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Ons kenmerk Bij uw reactie graag
Behandelaar . de datum en ons

Telefoon . kenmerk vermelden.
Datum 12-10-2011 Wilt u slechts één

Bijlage(n) zaak in uw brief
Onderwerp Advies conceptwetsvoorstel uitbreiding spreekrecht behandelen.

Uw kenmerk

Geachte heer Teeven,

Met uw brief van 7juli 2011, kenmerk , heeft u het Schadefonds
Geweldsmisdrijven een conceptwetsvoorstel voorgelegd, tot uitbreiding van het
spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces, met het verzoek
daarover advies uit te brengen.

Het Schadefonds Geweldmisdrijven ziet het voorliggende conceptwetsvoorstel als een
positieve ontwikkeling voor slachtoffers en voor nabestaanden van slachtoffers. Het
wetsvoorstel past volgens het Schadefonds goed in het streven van het Kabinet om de
positie van het slachtoffer en diens nabestaanden verder te versterken.

Uit de in 2010 uitgevoerde evaluatie van het spreekrecht is de wens naar voren gekomen
de kring van personen aan wie het spreekrecht toekomt uit te breiden. Het
conceptwetsvoorstel geeft aan die wens gevolg. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan
zich geheel in deze uitbreiding vinden, zeker wat betreft de mogelijkheid om meer
nabestaanden de gelegenheid te geven te spreken ter zitting. Het Schadefonds ontvangt
regelmatig aanvragen van nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven en weet
daardoor dat nabestaanden over het algemeen grote gevolgen ondervinden van het
misdrijf, over een zeer lange periode. Gevolgen op psychisch, sociaal en financieel gebied.
Het toestaan dat meer nabestaanden mogen spreken ter zitting past volgens het
Schadefonds goed bij het concept dat voor slachtoffers van delicten met een grotere
impact meer ondersteuning beschikbaar is en dat deze slachtoffers meer rechten hebben.
De impact van het delict voor nabestaanden is immers zeer groot. Bovendien kan het
spreken ter zitting volgens het Schadefonds bij nabestaanden een positieve bijdrage
leveren aan de verwerking van het aangedane leed.
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Het Schadefonds Geweldsmisdrijven ziet gezien het bovenstaande overeenkomsten met
de wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven, die op 1januari 2012 zal ingaan.
Met deze wijziging worden de mogelijkheden voor een uitkering uit het schadefonds voor
nabestaanden fors uitgebreid. Het Schadefonds is verheugd dat eenzelfde versterking van
de positie van nabestaanden ook terug te vinden is in de voorgestelde wijziging van het
spreekrecht.

Hoogachtend,

NinaHuygen /f ~
Directeur Scha2~5~icy eweldsmisdrijven

Ludo Goossens
Voorzitter Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven


