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HOOFDSTUK 7 

SLACHTOFFERS EN JUSTITIE 

7.1 Inleiding 

Op zoek naar kwaliteit 
Ook in dit hoofdstuk komt het streven naar kwaliteit, in de betekenis van een 
zinvolle ervaring van het slachtofferschap en de herwinning van zeggenschap 
over het eigen leven, centraal aan bod. De aandacht gaat hier vooral uit naar de 
verhouding tussen slachtoffers en het justitie-apparaat. 

Deze verhouding geldt niet als vanzelfsprekend. In dit hoofdstuk meld ik over de 
vertrouwenskloof tussen burgers en overheid, waar het de aanwezigheid van veel 
voorkomende criminaliteit en de opvang van de gevolgen daarvan aangaat. 
Justitie ontwikkelt menige strategie om haar optreden te rechtvaardigen. In deze 
legitimatie-slag verwijst zij nadrukkelijk naar het belang van slachtoffers. Zij stelt 
in haar aanpak naar verbetering te willen streven. 

In dit hoofdstuk ga ik na of het justitiële streven aanknopingspunten biedt voor de 
verwezenlijking van het soort kwaliteit, zoals ik dat heb omschreven. 

Omslag, crisis van het strafrecht en noodzaak van rechtvaardiging 
Evenals de politie beschikken het Openbaar Ministerie en de strafrechter over een 
monopoliepositie. Zij zijn voor slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen 
uiterst terzake doende instanties. Strafrechtelijke genoegdoening kan zonder hen 
niet plaatsvinden. 
In het vorige hoofdstuk vertelde ik over de politie als een organisatie in omslag, 
een 'hybride' organisatie die op zoek is om met een nieuwe marktgerichte strate
gie haar continuïteit veilig te stellen. 
Ook de instituten van officier en strafrechter verkeren in een dergelijke 'hybride' 
omslag. Het strafrechtstelsel staat onder druk. Steeds minder mensen waarderen 
het stelsel "at face value". Justitie is genoodzaakt haar werkwijze op een steeds 
breder gebied te rechtvaardigen. Justitie heeft de uitdaging het strafrechtappa-
raat als lerende organisatie in te richten. 

Dit strafrechtstelsel is geruime tijd op zoek naar hetgeen te definiëren is als 
kwaliteit. Insteek voor dit streven is het debat over de crisis van het strafrecht en 
de noodzaak zich meer de richten op de omstandigheden en belangen van 
mensen, die getroffen zijn door criminaliteit. 

Betekenis van het strafrecht, perspectief voor slachtoffers, vertrouwenskloof? 
Daarbij gaat het ondermeer om de vraag op welke wijze betrokkenen, dat zijn 
slachtoffers, daders en het publiek, betekenis toekennen aan strafrecht en crimi
naliteit. Het grote publiek ervaart het strafrecht niet als vanzelfsprekend zinvol 
zoals dat enige decennia geleden nog gold. Van der Vijver en Bouttelier problema-
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tiseren dit gegeven. Zij bieden aanknopingspunten voor een definiëring van 
"kwaliteit van onderop" met betrekking tot de omgang met slachtoffers door 
Justitie. 
In deze is Wemmers' opmerkelijke bevinding van belang, die aangeeft dat niet 
zozeer een letterlijke navolging van de Wet Terwee als wel een respectvolle 
benadering van slachtoffers tot een gevoel van genoegdoening leidt. In het 
algemeen vinden slachtoffers dat de politie het op dit punt beter doet dan het 
Openbaar Ministerie. Dit hangt dan samen met de mogelijkheid van veelvuldiger 
persoonlijk contact. Blijft een respectvolle benadering van slachtoffers door politie 
of openbaar ministerie achterwege, dan draagt dit bij tot een vertrouwenskloof 
tussen slachtoffer en overheid. Goede slachtofferzorg is daarmee voor Justitie 
geen gunst maar een kwestie van eigenbelang. 

Initiatieven 
Ook daarom zijn recente initiatieven van belang, die kwaliteit op het niveau van 
de praktische uitvoering beogen. Te denken is aan de invoering van de Regelge
ving, inmiddels Wet Terwee. Evenzeer is te verwijzen naar diverse initiatieven 
van dading in het land (tot en met 1996 in de Amsterdamse en Rotterdamse 
arrondissementen; op dit moment gaande in arrondissement Breda). Deze be
treffen projecten Strafrechtelijke Dading, waarbij de schaderegeling tussen 
slachtoffer en dader buiten de sfeer van het strafrecht plaatsvindt. In dit verband 
mag ook gewezen worden op de experimenten "Justitie in de Buurt", gestart in de 
arrondissenten Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Maastricht (Haarlem is in 
voorbereiding). Het voordeel van deze experimenten is de mogelijkheid van 
directe benadering van betrokkenen en korte procedures. 
Zo ook is nu door Reclassering en Slachtofferhulp Nederland een experiment 
conflictbemiddeling (mediatie) in werking gesteld. 

Last but not least wijs ik op een enige jaren geleden gehouden experiment 
schadebemiddeling op het Politiebureau De Mirandalaan in Amsterdam. 

Voorwaarden voor kwaliteit 
Mijn rapportage over diverse van deze experimenten, die worden gepresenteerd 
in de vorm van casusposities, verbind ik aan de vraag inhoeverre bij deze initiatie
ven de sensitizing concepts en ijkpunten toepasbaar zijn. De beantwoording 
daarvan leidt tot nadere formulering van de voorwaarden waaronder kwaliteit aan 
slachtoffers is te leveren. Het mag inmiddels voor zich spreken dat het concept 
van discretionaire ruimte daarin een centrale plaats vervult. 

7.2 Kwaliteit van het strafrecht? 

7.2.1 Het strafrecht als zinvol beleefd? 

Preventie 
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Op de vraag in welke mate het strafrecht als zinvol wordt ervaren, antwoord Van 
der Vijver door verwijzing naar zijn doelstellingen (1). Het strafrecht, zegt hij, is 
gericht op de instandhouding van de openbare orde ofwel het nu aanwezige 
maatschappelijke systeem. Het strafrecht wordt dan voorgesteld als een verdedi
ging tegen datgene wat het maatschappelijk systeem, men spreekt ook van 
maatschappelijk welzijn, bedreigt. Straffen, zegt men, is nodig in verband met de 
algemene normbevestigende werking, die van de straf zou uitgaan. Een met 
negatieve sancties optredende overheid draagt ertoe bij dat burgers zich aan de 
wet houden. 
Zo ook richt het strafrecht zich op de afzonderlijke dader. Het strafrechtelijk 
optreden verhindert de dader verdere strafbare feiten te plegen. Met deze tweede 
doelstelling van het strafrecht beoogt men de dader te straffen opdat deze niet 
nogmaals tot criminaliteit overgaat. 

