdheid te geven zelfstandig in de schadever–
goedingszaak hoger beroep in te stellen zou deze samenhang worden
doorbroken.

Een tweede bezwaar van een zelfstandige beroepsmogelijkheid is
eveneens gelegen in de verwevenheid tussen de strafzaak en de civiele
zaak. Volgens het voorgestelde artikel 361, tweede lid, is de ontvanke–
lijkheid van de vordering van de benadeelde partij afhankelijk van de
uitkomst in de strafzaak. Bij een door de benadeelde partij zelfstandig
ingesteld hoger beroep zou derhalve allereerst moeten worden nagegaan
of zij in eerste aanleg terecht ontvankelijk is verklaard, hetgeen zou
betekenen dat omwille van de civiele vordering de strafzaak opnieuw zou
moeten worden onderzocht, terwijl de verdachte en het openbaar minis–
terie in de beslissing over de strafzaak hebben berust. Dit zou in strijd
zijn met het accessoire karakter van de civiele vordering. De mogelijkheid
om dan de rechter in hoger beroep de bevoegdheid te ontzeggen om de
ontvankelijkheid van de vordering te onderzoeken moet worden
afgewezen op grond van de overweging dat het geen aanbeveling
verdient een appelrechter te binden aan een uitspraak van een lagere
rechter over de ontvankelijkheid van de vordering.
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2.6. Het wetsvoorstel omschrijft in artikel 51 b het moment en de wijze
waarop de voeging als benadeelde partij plaatsvindt. Volgens het huidige
artikel 332, tweede lid, vindt de voeging plaats ter terechtzitting door
een opgave van de vordering voordat de officier van justitie zijn requi–
sitoir heeft gehouden. Het eerste lid van artikel 51 b opent de
mogelijkheid dat de benadeelde partij zich reeds in de fase van het
voorbereidend onderzoek voegt. De voeging geschiedt in deze fase door
een schriftelijke opgave van de vordering en van de gronden waarop
deze berust bij de officier van justitie die met de vervolging van het
strafbare feit is belast. Evenmin als in de huidige regeling is de voeging
van de benadeelde partij aan formele eisen gebonden. De regeling sluit
aan bij de thans bestaande praktijk waarbij het slachtoffer van een
misdrijf ingevolge de richtlijnen van de procureurs-generaal bij de
gerechtshoven inzake de bejegening van slachtoffers van misdrijven*
bericht krijgt van de behandelend officier van justitie op het moment dat
de strafzaak ten parkette wordt ingeschreven. Deze richtlijnen zijn niet
integraal overgenomen in dit wetsontwerp. In beginsel hebben alleen die
beslissingen van het openbaar ministerie waaraan rechtsgevolgen zijn
verbonden voor de betrokkene een plaats gekregen in dit wetsvoorstel.
Een voorbeeld hiervan is de hierna te bespreken verplichting van de
officier van justitie ingevolge artikel 51f, derde lid, om de benadeelde
partij mee te delen dat hij van een vervolging afziet. Het gevolg hiervan is
namelijk dat de voeging ten einde loopt. Een uitzondering op dit beginsel
is gemaakt voor de verplichting neergelegd in het eerste lid van artikel
51f, van de officier van justitie om de benadeelde partij het tijdstip
waarop de zaak op de terechtzitting zal worden behandeld mee te delen.
Hoewel de aanwezigheid van de benadeelde partij niet meer is voorge–
schreven en er dus geen rechtsgevolgen aan zijn verbonden, is deze
mededelingsplicht toch opgenomen om de benadeelde partij in de
gelegenheid te stellen de behandeling van haar vordering bij te wonen.

Volgens het tweede lid van dit artikel kan de voeging ook ter terecht–
zitting plaatsvinden. Zij geschiedt dan door een mondelinge of schrifte–
lijke opgave van de vordering bij de rechter uiterlijk voordat de officier
van justitie in de gelegenheid is gesteld zijn requisitoir te houden.

Het voorstel om het moment waarop de benadeelde partij zich kan
voegen in het strafproces te vervroegen komt tegemoet aan het bezwaar
van de huidige regeling die, zoals reeds is geconstateerd, van de
beledigde partij verlangt dat zij ter terechtzitting aanwezig is. Behalve dat
dit voor de beledigde partij bezwarend kan zijn, kan haar aanwezigheid
ter terechtzitting ook voor de rechterlijke macht extra werk met zich
meebrengen. Een beslissing op de vordering van de benadeelde partij
aan de hand van het conform het eerste lid van artikel 51 b Sv. ingevulde
formulier, zal doorgaans minder werk opleveren dan de ondervraging van
deze partij ter terechtzitting. Ook de werkgroep-Vaillant beval aan de
voeging reeds mogelijk te maken in de fase van het voorbereidend
onderzoek.

Een niet onbelangrijk nevengevolg van dit voorstel is dat het de
verdachte de gelegenheid biedt zich beter op de vordering voor te
bereiden. Artikel 51f, tweede lid, bepaalt dan ook dat als de benadeelde
partij zich heeft gevoegd, de officier van justitie de verdachte zo spoedig
mogelijk de inhoud van de vordering en de gronden waarop deze berust
meedeelt. Volgens de huidige regeling wordt de verdachte dikwijls pas
ter terechtzitting met de vordering van de beledigde partij geconfron–
teerd. Gelet op het voorstel de limitering van de vordering te schrappen
en de benadeelde partij ook met een relatief hoge vordering toe te laten
in het strafproces, is een tijdige kennisgeving van de vordering aan de
verdachte voor zover mogelijk gewenst.

Gepubiiceerd in de Staatscouram van 1 |_|et voorstel om de voeging mogelijk te maken in de fase van het
ap voorbereidend onderzoek doorkruist het opportuniteitsbeginsel voor het
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" Zie hierover ook de noot van prof.mr.
E.M.H. Hirsch Ballin bij de uitspraak van de
Nationale ombudsman van 10 augustus
1983, nr. 82.01 588. gepubliceerd in de
Ombudsman, december 1983, nr. 36.

" Zie de circulaire van de minister van
Justitie aan de procureurs-generaal bij de
gerechtshoven over informatieverstrekking
door politie en openbaar ministerie van 26
mei 1987, nr 606/287. H.afd. Staats– en
Strafrecht, Stcrt. 10 juni 87, nr 108

openbaar ministerie niet. Aan de voeging is niet het gevolg verbonden
dat het openbaar ministerie verplicht is het strafbare feit terzake waarvan
de benadeelde partij zich heeft gevoegd te vervolgen. Wel behoort het
blijkens de hierboven vermelde circulaire tot het beleid van het openbaar
ministerie om in misdrijfzaken waarbij schade is toegebracht de
vergoeding van deze schade door de dader, wanneer het slachtoffer
daarom heeft verzocht, een belangrijke rol te laten spelen. Zo zal de
officier van justitie het belang van het slachtoffer om via de voegingspro–
cedure zijn schade te verhalen moeten meewegen in zijn beslissing om
een zaak al dan niet te vervolgen.* Beslist hij ondanks het feit dat een
benadeelde partij zich heeft gevoegd, om de zaak te seponeren of niet
verder te vervolgen dan zal hij, volgens artikel 51f, derde lid, daarvan
schriftelijk mededeling moeten doen aan de benadeelde partij. Overigens
kan de benadeelde partij in dat geval zich als rechtstreeks belangheb–
bende op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering bij
het gerechtshof beklagen over het besluit om de zaak te seponeren of
niet verder te vervolgen.

2.7. Het hierboven besproken voorstel om de mogelijkheid te openen
van een voeging in de fase van het voorbereidend onderzoek moet in
nauwe samenhang worden gezien met het voorgestelde artikel 51 d Sv.
dat de benadeelde partij recht op inzage in de processtukken verschaft.
Volgens het huidige tweede lid van artikel 333, heeft de beledigde partij
vanaf het moment dat de dagvaarding uitgaat een qua inhoud ongeclau–
suleerd recht op inzage in de processtukken. In de periode die daaraan
vooraf gaat wordt een verzoek om inzage van de processtukken door het
slachtoffer dat overweegt zich te voegen in het strafproces beheerst
door de bepalingen uit de Wet openbaarheid van bestuur.* Een dergelijk
verzoek wordt ingewilligd, tenzij de in de wet genoemde uitzonderings–
gronden van toepassing zijn (artikel 1, tweede lid, en artikel 4). Het
voorgestelde artikel 51 d verschaft de benadeelde partij een gespecifi–
ceerd recht op inzage van de processtukken. De toekenning van dit recht
in navolging van een vergelijkbaar recht van de verdachte en de belang–
hebbende in de zin van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering, is
in overeenstemming met de positie van de benadeelde partij.

Het voorstel het recht van de benadeelde partij op inzage in de proces–
stukken aan zekere beperkingen te onderwerpen vloeit voort uit de
noodzaak het belang van de benadeelde partij bij de kennisneming van
deze stukken af te wegen tegen overige belangen die in het geding zijn.

Het voorgestelde eerste lid van artikel 51 d bepaalt dat aan de
benadeelde partij op haar verzoek toestemming wordt verleend om
kennis te nemen van de processtukken, waarbij zij belang heeft. Als het
belang van de benadeelde partij bij de kennisneming van de proces–
stukken ontbreekt, kan de toestemming worden geweigerd. Eventueel
misbruik van het inzagerecht van de benadeelde partij kan op grond van
deze bepaling worden voorkomen.

Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat ook al zou de inhoud van de
processtukken voor de benadeelde partij van belang zijn, de officier van
justitie of het gerecht dat de toestemming moet verlenen, deze kan
onthouden in het belang van het onderzoek, dan wel in het belang van de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de opsporing of vervolging
van strafbare feiten of zwaarwegende gronden aan het algemeen belang
ontleend. Deze weigeringsgronden zijn ontleend aan artikel 12f, tweede
lid, van het Wetboek van Strafvordering waar het gaat om de beper–
kingen die aan de bevoegdheid tot kennisneming van de processtukken
van de klager ex artikel 12 zijn gesteld. Deze gronden kunnen als volgt
worden toegelicht.

Bij het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
moet in de eerste plaats worden gedacht aan de levenssfeer van de
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verdachte. Op deze grond zullen doorgaans reclasseringsrapporten of
psychiatrische rapporten over de verdachte aan de benadeelde partij
moeten worden onthouden. Een voorbeeld van een geval waarin het
belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten zich tegen de
inzage van het proces-verbaal verzet is als in dit proces-verbaal bepaalde
opsporingsmethoden staan beschreven die, om het gebruik daarvan niet
onmogelijk te maken, beter niet aan derden kenbaar kunnen worden
gemaakt. Tenslotte kan inzage worden geweigerd op zwaarwichtige
gronden aan het algemeen belang ontleend. Wanneer het algemeen
belang in ernstige mate kan worden geschaad doordat van bepaalde
gegevens door derden kennis wordt genomen, dient het in beginsel
bestaande recht op inzage te wijken en moet voor deze gegevens een
uitzondering kunnen worden gemaakt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan de belangen van de veiligheid van de staat of aan schade
aan diplomatieke betrekkingen met het buitenland.

Het derde lid van dit artikel geeft aan de benadeelde partij, aan wie de
inzage van processtukken of gedeelten daarvan door de officier van
justitie is onthouden, het recht om een bezwaarschrift in te dienen bij het
gerecht, waartoe de officier van jusititie behoort. Een vergelijkbare
bepaling bevat artikel 32 van het Wetboek van Strafvordering voor de
verdachte. Het voorstel om de termijn waarbinnen de benadeelde partij
een bezwaarschrift kan indienen te bepalen op veertien dagen, alsmede
het voorstel om te bepalen dat het gerecht zo spoedig mogelijk op dit
bezwaarschrift beslist, komt overeen met het voorstel tot wijziging van
artikel 32, zoals is vervat in artikel I, onderdeel B, no. 2, van het
wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige
andere wetten, in het bijzonder betreffende bepalingen houdende
termijnen (T.K. 1989, 21 241).

