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Advies wetsvoorstel conservatoir beslag voor slachtoffers

I)ehafldelefl.

Geachte heer Teeven,
In uw brief van 8 juli 2011, kenmerk
heeft u het Schadefonds
Geweldsmisdrijven gevraagd u te adviseren over het conceptwetsvoorstel rond het leggen
van conservatoir beslag door de staat voor slachtoffers van misdrijven.
Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de Staat conservatoir beslag legt op het
vermogen van een verdachte, tot bewaring van het recht van verhaal voor een ter zake
van het misdrijf op te leggen schadevergoedingsmaatregel. Ook wordt in de wet
vastgelegd dat de tenuitvoerlegging van de schadevergoedingsmaatregel voor de
tenuitvoerlegging van een geldboete gaat. Daarnaast wordt voorgesteld dat veroordeelde
daders van misdrijven worden verplicht een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag
aan de Staat te betalen ten behoeve van de dienstverlening aan slachtoffers. Hetzelfde
geldt ook voor daders van misdrijven aan wie een strafbeschikking is opgelegd.
Algemeen
1-let Schadefonds Geweldsmisdrijven ziet het voorliggende conceptwetsvoorstel als een
positieve bijdrage aan het versterken van de positie van het slachtoffer. Vergoeding van de
schade is één van behoeften van slachtoffers, het liefst door de dader zelf. Met het
conservatoir beslag voor slachtoffers van misdrijven wordt voor slachtoffers de kans om
inderdaad hun schade vergoed te krijgen verhoogd.
Ocerzicht bes tatmde ,nogelijkheden tot schadevergoeding
[let Schadefonds Geweldsmisdrijven merkt op dat in de Memorie van Toelichting nog de
rol van het Schadeforids mist in het op pagina 2 tot en met 4 beschreven overzicht van
bestaande mogelijkheden tot schadevergoeding aan het slachtoffer. Het Schadefonds
Geweldsmisdrijven is niet alleen een vangnet voor slachtoffers zonder bekende dader,
maar ook een mogelijkheid om een tegemoetkoming in de schade te ontvangen wanneer
het strafproces veel tijd in beslag neemt of wanneer de opgelegde
schadevergoedingsmaatregel niet het geheel aan schade dekt. Graag ziet het Schadefonds
liet beschreven overzicht op dit punt aangevuld.
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Uit het conceptwetsvoorstel en de Memorie van Toelichting blijkt dat indien (loer (le
rechter geeti ~ wordt opgelegd, een met het oog daarop gelegd
conservatOir beslag van rechtswege vervalt zodra (le uitspraak oiiherrOePeI~ is
geworden. Bovendien is het conservatOir beslag dan met terugwerkende kracht
onrechtmatig en is (le Staat gehouden de schade die de beslagetle (loer het beslag heeft
geleden te vergoeden. [let SchadefondS ~~weldsmiSdrijVen vraagt zich af of hiermee niet
een onwenselijk situatie ontstaat. Wanneer de schade van het slachtoffer al via
schaderegeliflg of 5chadebemid(leliflg door de dader is vergoed, zal (le rechter geen
5~~adevergoeding5rnaat~g~ meer op te hoeven leggen. lii een dergelijke situatie is het
conservatoir beslag niet onrechtmatig opgelegd. Dit zou kunnen leiden tot minder
inspanning van politie en Openbaar Ministerie voor 5~~~debe1fliddeHI1g en regeling Dit is
onwenselijk en zeker niet in het belang van het slachtoffer, aangezien via schaderegeling
en bemiddeling het slachtoffer veel sneller zijn of haar schade vergoed krijgt dan via een
voeging in het strafproceS. Bovendien komt het, zeker in zaken waar de schade van het
slachtoffer omvangrijk en ingewikkeld is, regelmatig voor dat de rechter de voeging van
het slachtoffer niet ontvankelijk verklaard. Wanneer daarmee het beslag onrechtmatig
wordt verklaard, staat het slachtoffer met lege handen en moet daarnaast ook met lede
ogen toezien hoe de dader een schadevergoeding van de Staat ontvangt.
Verplichte bijdrage aan de Staat
Het SchadefondS Geweldsmisdrijven steunt het initiatief van de staatssecretaris om een
verplichte bijdrage aan de Staat ten behoeve van de ~jenstverleniflg aan slachtoffers in te
stellen. Het Schadefondls herinnert de bewindsperSo0I~ hierbij graag aan zijn toezegging
om deze verplichte bijdrage ten goede te laten komen aan het SchadefondS
Geweldsmisdrijven. Het SchadefofldS neemt graag het beheer van de verplichte bijdrage
door daders op zich. Dit past geheel in de lijn van artikel 2 van de wet SchadefondS
GeweldsmiSdrjjvetl, die immers stelt dat de Minister het Schadefonds GeweLdSmi5dhuj~~t~
een subsidie voor de uitvoering van de wet beschikbaar stelt, voor zover deze kosten niet
op een andere manier kunnen worden vergoed. Met de verplichte bijdrage aan de Staat
door daders van misdrijven heeft de Minister een goed alternatief beschikbaar voor
vergoeding van de kosten van de uitvoering van de Wet schadefonds geweldsmisdriin.
Daarnaast ~S het ten goede laten komen aan het Schadefonds in lijn met het uitgangspunt
van het kabinet dat de dader betaalt. Via het Schadefonds komen de geïnde verplichte
bijdrageS ten goede van het slachtoffer.
Hoogachtend.
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