Vergelding en herstel van rechtsgevoel 
Vergelding ziet men als de derde doelstelling van het strafrecht. Men onder
scheidt twee benaderingen van het begrip vergelding. De metafysische vergel
ding, zegt men, hangt samen met de notie van rechtvaardigheid in algemene zin. 
Daarnaast is er de empirische vergelding. De strafrechtprocedure werkt als 
publieke reactie op de wraakgevoelens van degenen, die door het misdrijf zijn 
gedupeerd. 

De laatste decennia, legt Van der Vijver uit, zijn pogingen ondernomen het 
strafrecht te vervangen door andere systematieken als conflictoplossing en 
gedragsbeïnvloeding. Overigens zijn deze initiatieven verre van nieuw. Zij 
verschijnen wel in een eigentijds jasje. 

Consumentenperspectief 
Naast instrumentele doelstellingen heeft het strafrecht ook een machtsnormeren-
de functie. Deze functie dient ter bescherming van de dader tegen een te vrijmoe
dig optredende overheid. In dit verband refereert Van der Vijver aan de tegenbe
weging. Twee belangrijke exponenten van deze beweging zijn het due process 
model en het consumentenperspectief. De voorstanders van het due process 
model leggen de nadruk op de gelijkwaardigheid van de diverse procespartijen, in 
het bijzonder de strafrechter en de dader. Bij het consumentenperspectief dienen 
de belangen van de gebruikers van het recht, waaronder slachtoffers, centraal te 
staan. 
De pleitbezorgers van dit perspectief kennen de rechter een belangrijke functie toe 
in de oplossing van maatschappelijke conflicten. Diens interventie zou moeten 
bestaan uit een evenwichtige afweging van alle betrokken belangen. 

Hybride organisatie 
Uit deze overzichtsstudie van Van der Vijver verschijnt het strafrechtapparaat als 
kenmerkend voorbeeld van een hybride organisatie (2). Aan de ene kant geldt er 
het belang van de zorg voor bescherming en instandhouding van de rechtsorde. 
Aan de andere kant, en dat zal ook verderop blijken in dit hoofdstuk, wordt 
Justitie voorgesteld als een organisatie die kwaliteit heeft te leveren aan burgers. 
Medewerkers bij Justitie worden aangemoedigd om dienstverlening 'op maat' te 
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bieden, bijvoorbeeld aan slachtoffers van misdrijven. 

7.2.2 De afschaffing van het strafrecht? 

Publieksvriendelijkheid consequent doorgetrokken? 
Naast de erkenning van het slachtoffer als klant, zoals deze bijvoorbeeld spreekt 
uit de Wet Terwee zijn er ook stromingen die het strafrecht als zodanig ter 
discussie stellen. Het strafrecht is vanuit die visie ongeschikt om slachtoffers ter 
wille te zijn. De civiele procedure biedt meer mogelijkheden omdat daarin het 
slachtoffer juridische partij is. 

Je zou deze beweging als een consequente doortrekking van een publieksgerichte 
benadering kunnen voorstellen. De voorstanders van deze benadering zien het 
strafrecht als onmenselijk. Zowel daders als slachtoffers worden door de 
strafrechtprocedure gekleineerd. Beiden spelen daarin geen rol van betekenis. Het 
strafrecht zou er vooral zijn voor de instandhouding van de bestaande maatschap
pelijke verhoudingen. 
Daders en slachtoffers, zo stellen de voorstanders, worden beter bediend door de 
abolitionistische benadering. Het misdrijf wordt dan beschouwd als een conflict 
tussen twee personen. Zij beiden dienen dit conflict dan ook op te lossen. Dit 
model levert een grotere mate aan menselijkheid dan het strafrecht. Het laatste 
zou, gegeven het inquisitoire karakter daarvan, meer problemen oproepen dan 
oplossen (3). Bij deze aanpak spelen waarden als vermijding van geweld, de 
totstandbrenging van overeenkomsten op basis van vrijwilligheid, eigen inititatief 
en een optimistische mensvisie. 

Een sprekend voorbeeld van een civiele benadering is het, de laatste decennia 
opkomende, straat- en contactverbond. Slachtoffers van mishandeling en/of 
sexueel geweld kunnen op deze manier hun juridische bescherming tegen een 
gewelddadige ex-partner verkrijgen. Hier is vooral de notie van belang dat deze 
regelgeving slachtoffers toestaat de zeggenschap over eigen leven te herwinnen. 

7.2.3 Veranderingen in de strafrechtstoepassing; groei van het aantal delicten 

Toename van criminaliteit 
De recente veranderingen in de strafrechtstoepassing hangen, aldus Van der 
Vijver, samen met ontwikkelingen op het gebied van de criminaliteit. Hij wijst op 
de forse groei van het aantal misdrijven de afgelopen decennia (zie hoofdstuk 2). 
Daarnaast is ook het aantal gedragingen, dat strafbaar is gesteld, toegenomen. Zo 
is er sprake van groei van het aantal delicten met betrekking tot het milieu en het 
betalingsverkeer. 
De criminaliteit is in complexiteit toegenomen. Haar organisatiegraad strekt 
verder dan voorheen. De misdaad heeft, meer dan vroeger, het 'reguliere leven' 
'geïnfiltreerd'. 

Groei van en toenemende druk op Justitie 
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Deze veranderingen maken het overheidsoptreden met betrekking tot de bestrij
ding van misdrijven ingewikkelder. Het justitiële apparaat is de laatste tientallen 
jaren fors gegroeid. De selectiviteit van opsporing en vervolging is vergroot. Dit 
betekent dat het aantal zaken, waarin wordt vervolgd, verhoudingsgewijs is 
afgenomen. Datzelfde geldt voor het opsporingspercentage; dit is de afgelopen 
jaren dramatisch gedaald. Desondanks blijft, gegeven de totale groei van de 
misdaad, de druk op het strafrechtsstelsel groot. Het lijkt alsof Justitie door de 
beperkingen van de strafprocessuele regels, aan effectiviteit in de bestrijding van 
criminaliteit, verliest. 
Alternatieven voor strafrecht als alternatieve straffen, dading, bestuurlijke 
preventie en vergroting van sociale zelfredzaamheid worden gezien als manieren 
om de werkdruk van het strafrechtstelsel te verminderen. 