2.8. Het wetsvoorstel regelt in artikel 334 Sv. de inrichting van het
onderzoek ter terechtzitting, voor zover dit betrekking heeft op de
gegrondheid van de vordering van de benadeelde partij. De eerste twee
leden van dit artikel bevatten bepalingen omtrent het bewijs van de
schade van de benadeelde partij, terwijl het derde lid de benadeelde
partij de bevoegdheid geeft haar vordering in volle omvang toe te
lichten.

Ingevolge het eerste lid van artikel 334 mag de benadeelde partij ter
terechtzitting stukken overleggen tot het bewijs van de tengevolge van
het strafbare feit geleden schade, doch geen getuigen of deskundigen
meebrengen. Deze bepaling is min of meer gelijkluidend aan het
bestaande artikel 334. Overwogen is om de benadeelde partij de
bevoegdheid te geven getuigen en deskundigen te (doen) dagvaarden.
Hiervan is echter om de volgende redenen afgezien.

Een vordering die alleen kan worden bewezen door een getuigen–
verhoor of een deskundigenbericht zal veelal op grond van het voorge–
stelde derde lid van artikel 361, niet ontvankelijk zijn omdat zij niet kan
worden beschouwd «eenvoudig van aard» te zijn.

Als gevolg van het meebrengen en doen ondervragen van getuigen en
deskundigen door de benadeelde partij met het oog op het bewijs van
haar vordering kan de behandeling van de strafzaak op de achtergrond
raken en vertraging ondervinden, hetgeen zoveel mogelijk moet worden
voorkomen.

Voorts is een overweging om de bevoegdheid te ontzeggen om zelf
getuigen en deskundigen mee te brengen, gelegen in het feit dat niets de
benadeelde partij in de weg staat om aan de officier van justitie in het
voorbereidend onderzoek te verzoeken een getuige of deskundige te
doen horen.
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2.9. Het wetsvoorstel stelt in artikel 361, tweede lid, de ontvanke–
lijkheid van de benadeelde partij afhankelijk van enerzijds de uitkomst
van de strafzaak en anderzijds van de vraag of aan haar rechtstreeks
schade is toegebracht door het bewezen verklaarde feit of, mits de
schade niet wordt betwist, door feiten die de rechtbank in haar strafop–
legging betrekt. Is de benadeelde partij op één van deze gronden niet
ontvankelijk dan kan zij haar vordering alsnog bij de burgerlijke rechter
aanbrengen. Aan de voorwaarde dat de schade een rechtstreeks gevolg
is van het bewezen verklaarde feit is voldaan als in de telastlegging de
gedraging is omschreven die de schade heeft veroorzaakt, zodat op basis
van de telastlegging de civiele vordering kan worden onderzocht. Wordt
een verdachte bijvoorbeeld vervolgd wegens mishandeling dan zal de
benadeelde partij zich kunnen voegen met haar vordering die een rechts–
treeks gevolg is van de mishandeling, ongeacht de vraag of deze schade
in de telastlegging is vermeld.

De vordering van de benadeelde partij is ook ontvankelijk als de
schade een rechtstreeks gevolg is van feiten die de rechtbank in haar
strafoplegging betrekt, mits de vordering niet wordt betwist. Deze
verruiming van het ontvankelijkheidscriterium sluit aan bij de inmiddels
ingeburgerde en door de Hoge Raad gesanctioneerde praktijk om
strafbare feiten «ter informatie» te voegen bij de telastgelegde feiten (HR
10-02-1978, NJ '79,244, HR 29-11-1985, NJ' 86,277 en HR
25-09-1984, NJ '85,317). De voorwaarde dat de vordering niet mag
worden bestreden door de verdachte wordt gesteld analoog aan de
voorwaarde waaronder de rechtbank volgens de vermelde jurisprudentie
de «ter informatie» gevoegde feiten in haar strafoplegging mag
betrekken, namelijk dat de verdachte het feit erkent. Deze voorwaarden
zijn niet identiek. De verdachte kan het feit erkennen, doch de (omvang)
van de schade betwisten. Gelet op het accessoire karakter van de civiele
vordering, zou het niet juist zijn dat de benadeelde partij in zo'n geval in
haar vordering zou kunnen worden ontvangen. De behandeling van de
civiele vordering zal in zo'n geval hoe dan ook meer aandacht vergen dan
de behandeling van het gevoegde feit, dat de verdachte «slechts»
behoeft te erkennen. Vandaar dat als voorwaarde voor de ontvanke–
lijkheid van de vordering van de benadeelde partij terzake van een ad
informandum gevoegd strafbaar feit wordt gesteld, dat de vordering niet
mag worden betwist.

3. De schadevergoedingsverplichting als een nieuwe maatregel

3.1. Het wetsvoorstel stelt voor de schadevergoedingsverplichting op
te nemen in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht. Deze maatregel
bestaat uit de betaling van een som gelds door de veroordeelde aan de
staat ten behoeve van het slachtoffer. Zij kan worden opgelegd indien de
verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is
voor de schade. De schadevergoedingsmaatregel kan tezamen met
straffen en andere maatregelen worden opgelegd. Het openbaar minis–
terie is belast met de tenuitvoerlegging van deze maatregel. Voor het
geval dat niet aan de als maatregel opgelegde schadevergoedingsver–
plichting wordt voldaan, beschikt het openbaar ministerie over de
bevoegdheid om executoriaal beslag te laten leggen en in het uiterste
geval hechtenis toe te passen.

3.2. De schadevergoedingsmaatregel in de vorm zoals hierboven
weergegeven, biedt aan slachtoffers van delicten een aantal voordelen.
In de eerste plaats betreft het een sanctie die ten goede komt aan het
slachtoffer. De veroordeling tot een schadevergoedingsmaatregel
betekent immers dat de veroordeelde wordt verplicht een bepaalde som
gelds te betalen ten behoeve van het slachtoffer en niet, zoals bij de
geldboete, ten behoeve van de staat.
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" Uit het onderzoek van M Junger en T. van
Hecke, Schadevergoeding binnen het straf–
recht. blijkt dat slechts in 3.2% van de
onderzochte gevallen schadevergoeding als
bijzondere voorwaarde bij een voorwaarde
lijke veroordelmg is toegepast

In de tweede plaats heeft het slachtoffer baat bij de oplegging van een
schadevergoedingsmaatregel omdat het openbaar ministerie belast is
met de executie van deze maatregel. De invordering van de schadever–
goeding wordt uit handen van het slachtoffer genomen en door het
openbaar ministerie verzorgd.

De meer principiële betekenis van de schadevergoedingsmaatregel
schuilt in het feit dat zij een sanctie is waarin het belang van het slacht–
offer erkenning vindt.

De voordelen van de schadevergoedingsmaatregel voor het slachtoffer
kunnen voorts worden belicht vanuit een vergelijking met de bestaande
mogelijkheden van het slachtoffer om binnen het strafproces zijn schade
te verhalen.

De officier van justitie kan aan een sepot of aan een transactie (artt.
74 e.v. Wb.v.Sr.) de voorwaarde verbinden dat de dader de schade
vergoedt. De rechter kan deze voorwaarde stellen bij een voorwaardelijke
veroordeling (art. 14c Wb.v.Sr.). Behalve dat de rechter van deze
bevoegdheid een minimaal gebruik maakt, kleeft aan deze voorwaarde
het bezwaar dat het slachtoffer, in het geval dat de betaling uitblijft, bij
de sanctie die daarop kan volgen, te weten het alsnog instellen van een
strafvervolging of de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde
vrijheidsstraf of geldboete, zelf geen baat heeft.* Bij toepassing van de
schadevergoedingsmaatregel ligt dit anders. Ten aanzien van de veroor–
deelde kunnen executiemaatregelen worden toegepast die gericht zijn op
de vergoeding van de schade. Het is evident dat het slachtoffer hier
meer baat bij heeft dan bij de instelling van een strafvervolging of de
tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf.

Vergeleken met de enkele toewijzing van de vordering van de
benadeelde partij in de strafprocedure, biedt de schadevergoedings–
maatregel het voordeel voor het slachtoffer dat niet hijzelf, maar het
openbaar ministerie met de tenuitvoerlegging van het vonnis is belast.

3.3. Het voorstel de schadevergoedingsmaatregel als een nieuwe
sanctie te introduceren in het Wetboek van Strafrecht berust, behalve op
de voordelen ervan voor het slachtoffer op de overweging dat deze
sanctie de gebruikelijke strafdoeleinden kan dienen. In de inleiding is
hierop reeds gewezen, zodat deze stelling hier niet opnieuw behoeft te
worden toegelicht.

3.4. Het aanmerken van de schadevergoedingsverplichting als
maatregel heeft tot gevolg dat deze sanctie zelfstandig, maar ook in
combinatie met een vrijheidsstraf of geldboete kan worden opgelegd.

Overwogen is in plaats van de schadevergoedingsmaatregel, voor te
stellen het systeem van de geldboete in die zin te veranderen dat de
rechter bij de oplegging van de geldboete de bevoegdheid krijgt te
bepalen dat een deel van de boete aan het slachtoffer wordt uitgekeerd
ter vergoeding van de geleden schade. Hiervan is echter afgezien.
Behalve dat een dergelijke voorziening niet minder ingrijpend zou zijn
dan de introductie van een nieuwe maatregel is een bezwaar hiervan dat
veel minder tot uidrukking komt dat het slachtoffer door de dader
schadeloos wordt gesteld.

De invoering van de schadevergoedingsmaatregel zal de rechter in
sommige gevallen voor de keuze stellen tussen de oplegging van deze
maatregel of van de geldboete. Overwogen is om in navolging van de
wijze waarop in het Verenigd Koninkrijk aan de «compensation order»
vorm is gegeven, een bepaling in het wetsvoorstel op te nemen waarin
de rechter wordt verplicht bij een dergelijke keuze voorrang te verlenen
aan de schadevergoedingsmaatregel. Een zodanige bepaling zou echter
in strijd zijn met een van de uitgangspunten die aan ons Wetboek van
Strafvordering met betrekking tot de straftoemeting ten grondslag
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liggen, namelijk dat de rechter binnen de grenzen die het materiële recht
stelt, vrij is in de keuze van de strafsoort en maat. Aanbeveling verdient
dat het openbaar ministerie, dat zich in voorkomende gevallen voor een
vergelijkbare keuze gesteld ziet, prioriteit zal toekennen aan het vorderen
van een schadevergoedingsmaatregel.

3.5. Het wetsvoorstel stelt in artikel 36f, tweede lid, als voorwaarde
voor de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel dat de verdachte
jegens het slachtoffer naar de criteria van het burgerlijk recht aanspra–
kelijk is voor de schade. Deze voorwaarde vloeit logisch voort uit de aard
van deze sanctie, zoals uiteengezet aan het slot van paragraaf 1.5 van
deze memorie en voorziet erin dat zij zo nauwkeurig mogelijk wordt
omschreven.

