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Na kennisneming van de memorie van antwoord en de nota van
wijziging zijn in de vaste Commissie voor Justitie1 nog verschillende
opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Onder het voorbehoud dat de
regering deze tijdig zal hebben beantwoord, acht de commissie de
openbare beraadslaging over dit voorstel van wet genoegzaam
voorbereid.
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De leden van de C.D.A.-fractie dankten de minister voor zijn
antwoorden en gaven te kennen op nog een enkel punt te willen ingaan.

Uit de uiteenzetting van de minister begrepen deze leden dat de
hoogte van de vordering geen doorslaggevende rol speelt bij de bepaling
van de ontvankelijkheid. Het kwantitatief ontvankelijkheidscriterium
wordt voornamelijk bepaald in verhouding tot de strafprocedure, deze
mag niet overschaduwd worden door de civiele vordering. Of dat het
geval zal zijn hangt deels af van de aard van de vordering, deels van de
houding van de verdachte maar is toch ook voor een belangrijk deel
afhankelijk van de bevoegdheden van de civiele partij om de vordering te
staven. Daarvoor is relevant de bevoegdheid, om in de fase van het
gerechtelijk vooronderzoek, aanwezig te kunnen zijn, stukken te kunnen
inzien, getuigen te kunnen oproepen.

Met betrekking tot de bevoegdheid om getuigen te kunnen oproepen
gaat het voorstel uit van een indirecte positie, namelijk alleen via de
officier van Justitie (ex. artikel 280:3 of artikelen 210 juncto 237
W.v.Sv.). Dat riep bij de leden van de CDA-fractie de vraag op wat
rechtens is in geval van het niet honoreren door de officier van justitie
van een verzoek van het slachtoffer om getuigen op te roepen. Is
daartegen een beroep op de rechtercommissaris of recht voorzien?

Een versterkte rechtspositie van het slachtoffer met betrekking tot het
recht getuigen op te roepen wordt in de ogen van deze leden in meer
opzichten gerechtvaardigd. In de eerste plaats in verband met het
ontvankelijkheidscriterium. Daaraan is veelal eenvoudiger te voldoen
indien de vordering met behoud van getuigen kan worden gestaafd.

In de tweede plaats vanuit proceseconomische overwegingen, omdat
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bij ontvankelijkheid van de voegingsvordering een civiele procedure
wordt uitgespaard. Een versterking van de rechtspositie in die zin dat bij
weigerachtigheid van de officier van justitie de rechtercommissaris of de
rechter dan kan corrigeren, waarborgt ook het uitgangspunt dat het
strafproces niet wordt overschaduwd c.q. vertraagd door de civiele
voeging, zo meenden de leden van de C.D.A.-fractie te mogen stellen.

Zoals deze leden hiervoor al hadden aangegeven, achtten zij het in een
zo vroeg mogelijk stadium berichten van de civiele partij ook van
wezenlijk belang.

Reeds in de fase van het vooronderzoek moet het slachtoffer zich
kunnen voorbereiden en bezinnen op zijn procespositie. Daartoe moet hij
op de hoogte zijn van het (voorbereidend) onderzoek. Deze leden
dachten dat de bepalmgen daartoe niet voldoende zekerheid zouden
blijken te bieden. Waar de minister stelt dat artikel 51 b «veronderstelt
dat de officier van justitie, zodra de zaak ten parkette is ingeschreven,
het standaardformulier toezendt aan het slachtoffer», is het zo dat
daartoe geen wettelijke bepalmg verplicht. Daardoor is zo vreesden deze
leden, geen passend middel voor het slachtoffer voorhanden om een
omissie te corrigeren c.q. te sanctioneren.

Bovendien vroegen deze leden de minister of het moment waarop de
richtlijnen thans voorschrijven dat de toezending dient te geschieden wel
op een zodanig moment kiest dat het slachtoffer reeds in het voorbe–
reidend onderzoek de vordering kan onderbouwen. Een aspect waaraan
de leden alleen al uit proceseconomisch oogpunt grote waarde hechten.