7.3 Slachtoffers en de crisis van het strafrecht 

7.3.1 Crisis 

Strafrecht niet meer vanzelfsprekend 
Het strafrecht vormt naast hulpverlening en gezondheidszorg een instrument om 
de openbare orde te handhaven (4). 
Het strafrechtapparaat sluit diegenen uit, die deze orde bedreigen of verstoren. 
Deze uitsluiting gebeurt door fysieke dwang of door middel van het gesproken 
woord. Dit woord omvat niet alleen een reeks ge- en verboden. Het sluit ook aan 
op een door de samenleving gedragen streven naar wat men als redelijk en waar 
ervaart (5). 
De huidige rechtshandhaving wordt door menigeen niet meer als vanzelfsprekend 
geaccepteerd (6). De vraag naar recht neemt toe. Het aanbod blijft achter bij een 
groeiende behoefte. Instellingen die zich met het recht bezighouden, raken 
overbelast. Dit leidt tot verlies aan kwaliteit en geloofwaardigheid, niet in de 
laatste plaats voor slachtoffers (7). 

Niet geloofwaardig voor slachtoffers? 
Voor Leyten, oud-procureur generaal en belangrijk opinion-leader in deze discus
sie, is het strafrechtapparaat naar zijn aard niet ingericht op slachtofferhulp (8). 
Dergelijke ondersteuning, vindt hij, hoeft het strafrecht ook niet te bieden. Aan
dacht voor slachtoffers mag niet in de weg staan van waarborgen voor een 
fatsoenlijke rechtsgang voor daders. Het ernstig nemen van slachtoffers kan, 
volgens hem, in de vorm van materiële slachtofferhulp. Leyten denkt aan de 
vergroting van schaderegelingsmogelijkheden via de strafrechter. De opbrengsten 
van boetes zou aan slachtoffers kunnen worden toegekend. 
Steenhuis constateert een ernstig verlies aan geloofwaardigheid voor het straf
recht (9). Het werkelijke opsporingsniveau is lager dan (potentiële) daders 
dachten. Veel delicten blijven ongestraft. 

Normen minder effectief? 
De effectiviteit van normen neemt af. Daders zullen de kans op straf als een niet-
noemenswaardig risico afschrijven. Potentiële daders zullen gemakkelijker dan 
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vroeger tot overtreding vervallen. "Law-abiding citizens" zullen zich afvragen of 
het zinvol blijft allerlei normen overeind te houden. Steenhuis vraagt zich af of de 
overheid niet steeds meer haar aanspraak op loyaliteit mist (10). De handhaving 
van het recht mag daarom niet slordig, onberekenbaar of ondoorzichtig worden. In 
deze visie is het strafrecht één van de manieren van rechtshandhaving. Bij 
toenemende normovertreding, bij toenemend slachtofferschap zou men het 
strafrecht alleen daar moeten toepassen, waar ook effect is te verwachten. 

Strafrecht niet behulpzaam 
De neiging tot aanpassing aan ofwel overtreding van normen duidt Lissenberg 
aan als 'moreel kapitaal' (11). Niet iedereen beschikt over evenveel moreel kapitaal. 
In het algemeen zien burgers ervan af om zelf het heft in handen te nemen als zij 
slachtoffer of getuige worden van een misdrijf. Toch zal het strafrecht hen lang 
niet altijd behulpzaam zijn. Deze slachtoffers hebben het gelijk aan hun kant. Maar 
zij beschikken over te weinig invloed ofwel moreel kapitaal om het recht aan hun 
kant te krijgen. 
Het vrijlaten van aanranders, onder verwijzing aan een tekort aan cellen, is 
daarvan een schrijnend voorbeeld. 

7.3.2 Waarheidsvinding in het strafrecht 

Inquistoire toonzetting 
Bal verklaart de negatieve werking van het strafrecht ten behoeve van slachtoffers 
uit het wezen van de strafrechtspraak (12). Hij doet dit door typering van de 
verbale interactie tussen strafrechter en verdachten. Het type van waarheidsvin
ding door de strafrechter verschilt van de waarheidsvinding in het, wat Bal noemt, 
"filosofisch-dialogische model" (13). De inquisitoire gesprekstoon geldt niet alleen 
voor daders maar ook voor slachtoffers. Deze toonzetting staat haaks op de 
noodzaak van leedverwerking, erkenning van slachtofferschap en adequate 
informatieverschaffing. 

7.3.3 Mijden van het strafrecht 
Daarom adviseert Van Driem slachtoffers van seksueel geweld het strafrecht te 
mijden (14). De gang langs politie, rechter-commissaris en officier van justitie stijft 
slachtoffers in hun gevoel medeschuldig te zijn aan het misdrijf. Hun recht op 
privacy wordt door de media onvoldoende gerespecteerd. Slachtoffers en hun 
advocaten hebben geen wezenlijke functie tijdens de terechtzitting. De toonzet
ting van advocaten van verdachten is te suggestief. Rechters zijn bang, aldus Van 
Driem, om slachtoffers een te ruime plaats in de procesgang te gunnen (15). Deze 
omstandigheden marginaliseren slachtoffers opnieuw, waarbij het eerder bespro
ken mechanisme van "blaming the victim" onverkort optreedt. 

7.3.4 Een nieuwe functie voor het strafrecht 

Een functie voor slachtoffers 
Groenhuijsen en Penders zien wel een functie voor het strafrecht voor slachtoffers, 
mits dit recht ten gunste van slachtoffers verandert (16). Het strafrecht zou aan 
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geloofwaardigheid winnen wanneer nadrukkelijk wordt verwezen naar de positie 
van slachtoffers. 
Van Dijk pleitte, in 1983 al, voor de toekenning van een nieuwe functie aan het 
strafrecht (17). Afschrikking en vergelding in de richting van (potentiële) daders 
zou onvoldoende zijn. Het strafrecht zou haar rechtsgrond eerder moeten ontlenen 
aan haar functie voor slachtoffers, bijvoorbeeld waar het gaat om herstel van 
rechtsgevoel door goede informatieverstrekking en effectieve schaderegeling. 