Het achterwege laten van deze voorwaarde zou bovendien als
ongewenste consequentie hebben dat zich gevallen kunnen voordoen
waarin de schade via de civiele rechtsgang niet voor vergoeding in
aanmerking komt, maar wel via de strafrechtelijke weg door middel van
de schadevergoedingsmaatregel. Overigens mag worden aangenomen
dat al zou deze voorwaarde niet worden gesteld, de rechter bij de
oplegging van deze maatregel voor de vaststelling van de aansprake–
lijkheid en de omvang van de schade doorgaans toch aansluiting zou
zoeken bij het civiele recht.

Het vereiste dat de schadevergoedingsmaatregel alleen mag worden
opgelegd als de verdachte naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de
schade, betekent dat zowel de aard als de omvang van de maximaal te
vergoeden schade volgens de criteria van het burgerlijk recht moet
worden vastgesteld. Het burgerlijk recht biedt onder bepaalde
voorwaarden ook ruimte voor vergoeding van ideële schade, zodat de
schadevergoedingsmaatregel kan worden opgebouwd uit de vergoeding
van de geleden materiële en immateriële schade. Artikel 6.1.9.11 lid 1
sub a en b van het nieuw B.W. bepaalt, voor zover hier van belang, dat
de benadeelde recht heeft op vergoeding van nadeel dat niet uit vermo–
gensschade bestaat, indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had
zodanig nadeel toe te brengen en indien de benadeelde lichamelijk letsel
heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere
wijze in zijn persoon is aangetast. Volgens de toelichting op dit artikel
heeft de vergoeding van immateriële schade een dubbele functie:
enerzijds dient zij het ondergane leed goed te maken, terwijl zij ander–
zijds dient ter bevrediging van het geschokte rechtsgevoel. Ook de
schade vergoedingsmaatregel heeft deze functies.

Vermogensdelicten als diefstal en vernieling van zaken vormen in
beginsel geen aantasting van de persoon, ook niet indien het gaat om
zaken waarvoor de benadeelde een bijzondere affectie voelt. Derhalve is
in deze gevallen geen vergoeding van immateriële schade mogelijk, tenzij
zich het geval voordoet dat de dader nu juist het oogmerk had de
benadeelde in deze affectie te treffen, bijvoorbeeld bij wijze van wraak–
neming*.

3.6. De voorwaarde van de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor de
schade is bepalend voor de reikwijdte van de kring van begunstigden van
de schadevergoedingsmaatregel. Het wetsvoorstel wijkt in dit opzicht af
van het voorstel van de Commissie-Terwee, waarin de bevoegdheid van
de rechter om de schadevergoedingsstraf op te leggen, beperkt is tot die
gevallen waarin het slachtoffer zich als benadeelde partij heeft gevoegd.
Deze beperking is niet overgenomen omdat er geen reden is de beper–
kingen die aan de kring van personen die zich kunnen voegen zijn gesteld

" Artikei 6.1.9.11, Md 1. onder a, van het en die voortvloeien uit de overwegingen waarop de voegingsprocedure
nieuw BW. Pariememaire geschiedenis van berust, van toepassing te verklaren op de begunstigden van de schade–
het nieuw B.W.. Boek 6. biz. 389. vergoedingsmaatregel. Zoals in paragraaf 2.1 van deze memorie uiteen is
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" Een uitzondering op dit beginsel is te
vinden in het wetsvoorstel tot aanvulling van
het Wetboek van Strafrecht met de straf
van onbetaalde arbeid (20074) waarin de
rechter in zijn straftoemeting wordt beperkt
door het vereiste dat de verdachte een
aanbod tot onbetaalde arbeid moet doen en
met de straf van het verrichten van
onbetaalde arbeid moet instemmen
" Sanctierecht voor jeugdigen Rapport van
de commissie herziening strafrecht voor
jeugdigen, Staatsuitgeverij. 's-Gravenhage
1982

gezet, berust de voegingsprocedure voornamelijk op proces-econo–
mische overwegingen. Deze overwegingen liggen niet ten grondslag aan
de schadevergoedingsmaatregel, zodat beperkingen die voortvloeien uit
de legitimatie van deze procedure niet van toepassing behoren te zijn op
de schadevergoedingsmaatregel. Daarbij komt dat de rechter binnen de
grenzen die het materiële recht stelt vrij is in zijn straftoemeting. Hij kan
de hem ter beschikking staande sancties ambtshalve toepassen*. Het
maken van een uitzondering op dit beginsel op grond van de praktische
overweging dat het slachtoffer anders tegen zijn wil geconfronteerd kan
worden met een schadevergoeding van de dader, acht ik niet nodig. Ik
meen ervan uit te mogen gaan dat de rechter van de schadevergoedings–
maatregel zal afzien als het slachtoffer geen prijs stelt op schadever–
goeding door de dader.

3.7 Het voorstel de schadevergoedingsverplichting als een maatregel
op te nemen in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht heeft slechts
betrekking op verdachten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Voor
verdachten die jonger zijn bevat het Wetboek van Strafrecht in Titel VIIIA
van het Eerste Boek een eigen arsenaal van straffen en maatregelen die
overigens ook van toepassing kunnen worden verklaard op verdachten in
de leeftijd tussen 18 en 21 jaar. Deze straffen en maatregelen zijn in
1982 door de Commissie herziening strafrecht voor jeugdigen die onder
voorzitterschap stond van mr. E.J. Anneveldt, aan een onderzoek onder–
worpen.** Op basis van het door deze commissie uitgebrachte rapport is
een wetsontwerp voorbereid dat bij Koninklijke boodschap van 21
september 1989 is aangeboden aan de Tweede Kamer (21 327). Het
wetsontwerp bevat het voorstel om de plaatsing in een inrichting voor
jeugdigen en de onttrekking aan het verkeer als maatregelen op te
nemen. In artikel II, onder F, van het onderhavige wetsvoorstel wordt
voorgesteld om de schadevergoedingsmaatregel hieraan toe te voegen.
Juist bij jeugdige verdachten is het van belang het bewustzijn aan te
scherpen dat zij voor de gevolgen van hun handelen verantwoordelijk
zijn. De schadevergoedingsmaatregel is hiervoor bij uitstek geschikt.

3.8. Er zij op op gewezen dat een consequentie van de kwalificatie van
de schadevergoedingsverplichting als maatregel is dat gratie kan worden
verleend. De gratieverlening heft echter niet de civielrechtelijke schade–
vergoedingsverplichting van de veroordeelde op. Het slachtoffer kan zich
in zo'n geval tot de burgerlijke rechter wenden om een executoriale titel
te verkrijgen. Hierbij zal het een beroep kunnen doen op artikel 188 Rv.

3.9. Het vonnis waarbij de rechter de schadevergoedingsmaatregel
oplegt, wordt op de gebruikelijke wijze door het openbaar ministerie ten
uitvoergelegd Hierin schuilt, zoals reeds eerder is opgemerkt. een
belangrijk voordeel van de schadevergoedingsmaatregel voor het slacht–
offer. Het openbaar ministerie beschikt hierbij op grond van het voorge–
stelde artikel 36f, zesde lid, dat artikel 24c van overeenkomstige
toepassing verklaart, over de bevoegdheid om in het geval dat noch
volledige betaling, noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag
volgt, te bevelen dat vervangende hechtenis zal worden toegepast. De
bedreiging die van dit dwangmiddel uitgaat vormt, naar mag worden
aangenomen, een daadwerkelijke stimulans voor de betalingsbereidheid
van de veroordeelde, temeer waar het zesde lid van dit artikel bepaalt dat
de toepassing van de vervangende hechtenis de verplichting ingevolge
de maatregel tot voldoening van de schadevergoeding aan het slacht–
offer niet opheft. De toepassing van de hechtenis laat immers onverlet
dat de veroordeelde naar burgerrechtelijke maatstaven verplicht is de
schade aan het slachtoffer te vergoeden. Het slachtoffer kan met
toepassing van het voorgestelde artikel 554, tweede lid Sv. het vonnis of

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 345, nr. 3 20



arrest, voor zover het betrekking heeft op de schadevergoedingsplicht,
ten uitvoer leggen op de wijze bepaald voor vonnissen in burgerlijke
zaken.

4. De nieuwe bijzondere voorwaarde

4.1. Het wetsvoorstel bevat in artikel II, onderdeel A, het voorstel
artikel 14c van het Wetboek van Strafrecht aan te vullen met de
bijzondere voorwaarde van het storten van een som gelds in het schade–
fonds geweldsmisdrijven of ten gunste van een instelling die de belangen
van slachtoffers van strafbare feiten behartigt. Hierbij kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan de Vereniging landelijk overleg slachtofferhulp.

Dit voorstel biedt de rechter de mogelijkheid om in die gevallen waarin
hij om één of andere reden geen schadevergoedingsmaatregel kan
opleggen, bij voorbeeld in geval van een zedendelict waarvan het slacht–
offer geen prijs stelt op schadeloosstelling door de dader, of in geval
geen individualiseerbaar slachtoffer is aan te wijzen, in zijn strafop–
legging toch rekening te houden met de belangen die door het delict zijn
geschonden.

Blijkens een aantal recente vonnissen van rechtbanken bestaat er een
behoefte aan deze mogelijkheid. Als voorbeeld kan worden gewezen op
het vonnis van de rechtbank te 's-Gravenhage van 21 mei 1987 waarin
de rechtbank een verdachte van incest in het kader van een voorwaarde–
lijke veroordeling de voorwaarde heeft opgelegd f 5000 te betalen aan
de Vereniging tegen seksuele kindermishandeling binnen het gezin. De
bevoegdheid van de rechter om dit soort voorwaarden, die niet expliciet
in de wet staan vermeld, op te leggen is echter betwist. De wenselijkheid
ervan wordt dezerzijds niettemin onderschreven. Vandaar dat wordt
voorgesteld artikel 14c in bovengenoemde zin aan te passen.

Overigens mag worden aangenomen dat als de rechter het stellen van
deze nieuwe voorwaarde geïndiceerd acht, hij een relatie zal leggen
tussen het delict en de instelling ten gunste waarvan de som gelds moet
worden betaald. Zo zal hij een veroordeelde wegens een vermogensmis–
drijf waaraan geen enkel geweldsaspect kleeft, niet snel dwingen een
bedrag te storten in het schadefonds geweldsmisdrijven.

5. De Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven

5.1. De Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven die
op 1 januari 1976 in werking is getreden, is indertijd, zoals ook uit de
citeertitel van de wet blijkt, uitdrukkelijk als een voorlopige regeling
gepresenteerd. De achtergrond hiervan was, blijkens de memorie van
toelichting (blz. 4), dat wanneer eenmaal met het fonds de nodige
ervaring was opgedaan, gestreefd zou kunnen worden naar een defini–
tieve regeling. Op grond van die ervaring zou dan nader kunnen worden
bezien in hoeverre het mogelijk en wenselijk is van overheidswege uitke–
ringen te doen wegens schade als gevolg van andere delicten dan opzet–
telijk gepleegde geweldsmisdrijven. Inmiddels zijn er meer dan tien jaar
verstreken. De tijd is rijp te bezien of het nodig is de wet te herzien. In
het hierna volgende zullen voorstellen ter verbetering van de wet die van
verschillende zijden zijn gedaan, worden besproken. Een groot deel van
deze voorstellen is afkomstig van de Vereniging Landelijk Overleg Slacht–
offerhulp (L.O.S.). Het L.O.S. heeft in een aan mij gerichte Open brief
van maart 1986 hiervoor aandacht gevraagd. Daarnaast heeft het L.O.S.
aan de commissie-Terwee een aantal voorstellen terzake voorgelegd.