Met betrekking tot de problematiek van het zelfstandig rechtsmiddel
van het slachtoffer merkten de leden van de C.D.A.-fractie op dat zij de
strafprocesrechtelijke bezwaren onderkenden. Het is inderdaad niet
redelijk om ter wille van de civiele vordering het strafrechtelijk gedeelte
ook helemaal over te doen in hoger beroep. Toch konden deze leden zich
niet zonder meer vinden in de aangevoerde argumenten tegen de alter–
natieve suggestie van splitsing van de civiele vordering van de strafzaak
en verwijzing en voortzetting naar civiel hoger beroep. Het gegeven dat
de samenhang met de strafzaak wordt doorbroken is toch ook aanwezig
indien het slachtoffer van begin af aan kiest voor een civiele afdoening.
De grondslag voor de beoordeling van de gevoegde civiele vordering is
toch niet anders door de gezamenlijke afdoening.

Het voordeel van een splitsingsbevoegdheid voor het slachtoffer bij het
hoger beroep is in de visie van de leden van de C.D.A.-fractie enerzijds
gelegen in het werklastbesparende element. De eerste termijn hoeft niet
te worden overgedaan. Dubbel werk kan worden vermeden. Anderzijds
kan het slachtoffer een emotioneel wellicht moeilijk te verwerken
herhaling van zetten worden bespaard.

Met betrekking tot de uiteenzetting over de op het schadefonds te
verhalen schadeposten, legden de leden van de C.D.A.-fractie de vraag
voor of indien de genoemde vermogens schadeposten zoals brillen,
gehoorapparaten en prothezen reeds op basis van extensieve interpre–
tatie voor vergoeding in aanmerking worden gebracht, het niet voor de
hand ligt dit recht dan maar in de wet te verankeren. In de opvatting van
deze leden verdient het de voorkeur dat de wetgever zo nauwkeurig
mogelijk de grenzen bepaalt.

De leden van de C.D.A.-fractie konden de redenering dat de bij
culpoze delicten geen vergoeding op zijn plaats wordt geacht omdat dan
het element agressie ontbreekt, maar ten dele onderschrijven. Het is
namelijk zo dat het onderscheid tussen opzet of culpa een geleidelijk
verschil is. Bovendien wordt soms uit bewijstechnische overwegingen
het culpoze delict telastegelegd waar toch wel het voormelde element
agressie aanwezig was. Dat kan onder omstandigheden meebrengen dat
ontzegging van een beroep op het schadefonds op grond van dit
criterium als onbegrijpelijk en onredelijk zal worden ervaren.
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Nu de minister onderkent dat de lange afhandelingsduur mede te
wijten is aan de overbelasting van de commissie en een werkgroep
onderzoekt welke maatregelen kunnen worden getroffen om tot oplos–
singen te komen, wilden de leden behorend tot de C.D.A-fractie graag
van de minister vernemen op welke termijn de werkgroep het advies zal
uitbrengen en wanneer de minister de problemen onder controle denkt te
kunnen hebben.

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren de minister erkentelijk voor de,
ook op de door deze leden gestelde vragen, gegeven antwoorden.

Terwijl toch reeds het wetsvoorstel zelf - onderstreept in de memorie
van toelichting - beoogde de positie van het slachtoffer van strafbare
feiten te versterken door betere voorwaarden te creëren voor het effec–
tueren van de vergoeding van - dan wel tegemoetkoming in - de door
hem geleden schade, komt in de memorie van antwoord nog duidelijker
naar voren de aktieve rol die het openbaar ministerie daarbij zal dienen te
spelen. Met voldoening hadden deze leden kennisgenomen van de
uitspraak van de minister dat het beleid er op gericht is het ophelde–
ringspercentage te verhogen, zodat de groep slachtoffers die de
mogelijkheid hebben van schadeverhaal wordt verruimd, terwijl het
beleid er daarnaast op is gericht met verdachten van feiteri die schade
tot gevolg hebben en die wel worden opgespoord, maar niet voor de
rechter komen, zoveel mogelijk schaderegelingen tot stand te brengen
(in het kader van het sepot of bij een transactie-aanbod geregeld in de
richtlijnen inzake slachtofferhulp).

Bij het tot stand brengen van schaderegelingen op basis van vrijwil–
ligheid kan de reclassering, die daarbij samen met het slachtoffer of
slachtofferhulpverleningsorganisatie's tot overeenstemming zal trachten
te komen, een belangrijke rol spelen, zoals ook door de minister wordt
erkend. Het beleid is er op gericht zoveel mogelijk die zaken ten laste te
leggen terzake waarvan een benadeelde partij zich heeft gevoegd; deze
leden hadden daarvoor gepleit en waren verheugd dat de minister deze
mening deelt. Met het bij nota van wijziging schrappen van het voorge–
stelde artikel 361, tweede lid onder b konden zij dan ook instemmen.

