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Inleiding

De positie van het slachtoffer in het strafrecht is nog steeds een 
‘groeimarkt’. Hij of zij is al lang geen afwachtende toeschouwer 
meer (lees in het vervolg voor ‘hij’ ook ‘zij’, voor ‘zijn’ ook ‘haar’, 
voor ‘raadsman’ ook ‘raadsvrouw’, etc.). Het bedrag waarvoor een 
benadeelde partij materiële en immateriële schadevergoeding 
kan vorderen is sinds 1995 ongelimiteerd. De strafrechter kent 
betrekkelijk vlot schadevergoedingen toe waarover in een civiele 
procedure langdurig zou zijn geprocedeerd. Maar ook anderszins is 
de positie van het slachtoffer versterkt. Het spreekrecht op de zitting 
strekt zich inmiddels uit over alle aspecten van de zaak, inclusief 
bewijs en straf. Daartoe hebben het slachtoffer en zijn advocaat in 
principe recht op kennisneming van het hele dossier.

Deze cursus is bedoeld voor de advocaat die te maken krijgt met 
slachtoffers en benadeelde partijen, als cliënt, maar ook als tegen-
speler. Om een vordering benadeelde partij op te stellen of aan te 
vallen, dient u te weten wat rechtstreekse schade inhoudt, welke 
eisen er gesteld worden aan de onderbouwing van materiële en 
immateriële schade en wanneer de rechter vindt dat een vordering 
een onevenredige belasting van het strafproces oplevert. Enige kennis 
van het civiele recht is hierbij noodzakelijk.
De wet geeft het slachtoffer niet zoveel mogelijkheden om richting te 
geven aan de inhoud van een strafrechtelijk onderzoek. Maar met de 
nodige assertiviteit kan hij toch wel invloed uitoefenen. Ook daarvoor 
reikt deze cursus enkele handvatten aan.

Het slachtoffer heeft de rechtspolitieke wind mee. Dat betekent dat 
deze cursus soms zal lijken op een goednieuwsshow voor zijn 
advocaat. Maar verdediging, niet getreurd: bij de ware strafpleiter 
gaat juist bij tegenwind het bloed sneller stromen! In de cursus 
passeren ook met regelmaat mogelijkheden voor de advocaat van 
de verdachte bij het aanvechten van onder andere de vordering 
benadeelde partij.

Deze juridische nascholing bestaat uit de volgende blokken:
Blok A Slachtofferrechten
Blok B De vordering benadeelde partij
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Na afloop van deze juridische nascholing:
	● heeft u inzicht in de rechten van het slachtoffer in het strafproces;
	● heeft u basiskennis over het opstellen van een vordering 

benadeelde partij;
	● weet u welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking 

komen;
	● beschikt u over handvatten voor het voeren van verweer tegen de 

vordering benadeelde partij.

Deze nascholing is in twee gedeelten (Blok A en B) door te werken. 
U zal voor deze blokken elk circa 1,5 uur nodig hebben. Mogelijk 
beklijft de stof beter als u het programma in twee gedeelten 
doorwerkt.

U slaagt voor de eindtoets als u minimaal 6 van de 10 vragen juist 
hebt beantwoord. U kunt tweemaal herkansen.

Mr. drs. Vasco Groeneveld is sinds 2001 werkzaam als strafpleiter bij 
Plasman c.s. advocaten in Amsterdam. Naast zijn algemene praktijk 
heeft hij zich gespecialiseerd in cassatiezaken en de bijstand aan 
slachtoffers.

	n Doelstellingen

	n Opmerking

	n Criteria toets

	n Over de docent



6 1 | Slachtoffer en benadeelde partij in het strafrecht

Pre-toets

Om voor uzelf te bepalen wat uw kennisniveau is van dit onderwerp, 
kunt u vrijblijvend de pre-toets maken.

1 Mag een slachtoffer zich op de zitting laten bijstaan door een goede 
vriend?

A Ja.
B Ja, maar de vriend mag zich niet uitlaten over de vordering benadeelde 

partij, dat moet het slachtoffer doen of zijn raadsman.
C Nee, alleen een advocaat mag een slachtoffer bijstand verlenen.
D Op de zitting mag het slachtoffer zich alleen door zijn advocaat laten 

bijstaan, tijdens het vooronderzoek ook door een persoon naar keuze.