5.2. Alvorens nader op voorstellen aangaande het schadefonds in te
gaan verdient het aanbeveling de inhoud van de huidige regeling beknopt
weer te geven. De wet bevat een regeling betreffende een fonds waaruit
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in bepaalde schrijnende gevallen uitkeringen kunnen worden gedaan.
Hiervoor komen in aanmerking personen die zwaar letsel hebben geleden
als gevolg van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf waarin zij buiten
hun schuld betrokken zijn geraakt. Bij overlijden van het slachtoffer
kunnen de directe nabestaanden een uitkering ontvangen. De uitkeringen
worden in redelijkheid en billijkheid vastgesteld; zij hebben het karakter
van een tegemoetkoming in de schade die door het letsel of overlijden is
veroorzaakt, voor zover geen verhaal op de dader mogelijk is en in de
vergoeding van de schade ook niet op andere wijze kan worden voorzien.
Bij het Besluit schadefonds geweldsmisdrijven van 3 september 1975, S.
492, zijn de bedragen die ten hoogste uit het fonds kunnen worden
uitgekeerd vastgesteld op f 25 000 voor vermogensschade en f 10 000
voor andere dan vermogensschade (immateriële schade).

Over het toekennen van een uitkering wordt beslist door de commissie
die met het beheer van het fonds is belast. Tegen de beslissing van de
commissie kan de verzoeker een bezwaarschrift indienen bij het
gerechtshof te 's-Gravenhage.

De uitkeringen uit het fonds komen voor rekening van de staat en ten
laste van de begroting van het departement van Justitie.

5.3. Sinds de inwerkingtreding van de Wet voorlopige regeling schade–
fonds geweldsmisdrijven is een aantal malen gepleit voor uitbreiding van
de werkingssfeer van het fonds. Doorgaans wordt een dergelijk pleidooi
gebaseerd op de overwegingen dat de overheid uit hoofde van haar taak
met betrekking tot de rechtshandhaving, aansprakelijk is voor alle
misdrijfschade en een (zekere) verantwoordelijkheid heeft voor de slacht–
offers van crimineel gedrag. Uitbreiding van de werkingssfeer van het
fonds raakt de rechtsgrond van de wet. Blijkens de memorie van
toelichting is de wet gebaseerd op de overweging dat er in bepaalde
schrijnende gevallen reden is van overheidswege een uitkering te doen
om in de geleden schade tegemoet te komen. Deze bepaalde «schrij–
nende» gevallen zijn in de wet omschreven als die gevallen waarin
iemand zwaar lichamelijk letsel heeft bekomen als gevolg van een jegens
hem opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf, waaruit materiële en/of
immateriële schade is ontstaan waarin niet op andere wijze kan worden
voorzien, voor zover de toegebrachte schade niet mede aan hem zelf is
te wijten. Voor een nadere uiteenzetting wordt verwezen naar de thans
nog actuele beschouwingen hierover in de memorie van antwoord
(algemeen deel, blz. 1 en 2) van deze wet en naar het artikel «Troost
voor slachtoffers van geweldsmisdrijven» van mr. G.E. Langemeijer.*
Aangenomen mag worden dat de kritiek op de beperkte omschrijving in
de wet van het begrip «schrijnende gevallen» ook ten grondslag ligt aan
voorstellen tot uitbreiding van de werkingssfeer van het fonds tot vermo–
gensdelicten. Slachtoffers van vermogensdelicten kunnen, volgens deze
opvatting, evenals slachtoffers van geweldsmisdrijven, worden
beschouwd als schrijnende gevallen. Hier kan echter tegenover worden
gesteld dat de invulling van het begrip «schrijnende gevallen» altijd voor
discussie vatbaar zal blijven. De grens tussen vermogens– en agressieve
delicten is uiteraard vloeiend. In dit verband zij opgemerkt dat het
Europese verdrag inzake schadeloosstelling van slachtoffers van
geweldsmisdrijven van 4 november 1983 (Trb. 1984, 2), zoals de titel
reeds aangeeft, beperkt is tot geweldsmisdrijven. Ook de «slachtoffer–
fondsen» in de ons omringende landen zijn hiertoe beperkt. Hieruit mag
worden afgeleid dat deze beperking op een brede consensus rust binnen
West-Europa. Daarnaast moet worden gewezen op een aantal meer

• Nederiands Juristenbiad, 7 aprii 1973, biz. praktische bezwaren tegen voorstellen tot uitbreiding van de werkings–
sfeer van het fonds tot vermogensdelicten.
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In de eerste plaats zijn de financiële consequenties van een dergelijke
algemene uitkeringsmogelijkheid te groot en te weinig te overzien. De
middelen ontbreken om van overheidswege de door vermogensmis–
drijven veroorzaakte schade te vergoeden, zelfs wanneer er rekening mee
wordt gehouden dat een belangrijk deel van de schade door verzekering
wordt gedekt. Daarenboven zou het ambtelijk apparaat orn alle, op
dergelijke misdrijven betrekking hebbende, verzoeken te behandelen
aanzienlijk moeten worden uitgebreid.

In de tweede plaats is een bezwaar tegen dergelijke uitbreidingsvoor–
stellen dat verificatie van de werkelijk geleden schade bij vermogensde–
licten vaak bijzondere moeilijkheden oplevert. Het is bovendien niet
geheel uitgesloten dat de wetenschap dat de overheid in de schade
tegemoet komt een zekere nonchalance in het treffen van voorzorgs–
maatregelen tegen het ontstaan van dergelijke schade in de hand werkt.
Dit zou ook daarom te betreuren zijn, omdat in sterkere mate dan veelal
ten aanzien van opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven mogelijk is,
voorzorgsmaatregelen met het oog op een te duchten vermogensmisdrijf
de beoogde uitwerking kunnen hebben.

5.4. Behalve voorstellen die betrekking hebben op een uitbreiding van
de Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven tot andere
delicten dan geweldsmisdrijven, zijn suggesties gedaan tot een
uitbreiding van de werkingssfeer van het fonds binnen de kring van
geweldsdelicten.

In de eerste plaats is gesteld dat de beperking in het eerste lid van
artikel 3 van de wet tot zwaar lichamelijk letsel ten onrechte de categorie
van slachtoffers zou uitsluiten die zwaar psychisch letsel hebben dat zich
niet manifesteert in langdurige arbeidsongeschiktheid.

Hierbij moet in het bijzonder worden gedacht aan slachtoffers van
sexuele geweldsmisdrijven. Gesuggereerd wordt daarom in ieder geval
de slachtoffers van het misdrijf verkrachting in aanmerking te laten
komen voor een uitkering door hen expliciet in de wet te noemen.

Slachtoffers van verkrachting hebben over het algemeen vanwege de
lange duur of zelfs het blijvende karakter van de gevolgen van het
psychisch letsel vrijwel altijd dusdanig zwaar letsel dat aan hen een
uitkering uit het fonds kan worden toegekend. Sinds de inwerkingtreding
van de wet is, voor zover kan worden nagegaan, door de commissie tot
beheer van het fonds in geen enkel geval een verzoek van een slachtoffer
van verkrachting afgewezen op grond van het feit dat het letsel niet
voldoende zwaar zou zijn. Er is dan ook geen reden de suggestie in deze
vorm over te nemen.

Wel wordt in onderdeel A van het wetsontwerp voorgesteld de term
«zwaar lichamelijk letsel» te vervangen door «ernstig lichamelijk of
geestelijk letsel». Hiermee wordt de band met de term «zwaar lichamelijk
letsel» in artikel 82 van het Wetboek van Strafrecht losgelaten, met als
gevolg dat de commissie tot beheer van het fonds niet meer gebonden
zal zijn aan de uitleg die in de jurisprudentie aan deze term wordt
gegeven. Deze jurisprudentie is namelijk niet bij uitstek geschikt om als
richtsnoer te dienen voor de uitleg van het eerste lid van artikel 3 van de
wet, omdat zij een te sterke strafrechtelijke, dadergerichte, connotatie
heeft. In die jurisprudentie is een zekere terughoudendheid te bespeuren
ten aanzien van het aannemen van zwaar lichamelijk letsel, vanwege de
belangrijke consequenties die dit voor de verdachte heeft. Deze omstan–
digheid kan ertoe leiden dat het begrip zwaar lichamelijk letsel beperkter
wordt uitgelegd dan de Wet voorlopige regeling schadefonds gewelds–
misdrijven die juist op het slachtoffer en niet op de dader is gericht,
beoogt.

In de tweede plaats is het idee geopperd de werkingssfeer van de wet
uit te breiden door ook de (onverzekerde) vermogensschade die door het
geweldsmisdrijf is veroorzaakt, maar niet bestaat uit letselschade, voor
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een uitkering in aanmerking te laten komen. Hierbij wordt gedacht aan
schade aan een bril, gebitsprothese of kledingstuk, of aan vervanging van
cheques of andere waardepapieren. Dit soort schadeposten wordt vaak
door medische noch door diefstalverzekeringen vergoed. Volgens dit
idee zijn deze schadeposten onlosmakelijk verbonden met de gevolgen
van opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven, zodat de rechtsgrond van
de wet niet wordt aangetast.

Alvorens hierop in te gaan, moet worden opgemerkt dat volgens het
eerste lid van artikel 3 van de wet uitkeringen uit het fonds kunnen
worden gedaan voor schade die een gevolg zijn van het letsel dat door
het geweldsmisdrijf is veroorzaakt, de zogenaamde letselschade.
Volgens dit artikel komt dus alleen voor een uitkering in aanmerking de
schade die een gevolg is van geweld jegens de (persoon van de)
benadeelde en niet jegens diens goederen. De commissie tot beheer van
het fonds interpreteert dit artikel reeds ruim door in voorkomende
gevallen schade aan kleding, bril, gebitsprothese etc. wel voor uitkering
in aanmerking te brengen. De praktijk komt dus reeds ten dele aan deze
gedachte tegemoet. Een verdergaande uitbreiding van de werkingssfeer
van het fonds is echter niet gewenst. Het zou namelijk betekenen dat het
uitgangspunt van de wet, dat het moet gaan om schrijnende gevallen, die
zich onder andere kenmerken doordat geweld jegens de persoon is
gepleegd, wordt losgelaten. Bovendien roept deze gedachte de vraag op
waarom vermogensschade als gevolg van een geweldsmisdrijf wel voor
een uitkering in aanmerking komt en vermogensschade als gevolg van
andere delicten niet.

In de derde plaats is bepleit het fonds open te stellen voor slachtoffers
van niet-opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven. Zoals in de memorie
van toelichting (blz. 5) bij de wet wordt opgemerki kunnen deze culpose
delicten moeilijk tot de geweldsdelicten worden gerekend omdat het
element van (bewuste) agressie bij deze delicten ontbreekt. De conse–
quentie hiervan is dat slachtoffers van deze delicten, hoe vervelend hun
positie ook kan zijn, doorgaans niet kunnen worden gerekend tot de
categorie van schrijnende gevallen waarvoor de wet in een tegemoet–
koming voorziet. Ook hiermee zou het uitgangspunt van de wet - dat het
moet gaan om schrijnende gevallen - worden verlaten. Daarbij komt dat
de meeste culpose delicten die zwaar letsel of de dood van een ander
veroorzaken, of verkeersdelicten zijn of zogenaamde beroepsfouten. De
slachtoffers van verkeersdelicten zullen wanneer een civielrechtelijke
aansprakelijkheid voor de door een motorrijtuig veroorzaakte schade
bestaat, deze op de verzekeraar tegen wettelijke aansprakelijkheid kunnen
verhalen, dan wel - wanneer de schade niet door verzekering wordt
gedekt - een recht op schadevergoeding tegen het Waarborgfonds
Motorverkeer geldend kunnen maken (zie artikel 25 van de Wet aanspra–
kelijkheidsverzekering motorrijtuigen). De schade van slachtoffers van
beroepsfouten zal doorgaans door een verzekering zijn gedekt.

