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Betreft. concept wetsvoorstel opneming van het recht op eerlijk proces in de Grondwet

Geachte heer Plassterk,
Op 28 augustus jI is het conceptwetsvoorstel voor consultatie gepubliceerd op www.overheid nl dat
beoogt in de Grondwet het grondrecht op een eerlijk proces op te nemen Slachtofferhulp Nederland
wil graag van de gelegenheid gebruik maken om op dit voorstel te reageren.
Slachtofferhulp Nederiano heeft op zich geen opmerkingen over het voorstel om het recht op een
eerlijk proces in de Grondwet op te nemen Uiteraard niet Het recht op een eerlijk proces binnen een
redelijke termijn voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter, verdient verankering in de Grondwet.
Het verwondert echter dat in de conceptmemorie van toelichting het woord slachtoffer niet voorkomt
De toelichting is voor zover het strafrecht betreft volledig in de sleutel van het belang op een eerlijk
proces van de verdachte gezet In de toelichting wordt wel één maal de benadeelde partij genoemd
(p. 14) Daar wordt in verband met de eis van berechting binnen een redelijk termijn gesteld dat “(..
de mate van onzekerheid waarmee een verdachte en (in mindere mate) een benadeelde partij in een
geschil moet leven zoveel mogelijk moet worden beperkt.” Hiermee wordt de suggestie gewekt, in
navolging van de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat alleen als er
een financieel belang van het slachtoffer mee is gemoeid, hij belang heeft bij een eerlijk proces in de
1
zin van berechting binnen een redelijke termijn
De benadering in de conceptmemorie komt gedateerd voor en doet geen recht aan de ontwikkeling
die de positie van het slachtoffer binnen het strafrecht met name in Nederland heeft doorgemaakt
Een misdrijf wordt niet alleen meer gezien als een inbreuk op de publieke rechtsorde, maar toch
vooral ook als ernstige schending van de rechten van het slachtoffer Meestal schending van zijn
persoonlijke levenssfeer of lichamelijke integriteit. Deze schending vereist een reactie van de
overheid. maar niet zonder dat het slachtoffer de mogelijkheid heeft om daarbij betrokken te zijn
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zoektocht’, in Delikf en Definkwont

Sla, ht)ffe,h,ip

‘detland helpt siaçttc,ffen can een m,sd,ii verkeersongeva of calaniteii

annerl Sachtot1erir,ip Nederl.lr,d is een prrvacreqlemer-.t er, k’’rte’rreoeIn. san toepassrnq
U k,nf SI(hI&t,’ri,L,!IJ Nederlird in,,,,,

fv nummeF

stetirren via “1141 Nl’,,B0000C102774 BIC INC,SNI2A

40534401 Rekenvignurrrr’r NtOSABNAO49I64414O BIC ABNANLM

1

Vii
///‘;.7 7

S 1 cl c Ii t o ffe r h u 1 p
N

e

d

e

r

t

a

n

d

Blad 2
Ons kenmerk: AS/AvV/141010

Deze verandering in het denken heeft er toe geleid dat het slachtoffer met de invoering van de Wet ter
versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces een eigenstandige positie gekregen in
het strafproces.
3 Deze positie volgt overigens ook uit de EU Richtlijn minimumnormen voor
slachtoffers Zo heeft een slachtoffer recht op een correcte bejegening (art 51a lid 2 en art 288a lid 2
Sv). heeft hij recht op informatie over de voortgang van de procedure (art 51a lid 3 Sv). kan hij
kennisnemen van de processtukken (art. 5îb lid 1 Sv), kan hij stukken aan het dossier toevoegen (art
51b lid 2 Sv) en heeft hij in bepaalde gevallen spreekrecht (art 51e Sv). Deze versterkte positie geeft
uitdrukking aan het feit dat het slachtoffer, los van een eventuele vordering tot schadevergoeding, ook
belang heeft om als procesdeelnemer met rechten bij de strafrechtelijke procedure te zijn betrokken.
‘

De veranderde positie van het slachtoffer in de strafrechtelijke procedure verdient verankering in de
Grondwet en dient onder het op te nemen grondrecht op een eerlijk proces te worden gebracht. Dit
zou kunnen worden bereikt door in de memorie van toelichting op te nemen dat ook het slachtoffer,
onafhankelijk van de vraag of hij zich heeft gevoegd als benadeelde partij, recht heeft op een eerlijk
proces. En dat het recht op een eerlijk proces voor het slachtoffer, naast berechting binnen een
redelijke termijn voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter, tevens het recht omvat om als
procesdeelnemer met rechten bij de strafrechtelijke procedure te worden betrokken Hiermee zou de
Grondwet met de opneming van het recht op een eerlijk proces werkelijk aan de eisen van deze tijd
tegemoet komen.
Naar ik aanneem heb ik u hiermee voldoende geinformeerd Uiteraard zijn wij altijd bereid ons
standpunt nader toe te lichten.
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Rechtdoen aan slachtoffers, p 13.
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Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot
vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van
slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (Pb EU 2012, L 315157)