2 U staat een verdachte bij. De advocaat van het slachtoffer oefent namens 
zijn cliënt het spreekrecht uit en houdt een verhaal dat lijkt op een 
requisitoir: hij bemoeit zich met het bewijs en zelfs met de hoogte van de 
straf. Wat doet u?

A U wijst de voorzitter erop dat alleen het slachtoffer het spreekrecht mag 
uitoefenen, en dus niet zijn raadsman.

B U wijst de voorzitter erop dat het spreekrecht slechts betrekking mag 
hebben op de gevolgen van het strafbare feit voor het slachtoffer.

C U doet zowel 1 als 2.
D U doet zowel 1 als 2 niet.

3 Uw cliënt is slachtoffer van een mishandeling in een café. De kroegbaas 
zou hebben gezien hoe de verdachte erop lossloeg, maar de politie heeft 
geen tijd om de verklaring van de kroegbaas op te nemen. Wat kunt u 
doen?

A Niets, want het slachtoffer heeft geen bevoegdheden in het opsporings-
onderzoek.

B U kunt de officier van justitie vragen om de buurman door de politie te 
laten verhoren.

C U kunt de buurman vragen om zijn verklaring op papier te zetten voor 
het strafdossier.

D B en C zijn allebei mogelijk.
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4 Hoe verhoudt shockschade zich tot affectieschade?

A Shockschade heeft betrekking op feiten van voor 1 januari 2019, 
affectieschade op feiten van daarna.

B Shockschade noemen we affectieschade wanneer de overledene of 
zwaargewonde een naast familielid van de benadeelde was.

C Het zijn twee verschillende soorten schade.
D Sinds affectieschade in de wet is geregeld moet de benadeelde kiezen: 

hij vordert shockschade of affectieschade, beide kan niet.

5 Een vereiste voor ontvankelijkheid van de vordering van de benadeelde 
partij is dat hij door het bewezenverklaarde handelen rechtstreekse schade 
heeft geleden. Bewezenverklaard is de diefstal van een auto. Wat kan geen 
rechtstreekse schade zijn?

A De kosten van een vervangende huurauto.
B Het salaris van de advocaat die de vordering heeft opgesteld.
C Herstelkosten voor krassen in de lak, veroorzaakt door de politie tijdens 

de aanhouding van de verdachte.
D De waarde van een zonnebril in het handschoenenkastje. De zonne-

bril is niet teruggevonden maar ook niet op de tenlastelegging 
terechtgekomen.

6 Heeft het slachtoffer recht op een afschrift van de processtukken?

A Nee, maar hij mag ze wel inzien.
B Hij heeft recht op de processtukken die nodig zijn voor het opstellen van 

zijn vordering benadeelde partij.
C Hij heeft recht op de processtukken die voor hem van belang zijn.
D De advocaat mag ze ontvangen maar niet aan de cliënt geven.

7 Uw cliënt is slachtoffer van een mishandeling. Gelukkig is het letsel beperkt 
gebleven tot schrammen en een blauw oog. Kan hij op grond hiervan 
immateriële schadevergoeding vorderen?

A Ja.
B Alleen indien een arts constateert dat hij als gevolg van de mishandeling 

psychische schade heeft opgelopen.
C Alleen indien er medische behandeling nodig was.
D B en/of C moet het geval zijn. Dus medische behandeling was nodig en/

of een arts heeft psychische schade geconstateerd.
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8 Uw cliënt heeft een kledingwinkel. Hij verdenkt een werknemer ervan dat 
hij stiekem kleding mee naar huis neemt. Hij doet aangifte wegens zes 
gevallen van verduistering in dienstbetrekking. De officier van justitie 
kondigt aan dat hij de werknemer wegens drie gevallen gaat vervolgen en 
dat hij geen bewijs ziet voor de andere drie. Uw cliënt vindt dat voor alle 
gevallen vervolging moet plaatsvinden. Wat kan hij doen?

A Niets. Een klacht op grond van art. 12 Sv kan alleen als de officier van 
justitie beslist tot een sepot of een strafbeschikking afgeeft.

B Hij kan een klacht ex art. 12 Sv instellen omdat de officier van justitie 
slechts een deel van de feiten uit de aangifte vervolgt.

C Niets. Hij is geen rechtstreeks belanghebbende als er geen bewijs is.
D Niets. Een art. 12 Sv klacht kan alleen voor strafbare feiten waar een 

maximum straf van acht jaar of hoger op staat.