5.5. Artikel 5 van de wet bepaalt dat een uitkering uit het fonds
achterwege blijft of op een lager bedrag wordt bepaald, voor zover de
toegebrachte schade mede te wijten is aan het slachtoffer of de
nabestaande. Bij de formulering van dit artikel is indertijd, zo blijkt uit de
wetsgeschiedenis, aansluiting gezocht bij de jurisprudentie op artikel
1401 BW. Bij gelegenheid van de evaluatie van deze wet is het aange–
wezen dit artikel aan te passen aan de ontwikkelingen in het burgerlijk
recht, in het bijzonder aan artikel 6.1.9.6 van het nieuw B.W.. Voorge–
steld wordt daarom artikel 5 in die zin te wijzigen dat een uitkering
achterwege kan blijven of op een geringer bedrag worden bepaald,
indien de toegebrachte schade mede een gevolg is van een omstan–
digheid die aan het slachtoffer of de nabestaande is toe te rekenen. Deze
formulering sluit ook aan bij het eerste lid van artikel 8 van het Europese
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Verdrag inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldsmis–
drijven, waarin staat dat de schadeloosstelling kan worden verminderd of
geweigerd op grond van het gedrag van het slachtoffer of de verzoeker
vóór, tijdens of na het misdrijf, dan wel met betrekking tot het letsel of
overlijden. Overigens moet wel worden bedacht dat de commissie niet
op grond van een civielrechtelijke aansprakelijkheid schade vergoedt,
maar ingevolge artikel 4, eerste lid, in redelijkheid en billijkheid een
uitkering van overheidswege toekent. Zoals reeds in de memorie van
toelichting (blz. 9, rechterkolom) bij de wet werd opgemerkt, zal dit
artikel derhalve met enige soepelheid moeten worden toegepast.

In dit verband moet worden gewezen op twee uitspraken van de
commissie die de aandacht hebben getrokken. Het gaat hier om de
beschikkingen van 18 maart 1985, no's 2183 en 2730, waarin de
commissie tot beheer van het fonds twee verzoeken om een uitkering
van een homoseksuele man die op verschillende tijdstippen was
mishandeld heeft afgewezen op grond van artikel 5. De commissie nam
aan dat de schade mede aan betrokkene zelf was te wijten op grond dat
«de verzoeker contact met de dader heeft gezocht om met hem seksueel
verkeer te hebben en zich daartoe met de dader naar een afgelegen plek
heeft begeven, terwijl hij wist, of althans kon weten, dat zulk een handel–
wijze het risico meebrengt dat tegen hem gewelddadig zou kunnen
worden opgetreden ...»

In beide gevallen is het bezwaarschrift van de verzoeker door het
gerechtshof in 's-Gravenhage bij beschikking van 17 september 1985
ongegrond verklaard. Naar aanleiding van deze uitspraken heeft het lid
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de heer Lankhorst, mij op 21
maart 1986 de vraag voorgelegd of ik bereid ben een wetswijziging voor
te bereiden, zodanig dat artikel 5 van deze wet geen aanleiding meer kan
geven voor de betiteling van «medeschuld» voor slachtoffers van
seksueel geweld*.

Hierop heb ik op 8 april 1986 geantwoord dat in deze uitspraken geen
uitleg wordt gegeven aan artikel 5, die zou noodzaken tot wetswijziging.
Ik merkte hierbij nog op dat de commissie in het verleden in gevallen met
homoseksuele slachtoffers van mishandeling een uitkering heeft
toegekend, waaruit kan worden opgemaakt dat het geen vast beleid is
van de commissie om verzoeken van homoseksuelen die op ontmoe–
tingsplaatsen worden mishandeld, af te wijzen. De voorgestelde wijziging
van artikel 5 biedt de commissie de nodige vrijheid om ook in gevallen
van slachtoffers van zedendelicten tot een redelijke en billijke uitspraak
te komen, waarbij de seksuele geaardheid van de verzoeker uiteraard
geen rol speelt.

5.6. Artikel 7, eerste lid, van de wet luidt als volgt:
«Een verzoek om een uitkering moet bij het fonds worden ingediend

binnen zes maanden na de dag waarop het misdrijf is gepleegd. Wordt
het verzoek door een nabestaande gedaan, dan begint die termijn te
lopen van de dag van het overlijden. Een na afloop van de termijn
ingediend verzoek is niettemin ontvankelijk, indien blijkt dat het verzoek
zo spoedig is ingediend als redelijkerwijs kon worden verlangd. Het
verzoek is echter in geen geval ontvankelijk, wanneer het wordt
ingediend nadat twee jaren zijn verstreken sedert het plegen van het
misdrijf.»

Bij wet van 23 april 1986, Stb. 206, is de derde volzin toegevoegd. Het
gevolg hiervan is dat de laatste zin van dit artikellid, voordien alleen van
toepassing op verzoeken ingediend door nabestaanden, nu betrekking
heeft op alle verzoeken en dat twee jaar na de dag van het misdrijf geen
enkel verzoek meer ontvankelijk is, ook niet als de verzoeker van de

' Aanhangse'van termijnoverschrijding in redelijkheid geen verwijt kan worden gemaakt
De commissie tot beheer van het fonds acht deze beperking niet

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 345, nr. 3 25



gewenst. Er zijn inderdaad goede redenen de verzoeker die in
redelijkheid geen verwijt kan worden gemaakt van de termijnover–
schrijding ontvankelijk te verklaren, ook al is de termijn van twee jaren
verstreken, bijvoorbeeld als de verzoeker tevergeefs heeft getracht zijn
schade via de voegingsprocedure in het strafproces dan wel via een
civiele procedure te verhalen op de dader. Het wetsvoorstel stelt dan ook
voor de laatste volzin van het eerste lid van artikel 7 te schrappen. De
bepaling van twee jaar vervalt dientengevolge voor zowel het slachtoffer
als voor diens nabestaanden. Voor de nabestaanden is dit in zoverre van
belang dat denkbaar is dat het stoffelijk overschot van het slachtoffer
pas langer dan twee jaar na het misdrijf gevonden wordt.

5.7. Artikel 13, eerste lid, van de wet bepaalt dat de beslissing op het
verzoek om een uitkering met redenen is omkleed. Volgens het eerste lid
van artikel 14 kan de benadeelde een bezwaarschrift indienen bij het
gerechtshof te 's-Gravenhage indien het verzoek om een uitkering is
afgewezen, dan wel het bedrag van de toegekende uitkering zodanig is,
dat de commissie, alle terzake dienende omstandigheden in aanmerking
genomen, niet in redelijkheid tot haar beslissing heeft kunnen komen.

Bepleit is hier als een derde «bezwaargrond» aan toe te voegen dat het
verzoek onvoldoende is gemotiveerd. Het wordt namelijk van belang
geacht dat de beschikkingen van de commissie uitvoeriger worden
gemotiveerd. Hoewel het belang van een deugdelijke motivering wordt
onderschreven, is hetgeen hier wordt bepleit geen goed middel. De
verzoeker die op één van de gronden uit artikel 14, eerste lid, bezwaar
maakt tegen een beslissing van de commissie zal uiteenzetten waarom
hij zich niet met de beslissing van de commissie kan verenigen en zal
hiertoe de redengeving van de commissie betwisten. De verzoeker die
zich daarentegen wel met de beslissing van de commissie kan verenigen,
maar niet met de motivering, is vanwege het ontbreken van een direct
belang niet-ontvankelijk. Het toevoegen van een extra bezwaargrond dat
de beslissing onvoldoende is gemotiveerd zal hierin geen verandering
brengen.

5.8. Een veel geuite klacht over het schadefonds geweldsmisdrijven
heeft betrekking op de lange duur van de afdoening van een verzoek om
een uitkering. De lange behandelingsduur is voor een belangrijk deel een
gevolg van het feit dat, voordat definitief op een verzoek kan worden
beslist, tal van gegevens moeten zijn vastgesteld. Zo moet komen vast te
staan dat het een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf betreft waaruit
zwaar letsel is ontstaan, dat heeft geleid tot materiële en/of immateriële
schade waarin niet op andere wijze is of kan worden voorzien. Aard en
gevolgen van het letsel moeten worden vastgesteld, waartoe meestal de
medische eindtoestand moet worden afgewacht. De omvang van de
geleden en mogelijk nog te lijden materiële en/of immateriële letsel–
schade moet worden berekend. Als het slachtoffer ten gevolge van het
misdrijf is overleden, moet worden onderzocht of de nabestaande op
grond van de wet voor een uitkering in aanmerking komt en moet de
materiële overlijdensschade worden berekend. In beide gevallen moet
worden nagegaan of de toegebrachte schade mede aan het slachtoffer
of de nabestaande is te wijten. Voor dit onderzoek is de commissie tot
beheer van het fonds aangewezen op gegevens die door derden moeten
worden verstrekt (politie, openbaar ministerie, behandelend artsen,
werkgevers, uitvoeringsorganen, fiscus, medisch adviseur, etc.). Het
aantal verzoeken dat bij het secretariaat in behandeling is in afwachting
van de aldus gevraagde gegevens, is steeds aanzienlijk (zie jaarverslag
Commissie schadefonds geweldsmisdrijven, 1987, hoofdstukken IV en
V). Waar mogelijk heeft de commissie maatregelen genomen om de
procedure te bekorten. Zo zijn afspraken gemaakt met de parketten om
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" M. Junger, T van Hecke, Schadever–
goeding binnen het strafrecht, hoofdstukken
8 en 10. W.O.D.C.. Staatsuitgeverij,
's Gravenhage 1988.

tot snellere toezending van strafdossiers te geraken. Ook zijn de
mogelijkheden tot het verstrekken van een voorlopige uitkering verruimd.
Wetswijziging is hiervoor niet nodig.

5.9. Bepleit is de maximale bedragen die in artikel 2 van het Besluit
schadefonds geweldsmisdrijven zijn vastgesteld op f 25 000 voor vermo–
gensschade en op f 10 000 voor andere dan vermogensschade te
verhogen. De verhoging van de uitkering voor vermogensschade tot
maximaal f 35 000 is bepleit in samenhang met het voorstel de
werkingssfeer van het fonds uit te breiden tot andere delicten dan
geweldsdelicten. Nu dit voorstel niet is overgenomen, zoals in paragraaf
4.3 van deze memorie is besproken, is er ook geen reden het maximaal
uit te keren bedrag voor vermogensschade te verhogen. Daarbij komt dat
de commissie tot beheer van het fonds slechts in ongeveer 7% van het
totaal aantal uitkeringen het maximale bedrag heeft uitgekeerd wegens
materiële schade en zij niet de behoefte voelt aan een verhoging van het
maximumbedrag.