Ook speelt het openbaar ministerie een actieve rol ter zitting zelf. Daar
kan als eis de schadevergoedingsmaatregel gevorderd worden, ook
indien het slachtoffer zich als benadeelde partij in het strafproces heeft
gevoegd, hetgeen immers een indicatie vormt voor de officier van justitie
dat het slachtoffer prijs stelt op schadevergoeding. Bovendien heeft de
minister zich bereid verklaard in de richtlijn inzake slachtofferhulp op te
nemen dat het openbaar ministerie, als het zich geplaatst ziet voor de
keuze tussen het vorderen van een geldboete of schadevergoedings–
maatregel prioriteit zal toekennen aan de maatregel (memorie van
antwoord, blz. 14). Ook mag, blijkens de memorie van antwoord blz. 5,
naar de mening van de minister worden aangenomen dat als het gaat om
de bewijsvoering de officier van jusitie bereid zal zijn het verzoek van de
benadeelde partij, tot het dagvaarden van getuigen of deskundigen te
honoreren.

Executie door het openbaar ministerie heeft als belangrijk voordeel dat
het slachtoffer daarvan ontlast wordt. Vervangende hechtenis zal pas
plaatsvinden als volledig verhaal op goederen van de verdachte
onmogelijk is gebleken. Deze leden waren verheugd dat de minister met
hen van mening was dat het wenselijk is dat het openbaar ministerie
conservatoir beslag kan leggen ten behoeve van het slachtoffer en dat hij
desbetreffende wetsvoorstel, dat de mogelijkheid van conservatoir
beslag opent, in die zin zal aanpassen dat ook ten behoeve van de
executie van de strafmaatregel, conservatoir beslag kan worden gelegd.

Het openbaar ministerie kan ook in hoger beroep gaan indien de
vordering van de benadeelde is afgewezen, terwijl het strafbaar feit
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bewezen is verklaard en straf, maatregel of rechterlijk pardon is
opgelegd (artikel 407, Sv), zo hadden de leden van de P.v.d.A.-fractie de
minister begrepen.

De minister is van mening dat het geen aanbeveling verdient richtlijnen
op te stellen ter vereenvoudiging van de vaststelling van de omvang van
immateriëie schade. De rechter stelt immers de omvang hiervan vast
naar billijkheid, waarbij hij een grote vrijheid heeft - en naar de mening
van deze leden ook behoort te hebben - en waarbij hij rekening dient te
houden met alle omstandigheden van het geval, zoals bijvoorbeeld
schuldgraad en de wederzijdse economische omstandigheden. Ook wijst
de minister richtlijnen voor de berekening van de omvang van deze
schade van de hand omdat ten aanzien van immateriële schade de
gevallen juist niet in grote mate vergelijkbaar zijn. Hoewel deze leden de
redenering van de minister wel konden onderschrijven wilden zij toch
nogmaals onder zijn aandacht brengen het belang dat een objectief
vastgestelde richtlijn kan hebben voor het slachtoffer zelf bij zijn beoor–
deling óf hij zich als benadeelde partij in het strafproces zal voegen en,
indien dit het geval is, welk bedrag hij redeiijkerwijs zal kunnen vorderen.
Omdat in ons omrmgende landen wel gebruik gemaakt wordt van
tabellen bij de vaststelling van de hoogte van bedragen, bijvoorbeeld
Frankrijk, België en Luxemburg, vroegen deze leden de minister hier
nogmaals op te willen ingaan.

Het deed de leden van de P.v.d.A.-fractie genoegen dat de minister bij
nota van wijziging de kring van voegingsgerechtigden heeft willen
uitbreiden met de directe nabestaanden van het slachtoffer en wel tot
degenen die met het slachtoffer in gezinsverband samenwoonden en in
wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag, zoals
deze leden ook zelf hadden voorgesteld. Ook had het deze leden
verheugd dat de minister zich bereid verklaarde het standaardformulier
(ter opgave van de inhoud van de vordering en de gronden waarop deze
berust) zo op te stellen dat het slachtoffer, dat zich bedreigd voelt, de
keuze heeft om in plaats van zijn eigen naam en adres, de naam en het
adres van degene die hem bijstaat of vertegenwoordigt op te geven. De
opmerking van de minister dat, indien de officier van justitie verzuimt het
slachtoffer het standaardformulier toe te zenden en dit verzuim wordt
pas na de zitting ontdekt - waardoor geen mogelijkheid van herstel meer
aanwezig is - het thans onder het geldende recht vaste praktijk is dat het
ministerie in voorkomende gevallen de beledigde partij desgevraagd een
tegemoetkoming in de kosten van een civiele procedure ter grootte van
f 150,- doet toekomen, had deze leden niet gerust gesteld. Wil de
minister aangeven hoe vaak van deze «vaste praktijk» de afgelopen jaren
- met name sinds het uitbrengen van de richtlijnen inzake slachtofferhulp
- gebruik is gemaakt?

