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ADVIES RAAD VAN STATE NADER RAPPORT

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 9 juli 1991

Bij Kabinetsmissive van 18 april
1991, no. 89.010388, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de
Minister van Justitie, bij de Raad van
State ter overweging aanhangig
gemaakt een tweede nota van
wijziging van het voorste! van wet tot
aanvulling van het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Straf–
vordering, de Wet voorlopige
regeling schadefonds geweldsmis–
drijven en andere wetten met
voorzieningen ten behoeve van
slachtoffers van strafbare feiten, met
nota naar aanleiding van het
eindverslag.

1. Ingevolge het gewijzigde
voorgestelde artikel 334, eerste lid,
van het Wetboek van Strafvordering
(WvSv) kan de benadeelde partij ter
terechtzitting tot het bewijs van de
ten gevolge van het strafbare feit
geleden schade ten hoogste twee
getuigen meebrengen en stukken
overleggen.

In de nota naar aanleiding van het
eindverslag komt naar voren dat niet
voorzien is in de mogelijkheid voor
de benadeelde partij deskundigen
mee te brengen, aangezien ingevolge
het voorgestelde artikel 334 de
benadeelde partij reeds de
bevoegdheid zal hebben tot het
bewijs van haar vordering stukken
over te leggen. Tot deze stukken
behoren ook rapporten van deskun–
digen die op verzoek van de

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 3 september 1991

Blijkens de mededeling van de
Directeur van Uw kabinet van 18
april 1991, no. 89.010388,
machtigde Uwe Majesteit de Raad
van State zijn advies betreffende de
tweede nota van wijziging van het
wetsvoorstel tot aanvulling van het
Wetboek van Strafrecht, het
Wetboek van Strafvordering, de Wet
voorlopige regeling schadefonds
geweldsmisdrijven en andere wetten
met voorzieningen ten behoeve van
slachtoffers van strafbare feiten
rechtstreeks aan mij te doen
toekomen. Dit advies gedateerd 9
juli 1991, no. W03.91.0194, moge ik
U hierbij aanbieden.

1. In de nota naar aanleiding van
het eindverslag wordt naar
aanleiding van vragen van de CDA–
en D66-fractie uiteengezet dat ik bij
nader inzien het voorstel de
benadeelde partij de bevoegdheid te
geven maximaal twee getuigen ter
terechtzitting mee te brengen (art.
334, eerste lid), intrek. Daarmee
vervalt de noodzaak op de opmer–
kingen van de Raad van State over
dit voorstel in te gaan.
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benadeelde partij zijn opgemaakt.
De Raad van State is door deze

motivering niet overtuigd dat de
benadeelde partij slechts een rapport
van deskundigen zou mogen
overleggen aan de rechter en zij
deze deskundigen niet zou mogen
doen horen ter terechtzitting
teneinde deze een toelichting te
doen geven op het rapport. In de
eerste plaats wijst de Raad erop dat
uit de nota niet blijkt welke bezwaren
er verbonden zijn aan het naast
horen van getuigen ook horen van
deskundigen. In de tweede plaats
merkt de Raad op dat de rechter
bevoegd is ambtshalve de
deskundige ter terechtzitting te
(doen) oproepen en te horen,
hetgeen een vertraging van de
behandeling van de strafzaak tot
gevolg kan hebben. Hieraan ware
aandacht te besteden.

2. Aan artikel VIII van het 2. Aan de suggesties van de Raad
wetsvoorstel, houdende aanvulling van State is gevolg gegeven.
van het Wetboek van Strafrecht, het
WvSv, de Wet voorlopige regeling
schadefonds geweldsmisdrijven en
andere wetten met voorzieningen ten
behoeve van slachtoffers van
strafbare feiten (Kamerstukken II
1989/90, 21 345) wordt een tweede
lid toegevoegd op grond waarvan bij
koninklijk besluit kan worden bepaald
dat deze wet of bepaalde artikelen
daaruit slechts van toepassing zijn in
bij dat koninklijk besluit aan te wijzen
arrondissementen. Behoudens
eerdere intrekking vervalt deze
aanwijzing twee jaren na het in het
eerste onderdeel bedoelde tijdstip.
Als argument voor de beoogde
gefaseerde invoering van het
wetsvoorstel wordt aangevoerd dat
de werkgroep die de inwerking–
treding voorbereidt, heeft voorge–
steld de wet eerst in een paar arron–
dissementen in te voeren om
zodoende beter zicht te krijgen op de
beleidsmatige en praktische conse–
quenties van deze wet.

De Raad is van oordeel dat als
uitgangspunt dient te gelden dat
nieuwe strafprocesrechtelijke
bepalingen voor het gehele land
tegelijkertijd worden ingevoerd.
Slechts in uitzonderlijke situaties kan
daarvan worden afgeweken. De Raad
is er niet van overtuigd dat zich zo
een situatie thans voordoet.

Het voorstel ware dan ook op dit
punt te heroverwegen, dan wel van
een overtuigender motivering te
voorzien. In het laatste geval ware in
de toelichting een indicatie te geven
om welke arrondissementen het gaat
en welke gedeelten van de wet na
inwerkingtreding bij koninklijk besluit
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van toepassing zullen worden
verklaard. Voorts ware te verduide–
lijken wat zal geschieden indien
binnen de periode van twee jaren de
consequenties van het wetsvoorstel
tegenvallen.

3. Voor enkele redactionele
kanttekeningen moge het college
verwijzen naar de bij het advies
behorende bijlage.

De Raad van State geeft in
overweging de tweede nota van
wijziging aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal te zenden, nadat
met het vorenstaande rekening zal
zijn gehouden

De waarnemend Vice-President van
de Raad van State,
G. Veringa

Ik verzoek U mij machtiging te
verlenen om, met de hierbij
gevoegde gewijzigde nota van
wijziging en de gewijzigde
toelichting, aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, een afschrift
van dit nader rapport en de
oorspronkelijke tekst van de nota van
wijziging met toelichting te doen
toekomen.

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

Lijst van redactionele kantteke–
ningen, behorende bij het advies
no. W03.91.0194 van de Raad
van State van 9 juli 1991:

- In het voorgestelde tweede lid
van artikel VIII ware het woord
«onderdeel» te vervangen door: lid.

- In de toelichting op de tweede
nota van wijziging ware in de laatste
zin «III» te vervangen door: II.
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