Het pleidooi voor verhoging van het bedrag voor immateriële schade
tot maximaal f 25 000 berust op de overweging dat de laatste jaren de
vergoedingen voor immateriële schade, zoals die worden vastgesteld in
civiele procedures en zoals die door verzekeringsmaatschappijen worden
uitgekeerd, in aanzienlijke mate zijn opgelopen. Aldus wordt beoogd de
commissie in staat te stellen deze trend te volgen. Het is echter de vraag
of de commissie hiertoe in de gelegenheid moet worden gesteld. Zoals
eerder is opgemerkt, keert de commissie bedragen uit op grond van de
redelijkheid en billijkheid en niet op grond van een civielrechtelijke
aansprakelijkheid. Zij is dan ook niet gebonden aan de criteria van het
civiele recht. Uitkeringen van de commissie hebben het karakter van een
tegemoetkoming in de schade. De uitkeringen beogen dus niet de
schade volledig te vergoeden. Juist bij uitkeringen wegens immateriële
schade is het van belang niet de pretentie te wekken hierin wel te
voorzien. Aansluiting bij het civiele recht zou deze indruk kunnen wekken.
Het voorstel voor verhoging van het bedrag voor immateriële schade tot
maximaal f 25 000 is dan ook niet overgenomen.

Het voorgaande laat onverlet dat het nimmer gewijzigde bedrag van
f 10000 verhoogd moet worden met de wettelijke indexering sinds de
inwerkingtreding van deze wet. Hetzelfde geldt voor het maximum
bedrag van f 25 000 voor materiële schade. Aanpassing van artikel 2 van
het Besluit schadefonds geweldsmisdrijven zal met het oog hierop
worden bevorderd.

6. De kosten van het wetsvoorstel en de effecten voor de werklast van de
rechterlijke macht

Naar de kosten van het wetsvoorstel, zoals dat is voorbereid door de
Commissie-Terwee, en de effecten voor de werklast van de rechterlijke
macht is onderzoek gedaan door het Wetenschappelijk Onderzoek– en
Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie. In dit
onderzoek wordt een schatting gegeven van: a. de financiële gevolgen
voor de overheid van de invoering van de schadevergoedingsstraf: b. de
gevolgen van de invoering van het wetsvoorstel voor de werklast van de
rechterlijke macht* Hoewel het onderhavige wetsvoorstel afwijkt van het
voorstel van de Commissie-Terwee in die zin dat in plaats van de schade–
vergoedingsstraf de schadevergoedingsmaatregel wordt voorgesteld,
heeft dit voor de werklast van de rechterlijke macht en de kosten van het
wetsvoorstel geen gevolgen, zodat de resultaten van dit onderzoek van
overeenkomstige toepassing kunnen worden verklaard op het onder–
havige wetsvoorstel.
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In het rapport van het W.O.D.C. worden de gevolgen van de invoering
van het wetsvoorstel voor de werklast van de rechterlijke macht geschat
op minimaal 7 en maximaal 26 mensjaren.

De financiële gevolgen van de invoering van de schadevergoedings–
straf wordt in het onderzoek opgemerkt dat hiervan alleen sprake is als
blijkt dat het aantal boetes of de hoogte van de boetes daalt onder
invloed van de schadevergoedingsstraf. Blijkens het WODC-rapport is
deze correlatie in Engeland niet waarneembaar. Niettemin wordt in het
rapport een schatting gegeven van het verlies aan inkomsten voor de
overheid indien er toch bij invoering van de schadevergoedingsstraf een
verschuiving zou plaatsvinden van boetes naar schadevergoedings–
straffen. Deze schatting is gebaseerd op de veronderstelling dat het
aantal opgelegde schadevergoedingsstraffen in Nederland zich
ontwikkelt zoals in Engeland en Wales en komt globaal neer op 1 a 2
miljoen gulden per jaar. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat van
een systematische omzetting van geldboetes in schadevergoedings–
straffen geen sprake kan zijn omdat boetes vaak worden opgelegd als er
geen schade of geen slachtoffer is.

Voor een onderbouwing van deze schattingen wordt verwezen naar de
inhoud van het WODC-rapport, in het bijzonder de hoofdstukken 8 en
10.

7. Deregulering

Bij het ontwerpen van dit wetsvoorstel is rekening gehouden met de
aanwijzingen inzake de deregulering. In het algemeen deel van deze
memorie is reeds aangegeven waartoe het wetsvoorstel strekt. In de
adviezen die over het wetsvoorstel, zoals dat is voorbereid door de
Commissie-Terwee, zijn uitgebracht, worden verschillende varianten op
het wetsvoorstel, in het bijzonder op het voorstel tot verruiming van de
voegingsmogelijkheid genoemd. Zo is er gewezen op de mogelijkheid
van de behandeling van de vordering van de benadeelde partij in
raadkamer nadat het strafvonnis in kracht van gewijsde is gegaan, de
vereenvoudigde civiele procedure, eveneens na afhandeling van de
strafzaak, en de mogelijkheden om buiten de zitting om tot een schade–
regeling te komen. Hierbij wordt dan gedacht aan de schadevergoedings–
voorwaarde bij een voorwaardelijk sepot of transactie. Laatstgenoemde
mogelijkheden vormen in feite geen variant op het voorstel tot
verruiming van de voegingsmogelijkheid. Zij gaan aan de zitting vooraf
en zullen ook bij een verruiming van de voegingsmogelijkheden, gelet op
hun relatieve eenvoud, een belangrijke rol bij de regeling van de schade
blijven vervullen.

Een vereenvoudigde civiele procedure voor slachtoffers van delicten of
een behandeling in raadkamer van de vordering van de benadeelde partij
heeft als bezwaar dat het niet of in mindere mate dan de voegingspro–
cedure, gebruik maakt van de omstandigheid dat de overheid reeds een
strafproces voert waarbij zowel de dader als het slachtoffer zijn
betrokken en waarin het feitencomplex centraal staat dat zowel tot de
strafvordering als tot de civiele vordering aanleiding heeft gegeven. Door
bij deze procedure aan te sluiten wordt voorkomen dat deze partijen
worden betrokken in twee verschillende procedures ter vaststelling van
de rechtsgevolgen van één voorval. De voegingsprocedure biedt derhalve
alle betrokken partijen een besparing van tijd en kosten.

Voorts is een bezwaar van de genoemde varianten dat zowel de
raadkamerprocedure als de vereenvoudigde civiele procedure pas van
start kunnen gaan als het strafvonnis in kracht van gewijsde is gegaan.
Dus pas op het moment dat bij een gevoegde behandeling een onherroe–
pelijke beslissing op de civiele vordering is gegeven. Behalve dat deze
varianten dus geen gebruik maken van de proces-economische voordelen
van een gevoegde behandeling, hebben zij het nadeel dat het veel langer
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duurt alvorens een beslissing op de vordering van de benadeelde partij
wordt verkregen.

Schattingen van de kosten van het wetsvoorstel en de effecten voor de
werklast van de rechterlijke macht zijn in het hieraan voorafgaande
hoofdstuk genoemd. Het wetsontwerp is, gelet op het voorgaande,
vanuit een dereguleringsoogpunt verantwoord.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, II en III

De in deze onderdelen van het wetsvoorstel voorgestelde bepalingen
vormen het hart van de regeling, waarop in het algemeen deel reeds
uitvoerig is ingegaan, zodat hiernaar wordt verwezen. Voor zover nodig
worden de artikelen hieronder nog nader toegelicht.

Artikel II, onderdeel D

Het eerste lid van dit artikel omschrijft de schadevergoedingsmaat–
regel als de betaling van een som gelds door de veroordeelde aan de
staat ten behoeve van het slachtoffer. Vervolgens bepaalt dit lid dat de
staat een ontvangen bedrag onverwijld uitkeert aan het slachtoffer. Deze
regeling strekt ertoe de controle op de tenuitvoerlegging van deze
sanctie mogelijk te maken. De naleving van de verplichting voor de
veroordeelde om de schadevergoeding rechtstreeks aan het slachtoffer
te betalen, zou niet te controleren zijn. Een bijkomend voordeel van deze
regeling is dat een directe confrontatie tussen het slachtoffer en de
dader in de vorm van een betaling van de één aan de ander wordt
vermeden. Voor sommige slachtoffers, bijvoorbeeld slachtoffers van
seksuele delicten, is dit van belang omdat zij geen prijs stellen op een
nieuwe confrontatie - hoe beperkt ook - met de dader.

Het derde lid van dit artikel bepaalt dat de maatregel tezamen met
straffen en andere maatregelen kan worden opgelegd. De schadevergoe–
dingsmaatregel kan dus ook zelfstandig worden opgelegd. Bij de veroor–
deling tot een schadevergoedingsmaatregel moet de maatregel per
afzonderlijk feit worden opgelegd.

Het vierde lid van dit artikel verklaart artikel 24a van overeenkomstige
toepassing. Hierdoor is de rechter bij de oplegging van een schadever–
goedingsmaatregel van meer dan f 500 bevoegd te bepalen dat de
veroordeelde het bedrag in gedeelten mag voldoen. Artikel 24b wordt
eveneens van overeenkomstige toepassing verklaard, met dien verstande
dat de verhoging van de schadevergoedingsmaatregel vervalt aan de
staat. Denkbaar zou zijn de verhoging ten goede te laten komen aan het
slachtoffer. Hiervan is echter afgezien omdat het uitgangspunt van de
schadevergoedingsmaatregel is dat zij ertoe strekt het slachtoffer
schadeloos te stellen en niet meer dan dat. Dit neemt niet weg dat de
rechter bij de bepaling van de hoogte van de maatregel het door het
slachtoffer geleden renteverlies mag betrekken.

Het vijfde lid van dit artikel bepaalt dat betalingen door de veroor–
deelde aan de staat verricht, in de eerste plaats strekken tot voldoening
van de schadevergoedingsmaatregel. De betalingen door de veroor–
deelde aan de staat kunnen plaatsvinden uit hoofde van een geldboete,
een verhoging van de geldboete op grond van artikel 24b, een schade–
vergoedingsmaatregel of een verhoging van deze maatregel, op grond
van dit artikellid jo. artikel 24b. Het onderhavige artikellid strekt ertoe
zeker te stellen dat betalingen in vorenbedoelde zin door de veroordeelde
aan de staat gedaan in eerste instantie worden gebruikt tot voldoening
van het slachtoffer. Vervolgens kunnen zij worden gebruikt ter
voldoening van eventuele verhogingen van de schadevergoedingsmaat–
regel of van de geldboete en ten slotte tot voldoening van de geldboete.
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Artikel II, onderdeel E

In Titel VI van het wetboek worden zekere limieten gesteld aan de
hoogte van de op te leggen straffen in geval van samenloop van
strafbare feiten. Deze bepalingen hebben geen betrekking op maatre–
gelen. De schadevergoedingsmaatregel kan voor elk strafbaar feit afzon–
derlijk en zonder vermindering worden opgelegd. Niettemin is het
gewenst voor het geval van samenloop van misdrijven te bepalen dat de
gezamenlijke vervangende vrijheidsstraffen het maximum van zes
maanden, bepaald in artikel 24c, derde lid, niet mogen overschrijden.
Artikel 60c voorziet hierin.

Artikel III, onderdeel A

In het Wetboek van Strafvordering wordt de «beledigde partij»
terloops in de artikelen 332 e.v. geïntroduceerd, zonder dat dit begrip
nader wordt omschreven.

Het wetsvoorstel stelt in de eerste plaats voor de term «beledigde
partij» te vervangen door de meer bij de tijdse term «benadeelde partij».
Dit begrip wordt in artikel 51 a gedefinieerd. Voorts is het meer in
overeenstemming met de positie van de benadeelde partij in het straf–
proces wanneer zij reeds in het Eerste Boek van het wetboek een plaats
krijgt, zoals reeds het geval is met de andere deelnemers aan het straf–
proces. Daartoe wordt in het wetsvoorstel voorgesteld een nieuwe Titel
IIIA op te nemen, waarin de benadeelde partij wordt omschreven en
waarin haar belangrijkste bevoegdheden worden opgesomd.