Bescherming van zwakkeren 
Cohen vindt het willen mijden van het strafrecht naïef en achterhaald (18). Het 
strafrecht heeft, zegt hij, ontegenzeggelijk een functie. Hij wijst op haar rol in de 
bestrijding van de criminaliteit op straat en de bescherming van zwakken en 
onderdrukten. Met deze gedachte wordt het strafrechtapparaat uitgedaagd op 
haar functie als dienstverlener naar slachtoffers. Deze uitbreiding van taken zou 
moeten samengaan met een versterking van de reclassering, de opzet van 
alternatieve straffen en de totstandkoming van goede ondersteuning van slachtof
fers. Deze dienstverlening kan op zoek naar alternatieven voor het strafrecht, zoals 
conflictregeling tussen verdachten en benadeelden. Cohen pleit voor handhaving 
van het strafrechtapparaat. Het zou er juist moeten zijn voor de bescherming van 
de zwakkeren. 
Maar de praktijk laat het tegendeel zien. Toegegeven, het strafrecht legitimeert 
zich door de functie naar slachtoffers. Maar, ondanks lippendienst, maakt de 
praktijk dit onvoldoende waar, hetgeen bijdraagt aan de kloof tussen strafrecht en 
slachtoffers c.q. zwakkeren in de samenleving. 

7.3.5 Productie van geloofwaardigheid 

Normvervaging en vrijblijvendheid 
Zoals in Hoofdstuk 1 en 3 ter sprake kwam, wordt de toename van de veel voorko
mende criminaliteit, waarvan burgers last hebben en het onvermogen van het 
strafrechtapparaat daarmee adequaat om te gaan steeds meer als probleem 
ervaren (19). Bestuurders spreken over normvervaging en gebrek aan burgerzin. 
De ontzuiling van de afgelopen decennia zou tot de verdwijning van de sociale en 
morele kaders hebben geleid. In de jaren zestig en zeventig werden de gezagsver
houdingen doorbroken en zou de tolerantie tegenover afwijkend gedrag zijn 
omgeslagen naar vrijblijvendheid en gebrek aan sociale controle. 

Overheid verliest haar normgevende functie 
Boutellier maakt bezwaar tegen deze gesimplificeerde redenering over normverva
ging (20). Bij een dergelijke redenering wordt de rol van het staatsapparaat zelf 
niet geproblematiseerd. Hij wijst op een zich steeds verder uitgebreide regel
geving en het, sinds het begin van de jaren tachtig ingezette, no-nonsense beleid. 
De overheid zou zelf haar normgevende functie hebben verloren en daarom 
hebben bijgedragen aan de, door velen geconstateerde, kloof tussen overheid en 
burgers. 

Kloof tussen overheid en burgers 
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Door secularisering en de ontstane kloof tussen overheid en bevolking komt de 
geloofwaardigheid van het strafrecht onder druk te staan. Het strafrecht komt voor 
de taak te staan de eigen morele bestaansgrond te definiëren en uit te dragen. 

7.4 Strategieën ten behoeve van slachtoffers vanuit het strafrechtstelsel; 
meer aandacht voor kwaliteit ? 

7.4.1 Plaatsbepaling 

Meer kwaliteit? 
In de paragrafen 7.2 en 7.3 bood ik een overzicht van uitspraken van auteurs, die 
zich op een of andere wijze, de vraag stelden naar de productie van recht van 
meer kwaliteit. Daarbij lijkt de notie van het justitieapparaat als een organisatie in 
omslag van belang. Justitie wordt niet langer "at face value" geaccepteerd; 
betrokkenen bij Justitie problematiseren haar werking; de acceptatie van dit 
apparaat is inzet van overdenking; men koerst naar een moderne organisatie, die 
veel meer dan voorheen kiest voor een publieksgerichte benadering. Deze benade
ring omschrijven zegslieden bij Justitie als een streven naar meer kwaliteit. 

Verlies aan effectiviteit 
Auteurs verwijzen naar de sterk toegenomen werkdruk van het strafrechtappa-
raat. Deze toename lijkt de effectiviteit van het apparaat aan te tasten, zowel waar 
het gaat om de bestrijding van misdrijven als om de bejegening van slachtoffers, 
die door deze misdrijven zijn benadeeld. 

Het verlies aan effectiviteit tast de geloofwaardigheid van het strafrechtstelsel 
aan. De auteurs leggen uit dat de oorzaak hiervan niet alleen bij Justitie en politie 
is te zoeken. De afgelopen drie decennia heeft de maatschappelijke consensus 
over wat wel en niet toelaatbaar is, sterk aan duidelijkheid ingeboet. Het straf
rechtstelsel, stelt men, zal nu, meer dan voorheen, zijn eigen geloofwaardigheid 
moeten produceren; anders gezegd zal meer marktgericht moeten opereren. 

Afschaffing van het strafrecht? 
Met dit perspectief voor ogen pleiten sommigen voor afschaffing van het straf
recht. Deze pleitbezorgers kwalificeren het strafrecht als onmenselijk. Anderen 
zien voor het strafrecht wel een functie. Zij geven aan dat het strafrecht meer zou 
moeten worden ingericht naar de omstandigheden en belangen van slachtoffers. 
Een dergelijke verandering zou niet alleen de slachtoffers ten goede komen maar 
draagt ook bij tot een steviger morele basis voor het strafrechtsstelsel. Anderen 
pleiten voor een sterkere functie van het strafrecht maar dan met nadrukkelijke 
verwijzing van hun (publieksgerichte) rol voor slachtoffers. 
Een dergelijk pleidooi creëert ruimte. In de eerste plaats staat het aan het straf
recht toe zich bescheidener op te stellen. Met minder pretentie dan voorheen én 
een realistischer kijk op de dagelijkse werkelijkheid kan worden nagegegaan in 
hoeverre het strafrecht bijdraagt aan schadebeperking voor slachtoffers. Zo'n 
aanpak op micro-niveau biedt concrete kansen op handelingsverruiming voor 
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slachtoffers en medewerkers aan het parket te samen. Bovendien verraadt zo'n 
aanpak realiteitszin. Het strafrecht zal blijven. Het gaat er dus om het zo slachtof-
fervriendelijk mogelijk in te richten. 

Slachtoffervriendelijk; naar meer kwaliteit? 
In de volgende paragraaf volgt een beschrijving van de introductie Regelgeving 
Terwee in Dordrecht en Den Bosch en van de werking van het Project Dading in 
Amsterdam. Met beschrijving van deze aanzetten tot 'slachtoffervriendelijk' 
strafrecht probeer ik aan te tonen op welke wijze slachtoffers versus het straf -
rechtstelsel aan kwaliteit winnen. 
Deze presentatie gaat te samen met in vorige hoofdstukken ontwikkelde methodi
sche noties. Vooral het concept van discretionaire ruimte en daarmee de notie van 
kwaliteit van onderop zullen daarbij aan bod komen. 

