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Het wetsvoorstel wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel II, onderdeel D, wordt artikel 36f, tweede lid, gewijzigd door
na het woord «schade» de volgende woorden toe te voegen: die door het
strafbare feit is toegebracht.

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel A wordt als volgt gewijzigd:
a. Voor het gestelde in artikel 51 a wordt een I. geplaatst
De tweede volzin van artikel 51a, eerste lid, vervalt. Een tweede en

derde lid worden toegevoegd, die luiden:
2. Indien de in het eerste lid genoemde persoon ten gevolge van het

strafbare feit is overleden, kunnen zich voegen diens erfgenamen terzake
van hun onder algemene titel verkregen vordering en de personen,
bedoeld in artikel 108, eerste en tweede lid, van Boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek terzake van de daar bedoelde vorderingen.

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde personen kunnen zich
eveneens voor een deel van hun vordering voegen.

b. Aan artikel 51f, derde lid, wordt een nieuwe volzin toegevoegd, die
luidt: De beslissing is met redenen omkleed.

2. Onderdeel G wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 361, tweede lid, onder b, wordt na het woord «feit» een punt

geplaatst. De zinsnede «of, mits de vordering niet wordt betwist, door
feiten die de rechtbank in haar strafoplegging betrekt» vervalt.

III

Artikel VII, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 3, onderdeel b, wordt de zinsnede achter de dubbele punt

vervangen door: degene die hun woonplaats hebben op het grondgebied
van één van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen.
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Toelichting

De voorstellen die in deze nota zijn vervat, zijn met uitzondering van
het voorstel onder III, in de memorie van antwoord toegelicht.

Over het voorstel onder II merk ik nog op dat ingevolge het voorge–
stelde tweede lid van artikel 51 a de erfgenamen van het ten gevolge van
het delict overleden slachtoffer en de personen genoemd in artikel 108,
eerste en tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek terzake van
de daar bedoelde vorderingen, zich kunnen voegen in het strafproces. De
erfgenamen kunnen zich voegen terzake van hun onder algemene titel
verkregen vordering; men denke aan zaakschade. De personen genoemd
in artikel I08, eerste lid, kunnen zich voegen terzake van hun vordering
tot vergoeding van de schade door het derven van het levensonderhoud.
Deze personen zijn:

a. de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en de minderjarige
wettige of onwettige kinderen van de overledene.

b. andere bloed– of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds
ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud
voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was;

c. degenen die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid
berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier
levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag, voor zover
aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet
en zij redelijkerwijs niet voldoende in hun levensonderhoud kunnen
voorzien;

d. degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en
in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de
gemeenschappelijke huishouding, voor zover hij schade lijdt doordat na
het overlijden op andere wijze in de gang van deze huishouding moet
worden voorzien.

De persoon genoemd in artikel 108, tweede lid, kan zich voegen
terzake van zijn vordering tot vergoeding van de kosten van lijkbezorging.
Dit kan een ieder zijn die deze kosten heeft gedragen, ongeacht wat voor
relatie hij heeft gehad met het overleden slachtoffer. Overigens treedt
Boek 6 op I januari 1992 in werking (Besluit van 20 februari 1990, Stb.
1990,90).

Het voorstel onder III wordt gedaan om te voldoen aan het arrest van
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 2 februari
1989 in zaak 186/87. In dit arrest verklaart het Hof voor recht: «Het
onder meer in artikel 7 EEG-Verdrag tot uitdrukkmg gebracht non-discri–
minatiebeginsel moet aldus worden uitgelegd, dat het zich ertegen
verzet, dat een Lid-Staat met betrekking tot personen die aan het
gemeenschapsrecht het recht ontlenen om zich in het bijzonder als
ontvanger van diensten naar die staat te begeven, de toekenning van
staatswege van een vergoeding voor de lichamelijke schade die in die
staat is toegebracht aan iemand die het slachtoffer is geworden van een
geweldsmisdrijf, afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de betrokkene
een verblijfskaart bezit of onderdaan is van een land waarmee die
Lid-Staat een wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten».

Het voorstel het woord «Nederlanders» in artikel 3, eerste lid,
onderdeel b, van de Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmis–
drijven te vervangen door «degenen die in Nederland hun woonplaats
hebben», voldoet niet aan deze jurisprudentie.

Derhalve wordt voorgesteld deze zinsnede te vervangen door:
degene die hun woonplaats hebben op het grondgebied van één van

de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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