9 U staat een verdachte van oplichting bij. De benadeelde partij heeft een 
materiële schadevordering van € 10.000 ingediend. Zijn raadsman vraagt 
de rechtbank de schadevergoedingsmaatregel van art. 36f Sr op te leggen. 
De officier van justitie laat zich er niet over uit. Wat doet u?

A U wijst erop dat een dergelijke maatregel alleen op vordering van de 
officier van justitie kan worden opgelegd.

B U wijst erop dat uw cliënt geen verhaal biedt en ook niet zal bieden, en 
dat oplegging van de maatregel er met zekerheid toe zal leiden dat hij 
vervangende hechtenis moet uitzitten.

C U wijst erop dat een beslissing over een maatregel van een dergelijke 
hoogte de strafprocedure onevenredig zou belasten.

D U doet A, B en C.

10 De voorschotregeling van art. 36f lid 7 Sr wordt beschouwd als een groot 
voordeel voor de benadeelde. Wat houdt deze regeling in?

A Als de veroordeelde het schadebedrag niet in een keer kan betalen, 
wordt hem betaling van een voorschot toegestaan.

B De staat draagt zorg voor de incasso van de toegewezen 
schadevergoeding ten gunste van de benadeelde.

C De strafrechter kan een schadebedrag bij wijze van voorschot toewijzen, 
waarna de benadeelde met het resterende deel naar de burgerlijke 
rechter kan. 

D De staat keert het bedrag van de schadevergoedingsmaatregel 
(of een deel daarvan) als voorschot uit aan het slachtoffer, indien 
de veroordeelde niet binnen acht maanden nadat de uitspraak 
onherroepelijk is geworden volledig aan zijn betalingsverplichting heeft 
voldaan.
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Blok A Slachtofferrechten

A1 Algemene voorschriften

casus 1 Willem
Willem meldt zich bij u. Hij wil aangifte doen van een overval in zijn 
woning. Hij wil graag dat zijn buurvrouw aanwezig is tijdens de aangifte 
omdat hij veel steun aan haar heeft. Van de politie heeft Willem telefonisch 
te horen gekregen dat de buurvrouw er niet bij mag zijn, ‘omdat het zijn 
verklaring is en niet die van iemand anders’.

a Wat zegt u tegen Willem?

De aangifte leidt tot een vervolging. U vraagt een kopie van het dossier 
omdat kennisneming daarvan Willem zou kunnen helpen bij de verwer-
king. Ook wil hij gebruikmaken van het spreekrecht op de zitting. U ont-
vangt de processen-verbaal van de politie, maar niet het psychologisch 
onderzoek naar de verdachte. ‘Dat valt onder de persoonlijke levenssfeer,’ 
deelt de medewerker van het slachtofferloket u mee.

b Wat is uw reactie?

Uit art. 51a lid 1 onder a Sv blijkt wie slachtoffer is: de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die als rechtstreeks gevolg van een straf-
baar feit vermogensschade of ander nadeel heeft ondervonden. 
Daarnaast ook de nabestaanden, ofwel familieleden van een persoon 
die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit is overleden. 
Familieleden zijn de partner, bloedverwanten in rechte lijn en tot de 
vierde graad (dus tot betovergrootouders en achterneven aan toe!) en 
personen die van de overledene afhankelijk zijn, zoals een pleegkind 
(art. 51a lid 1 onder b Sv).

	n Wie?1
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Een strafpleiter zal waarschijnlijk bezwaar hebben tegen de bena-
ming ‘slachtoffer’ zolang de rechter nog geen strafbaar feit bewezen 
heeft verklaard. Aan de terminologie van de wet valt weinig te doen, 
maar het kan soms geen kwaad de zittingsrechter erop te wijzen 
wanneer er al te nadrukkelijk van slachtoffers wordt gesproken. Dit 
kan lastig aanvoelen, omdat de indruk bestaat dat ‘kritiek op het 
slachtoffer’ niet bijdraagt aan goodwill jegens de verdachte. Maar als 
u een ontkennende verdachte bijstaat moet u er soms wat harder 
invliegen.