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden dat er op blz. 13
memorie van antwoord sprake moet zijn van een misstelling, waar
gesteld wordt dat zij - evenals de leden van C.D.A., G.P.V. en R.P.F. -
instemden met de kwalificatie van de in te voeren schadevergoedingsver–
plichting als straf. Zij wilden herhalen dat deze verplichting hen als
maatregel zeer aansprak. De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden
dat de minister hun stelling had onderschreven, dat verruiming van de
mogelijkheden van slachtoffer en nabestaanden zich als benadeelde
partij in het strafproces te voegen, en met name de bevoegdheid van de
benadeelde partij haar vordering te splitsen in een eenvoudige en een
niet-eenvoudig deel, de behoefte aan rechtshulp zal doen toenemen.
Zij hadden er begrip voor dat een enigszins verantwoorde schatting van
de te verwachten stijging en de eventuele meeruitgave aan gefinancierde
rechtshulp niet is te geven.
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De leden van de V.V.D. dankten de regering voor de beantwoording in
de memorie van antwoord van de door hen gestelde vragen.

In de memorie van toelichting wordt gesteld op blz. 17: «De vordering
van de benadeelde partij is ook ontvankelijk als de schade een recht–
streeks 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, N. J.
'79,244, HR 29-11-1985, NJ'86, 277 en HR 25-09-1984, NJ'85, 317)».
In de conclusie werd als voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de
vordering van de benadeelde partij terzake van een ad informandum
gevoegd strafbaar feit gesteld, dat de vordering niet mag worden
betwist. Aldus werd volgens deze leden aangegeven, dat in de opvatting
van de regering in de memorie van toelichting voeging bij een ad infor–
mandum zaak mogelijk is.

Het wetsvoorstel baseerde zich daarbij op de hiervoor genoemde juris–
prudentie. Van de zijde van de VVD werd er in het voorlopig verslag op
gewezen, dat dit argument wellicht niet zo sterk meer was vanwege het
arrest van 20 juni 1989, waarbij de Hoge Raad het vonnis van de
Rechtbank te Zutphen vernietigde.

In de memorie van antwoord stelt de regering vervolgens, dat
«alvorens hierop nader in te gaan, merk ik in antwoord op een vraag
terzake van de leden van de V.V.D.-fractie op dat arrest van de Hoge
Raad van 20 juni 1909 (NJ 1990, 93) het voorstel niet overbodig heeft
gemaakt. Integendeel, de Hoge Raad heeft in dit arrest mijn opvatting
bevestigd dat onder het geldend recht voeging terzake van ad infor–
mandum gevoegde zaken in feite niet mogelijk is. Het vonnis van de
Rechtbank Zutphen dat deze mogelijkheid wel toeliet, werd door de
Hoge Raad vernietigd».

In deze passage doet de regering het voorkomen alsof het
wetsvoorstel voeging in geval van ad informandum zaken niet beoogde.
Dit standpunt is, zoals zij hiervoor uiteen gezet hebben, niet juist.

Ook overigens waren zij van oordeel, dat de regering terzake niet
geheel duidelijk is. In de memorie van antwoord wordt bijvoorbeeld
gesteld: «Bij nota van wijziging stel ik dan ook voor het voorgestelde
artikel 361, tweede lid, onder b, te schrappen». Vervolgens wordt een
deel van het tweede lid onder b geschrapt. Kan de regering dit nader
verklaren? Is voeging bij ad informandum zaken nu wel of niet mogelijk.
Zo niet, dan \s een benadeelde tamelijk willekeurig afhankelijk van welke
zaken door een Officier van Justitie ten laste worden gelegd Meestal zijn
dat die zaken die bewijsrechtelijk de minste problemen geven.