7.5 Regelgeving Terwee 

7.5.1 Introductie van deze regelgeving 

Opvang van slachtoffers 
Zoals ik eerder aangaf bestaan sinds april 1987 de zogeheten Richtlijnen Vaillant. 
Deze richtlijnen hebben betrekking op de omgang van politie en Openbaar 
Ministerie met slachtoffers van misdrijven. De Richtlijnen Vaillant vormden een 
uitvloeisel van de eerdere aanbevelingen van de Commissie De Beaufort. Deze 
aanbevelingen hadden uitsluitend betrekking op de bejegening van slachtoffers 
van seksueel geweld. 

De Richtlijnen Terwee zijn, op hun beurt, een verdere uitwerking van de Richtlij
nen Vaillant. De nieuwe richtlijnen bieden voorzieningen voor de opvang van 
slachtoffers, maar van een tastbaarder gehalte dan de voorgaande aanbevelingen 
en richtlijnen. 
Zo geven de richtlijnen, inmiddels Wet Terwee, aanwijzingen voor achtereenvol
gens correcte 'bejegening' van en informatieverstrekking aan slachtoffers, de 
werking van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en de schaderegeling tussen 
verdachten en benadeelde slachtoffers (21). Politie en Openbaar Ministerie 
worden nu nadrukkelijk gewezen op hun taak bij de totstandkoming van een 
schaderegeling tussen daders en slachtoffers. 

Deze regelgeving werd, als experiment, ingevoerd in de arrondissementen 
Dordrecht en Den Bosch per 1 april 1993. Het Ministerie van Justitie voerde de 
regelgeving voor het hele land per 1 april 1995. 

7.5.2 Verbinding met slachtofferhulp 

Met de invoering van 'Terwee' beoogt de wetgever meer daadwerkelijke activitei
ten van politie en justitie naar degenen, die door een misdrijf zijn gedupeerd. 
Beide instanties worden opgeroepen om op tastbare wijze aan slachtofferzorg te 
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doen. 
In deze verwijst de wetgever naar drie hoofdpunten met betrekking tot de 
taakstelling van politie en justitie teneinde slachtoffers adequate ondersteuning te 
bieden. 
In reactie daarop kwam de landelijke vereniging Slachtofferhulp tot formulering 
van een aantal voorwaarden (22), waarbij het publieksgerichte karakter van 
Terwee nog verder werd geaccentueerd. Deze voorwaarden betroffen de netwerk
vorming en samenwerking tussen slachtofferhulp, strafrechtapparaat en andere 
relevante instanties. 

7.5.3 Terwee effectief? 

De experimentele invoering van Terwee ging samen met de uitvoering van 
onderzoek. 
Met een eerste onderzoek stelde men vragen aan slachtoffers voordat de Wet 
Terwee was ingevoerd (23). 

Een aanzienlijk deel van de respondenten meldde niet gevraagd te zijn naar hun 
wensen met betrekking tot informatieverstrekking of schadevergoeding (24). Zij 
zeiden niet onverdeeld tevreden te zijn met de opvang door de politie. Men was 
nog minder tevreden over de bejegening door het Openbaar Ministerie. Slechts 
een kleine minderheid, te weten 11 %, vond dat deze instantie naar behoren 
werkte. De onderzoekers concludeerden dat het uitblijven van informatieverstrek
king in combinatie met een minimum aan persoonlijk contact negatief werkte op 
de beleving en het rechtsgevoel van slachtoffers. Deze bevinding kwam terug in 
het, in 1996 uitgevoerde, onderzoek van Wemmers (25). 

Vertrouwenskloof 
De onderzoekers wezen op de noodzaak van een respectvolle behandeling van 
mensen, die door een misdrijf in materieel of immaterieel opzicht zijn benadeeld. 
Zo'n respectvolle behandeling leidt tot tevredenheid over de verrichtingen van 
politie en Openbaar Ministerie. Daarbij ging het niet zozeer om een letterlijke 
navolging van de richtlijnen Terwee als wel om het erkend worden als slachtoffer. 
Wanneer slachtoffers onheus worden behandeld door het strafrechtapparaat 
neemt hun steun voor deze autoriteiten af. Wanneer mensen niet goed worden 
opgevangen, wordt de vertrouwenskloof tussen burger en overheid alleen maar 
groter. 

7.5.4 Dordrecht 

Het Dordtse arrondissement vormde één van de twee proefprojecten voor de 
invoering van de Regelgeving Terwee (26). De initiatiefnemers tot het experiment 
nodigden de betrokken instanties als politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp, 
Reclassering, de Raad voor Kinderbescherming en het plaatselijke Bureau Alterna
tieve Straffen uit om aan de slag te gaan. De netwerkpartners voelden zich als in 
het spreekwoordelijke 'glazen huis'. Zij wilden zichzelf niet toestaan het experi-
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ment te laten mislukken. 

Casus 7.1: Terwee en de taak van Slachtofferhulp Dordrecht; discretio-
naire ruimte schept mogelijkheden voor betrokkenen. 
1) Het was het Bureau Slachtofferhulp in Dordrecht van meet af aan duide
lijk dat een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden (!) 
tussen de verschillende instanties belangrijk was. De politie en het Open
baar Ministerie zouden, gegeven hun taakstelling, moeten fungeren als 
trekker van het experiment. De andere instanties, waaronder Slachtoffer
hulp, hadden een meer ondersteunende rol. Slachtofferhulp bood, bijvoor
beeld, alleen haar bemiddeling aan die cliënten aan, die reeds bij het 
bureau bekend waren of die via de Reclassering op de mogelijkheden van 
slachtofferhulp werden gewezen. 
2) De betrokkenen bij Slachtofferhulp kwalificeerden de samenwerking met 
het Openbaar Ministerie, in casu de schadebemiddelaar aan het parket, als 
voldoende. Reden voor tevredenheid was de aanwezigheid van deze aparte 
'slachtoffer'-functionaris bij het O.M. en het bestaan van een helder protocol 
(!) over de schaderegeling tussen slachtoffers en verdachten. 
3) Over de uitvoering van Terwee-werkzaamheden door de politie, vooral 
waar het ging om de tot stand brenging van schaderegeling, was Slachtof
ferhulp minder te spreken. Dit verliep moeizaam. Betrokken politiemensen 
maakten nauwelijks gebruik van hun speelruimte om metterdaad aan 
schadergeling te doen. Als excuus wezen zij op de nasleep van de reorgani
satie van het politieapparaat. Weliswaar werd Terwee als onderdeel van 
politiebeleid gezien, maar maakten de aanbevelingen geen onderdeel uit 
van de zogeheten speerpunten in het politiebeleid in de Dordtse regio. De 
politieleiding bewaakte de uitvoering niet tot nauwelijks en toetste de 
uitvoering niet op doelstellingen. 
Wel had de politie een aparte aandachtsfunctionaris aangesteld, maar deze 
onderhield een adviserende, dus geen toetsende, relatie tot de uitvoerende 
politiemensen. 
4) Desondanks sprak Slachtofferhulp over een succes van Terwee. Het 
positieve resultaat hing samen met de actieve rol van de Reclassering 
aldaar. De reclasseringswerkers hechtten eraan verdachten aan te spreken 
op hun verantwoordelijkheid naar benadeelde slachtoffers. "Tot nu toe is er 
contact geweest met 107 slachtoffers. Wij zijn nog maar halverwege" 
meldde de functionaris Terwee van het plaatselijke Bureau Slachtofferhulp, 
drie maanden na aanvang van het experiment. 

