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Aanleiding

• Emancipatie slachtoffer in strafproces

• Grotere rol advocaat slachtoffer

• Investeringen in de slachtofferadvocatuur
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In hoeverre dragen slachtofferadvocaten bij aan 

het verwezenlijken van slachtofferrechten? 

• Perspectief slachtofferadvocaten, politie, OM, ZM, SHN 

• Randvoorwaarden: opleiding, vergoeding, doorverwijzing
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Onderzoeksvraag



Slachtofferrechten

• Algemene en zaaksgebonden informatie (art. 51 ab + ac

Sv)

• Kennisneming van processtukken (art. 51b Sv)

• Toevoegen van stukken aan het dossier (art. 51b lid 2 Sv)

• Spreekrecht (art. 51e lid 2 Sv)

• Voeging benadeelde partij (art. 51f lid 1 Sv)
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Slachtofferadvocaat 

• Geregistreerd bij Raad voor de Rechtsbijstand

• Ernstige geweld en zedenzaken
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Methode

1) Deskresearch

2) Vragenlijstonderzoek: 148 slachtofferadvocaten (34%) 

3) Interviews: 20 (politie, SHN, OM, ZM, advocaten)

+ gesprekken met RvR & Schadefonds
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Resultaten
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Aantal zaken (2015 - 2017) 
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Tijdsbesteding
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Knelpunten
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Doorverwijzing

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Poli
tie

Offic
ier

 va
n J

us
titi

e

Slac
hto

ffe
rhu

lp
Med

ia

And
ere

 ad
vo

ca
ten

Fam
ilie

/vr
ien

de
n c

lie
nt

Int
ern

et

11

24%
12%

66%

14%

66% 64% 61%



Vergoeding
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Opleiding

• N= 30 hebben de specialisatieopleiding gedaan

• Evaluatie niet mogelijk
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Recht op informatie
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“Het is een groot juridisch gebeuren 

[…] op zo’n zitting. Een 

slachtofferadvocaat weet dat goed 

te interpreteren en […] uit te 

leggen”

“Als een advocaat 

zegt ‘er is 30 jaar 

opgelegd en het had 

levenslang moeten 

zijn’, […] dan ontneem 

je de acceptatie bij het 

slachtoffer” 



Recht op kennisneming stukken
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“Advocaten die van 

het begin af aan erop 

hameren dat ze alles 

per se moeten 

hebben, en anders 

naar RC stappen”

OM en rechtbank 

verstrekken sneller een 

afschrift aan de advocatuur 

dan aan een medewerker 

van SHN of slachtoffer zelf



Recht op toevoegen stukken

16

Sommige advocaten vinden 

dat ze hun eigen onderzoek 

mogen doen, en dat het OM 

hen daar ook in moet 

faciliteren

Een advocaat ziet 

welke bewijsmiddelen 

er ontbreken en kan 

die bewijsmiddelen 

soms als enige boven 

water krijgen



Spreekrecht
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Tweede pleidooi 

(schaduwrequisitoir)

“Die verdachte 

verschrompelt helemaal”

• Redigeert 

• Plek vooraan tijdens zitting

• Spreekt over juridische stuk 

van bewijs en straf



Recht op schadevergoeding
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• Betere onderbouwing vordering

• Toelichting vordering op zitting

• Hogere bedragen • Verkeerde verwachtingen

• Vordering te laat ingediend



Andere thema’s

• Empowerment

• Partijdigheid

19



Conclusies
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Toegevoegde waarde advocaat

• Recht op schadevergoeding
• Kennisname dossier

• Empowerment slachtoffer

• Partijdigheid / onafhankelijkheid

21



Mogelijk negatief effect?

• Verkeerd verwachtingenmanagement

• Dwingend
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Vergoeding, doorverwijzing, opleiding

• Toevoeging: 
• Ontoereikend voor takenpakket

• Mogelijke oplossing uit het civiel recht

• Doorverwijzing: 
• Sommige respondenten zijn tevreden, andere niet

• Good practice: piketdienst

• Opleiding: ?
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Praktijk moet nog even wennen

• Advocatuur ervaart (nog) veel knelpunten

• Praktijk wel steeds meer ‘slachtofferminded’

• Pas op de plaats met betrekking tot uitbreiding rechten
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Beperking

• Slachtoffer perspectief ontbreekt!

• Voorstel: aanvullend onderzoek
• Slachtoffers met en zonder advocaat 

• Vergelijk in welke mate hun rechten zijn verwezenlijkt
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DANK VOOR UW AANDACHT



Een stukje civiel recht in het strafproces
• Klassiek probleem van toepasselijkheid civiel recht in het 

strafproces.
• Onvoldoende kennis onder strafrechters mbt civiel recht.
• Discussie: hoe gat aan kennis het beste op te lossen?
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Vergoeding
• Huidig niveau O013: 11 punten  (1 punt staat voor 1 uur werk x 105 

euro)
• Te verrichten handelingen, o.m.:
- verlenen bijstand bij aangifte
- slachtoffergesprek OvJ
- bijwonen zittingen (pro forma, regie, inhoudelijk)
- verhoor r-c
- opvragen strafdossier en beklag bij weigering
- opstellen en juridisch onderbouwen vordering
- inschakelen deskundige
- hulp bij ssv en spreekrecht
- informeren slachtoffer
- executiefase (?)
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Mogelijke oplossing
• kosten rechtsbijstand zijn kosten ter vaststelling schade 

(artikel 6:96 BW) 
• vgl. regeling in deelgeschil (artikel 1019aa Rv)
• integrale vergoeding indien redelijk
• kosten vallen onder bereik schadevergoedingsmaatregel 

36f Sr
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Slachtoffer procesdeelnemer of 
procespartij? 
• Toevoeging van (bewijs)stukken
• Recht op voeging: zelfstandig beroepsrecht (in het 

strafrecht) indien vordering niet-ontvankelijk wordt 
verklaard of wordt afgewezen

• Spreekrecht: ‘schaduwpleidooi’
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