De leden van de V.V.D. vonden de uiteenzetting omtrent de nieuwe
bijzondere voorwaarde mager. Zij wezen erop, dat hun opmerkingen
voortkwamen uit hun zorg over een precedentwerking die van deze
nieuwe regeling kan uitgaan. Er zijn meerdere particuliere organisaties,
die zich ideële belangen ten doel stellen. Bijvoorbeeld milieuorganisaties.
Krijgen deze in de nabije toekomst ook de mogelijkheid om op grond van
rechterlijke uitspraken gefinancierd te worden? Welke criteria dienen
rechters voor het opleggen van een dergelijke voorwaarde in acht te
nemen? Daaromtrent dient de wet toch wel uitsluitsel te geven. Ook
vroegen de leden van de VVD aan welke vereisten de hulporganisaties
moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële
bijdrage. Of is doorslaggevend of zij op de lijst voorkomen die het Minis–
terie van Justitie zal verstrekken? Aan welke criteria moeten de organi–
saties voldoen om op die lijst te komen?

De leden van de fractie van D66 waren de bewindsman erkentelijk
voor zijn antwoorden. Zij wensten op enkele punten nader in te gaan en
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vroegen in het algemeen aandacht voor de intensivering van het beleid
gericht op hulp aan slachtoffers dat, zoals de memorie van antwoord
terecht stelt, niet louter van financiële aard moet zijn. Goede voorlichting
en hulpverlening, ook van overheidswege, dienen eveneens een
belangrijk onderdeel van dat beleid te zijn. Deze leden waren dan ook
verheugd over het feit dat via de media de aandacht wordt gevestigd op
het werk van de bureaus voor slachtofferhulp. Evenzeer waren zij
verheugd over het voornemen tot structurele subsidiëring van deze
bureaus, zoals dit werd aangekondigd in de justitiebegroting 1991.
Daarnaast vroegen deze leden aandacht voor een goede toepassing van
zowel de Circulaire Slachtofferbeleid als de Circulaire bejegening slacht–
offers van seksuele misdrijven. Tenslotte wezen deze leden erop, dat ook
de Nationale Ombudsman een corrigerende en signalerende functie kan
vervullen.

Voor zover de hulp aan slachtoffers van financiële aard is, vernamen
deze leden met instemming dat ook de bewindsman van mening is dat
schaderegelingen zoveel mogelijk op basis van vrijwilligheid tot stand
moeten worden gebracht in het kader van een voorwaarde bij een sepot
of een transactieaanbod. Ook de bewindsman onderschrijft dat de
reciassering hierbij een belangrijke rol kan spelen. De leden van de
fractie van D66 spraken de hoop uit, dat het aantal arrondissementen,
waar de reclassering deelneemt aan dergelijke schaderegeling-projecten,
wordt uitgebreid. Kan de bewindsman hiervan een overzicht geven?

De leden van de fractie van D66 hielden vast aan hun voorkeur, aan de
benadeelde partij een zelfstandig recht toe te kennen tot het aanbrengen
van getuigen en deskundigen. In de voorgestelde regeling blijft de
benadeelde partij afhankelijk van de bereidheid van de officier van
justitie het verzoek tot het dagvaarden van getuigen of deskundigen te
honoreren. Het gaat erom, zo meenden deze leden, dat de inbedding van
de civielrechtelijke schadevergoedingsprocedure in het strafproces, zo
goed mogelijk verloopt. Daarmee is ook een proceseconomisch belang
gediend. Naar het oordeel van deze leden past daarin derhalve ook, het
toekennen van een zelfstandig recht aan de benadeelde partij, getuigen
of deskundigen ter terechtzitting te dagvaarden.

De leden van de fractie van D66 vernamen met instemming, dat de
kring van voegingsgerechtigden wordt uitgebreid tot de directe
nabestaanden van het slachtoffer. Wel vroegen zij, in hoeverre deze kring
van voegingsgerechtigden zich thans verhoudt tot de kring van begun–
stigden van de schadevergoedingsmaatregel. Welke nabestaanden
behoren nu wel tot de ene kring en niet tot de andere?

De leden van de fractie van D66 waren ook verheugd over het feit, dat
de bewindsman hun voorstel had overgenomen, het standaardformulier
ten behoeve van de voeging in de voorbereidende fase van het
onderzoek aan te passen, dat de benadeelde partij, het slachtoffer,
hierop niet zijn eigen naam en adres hoeft prijs te geven.

Voorts konden deze leden instemmen met het schrappen van het
voorgestelde artikel 361, tweede lid, onder b, waardoor voeging terzake
van ad informandum tenlastegelegde feiten niet mogelijk wordt. Slacht–
offers zouden met deze wettelijke mogelijkheid immers veelal niet reëel
geholpen kunnen worden.

