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De Raad voor de rechtspraak (de “Raad”) dankt de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 
voor de uitnodiging voor dit rondetafelgesprek. 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor dit rondetafelgesprek is het onderzoeksrapport over de voor- en nadelen van een 
strafproces in twee fasen, in relatie tot de posities van slachtoffer en verdachte1. De aanleiding voor dat 
onderzoek is op haar beurt blijkens het rapport gelegen in twee discussies in de Tweede Kamer. In het 
kader van de behandeling van het (inmiddels in werking getreden) wetsvoorstel uitbreiding spreekrecht 
slachtoffers werd de gedachte naar voren gebracht dat een onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers 
alleen in de tweede fase van een tweefasenproces een plaats zou kunnen krijgen. In het kader van 
discussies over aan TBS gerelateerde onderwerpen speelde de vraag of een tweefasenproces een 
bijdrage zou kunnen leveren aan het oplossen of terugdringen van de problematiek van de weigerende 
observandus. Ik beperk me in mijn bijdrage tot de positie van het slachtoffer.  
 
Tweefasenaanpak 
Zoals in het rapport is te lezen, is ook vanuit de Rechtspraak wel eens gepleit voor het verkennen van de 
voor- en nadelen van een tweefasenaanpak. Zo heeft mijn voorganger Erik van den Emster iets meer 
dan twee jaar geleden tijdens een symposium aangegeven er voorstander van te zijn dat wordt 
geëxperimenteerd met een splitsing van het strafproces: de zogenaamde 2-fasenstructuur, en bij de 
rechtbank Amsterdam waren plannen voor een pilot, waarbij het wachten was op een geschikte zaak die 
zich daarvoor zou lenen.2  
 
De gedachte achter deze pleidooien was dat de huidige opzet van het strafproces in de praktijk in 
sommige zaken als knellend kan worden ervaren, vooral vanwege het gegeven dat het slachtoffer zich 
uitspreekt over de gevolgen van een misdrijf in een fase dat de rechter nog niet heeft vastgesteld dat de 
verdachte dat misdrijf daadwerkelijk heeft begaan. Deze constructie betekent dat van de rechter een 
neutrale opstelling ten aanzien van de schuldvraag en tegelijkertijd een empathische houding jegens het 

                                                        
1 https://zoek/officielebekendmakingen.nl/blg-247901.html. 
2 Zie 
http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Rechtspraaklegtomgangmetslachtoffervanmisdrijfvast
.aspx.  
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slachtoffer wordt verwacht. Het is volgens sommigen de vraag of de rechter in alle zaken optimaal aan 
deze verwachtingen kan voldoen, en tevens of hiermee het slachtoffer in alle zaken voldoende recht 
wordt gedaan. Zo kan de neutrale opstelling ten aanzien van de schuldvraag door het slachtoffer als 
afstandelijk worden ervaren, en kan een empathische houding jegens het slachtoffer op haar beurt bij de 
verdediging juist leiden tot het verwijt van vooringenomenheid en eventueel wraking. Daarnaast 
kunnen, zolang er nog geen definitieve bewezenverklaring is, uitlatingen van slachtoffers over de 
toedracht ertoe leiden dat zij onverwachts ter zitting als getuige moeten worden gehoord omdat een 
daartoe strekkend verzoek van de verdediging vanwege fair trial niet kan worden afgewezen.  
 
Een dergelijke spanning speelt uiteraard met name in gevallen waarin de verdachte ontkent en het 
slachtoffer een omvangrijke vordering heeft ingediend. Het slachtoffer zou in dergelijke specifieke 
zaken mogelijk meer ruimte kunnen worden geboden om zijn verhaal te doen als de rechter de 
mogelijkheid zou krijgen om (gehoord alle procesdeelnemers) te bepalen dat het slachtoffer zijn 
bijdrage levert op het moment dat al is bewezen dat de verdachte het heeft gedaan, zo was de gedachte. 
Een gedachte die ook ik nog steeds op zich sympathiek vind. Ik voeg eraan toe dat de Raad 
uitdrukkelijk niet voor ogen heeft gehad dat een dergelijke splitsing in alle strafzaken zou moeten 
worden aangebracht.  
 
