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21345 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

• De vorige stukken inzake dit wetsvoorstel
zijn verschenen onder de nrs 294 en 294a,
vergaderjaar 1991-1992.

MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 12 oktober 1992

Het doet mij genoegen te kunnen vaststellen dat de leden van de CDA–
en D66-fractie met waardering hebben kennis genomen van het
wetsvoorstel.

De leden van de CDA-fractie constateerden dat volgens het voorge–
stelde artikel 36f, eerste lid, tweede volzin, Sr. de staat onverwijld een
ontvangen bedrag moet uitkeren aan het slachtoffer. Zij vroegen of deze
formulering er aan in de weg staat dat een derde onder de staat conser–
vatoir beslag legt of dat het slachtoffer zijn (voorwaardelijke) vordering
op de staat zou cederen en/of in stil pandrecht zou geven aan een derde
ter ontvangst door hem. Dit is niet het geval. De formulering sluit niet uit
dat het slachtoffer een civiele (toekomstige) vordering op de staat heeft.
Hierop kan door een crediteur van het slachtoffer - met verlof van de
president van de rechtbank– conservatoir derdenbeslag worden gelegd
overeenkomstig de voorschriften uit het Wetboek van Burgerlijke Rechts–
vordering. Eveneens kan deze vordering, overeenkomstig hetgeen in
Boek 3 van het BW is bepaald, worden gecedeerd of in (al dan niet stil)
pand worden gegeven.

Voorts constateerden deze leden dat in artikel 36f, tweede lid, is
voorzien dat de rechter een maatregel kan opleggen indien en voor zover
de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is
voor de schade die door het strafbare feit is veroorzaakt. De rechter kan
deze maatregel dus niet opleggen als de schade reeds is vergoed. Zij
vroegen hoe kan worden voorkomen dat het slachtoffer zowel langs
strafrechtelijke als langs civielrechtelijke weg schadeloos wordt gesteld.
Het antwoord hierop is dat degene die de schade reeds heeft vergoed
zich hierop met succes kan beroepen als hij voor een tweede keer wordt
aangesproken om de schade te vergoeden. Overigens laat de oplegging
van de schadevergoedingsmaatregel de civielrechtelijke schadevergoe–
dingsplicht onverlet. De civiele vordering is echter slechts toewijsbaar
voor zover de schade nog niet (geheel) is vergoed.

Over de voegingsprocedure vroegen deze leden of het feit dat de
civiele vordering in de context van het strafproces wordt behandeld
gevolgen heeft voor de beslissing over de vordering. Het antwoord
hierop luidt ontkennend. De vordering is civielrechtelijk van aard. Het
materiële burgerlijk recht is hierop van toepassing en zal, als de
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vordering bij de strafzaak wordt gevoegd, door de strafrechter worden
toegepast. Deze procedurele inbedding heeft geen gevolgen voor de
beantwoording van de vraag of zij moet worden toe– of afgewezen.

Voorts kan worden bevestigd dat al hetgeen in het BW is geregeld ten
aanzien van de schadevergoeding - men denke in het bijzonder aan
afdeling 10 van titel 1 van Boek 6 (de artikelen 95-110) - toepasselijk is
indien de benadeelde zich als partij heeft gevoegd in het strafproces.
Wel kan uiteraard de omstandigheid dat de schade een gevolg is van een
strafbaar feit invloed hebben op de toepassing van de bedoelde
bepalingen in het concrete geval. Zo is moeilijk denkbaar dat bij, opzet–
telijk toegebrachte schade, met «eigen schuld» van het slachtoffer
(artikel 6:101 BW) rekening zal worden gehouden (men vergelijke Asser–
Hartkamp 4—I, nr. 452) of dat de rechter tot matiging van de verplichting
tot schadevergoeding zal overgaan (artikel 6:109).

Ten slotte constateerden deze leden dat de vraag of sprake is van een
vordering van eenvoudige aard vaak afhangt van overwegingen van
bewijstechnische aard. Procederen wordt om goede redenen dan ook wel
eens getypeerd als het ordenen van bewijslasten, aldus deze leden. Voor
benadeelde partij zal de vraag of zij haar vordering kan bewijzen alsmede
de omvang ervan onder omstandigheden mede afhankelijk kunnen zijn
van hetgeen blijkt uit de processtukken.

Volgens deze leden bestaat een dergelijke methode om bewijs te
vergaren tegen de wederpartij echter niet bij een normale civiele
procedure. Immers, een exhibitieplicht in of buiten rechte van schrifte–
lijke stukken bestaat tussen civiele procespartijen in het algemeen niet.
Daarom vroegen zij of het voorgestelde recht van de benadeelde partij
op inzage van het procesdossier haar onvermoede mogelijkheden zal
geven om te snuffelen in stukken van de wederpartij. Mogelijkheden die
in een normale civiele procedure niet voor haar open staan.