Analyse 

Succes bij een complexe en veranderlijke omgeving 
Bij de invoering van Terwee' in Dordrecht ging het om de opzet van een samen
werkingsverband van instanties, die ieder op zich over een eigen optiek op 
criminaliteit en slachtofferschap beschikten. Men had, naargelang doel- en 
taakstelling, op verschillende wijze met verdachten en slachtoffers te maken. 
Toch leidde dit bonte patroon van verschillende werkwijzen, taakopvattingen, 
organisatieculturen en uitgangspunten tot een verbeterd dienstbetoon aan 
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slachtoffers. Deze voelden zich, meer dan voorheen erkend in hun slachtoffer
schap. Zij gaven aan zich ondersteund te weten door de diversiteit van betrokken 
instanties, "er wordt nu aandacht aan je geschonken door organisaties, die ik voor
heen niet kende" en "Iedereen bekeek het op zijn manier, maar nu werd je wel 
geholpen" waren veelgehoorde uitspraken. 

Functie en reikwijdte van regelgeving 
Evenzo toonde 'Dordrecht' aan dat het bestaan van regelgeving ook positief 
werkte. Het gaat dan ook om een genuanceerde waardering van op papier 
gestelde taakverdeling. 
Het ontbreken hiervan zou tot willekeur en ondoorzichtigheid leiden. 
Zoals Handler aangeeft werkt regelgeving pas vruchtbaar wanneer deze samen
gaat met de mogelijkheid van eigen handelingsruimte voor betrokkenen. 

Senzitizing concepts 
Het experimentele karakter van 'Terwee' maakte dat individuele functionarissen 
bereid waren om van het initiatief een succes te maken. Functionarissen moesten 
naar eigen inzicht ontdekken hoe zij, ten behoeve van slachtoffers, hun beste 
beentje voor konden zetten. Tezamen met de benadeelde slachtoffers werden zij 
uitgedaagd om een schaderegeling tussen verdachten en benadeelde slachtoffers 
tot stand te brengen. Dergelijke kwaliteit was het product van persoonlijk initiatief 
dat niet bekneld raakte door overmatige bureaucratie (notie van discretionaire 
ruimte, kleinschalig arrangement van de sociale omgeving en moreel besef van de 
dienstverlener). Wanneer een van de betrokken functionarissen het liet afweten 
(in dit geval was dit vaak de politie), bleek er voldoende speelruimte voor andere 
functionarissen (in het bijzonder die van Reclassering, Openbaar Ministerie en 
Slachtofferhulp) om de gewenste ondersteuning te realiseren. 

Ijkpunten 
Aan de hand van de casus 7.1 werd duidelijk dat de inzet van betrokken functiona
rissen leidde tot succesvolle schaderegeling en daarmee aan slachtoffers herstel 
van rechtsgevoel bood. Slachtofferhulp rapporteerde dat daarmee betrokken 
slachtoffers in staat waren om op andere wijze met hun slachtofferschap om te 
gaan. Bijzonder treffend in het experiment waren de belangeloosheid, inzet en 
bereidheid tot verantwoording bij de reclasseringswerkers. Zij waren er zeer op 
uit om daders tot verantwoording aan te sporen. Zowel bij dader als bij slachtoffer 
werd het misdrijf en de gevolgen daarvan gepresenteerd als een kans tot 'oplos
sing'. Het netwerk tussen instanties bood alle gelegenheid tot onderhandeling en 
coalitievorming. Het was jammer dat de politiemensen hun opvatting over 
kwaliteit slechts door toepassing van bureaucratische regelgeving interpreteer
den (te enge kwaliteitsinterpretatie). Een kleinschaliger werkwijze, over de 
grenzen van hun formele taakstelling heen, had tot meer geslaagde zaken geleid. 

Politie en Openbaar Ministerie succesvol met discretionaire ruimte aan de slag 
Dat de Dordtse politie het ook anders kan bewijst onderstaande casus. Hierin 
blijkt een goed samenspel tussen betrokken politiemensen en de medewerkers 
aan het parket. 
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Casus 7.2 Beroving in Dordrecht 
1) In de winter van 1993 vond in Dordrecht een beroving plaats. Slachtoffer 
werden drie jonge mannen van 18 tot 23 jaar. De politie werd gewaar
schuwd en was snel ter plekke. Tezamen met de politie hebben de drie 
rondgekeken naar twee daders. Deze waren inmiddels verdwenen. 
2) Enige dagen later werd één van de daders alsnog gepakt. De politie 
stelde een herkenning voor; de verdachte werd door de jongens als schul
dig geïdentificeerd. Kort daarna belde het Bureau Slachtofferinformatie van 
het parket. De gepakte dader gaf aan spijt te hebben en wilde de schade 
vergoeden. Eveneens stelde hij prijs op een ontmoeting om zijn spijt uit te 
spreken. Het laatste werd door de drie gedupeerden afgewezen. Zij waren 
al genoeg geschrokken. 
3) De drie gaven aan tevreden te zijn over de informatieverstrekking door 
het openbaar ministerie. Zij beleefden ook de daaropvolgende terechtzitting 
als goed aansluitend op hun rechtsgevoel. Men vond echter de confrontatie 
in de rechtszaal als onontkoombaar maar minder plezierig. De tweede 
dader is nooit gevonden. 
4) De drie waren ook tevreden over de politie en het Bureau Slachtofferhulp. 
Medewerkers van Slachtofferhulp hielpen bij de cieviele partijstelling. Vlak 
na het misdrijf hielden beide instanties veelvuldig contact. Men moedigde 
de jongens aan 'door te gaan', dat wil zeggen hun verhaal te doen over 
beroving en de gevolgen daarvan, hen de mogelijkheid van leedverwerking 
en erkenning te bieden (26). 