Inmiddels zijn we twee jaar en een lijvig rapport verder. We hebben kunnen constateren dat, hoe 
sympathiek ook, de aangekondigde pilot in de praktijk niet tot een daadwerkelijk experiment met een 
dergelijke aanpak heeft geleid. Van belang daarbij is dat in de tussentijd vanuit de wetenschap, de 
slachtofferorganisaties en ook de eigen achterban vooral bezwaren tegen een dergelijke aanpak waren 
aangevoerd. Zo werd vanuit het perspectief van de slachtoffers vooral gevreesd voor een verschraling 
van de bejegening van het slachtoffer als deze pas in de tweede fase van het strafproces aan bod zou 
mogen komen. Vanuit de achterban werd gewezen op de gevolgen voor de werklast en logistieke 
aspecten als planningsproblemen. Daar komt bij dat veel rechters de huidige opzet van het strafproces 
niet als (te) problematisch ervaren en velen een tweefasenaanpak vermoedelijk dan ook vooral als een 
bewerkelijke oplossing voor een niet bestaand probleem beschouwen. Daarnaast is gebleken dat in de 
huidige wettelijke constellatie het rechterlijk oordeel omtrent de schuldvraag in het vervolg van het 
proces noodzakelijkerwijs de status van een voorlopig oordeel heeft. Dat laatste wordt niet in het belang 
van het slachtoffer geacht aangezien hiermee niet is uitgesloten dat de schuldvraag, ook nadat hier al 
een oordeel over is uitgesproken, in een latere fase onbedoeld toch weer aan de orde komt.  
 
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat een experiment met een tweefasenaanpak in de huidige 
wettelijke constellatie niet goed mogelijk is. Hiervoor is wetswijziging vereist. Een wetswijziging 
waartoe vanuit de Rechtspraak niet actief zal worden gepleit, gelet op de bezwaren vanuit de 
slachtofferorganisaties, de wetenschap en de achterban, de bewerkelijkheid van een dergelijke aanpak 
en de huidige middelenschaarste. Het voornoemde onderzoeksrapport brengt hierin geen verandering. 
Mocht de wetgever desondanks van mening zijn dat wetswijziging op dit punt nodig is, dan is de Raad 
graag bereid om daarover tezijnertijd advies uit te brengen. De Raad wil er wel bij voorbaat voor pleiten 
dat een dergelijke aanpak dan als optie voor de rechter en niet als verplichting in de wet wordt 
opgenomen.  
 
Adviesrecht voor slachtoffers  
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Anders dan de onderzoekers in het voornoemde rapport veronderstellen, en anders dan het kabinet, 
vindt de Raad een adviesrecht voor slachtoffers geen goed idee. In ons wetgevingsadvies van 19 
december 2013 hebben we daarvoor de volgende redenen aangevoerd: 

 Het adviesrecht komt waarschijnlijk niet effectief tegemoet aan behoeften van de slachtoffers 
en nabestaanden die graag bij het spreekrecht een ruimere verklaring af willen leggen dan nu is 
toegestaan. Die behoeften zien, zo blijkt uit onderzoek, immers vooral op het mogen spreken 
als zodanig (victim voice). Slachtoffers en nabestaanden die alleen maar willen spreken en geen 
advies willen uitbrengen, zijn met het adviesrecht dan ook niet geholpen.  

 Het adviesrecht leidt tot een grotere kans op secundaire victimisatie door een grotere kans op 
een verhoor als getuige.  

 Het adviesrecht wekt bij het slachtoffer verkeerde verwachtingen over het effect ervan.  
 Het adviesrecht vormt een belemmering voor een voortvarende strafrechtspleging en kan leiden 

tot juridisering van de rol van het slachtoffer. 
 

De Raad heeft daarom geadviseerd om van de introductie van het adviesrecht af te zien en in plaats 
daarvan voorgesteld de beoogde verruiming van het spreekrecht op alternatieve wijze te 
bewerkstelligen. Daarbij dienen de behoeften van slachtoffers en nabestaanden en het belang van een 
voortvarende strafrechtspleging voorop te staan. Dit betekent dat bij een verruiming van het spreekrecht 
nog steeds de nadruk zou moeten liggen op het spreken over de gevolgen van het strafbare feit voor het 
slachtoffer of de nabestaande, maar dat uniformer en ruimhartiger dan thans wordt omgegaan met 
verklaringen van spreekgerechtigden die strikt genomen niet zien op de gevolgen van het strafbare feit. 
Dit zou eenvoudig kunnen worden bereikt door de wet zo aan te passen dat daarin tot uitdrukking komt 
dat de spreekgerechtigde mag spreken over de gevolgen van het strafbare feit en over andere daaraan 
gerelateerde onderwerpen, voor zover het strafproces daardoor niet onnodig wordt belast. Dit laatste is 
uiteraard ter beoordeling van de voorzitter van de strafkamer vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het 
onderzoek ter terechtzitting en de orde in de zittingszaal. 
 
 
Mr. F.C. Bakker 
Voorzitter 
 