Startpunt zal vaak een aangifte zijn, maar dat is geen voorwaarde om 
als slachtoffer te worden aangemerkt. Wie aangifte doet mag zich 
daarbij laten bijstaan door wie hij wil. De politie is daar niet altijd 
enthousiast over, maar uit art. 51c lid 1 en 2 Sv blijkt dat het slacht-
offer zich tijdens het voorbereidende onderzoek én op de terecht-
zitting kan laten bijstaan door zijn advocaat, zijn wettelijk vertegen-
woordiger of een persoon naar keuze. Bijstand door de wettelijk 
vertegenwoordiger of een persoon naar keuze kan op grond van 
art. 51c lid 4 Sv worden geweigerd in het belang van het onderzoek 
(bijvoorbeeld: de persoon naar keuze is ook getuige) of het belang 
van het slachtoffer (bijvoorbeeld: de wettelijk vertegenwoordiger is 
verdachte).

Om het slachtoffer als getuige bij de rechter-commissaris (hierna: RC) 
bij te staan is strikt genomen de bijzondere toegang van art. 187c Sv 
nodig. Gezien art. 51c lid 1 en 2 Sv ligt het niet voor de hand dat de 
RC dit weigert. Soms deelt de RC mee dat voor de advocaat van het 
slachtoffer geen actieve rol bij het verhoor is weggelegd. Daar kunt u 
tegenin brengen dat ‘bijstaan’ uit dit wetsartikel wel degelijk een 
actieve deelname impliceert.

Veel aangevers vinden het vervelend als hun complete (adres)
gegevens in het strafdossier terechtkomen, waarvan ook de verdachte 
kennis kan nemen. U kunt de politie daarom verzoeken als domicilie 
een postadres te noteren, bijvoorbeeld het politiebureau. Het valt op 
dat hier relatief weinig gebruik van wordt gemaakt, vermoedelijk 
omdat de politie niet standaard op deze mogelijkheid wijst.
Het is ook mogelijk om aangifte te doen op nummer, met weglating 
van naam en adresgegevens.2 Ook dit lijkt nog niet erg populair. 
Dat heeft trouwens weinig zin als de aangever een bekende van de 
verdachte is, omdat dan uit de aangifte vaak wel blijkt van wie die 
komt. Een rechter of een officier van justitie kan later oordelen dat 
de identiteit alsnog moet worden prijsgegeven, bijvoorbeeld als er 
behalve de aangifte weinig ander bewijs is. Indien openbaarmaking 
geen optie is, kan dit leiden tot staking van de vervolging.
Voor de zwaardere gevallen kan worden uitgeweken naar art. 190 
lid 3 Sv (beperkt anonieme getuige) of art. 226a Sv (bedreigde 
getuige).

	n Aangifte en bijstand
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De advocaat van het slachtoffer houdt contact met het Openbaar 
Ministerie via het slachtofferloket van het betreffende parket. Daar 
stuurt u de stelbrief/e-mail en verzoeken om stukken e.d. naartoe. 
Soms vraagt de verkeerstoren van de rechtbank om verhinderdata 
voor de zitting van slachtoffer en raadsman. U kunt dit ook zelf aan 
de orde stellen.

De harde weg is niet altijd de beste. Art. 51a lid 1 onder d Sv noemt 
herstelrecht (mediation) tussen verdachte en slachtoffer. Wanneer de 
zaak zich ervoor leent, bijvoorbeeld als het gewenst is dat de partijen 
in de toekomst samen door één deur kunnen, kunt u hier op aanstu-
ren. Alle rechtbanken hebben daarvoor een mediationbureau. De 
politie dient overigens verdachte en slachtoffer over deze mogelijk-
heid te informeren (art. 51h lid 1 Sv). Indien het tot een overeenkomst 
leidt, houdt de zittingsrechter er rekening mee (art. 51h lid 2 Sv).

De wet draagt de officier van justitie en de rechter op te zorgen voor 
een ‘correcte bejegening van het slachtoffer’ (art. 51aa lid 1 en art. 
288a lid 2 Sv). Achterliggende gedachte is het voorkomen van 
‘secundaire victimisatie’, ofwel: de strafprocedure als zodanig mag 
het leed en de schade niet vergroten.
Uitwerking van dit beginsel vinden we o.a. in het Besluit slachtoffers 
van strafbare feiten3, met voorschriften om het slachtoffer zo min 
mogelijk last te laten ondervinden van het voorbereidend onderzoek 
en het onderzoek ter terechtzitting. Denk aan onder andere de ver-
plichting voor de politie om in een vroeg stadium individuele 
beschermingsbehoeftes van slachtoffers en hun familie te onder-
kennen, het beperkt houden van het aantal ondervragingen, het 
afschermen van privégegevens en speciale maatregelen rondom het 
afleggen van een getuigenverklaring op de zitting, zoals het voor-
komen van oogcontact met de verdachte. Ook bevat het Besluit 
specifieke voorschriften omtrent minderjarige slachtoffers.
Voor de verdachte is van belang dat bijvoorbeeld maatregelen rondom 
de getuigenverklaring uitdrukkelijk alleen mogen worden genomen 
indien de rechten van de verdediging niet worden geschaad (art. 16 
lid 1 van het Besluit).
Verder bevat de Modelregeling inzake passende verblijfsomgeving 
slachtoffers van de Raad voor de Rechtspraak voorschriften voor de 
bejegening rondom de rechtszaak, zoals de opvang en begeleiding 
van het slachtoffer, het vermijden van contact met de verdachte en de 
beschikbaarheid van een slachtofferruimte. In zware zaken wordt dit 
strikter nageleefd dan in relatief lichte.