Analyse 

Effectieve samenwerking; men wist elkaar te vinden en eenieder was trots op 
eigen taak 
In het voorval hierboven trof vooral de manier waarop verschillende functionaris
sen elkaar snel vonden bij de ondersteuning van de drie slachtoffers. Deze effectie
ve samenwerking was mogelijk doordat men elkaar goed kende ('netwerken') en 
men eveneens goed op de hoogte was met eikaars respectievelijke taakstellingen 
naar slachtoffers. Daarnaast speelde het voordeel van een goed en langdurig 
'Terwee-overleg', voordat men de drie betrokken instanties tot uitvoering waren 
overgegaan. Men ging "er voor", vanuit het vertrouwen eigen deskundigheid aan 
slachtoffers mee te kunnen geven. 

7.5.5 Experiment in regio Den Bosch; voluit aan de slag; weerstand bij de 
politie; geen adequate taakafbakening. 

Afbakening van taken? 
Sinds januari 1993 is in het Bossche arrondissement een Terweefunctionaris 
werkzaam. Deze is aangesteld bij het regionale Büro Slachtofferhulp (27). Deze 
organisatie heeft flink aan de weg getimmerd bij politie en justitie, wanneer het 
ging om de totstandkoming van samenwerkingsafspraken in het kader van 
Terwee. Het werd gaandeweg duidelijk dat bij afwezigheid van een heldere 
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taakverdeling Slachtofferhulp de bewijslast kreeg van het welslagen van het 
experiment. 

Toch voorwerk 
Hiermee leek de indruk gewekt dat er geen enkel voorwerk was verricht. Toch 
hadden partijen elkaar gevonden in een afbakening van taken. De politie zou de 
zogeheten eenvoudige schaderegelingszaken afdoen. Bij enige mate van 
complexiteit zou slachtofferhulp de bemiddeling overnemen. De speciale 
medewerker en de, inmiddels aangestelde, aandachtsfunctionaris bij de politie, 
markeerden de grens tussen eenvoudig en complex met een schadebedrag van fl. 
200,--. Bovendien werd gekeken naar de mate van gemak, waarmee een schadere
geling uitvoerbaar was. 

Alles complex, dus 'afschuiven' op Slachtofferhulp 
De praktijk leerde snel dat verbalisanten alle zaken als complex aanduidden. De 
bemoeienis door politiemensen beperkte zich tot verwijzing naar Slachtofferhulp, 
zo zij dat al deden. Hun daaropvolgende informatieverstrekking over de toedracht 
van zaken, naar slachtoffer en projectmedewerker, bleef minimaal. Desondanks 
gold de politie, conform de richtlijnen Terwee, als initiator van het experiment. 
Bij discussie hierover verwezen betrokken politiemensen naar de reorganisatie 
van hun apparaat en naar het, in hun ogen, nogal bureaucratische karakter van de 
schaderegeling. In zeker opzicht was deze kritiek terecht maar daar bleef het dan 
bij. De nadelen van een uitsluitend op regelgeving steunende handelwijze werden 
niet ingeruild voor een kleinschaliger werkwijze, waar aanwending van regelge
ving en eigen speelruimte hand in hand gingen. De bij de politie aangestelde aan
dachtsfunctionarissen konden hier weinig invloed uitoefenen. Daarvoor was hun 
invloed in het politie-apparaat niet vérstrekkend genoeg. Er was weinig steun 
vanuit de korpsleiding. 

Overleg 
Vervolgens investeerde de Terwee-functionaris bij Slachtofferhulp in een intensie
ver contact met de netwerkpartners bij politie en parket. Beraadslaging op 
beleids- en uitvoerend niveau leidde tot een evenwichtiger verdeling van taken. 
Daardoor verwierf de schaderegeling een duidelijker draagvlak. Het aansporen 
van uitvoerende politiemensen bleef niet langer de taak van de Terwee-functiona
ris maar werd opgepakt door de politieleiding. 
De samenwerking tussen openbaar ministerie en slachtofferhulp vertoonde een 
identiek patroon. Ook hier was, bij aanvang, geen sprake van een heldere taakver
deling. Ook het parket wist niet meer te doen dan naar Slachtofferhulp te verwij
zen. Bij de aanstelling van een schadebemiddelaar op het parket verdwenen deze 
problemen (28). 