Artikel 51 a

Dit artikel is reeds in paragraaf 2.4 van het algemeen deel toegelicht.
Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat dit artikel de mogelijkheid
open laat dat de benadeelde partij zich met succes voegt in een straf–
proces waarin uiteindelijk verstek wordt verleend tegen de verdachte.
Het wetsvoorstel van de subcommissie beledigde partij van de
Commissie partiële herziening strafvordering stelt voor de benadeelde
partij deze mogelijkheid, waarover zij naar geldend recht beschikt, te
ontnemen. De overweging die de subcommissie hiervoor aanvoert is dat
zij het in overeenstemming met de algemene beginselen van een
behoorlijk procesrecht acht dat de civiele vordering buiten behandeling
blijft als de verdachte niet ter terechtzitting verschijnt, tenzij deze tijdig
voor de terechtzitting van de vordering in kennis is gesteld.

Alhoewel het belang van een tijdige kennisgeving van de vordering van
de benadeelde partij aan de verdachte wordt erkend, hetgeen blijkt uit
het voorgestelde artikel 51f, tweede lid, mag het feit dat de verdachte
verstek laat gaan, ook al is hij niet op de hoogte van de civiele vordering,
niet als resultaat hebben dat de vordering van de benadeelde partij
buiten behandeling blijft. Het wetsvoorstel sluit de behandeling van de
vordering van de benadeelde partij in een verstekzaak dan ook niet uit.

Overigens kan hierbij worden gewezen op het feit dat de wetgever het
ook niet nodig heeft geacht de rechter de bevoegdheid te ontzeggen om
in een verstekzaak een verdachte te veroordelen tot een voorwaardelijke
straf met als bijzondere voorwaarde de vergoeding van de schade.

Voorts zij erop gewezen dat ingevolge dit artikel voeging ook mogelijk
is als de strafzaak voor de politierechter of de kinderrechter wordt
vervolgd. Deze mogelijkheden kent het geldende recht ook. De voordelen
van de voegingsprocedure zullen juist bij zaken die voor de politierechter
worden vervolgd kunnen worden benut, terwijl vooral in kinderstrafzaken
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het nastreven van «konfliktoplossing» door middel van schadevergoeding
aangewezen lijkt.

Artikel 51 b

Dit artikel is toegelicht in paragraaf 2.6 van het algemeen deel.
Opgemerkt kan nog worden dat de omschrijving van de officier van

justitie bij wie de voeging dient plaats te vinden als «de officier van
justitie die met de vervolging van het strafbare feit is belast,» is ontleend
aan artikel 9 van het Wetboek van Strafvordering. Dit artikel bepaalt dat
de officier van justitie belast is met de vervolging van de strafbare feiten
waarvan de rechtbank waarbij hij is geplaatst, kennis neemt. De
omschrijving betekent dus niet dat er al een vervolging behoeft te zijn
ingesteld.

Artikel 51 c

Dit artikel bepaalt dat de voorzieningen betreffende de bijstand en
vertegenwoordiging, nodig in een burgerlijk geding, van toepassing zijn
op de benadeelde partij. Men denke hierbij in het bijzonder aan een
minderjarig slachtoffer.

Artikel 51 d

Dit artikel is reeds uitvoerig besproken in paragraaf 2.7 van het
algemeen deel.

Artikel 51e

Het eerste lid van dit artikel geeft de benadeelde partij het recht zich
te doen bijstaan. Door wie zij zich wil laten bijstaan, wordt aan haarzelf
overgelaten.

Het tweede lid bepaalt dat de benadeelde partij zich behalve door een
advocaat ook door anderen kan doen vertegenwoordigen. Een dergelijke
vertegenwoordiger moet dan zijn voorzien van een bijzondere schrifte–
lijke volmacht, zoals dat ook in artikel 398, sub 2°, van het Wetboek van
Strafvordering bij de vertegenwoordiging van de verdachte ter terecht–
zitting van de kantonrechter is voorgeschreven.

De bevoegdheden van de benadeelde partij komen ook toe aan de
haar vertegenwoordigende advocaat en aan haar schriftelijk gevolmach–
tigde.

ArtikelSlf

Het eerste lid van dit artikel verplicht de officier van justitie de
benadeelde partij het tijdstip waarop de zaak op de terechtzitting zal
worden behandeld, mee te delen. In paragraaf 2.6 van deze memorie is
hierop nader ingegaan.

Het tweede lid van dit artikel verplicht de officier van justitie zo
spoedig mogelijk nadat hij een beslissing tot vervolging of verdere
vervolging heeft genomen, de verdachte schriftelijk mee te delen dat een
benadeelde partij zich heeft gevoegd. Deze verplichting rust ook op de
officier van justitie als het feit terzake waarvan een benadeelde partij zich
heeft gevoegd, ad informandum wordt gevoegd. De verdachte wordt
zodoende in de gelegenheid gesteld zich op vordering(en) van (de)
benadeelde partij(en) te prepareren.

Het derde lid van deze bepaling legt de officier van justitie de
verplichting op, indien hij van een vervolging of voortzetting van een
vervolging afziet, hiervan de benadeelde partij op de hoogte te stellen.
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De achtergrond hiervan is dat de beslissing de zaak niet of niet verder te
vervolgen tot gevolg heeft dat ook de in gang gezette voeging ten einde
loopt. Deze bepaling moet dan ook ruim worden uitgelegd. Zo zal de
benadeelde partij ook moeten worden ingelicht als de officier van justitie
de dagvaarding intrekt.

De keuze om deze bepaling op deze plaats in geconcentreerde vorm
op te nemen in plaats van steeds daar waar de desbetreffende strafpro–
cessuele verrichting aan de orde is, vindt haar rechtvaardiging in het feit
dat de vermelding van deze verplichting op deze plaats overzichtelijk is.
De beslissing om niet of niet verder te vervolgen kan leiden tot het
vervallen van bevoegdheden van de officier van justitie, welke geregeld
worden in de op het onderhavige artikel volgende bepalingen.

Onderdeel E

Het wetsvoorstel stelt voor de bestaande tweede afdeling van de zesde
titel van het Tweede Boek in zijn geheel te wijzigen. De nieuwe artikelen
worden, voor zover zij nog niet in het algemeen deel van deze memorie
zijn besproken, hieronder toegelicht.

Artikel 332

Het voorstel de benadeelde partij de mogelijkheid te geven zich reeds
in de fase van het voorbereidend onderzoek te voegen, sluit niet uit dat
zich gevallen kunnen voordoen waarin de rechtbank het nodig acht ten
behoeve van het onderzoek naar de vordering van de benadeelde partij
van deze partij nadere informatie in te winnen. Met het oog hierop bevat
dit artikel de bevoegdheid van de rechtbank om de benadeelde partij op
te roepen ter terechtzitting te verschijnen.

Artikel 333

De hier voorgestelde regeling heeft ten doel een zinloze behandeling
van de civiele vordering te voorkomen. Zij komt in hoofdzaak overeen
met hetgeen in artikel 279 van het Wetboek van Strafvordering is
voorgeschreven voor gevallen, waarin de nietigheid van de dagvaarding,
de niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie en de onbevoegdheid
van de rechtbank zonder onderzoek van de zaak zelf kan blijken. De
rechtbank kan overigens ook tijdens het onderzoek ter terechtzitting de
kennelijke niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partij uitspreken,
hetgeen blijkt uit de formulering «zonder nacteronderzoek».

Artikel 334

Het eerste lid van dit artikel is reeds in paragraaf 2.8 van het algemeen
deel van deze memorie toegelicht. Over het tweede en derde lid kan nog
het volgende worden opgemerkt.

Ingevolge het tweede lid van artikel 334 mag de benadeelde partij aan
de getuigen en deskundigen vragen stellen, betreffende haar vordering
tot schadevergoeding. Deze bepaling is ruimer geformuleerd dan het
huidige eerste lid van artikel 335, waarin staat dat de vragen slechts de
geleden schade of het bedrag daarvan mogen betreffen. Ingevolge dit
artikellid mag de beledigde partij slechts vragen stellen over de schade.
Het voorgestelde artikellid biedt de benadeelde partij nu ook de
bevoegdheid vragen te stellen over de grondslag van de vordering. Een
verdere uitbreiding van het vragenrecht is echter niet gewenst vanwege
het feit dat de benadeelde partij op grond hiervan te veel ruimte zou
krijgen om zelfstandig bij te dragen in het bewijs van het telastegelegde
strafbare feit. Voorkomen moet worden dat de benadeelde partij zich
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gaat opstellen als een assistent van de officier van justitie. Vandaar dat
haar bevoegdheid tot het stellen van vragen is beperkt tot de vordering
tot schadevergoeding.

Het derde lid van artikel 334 verschaft de benadeelde partij het recht
haar vordering toe te lichten of te doen toelichten, nadat de officier van
justitie zijn requisitoir heeft gehouden. In tegenstelling tot de voorgaande
leden van dit artikel, biedt dit artikellid de benadeelde partij de
gelegenheid zich in volle omvang uit te laten over de achtergrond,
inhoud en grondslag van de vordering.

Artikel 335

Volgens dit artikel is de rechtbank, behoudens toepassing van artikel
333, verplicht gelijktijdig met de einduitspraak in de strafzaak zich uit te
spreken over de civiele vordering. De rechter dient derhalve twee
zelfstandige beslissingen te nemen die vervolgens in één strafvonnis
worden neergelegd.

Onderdeel F

Anikel 361

Het tweede lid van dit artikel is uitvoerig toegelicht in paragraaf 2.9
van het algemeen deel van deze memorie. Het derde lid is in vergelijking
met het voorstel, zoals voorbereid door de Commissie-Terwee, enigszins
aangescherpt zodat beter tot uitdrukking komt dat de rechter de
vordering van de benadeelde partij ook ambtshalve kan splitsen en het
deel dat niet eenvoudig van aard is niet-ontvankelijk kan verklaren. Op
deze bevoegdheid van de rechter is reeds in paragraaf 2.5 van deze
memorie ingegaan.

Onderdeel H

Artikel 421

Overwogen is de benadeelde partij die zich niet in het geding in eerste
aanleg heeft gevoegd, de bevoegdheid te geven zich alsnog in het
geding in hoger beroep te voegen. Van toekenning van deze
bevoegdheid aan de benadeelde partij is afgezien vanwege de nauwe
relatie tussen het geding in eerste aanleg en de daarop volgende behan–
deling in hoger beroep. Bovendien zou een gevolg van toekenning van
deze bevoegdheid aan de benadeelde partij zijn dat aan de verdachte
een instantie wordt ontnomen. Gelet hierop past het niet om de
benadeelde partij de bevoegdheid te geven zich voor het eerst in hoger
beroep te voegen.