De leden van de fractie van D66 waren overtuigd door de argumen–
tatie van de bewindsman, dat er geen mededelingsplicht in de wet
behoeft te worden opgenomen voor het openbaar ministerie als de zaak
wordt onderbroken of voor een bepaalde tijd geschorst. Voor hen gaf de
doorslag, dat aan de ter terechtzitting aanwezige benadeelde partij, het
tijdstip reeds wordt medegedeeld waarop het onderzoek zal worden
hervat.

Niet geheel overtuigd waren deze leden door de argumentatie van de
bewindsman, dat de benadeelde partij die buiten de aanwezigheid van de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 345, nr. 7



verdachte gehoord wil worden, hiertoe op grond van artikel 316 Sv. de
mogelijkheid kan worden geboden. Het is immers niet gezegd, dat de
rechtbank dit in het belang van het onderzoek noodzakelijk acht. De
benadeelde partij is in dit geval dan ook afhankelijk van het oordeel van
de rechtbank. Deze leden gaven er derhalve de voorkeur aan, dat de
rechtbank een daartoe strekkend verzoek van de benadeelde partij
alsnog gehoord te worden door de rechter-commissaris, steeds inwilligt.
Graag vernamen zij hierover het oordeel van de bewindsman.

De leden van de fractie van D66 konden zich vinden in de uitleg van de
redactie van het voorgestelde artikel 439a Sv.

De leden van de fractie van D66 waren thans overtuigd van de kwalifi–
catie van de schadevergoedingssanctie als maatregel en niet als straf. Zij
waren met name van mening, dat hierdoor het beste tot uitdrukking
komt, dat de sanctie is gericht op herstel van de rechtmatige toestand.

Voorts zagen deze leden met instemming, dat de bewindsman bereid
is in de richtlijnen inzake slachtofferhulp de aanbeveling op te nemen,
dat het openbaar ministerie, als het zich geplaatst ziet voor de keuze
tussen het vorderen van een geldboete of een schadevergoedingsmaat–
regel, prioriteit zal toekennen aan de maatregel. Deze leden hadden
immers ook zelf reeds de suggestie gedaan deze aanbeveling in richt–
lijnen op te nemen.

De leden van de fractie van D66 hadden begrip voor de bezwaren, die
toepassing van (een variant van) de civielrechtelijke gijzeling als alter–
natief voor vervangende hechtenis met zich mee zou brengen. Desalniet–
temin hadden deze leden nog steeds het gevoel, dat er in de gekozen
constructie iets wringt, met name nu de verplichting tot schadever–
goeding niet meer het karakter heeft van een straf, maar van een
maatregel. Wat «vervangt» immers deze hechtenis, nu krachtens het
voorgestelde artikel 36 f, zesde lid, de verplichting tot schadevergoeding
ten behoeve van het slachtoffer niet wordt opgeheven? En wat is de ratio
van deze hechtenis nu het slachtoffer daarbij, anders dan bij executie van
de opgelegde schadevergoeding door het openbaar ministerie, zelf in het
geheel geen baat heeft? Deze leden wezen erop dat dit «zelf geen baat
hebben», op blz. 18 van de memorie van toelichting nog was gebruikt als
argument ten detrimente van een verplichting tot schadevergoeding bij
een voorwaardelijk sepot of een voorwaardelijke veroordeling.

Niet geheel overtuigd waren de leden van de fractie van D66 door de
argumentatie van de bewindsman, dat de werkingssfeer van de wet niet
moet worden uitgebreid tot culpoze geweldsdelicten. In de memorie van
toelichting geeft de bewindsman immers zelf aan, dat het ook bij deze
delicten om schrijnende gevallen kan gaan, alhoewel het element van
(bewuste) agressie ontbreekt. Is het dan niet gewenst, zo vroegen deze
leden, in de wet op te nemen dat in geval van niet-opzettelijk gepleegde
geweldsmisdrijven een uitkering uit het schadefonds kan plaatsvinden?
De commissie tot beheer van het fonds heeft dan in ieder geval de
bevoegdheid, indien zij oordeelt dat het om een schrijnend geval gaat, tot
uitkering uit het fonds over te gaan.

De leden van de fractie van D66 waren nog steeds van mening, dat de
werkingssfeer van de wet moet worden uitgebreid tot vermogensschade
die een rechtstreeks gevolg is van een geweldsdelict, voor zover althans
deze vermogensschade dermate nauw verbonden is aan het lichaam van
het slachtoffer dat zij als verlengstuk ervan kan worden gezien. In de
praktijk wordt deze schade reeds onder werkingssfeer van de wet
gebracht en de leden van de fractie van D66 zagen dan ook niet in,
waarom de wet hierin dan niet uitdrukkelijk kan voorzien.