Ik acht het verschil tussen de civiele procedure en de voegingspro–
cedure in dit opzicht - zo het er al is - minder groot is dan deze leden
veronderstellen. In de eerste plaats is er geen sprake van dat de
benadeelde partij zou kunnen snuffelen in het procesdossier. Een verzoek
om inzage zal alleen worden gehonoreerd als de benadeelde partij
belang heeft bij de kennisneming van de bescheiden. Voorts bepaalt
artikel 19a, eerste lid, Rv dat de rechter de partijen in een civiele
procedure kan bevelen ter terechtzitting te verschijnen tot het geven van
inlichtingen. De rechter kan daarbij aan partijen bevelen bepaalde
stellingen mondeling toe te lichten of bepaalde op de zaak betrekking
hebbende bescheiden over te leggen. Deze bescheiden moeten in
afschrift aan de wederpartij worden overlegd. Ingevolge het vierde lid
kan de rechter uit het niet-voldoen aan deze bevelen de gevolgtrekking
maken die hij geraden acht.

De stelling van deze leden dat tussen civiele procespartijen in het
algemeen geen exhibitieplicht van schriftelijke stukken bestaat is dus niet
geheel juist. De wederpartij kan ook in de civiele procedure wel degelijk
worden verplicht bescheiden over te leggen.

Ten slotte kan op grond van het voorgestelde tweede lid van artikel
51 d aan de benadeelde partij de kennisneming van bepaalde proces–
stukken worden onthouden onder andere in het belang van de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bescherming van de
persoonlijke levenssfeer komt ook toe aan ondernemingen ten aanzien
van bedrijfsgeheimen en rechtspersonen (zie het preadvies van mr. J. de
Boer over art. 8. EVRM, Handelingen NJV 1990-1, p. 22 en 46/7). Op
grond van deze weigeringsgrond kan dus de benadeelde partij de inzage
in bedrijfsgeheimen worden ontzegd.

De leden van de D66-fractie vroegen welke maatregelen zullen worden
getroffen om de uitvoerïng van de richtlijnen inzake slachtofferzorg te
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stimuleren. Ook vroegen zij hoe de wettelijke mogelijkheden waar het
openbaar ministerie nu reeds over beschikt om het slachtoffer tegemoet
te komen, beter kunnen worden benut.

Het wetsvoorstel voorziet in een gefaseerde invoering: eerst
gedurende twee jaar in twee arrondissementen en vervolgens landelijk.
Dit biedt de mogelijkheid om in de twee proefarrondissementen goed
inzicht te krijgen in de consequenties van het wetsvoorstel. Tevens biedt
het de overige arrondissementen de mogelijkheid voorbereidingen te
treffen met het oog op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Tegen
die achtergrond heeft de vergadering van procureurs-generaal slachtof–
ferzorg voor 1993 tot één van de prioriteiten benoemd met de
doelstelling het huidige niveau van slachtofferzorg, in het bijzonder de
uitvoering van de richtlijnen, te verbeteren. In dat kader wordt een oplei–
dings– en voorlichtingsplan ontwikkeld voor al diegenen die bij de
uitvoering van de richtlijnen en de wet zijn betrokken.

Deze leden vroegen welke extra kosten de uitvoering van dit
wetsvoorstel met zicht meebrengt. Zij wezen erop dat de berekening van
de financiële gevolgen van het wetsvoorstel dateert uit 1985 en dus
geen rekening houdt met de sterke toename van het aantal slachtoffers
dat van deze voorstellen gebruik zal maken. Zoals gezegd, zal de
invoering van het wetsvoorstel grondig worden geëvalueerd. Als hieruit
blijkt dat de financiële gevolgen van dit wetsvoorstel te laag zijn
geraamd, zullen nadere voorzieningen worden getroffen.

De leden van de VVD-fractie vroegen of in het budget van de recht–
banken is voorzien in de financiële gevolgen van dit wetsvoorstel. Het
antwoord hierop luidt bevestigend.

Voorts vroegen deze leden of in het kader van de werklastvergelijking
van de rechtbanken en de parketten zal worden voorzien in een
aanpassing van het gewicht van de betrokken kernprodukten. Het is
inderdaad zo dat wanneer bij de uitvoering van het wetsvoorstel blijkt dat
sprake is van werklastvermeerdering voor de parketten en de recht–
banken de betreffende weegfactoren zullen worden aangepast.

Ten slotte constateerden deze leden dat vergoeding van de schade
aan het slachtoffer onder de werking van de voorgestelde regeling op
drie manieren kan worden bereikt, namelijk door toewijzing van de
gevoegde civiele vordering, door oplegging van schadevergoedingsmaat–
regelen en door oplegging van schadevergoeding als bijzondere
voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling. Deze leden consta–
teerden dat samenloop van deze mogelijkheden niet is uitgesloten. Dit is
juist. In beginsel is het denkbaar dat de rechter bijvoorbeeld een deel van
de civiele vordering toewijst en het overige deel als schadevergoedings–
maatregel oplegt. Ook is het denkbaar dat als bijzondere voorwaarde
wordt opgelegd de betaling van de toegewezen civiele vordering binnen
een te stellen termijn. Dit vindt in de praktijk thans reeds plaats. Het
wetsvoorstel laat de rechter vrij in de keuze tussen deze maatregelen.
Het doel is de mogelijkheden van de rechter om schaderegelingen te
treffen uit te breiden.

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