De voeging van de benadeelde partij die zich wel in eerste aanleg
heeft gevoegd duurt ingevolge het tweede lid van dit artikel van
rechtswege voort, voor zover de door haar gevorderde schadevergoeding
is toegewezen of als straf opgelegd. Voor zover dit niet het geval is, kan
zij zich binnen de grenzen van haar eerste vordering in hoger beroep
voegen. De voeging geschiedt dan of ter terechtzitting door een
mededeling van de benadeelde partij dat zij prijs stelt op een voort–
zetting van de behandeling van haar vordering in hoger beroep of vóór
de terechtzitting door de indiening van een schriftelijke mededeling van
dezelfde strekking. Deze regeling voorkomt de situatie dat de benadeelde
partij wier vordering niet ontvankelijk is verklaard zich tot de civiele
rechter wendt, terwijl de behandeling van haar gevoegde vordering van
rechtswege in hoger beroep wordt voortgezet.
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Als de strafzaak in hoger beroep wordt vervolgd zal de benadeelde
partij op grond van artikel 413, tweede lid, van het Wetboek van Straf–
vordering een mededeling van de procure'ir-generaal krijgen van de dag
waarop de zaak op de terechtzitting zal worden behandeld. Deze
mededeling zal de benadeelde partij er tevens op attenderen dat als zij
prijs stelt op voortzetting van de voegingsprocedure zij dit op de
hierboven omschreven wijze kenbaar zal moeten maken. Aangenomen
mag worden dat de benadeelde partij die zich inmiddels tot de burger–
lijke rechter heeft gewend, op dat moment geen behoefte meer heeft om
de voeging voort te zetten, zodat zij deze mededeling van de
procureur-generaal naast zich neer zal kunnen leggen. Zij kan echter ook
de voorkeur geven aan het vooralsnog afzien van het vragen van vonnis
in de civiele procedure.

De onderdelen I, J en K

De versterking van de positie van de benadeelde partij in het straf–
proces wordt in deze artikelen afgerond. De benadeelde partij moet ook
in cassatie haar standpunten naar voren kunnen brengen. Aan de
advocaat van de benadeelde partij wordt daartoe de bevoegdheid
gegeven om ter terechtzitting van de Hoge Raad het woord te voeren.

Onderdeel L

De laatste zinsnede in het zevende lid van artikel 484 mist, gelet op
het voorstel de vordering van de benadeelde partij niet meer aan een
limiet te binden, elke betekenis en kan daarom vervallen.

Onderdeel M

Artikel 554

Het voorgestelde eerste lid van dit artikel schrijft voor dat de griffier uit
eigen beweging kosteloos een afschrift van het vonnis of arrest aan de
benadeelde partij verschaft. De toekenning van de bevoegdheid aan de
benadeelde partij om haar vordering aan de strafrechter voor te leggen,
brengt met zich mee dat zij ook van de beslissing op deze vordering op
de hoogte wordt gesteld. Dit voorstel is niet in het wetsontwerp van de
Commissie-Terwee vervat.

Het voorgestelde nieuwe tweede lid van dit artikel bepaalt dat het
slachtoffer ten behoeve van wie de schadevergoedingsmaatregel is
opgelegd, zelf het vonnis of arrest, voor zover dat betrekking heeft op de
schadevergoeding, ten uitvoer dient te leggen als bij gebreke aan
voldoening van de schadevergoedingsmaatregel hechtenis is toegepast.
Deze bepaling vloeit voort uit het feit dat toepassing van de hechtenis de
civielrechtelijke betalingsverplichting van de veroordeelde ten aanzien
van het slachtoffer niet opheft. Het slachtoffer heeft ingevolge deze
bepaling de bevoegdheid, ook al is de hechtenis bij gebreke aan
voldoening van de schadevergoedingsmaatregel toegepast, het vonnis
voor zover dat betrekking heeft op de schadevergoeding, ten uitvoer te
doen leggen.

De onderdelen N en O

Het voorstel de artikelen 561, tweede lid, en 572, eerste en tweede lid,
aan te vullen met de schadevergoedingsmaatregel vloeit voort uit het feit
dat het openbaar ministerie met de tenuitvoerlegging van deze maatregel
is belast.
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Onderdeel P

In de in dit onderdeel genoemde artikelen komt de term beledigde
partij voor. Gelet op het feit dat, zoals uit het voorgaande blijkt, die
artikelen verder niet worden gewijzigd, ligt een aanpassing van de termi–
nologie voor de hand.

Onderdeel Q

Het huidige artikel 337, derde en vijfde lid, voorziet in een regeling van
de verdeling van de proceskosten. De regeling bevat een tweedeling die
erop neer komt dat bij een volledige toewijzing van de vordering de
verdachte geheel of gedeeltelijk moet worden veroordeeld in de niet
onnodig gemaakte proceskosten van de beledigde partij, terwijl in alle
overige gevallen de beledigde partij geheel of gedeeltelijk moet worden
verwezen in dezelfde kosten van de verdachte. Het bezwaar van deze
regeling is dat bij een nagenoeg volledige toewijzing van de vordering
van de beledigde partij de rechter verplicht is de beledigde partij geheel
of gedeeltelijk te verwijzen in eventueel door de verdachte gemaakte
kosten. De Hoge Raad die aanvankelijk stipte naleving van deze regeling
door de lagere rechter eiste (zie onder andere H.R. 31 oktober 1938, NJ
1939, 258 met afwijzende conclusie van A.G. Rombach) toont in een
recent arrest expliciet coulance bij de toepassing van deze regeling (H.R.
10 september 1985, DD 86.031; NJ 1986, 199, met noot van prof. mr.
M.S. Groenhuijsen in Ars Aequi 35 (1986) 9). De Hoge Raad bevestigt in
dit arrest de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch waarin een
vordering van de beledigde partij voor een (klein) deel wordt ontzegd,
terwijl de verdachte wel in de proceskosten wordt veroordeeld op grond
van de overweging dat de vordering van de beledigde partij «in wezen is
toegewezen».

De voorgestelde bepaling komt tegemoet aan het bezwaar van deze
regeling dat blijkens het voorgaande ook door de Hoge Raad wordt
onderkend.

Artikel IV

Het voorstel om artikel 585, sub 7°, van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering te laten vervallen berust op de overweging dat deze
bepaling uit de tijd is.

Artikelen V en VI

Het voorstel de limieten van de vordering van de benadeelde partij te
schrappen, maakt zowel artikel 126, eerste lid, laatste volzin, van de
Jachtwet, als artikel 6, eerste lid, laatste volzin, van de Wet aansprake–
lijkheid motorrijtuigenverzekering overbodig.

Artikel VII, onderdeel A

In paragraaf 5.4 van het algemeen deel van deze memorie is reeds een
toelichting gegeven op het voorstel de woorden «zwaar lichamelijk
letsel» te vervangen door «ernstig lichamelijk of geestelijk letsel».

Als gevolg van het voorstel in deze bepaling het woord «Nederlanders»
te vervangen door «degenen die in Nederland hun woonplaats hebben»
wordt het onderscheid dat deze bepaling maakt tussen Nederlanders en
niet-Nederlanders opgeheven. Dit voorstel vloeit voort uit het feit dat het
kabinet in zijn rapportage van 22 november 1985 over het rapport van
het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van
mijn ministerie, getiteld «Minderheid-minder recht?» (Tweede Kamer,
1985-1986, 16102, nr. 128) heeft toegezegd te zullen onderzoeken of
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het onderscheid dat deze bepaling maakt tussen Nederlanders en
niet-Nederlanders gerechtvaardigd is. Het uitgangspunt van het Kabinet
is dat in de wet– en regelgeving Nederlandse en niet-Nederlandse
ingezetenen in gelijke gevallen op gelijke wijze moeten worden
behandeld. Onderscheid is alleen toegestaan wanneer hiervoor een
objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond aanwezig is. In casu is
hiervan geen sprake.

Het tweede lid van artikel 3 dat een omschrijving geeft van het begrip
nabestaande, wordt gewijzigd en aangepast aan artikel 6.1.9.12 van het
nieuw BW bij de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 (tiende deel), bevat–
tende de aanpassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten en andere
wetten. Deze invoeringswet bevat tevens een voorstel tot wijziging van
artikel 4, eerste lid, eerste volzin, van de onderhavige wet; eveneens
vanwege de aanpassing aan het nieuw BW.

Onderdeel B

Artikel 4, derde lid, van de Wet bepaalt dat geen uitkering plaatsvindt
beneden een door de minister van Justitie vastgestelde som. Deze som
bedraagt ten hoogste f 300. Artikel 3 van het Besluit schadefonds
geweldsmisdrijven stelt deze som op f 250. In de praktijk blijken deze
bepalingen echter een dode letter te zijn, in het bijzonder doordat het
bedrag ter tegemoetkoming in de geleden immateriële schade altijd
meer dan f 250 is. Voorgesteld wordt het derde lid van artikel 4 te
schrappen. Het besluit zal op overeenkomstige wijze worden aangepast.

Onderdeel C

De in dit onderdeel voorgestelde wijziging van artikel 5 is reeds toege–
licht in paragraaf 5.5 van het algemeen deel van deze memorie.

Onderdeel D

Het voorstel de laatste volzin in artikel 7 te laten vervallen berust op de
overweging dat het niet redelijk is enerzijds de mogelijkheid te creëren
voor het slachtoffer om zijn verzoek in te dienen na afioop van de
daarvoor gestelde termijn indien blijkt dat het verzoek zo spoedig
mogelijk is ingediend als redelijkerwijs van hem kon worden verwacht,
terwijl anderzijds wordt bepaald dat het verzoek in geen geval ontvan–
kelijk is wanneer het wordt ingediend nadat twee jaren zijn verstreken
sedert het plegen van het misdrijf.

Het voorstel om in het tweede lid de tussenzin «zolang nog niet op het
verzoek onherroepelijk is beslist» te schrappen beoogt te voorzien in een
oplossing voor het probleem waarvoor de commissie zich geplaatst ziet
als de verzoeker met een aanvullend verzoek komt als reeds op het
oorspronkelijke verzoek is beslist. Dit komt nogal eens voor. De voorge–
stelde wijziging van dit artikellid opent voor de commissie de
mogelijkheid aanvullende verzoeken altijd in behandeling te nemen.

Onderdeel E

Het voorstel tot wijziging van het derde lid van artikel 8 beoogt de
doorstroming van de leden van de commissie te bevorderen en zodoende
de ruimte te creëren voor benoemingen van personen die verschillende
wetenschapsdisciplines vertegenwoordigen, zoals de wetgever oorspron–
kelijk voor ogen stond (zie blz. 13 memorie van antwoord).
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Onderdeel F

In de citeertitel van de wet kunnen de woorden «voorlopige regeling»
vervallen. De wet is inmiddels geëvalueerd en kan als een definitieve
regeling worden beschouwd.

Artikel IX

De in dit artikel voorgestelde overgangsregeling stelt onder 2 een
aparte regeling voor voor de wijzigingen van de Wet voorlopige regeling
schadefonds geweldsmisdrijven. Beslissend voor de vraag of het oude of
het nieuwe recht van toepassing is, is niet het tijdstip waarop het misdrijf
is gepleegd, maar het tijdstip waarop het verzoek is ingediend. Dit maakt
het werk van de commissie tot beheer van het fonds een stuk eenvou–
diger. Het secretariaat van de commissie kan namelijk aan de hand van
de datum van de indiening van het verzoek bepalen welk recht van
toepassing is. Aanvullende verzoeken in de zin van artikel 7, tweede lid,
dienen te worden beschouwd als onderdeel van het principale verzoek.
Een uitzondering wordt echter voorgesteld voor het bepaalde in
onderdeel D van artikel VII voor zover betrekking hebbende op het eerste
lid van artikel 7. In dit onderdeel wordt voorgesteld de laatste volzin van
het eerste lid van artikel 7 te schrappen, met als gevolg dat de maximum
termijn van twee jaar waarbinnen een verzoek in ieder geval moet zijn
ingediend, komt te vervallen. Dit voorstel is niet van toepassing op
verzoeken gedaan na de inwerkingtreding van de wet die betrekking
hebben op misdrijven van voor die datum. Zodoende wordt voorkomen
dat als gevolg van deze wetswijziging verzoeken ontvankelijk zijn die
betrekking hebben op misdrijven die reeds meer dan twee jaar voor de
inwerkingtreding van deze wet zijn gepleegd.

De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes
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