De leden van de fractie van D66 hadden nog een vraag gesteld over
het overgangsrecht. Gaarne vernamen zij alsnog het oordeel van de
bewindsman.
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De leden van de S.G.P.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de memorie van antwoord en betuigden hun erkentelijkheid
voor de bij Nota van wijzigingen aangebrachte veranderingen in het
wetsvoorstel. Slechts op enkele passages van de memorie van antwoord
bestond bij deze leden behoeft aan het stellen van enige nadere vragen.

Hetgeen op blz. 6 van de memorie van antwoord wordt medegedeeld
omtrent de gedragsregei van verzekeringsmaatschappijen, namelijk dat
zij vergoeding van schade niet afhankelijk willen stellen van de
voorwaarde dat het slachtoffer zich als benadeelde partij heeft gevoegd,
had bij deze leden de vraag opgeroepen of de regering redenen voor het
treffen van maatregelen zou zien indien zou blijken dat de bedoelde
gedragsregel niet of niet algemeen zou worden gevolgd.

Met betrekking tot de voorgestelde nieuwe bijzondere voorwaarde - de
verplichting tot het storten van een som geld in het schadefonds
geweldsmisdrijven of ten gunste van een instelling die de belangen van
slachtoffers van strafbare feiten behartigt - wordt op blz. 17 van de
memorie van antwoord gesteld dat de rechter een «zekere beleids–
vrijheid» heeft bij het bepalen van de instelling waaraan het bedrag ten
goede moet komen.

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of de geciteerde woorden
duiden op een genormeerde vrijheid.

Ofschoon zij de rechter gaarne de nodige vrijheid wilden laten, hadden
zij toch grote twijfel ten aanzien van de vraag of het wenselijk is om de
rechter, afhankelijk van zijn subjectieve voorkeur, te laten bepalen welke
particuliere instelïing de bgunstigde zal zijn. Het zou denkbaar zijn dat het
jaarlijks budget van deze instellingen in betekenende mate bepaald wordt
door het aantal en het bedrag van de begunstigende uitspraken van de
rechter.

De leden van de G.P.V.-fractie hadden met erkentelijkheid kennis
genomen van enkele wijzigingen in het wetsvoorstel waarom onder meer
door hen was verzocht. Het wetsvoorstel als geheel heeft hierdoor aan
betekenis gewonnen, al blijft het een zwak punt dat zolang een groot
aantal delicten niet tot een veroordeling leidt ook de slachtoffers slechts
in beperkte mate zullen kunnen worden geholpen.

De leden van de G.P.V.-fractie bleven nog enige moeite houden met
het spanningsveld tussen de taak van de overheid ten aanzien van de
vervolging van strafbare feiten en de zorg voor de belangen van het
slachtoffer. Enerzijds erkent de minister dat de positie van overheid en
slachtoffer niet gelijkwaardig is (blz. 4), anderzijds merkt hij op het geen
bezwaar te vinden dat het openbaar ministerie zich bij haar beslissing
inzake strafvervolging tot op zekere hoogte zal laten beïnvloeden door
het belang van het slachtoffer (blz. 9). Daartoe verwijst hij naar de richt–
lijnen inzake slachtofferhulp welke de officier van justitie ertoe
verplichten bij elke beslissing over een misdrijf waar bij schade is toege–
bracht de vergoeding van deze schade door de dader een centrale rol te
laten spelen.

Wat betekent dit in de praktijk? Kan dit ertoe leiden dat een categorie
beleidssepots in stand blijft, namelijk als schadevergoeding aan het
slachtoffer niet aan de orde is? Dreigt hier uit een oogpunt van straf–
rechtspleging geen oneigenlijke afweging?

De leden van de G.P.V.-fractie waren ook na het antwoord van de
regering nog niet overtuigd van de wenselijkheid van de voorgestelde
regeling inzake bijzondere voorwaarden. Een schadevergoeding ten
gunste van het slachtoffer konden zij beschouwen als dienstig aan de
strafdoeleinden. Deze relatie is echter veel moeilijker te onderkennen als
de voorwaarde bestaat uit het storten van een som geld in de kas van
een particuliere organisatie. Er is dan immers geen relatie meer tussen
het strafbaar feit van een bepaalde dader en de bijkomende sanctie,
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maar hooguit tussen strafbaar handelen in het algemeen en de behar–
tiging van de belangen van slachtoffers in het algemeen.