In een vroeg stadium stuurt het parket het slachtoffer een brief om te 
inventariseren welke wensen er zijn met het oog op het strafproces. 
De instanties zijn verplicht om het slachtoffer vanaf het eerste contact 
voor te lichten over zijn rechten (art. 51ab lid 1 Sv) en, als hij dat 
wenst, op de hoogte te houden van het verloop van de procedure 

	n Bejegening

	n Recht op informatie
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(art. 51ac lid 1 Sv). Dit betreft zowel het vooronderzoek (afzien van 
of beëindigen van een opsporingsonderzoek, inzending van een 
proces-verbaal, wel/niet vervolgen, opleggen van een strafbeschik-
king) als het onderzoek ter terechtzitting (zittingsdatum, inhoud van 
de tenlastelegging, einduitspraak, wel/geen hoger beroep).4 Indien het 
slachtoffer niet op de zitting verschijnt en het blijkt dat hij niet 
correct is opgeroepen, leidt dit in beginsel tot aanhouding.

De officier van justitie moet het slachtoffer informeren als de ver-
dachte die zich in voorlopige hechtenis bevindt in vrijheid wordt 
gesteld of ontsnapt (art. 51ac lid 4 Sv). In dat geval moet de officier 
het slachtoffer desgewenst ook meedelen welke maatregelen zijn 
genomen voor zijn bescherming (art. 51ac lid 5 Sv).
Bij de zwaardere zaken wordt het slachtoffer gevraagd of hij prijs stelt 
op een gesprek met de officier van justitie. De advocaat maakt een 
inschatting of hij het nodig vindt mee te gaan. Het doel van het 
gesprek is informeren over de gang van zaken op de zitting. Meestal 
geeft de officier van justitie zijn oordeel van wat er bewezen kan 
worden en soms ook een indicatie van de strafeis.

Op zijn verzoek wordt het slachtoffer toestemming verleend om 
kennis te nemen van ‘processtukken die voor het slachtoffer van 
belang zijn’ (art. 51b lid 1 Sv). Na aanvang van het onderzoek ter 
terechtzitting verleent de rechter de toestemming, en verder de 
officier van justitie. Het komt nog wel voor dat officieren ‘voor het 
slachtoffer van belang’ te beperkt uitleggen en menen dat dit alleen 
ziet op de vordering benadeelde partij. U kunt er dan op wijzen dat 
de reikwijdte van het spreekrecht onbeperkt is en het slachtoffer er 
dus belang bij heeft om kennis te nemen van alle aspecten van de 
zaak. De kennisneming kan daarbij van belang zijn voor verwerking 
van leed. De stukken moeten wel relevant zijn, dus bijvoorbeeld geen 
betrekking hebben op andere verdenkingen.
De officier van justitie kan kennisneming weigeren wanneer (art. 51b 
lid 3 Sv jo. art. 187d lid 1 Sv):
	● het geen processtukken betreft, of
	● er een gegrond vermoeden bestaat dat hierdoor een zwaarwegend 

opsporingsbelang wordt geschaad, of
	● een getuige ernstige overlast zal ondervinden of in zijn beroep zal 

worden belemmerd, of
	● het belang van de staatsveiligheid wordt geschaad.

Voor de weigering moet de rechter-commissaris een machtiging 
geven en de officier deelt de beslissing schriftelijk mee aan het 
slachtoffer (art. 51b lid 4 Sv). Hiertegen staat voor het slachtoffer geen 
rechtsmiddel open. Wel kan hij op de zitting een nieuw verzoek aan 
de rechter doen.

	n Kennisneming en 
afschrift van  
processtukken