Moet bovendien niet worden gevreesd - zo vroegen deze leden - dat
de rechter die de bijkomende voorwaarde wil opleggen de straf zal
matigen, waardoor het sanctiekarakter van de veroordeling op de achter–
grond geraakt?

II ARTIKELEN

Artikel II, onderdeel D

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren de minister er erkentelijk voor
dat hij in de nota van wijziging hun suggestie had overgenomen, namelijk
duidelijk te maken dat de daarin genoemde schade betreft schade
«welke door het strafbaar feit is toegebracht».

Artikel III, onderdeel A

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met genoegen geconstateerd
dat de minister met hen van oordeel was dat de mededeling van de
officier van justitie op grond van artikel 51f, derde lid met redenen dient
te zijn omkleed en dat het voorgestelde artikel 51f, derde lid bij nota van
wijziging overeenkomstig is aangepast.

De leden van de S.G.P.-fractie hadden kennis genomen van het feit dat
een hunnerzijds gestelde vraag in het voorlopig verslag zodanig ondui–
delijk was gebleven dat beantwoording daarvan onmogelijk was. Zij
wilden een poging ondernemen de vraag opnieuw, nu hopelijk duide–
lijker, voor te leggen.

In de voorgestelde artikelen 51 b en 51d, eerste lid wordt geregeld
waar en op welk moment de verzoeken tot voeging en tot kennisneming
van de processtukken door de benadeelde moeten worden gedaan. De
normale gang van zaken lijkt te zijn dat voordat de zaak ter terechtzitting
aanhangig is gemaakt de officier beslist op een verzoek tot voeging en/of
inzage en na dit tijdstip de rechter. De stukken zijn dan vaak reeds bij de
rechtbank. Inzage tijdens de zitting moet mogelijk zijn, maar zou wel tot
het uiterste beperkt dienen te worden. Daarom vroegen deze leden of in
de genoemde artikelen niet wellicht beter onderscheiden zou kunnen
worden tussen vóór en nadat de zaak ter terechtzitting aanhangig is
gemaakt dan tussen vóór en tijdens de terechtzitting.

Artikel III onderdeel H

Het antwoord van de minister, namelijk dat artikel 421 er niet toe
strekt de benadeelde partij er van te weerhouden zich met het niet
ontvankelijk verklaarde gedeelte van haar vordering tot de burgerlijke
rechter te wenden, terwijl de behandeling van het deel van haar
gevoegde behandeling dat wel is toegewezen van rechtswege in hoger
beroep wordt voortgezet, had de leden van de P.v.d.A.-fractie gerustge–
steld.

Zij hadden het toch goed begrepen dat, indien de rechter in het straf–
proces de vordering van de benadeelde partij niet ontvankelijk verklaart -
op grond van artikel 361, tweede lid onder a –, het het slachtoffer
vrijstaat zijn vordering aan de burgerlijke rechter voor te leggen?

Met betrekking tot artikel 421 Sv. vroegen de leden van de fractie van
D66, of zij het goed begrepen, dat een toegewezen vordering van de
benadeelde partij van rechtswege voortduurt in hoger beroep, terwijl
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indien dit niet het geval is, de benadeelde partij de keuze heeft tussen
het instellen van een civielrechtelijke vordering bij de gewone rechter of
het instellen van een voegingsprocedure in hoger beroep binnen de
grenzen van de eerste vordering?

ARTIKEL III ONDERDEEL G

De leden van de fractie van D66 hadden nog een vraag gesteld over de
verdeling van proceskosten in relatie tot de kosten van rechtshulp (artikel
592a Sv.). Zij vroegen de bewindsman alsnog om een reactie op deze
door hen gestelde vraag.

ARTIKEL VII ONDERDEEL A

De nieuwe bepaling zoals voorgesteld in artikel 3 lid b van de Wet
voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven, geeft iedere burger
van een lidstaat het recht op een uitkering uit het Schadefonds Gewelds–
misdrijven, aldus de leden van de V.V.D. fractie. Deze bepaling is
kennelijk noodzakelijk op grond van artikel 7 EEG-Verdrag. Betekent dit,
zo vroegen deze leden, dat de andere EEG-landen gelijksoortige
bepalingen kennen?

De voorzitter van de commissie,
Swildens-Rozendaal

De griffier van de commissie,
Coenen
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