Casus 7.3 Knelpunten en succesfactoren; aanwijzingen voor invoering 
1) De Wet Terwee voorzag in de uitvoering van een tweede deelonderzoek. 
Dit onderzoek was een verkenning naar de vraag welke knelpunten en 
succesfactoren van invloed waren op de introductie van 'Terwee' in de 
arrondissementen Dordrecht en Den Bosch. Op basis van deze verkenning 
kwamen de onderzoekers tot aanbevelingen voor de invoering in het hele 
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land (29). 
2) Als eerste knelpunt viel op dat men het in aanvang had gezocht in een 
weinig flexibele procedure met nadruk op een vooral 'papieren' afhandeling. 
Uit het onderzoek bleek dat voorzichtigheid was geboden bij de ontwikke
ling van procedures. De praktijk in Dordrecht en Den Bosch vroeg om 
bijstelling. De nogal bureaucratische procedure sloot weinig aan op de 
activiteiten en opvattingen van agenten. Desondanks had de politie een 
belangrijke rol in de opzet van een goede werkwijze. 
3) Het bleek dan ook dat wanneer de politie een zwakke schakel vormt, de 
andere instanties de neiging hebben om de uitvoering 'om de politie heen' 
te laten plaatsvinden. Zowel Dordrecht als Den Bosch lieten zien dat de 
'reorganisatie' van het politieapparaat danig belemmerend werkte. 
4) De weerstand bij politie, zo bleek, kan verkleind worden, bij voldoende 
draagvlak. De praktijk liet echter zien dat het draagvlak op de werkvloer bij 
politie, Openbaar Ministerie en Reclassering beperkt was. De eerste twee 
instanties losten dit hiaat op door aanstelling van een aparte 'Terwee-
functionaris'. 
5) Naast knelpunten waren er ook succesfactoren. Een eerste succesfactor 
had betrekking op de aanwezigheid van een integraal netwerkoverleg. Het 
succes had betrekking op de totstandkoming van meer horizontale samen
werking, hetgeen leidde tot gevallen van succesvolle bemiddeling. De 
praktijk liet zien dat de invoering van Terwee niet hiërarchisch afdwingbaar 
is. Zo was het bijvoorbeeld moeilijk om top-down voor te schrijven welke 
mate aan specialisatie gewenst was bij de diverse instanties. 
6) Positief werkten de wederzijdse informatie-uitwisseling en de terugkop
peling naar het uitvoerende niveau. De onderzoekers bevalen voorzichtig
heid aan bij de ontwikkeling van afspraken vanuit één punt. De te 
bureaucratische regeling in Den Bosch moest worden bijgesteld. Er ont
stond effectieve samenwerking wanneer betrokken instanties actief werden 
aangesproken op taak en rol in de uitvoering van Terwee. De politie bleek 
een cruciale rol te spelen. De werkwijze Terwee moest aansluiten op de 
structuur en cultuur van de politie-organisatie. 
7) Beslist positief was ook de creatie van een duidelijk aanspreekpunt 
binnen iedere organisatie. Het bleek dat enige mate van specialisatie nodig 
was omwille van de complexiteit van de materie. De ervaring liet zien dat 
de aanstelling van aparte Terwee-functionarissen bij politie, openbaar 
ministerie en slachtofferhulp zeer aan te bevelen was. Bij de reclassering en 
de raad voor kinderbescherming bleek dit minder nodig te zijn. Daarmee 
verschilde per organisatie de mate van integratie en specialisatie. 
8) De aanwezigheid van een breed draagvlak was een succesfactor van 
doorslaggevende betekenis. Beide experimenten lieten zien van hoeveel 
belang de gedachte was dat de invoering Terwee niet afhankelijk mocht 
zijn van de discretie van de uitvoerders alleen. Dit bleek vooral wanneer de 
richtlijnen vroegen om de uitvoering van schadebemiddeling. De ondersteu
ning op beleidsniveau was onontbeerlijk. De uitvoerders kregen dan 'een 
duwtje in de rug', ook als het om, op het eerste gezicht complex lijkende, 
werkzaamheden ging. 
9) De aanbevelingen voor de invoering van 'Terwee' in het hele land kwa-
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men rechtstreeks voort uit de bevindingen uit Dordrecht en Den Bosch. De 
onderzoekers pleitten voor de opzet van een projectorganisatie, waarin 
besluitvorming ter sturing van de invoering plaats kan vinden. Men wees 
op de noodzaak van een netwerk, waarin alle, bij slachtofferhulp en -zorg 
betrokken organisaties, aanwezig waren. Het netwerk diende vervolgens te 
voorzien in de introductie van specifiek juridische kennis bij die organisa
ties, die deze niet tot beschikking hadden. Dit kreeg zijn beslag door 
aanstelling van aparte Terwee-functionarissen. 
10) De optimaliteit van uitvoering vroeg wel om de ontwikkeling van een 
algemeen beleidskader maar niet om de opzet van gedetaileerde procedu
res. Het laatste zou betrokken organisaties verhinderen om op eigen wijze 
een geschikt evenwicht tussen integratie en specialisatie te vinden. Vooral 
de politie vroeg om terughoudendheid in ontwerp en aanvoer van formulie
ren. Een te bureaucratische opzet sloot niet aan. 
11) Voortdurende terugkoppeling van tussentijdse resultaten was onont
beerlijk. Betrokkenen wilden horen over praktijkresultaten qua opzet en te 
boeken successen. 

Analyse 

De frontlinie-werker aanspreken en 'netwerken' over de grenzen van de 
organisaties heen 
De bevindingen van de onderzoekers illustreren hoezeer de 'mens achter de 
functionaris' telt, wanneer men een programma wil ontwikkelen, dat op ondersteu
ning van slachtoffers is gericht. Hier is opnieuw de notie van 'discretionaire ruimte' 
van belang. Functionarissen krijg je niet in beweging met bureaucratische 
regelgeving 'an sich'. 

Sensitizing concepts 
De experimenten in Dordrecht en Den Bosch laten zien dat de invoering van 
Terwee niet is gebaat bij een overmaat aan 'papieren afhandeling'. Het werkte 
eerder positief wanneer uitvoerende functionarissen werden aangesproken op 
eigen creativiteit en improvisatievermogen. Kwaliteit werd vooral bereikt wanneer 
de uitvoerende werkers geraakt werden door de omstandigheden van slachtoffers. 
De invoering van Terwee bleek hiërarchisch maar beperkt afdwingbaar. Veel 
effectiever werkte de aanwezigheid van een integraal netwerkoverleg. Daardoor 
werd terugkoppeling naar het uitvoerende niveau mogelijk. Betrokken functiona
rissen kwamen 'in beweging' met een appèl aan eigen "trots op vakmanschap", 
ofwel om uit eigen perspectief aan het succes van het experiment bij te dragen. 

Ijkpunten 
Succesvol werkte de omslag om zich als uitvoerder te positioneren 'over de 
grenzen van de eigen organisatie heen'. Wat ook aansprak was het appèl om 
slachtoffers te verstaan vanuit hun kwetsbaarheid en daarmee op niet-bureaucra-
tische manier te communiceren. Dan werd het mogelijk om op authentieke wijze 
het gesprek aan te gaan met slachtoffers en om in staat te zijn de complexiteit van 
hun slachtofferschap te duiden. 
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7.5.6 Een experiment schaderegeling in Amsterdam 

De Mirandalaan 
In de herfst van 1992 nam de Stichting Slachtofferhulp het initiatief tot de opzet 
van een project schadebemiddeling (30). Dit project veronderstelde intensieve 
samenwerking tussen politie, parket en Slachtofferhulp. Het werd uitgevoerd op 
het wijkteambureau De Mirandalaan in de Amsterdamse Rivierenbuurt. 
Doelstelling van het project was de totstandbrenging van effectieve schadebemid
deling tussen dader en slachtoffer, in eerste instantie onder regie van de verbali
sant. Leidde deze bemiddeling niet tot succes, dan moest een niet-bureaucrati-
sche verwijzing naar de officier van justitie (civiele voeging in het strafproces; 
schadebemiddeling door officier) mogelijk worden. 

Casus 7.4: De opzet van schadebemiddeling 
1. Het idee van schadebemiddeling in samenwerking tussen politie, parket 
en Slachtofferhulp paste in een Amsterdamse traditie. Slachtofferhulp 
Amsterdam-Amstelland verzorgde sinds 1988 spreekuren op steeds meer 
politiebureaus (per september 1997 is Slachtofferhulp op vrijwel elk wijk
teambureau werkzaam). 
2. De subsidieaanvraag aan het Ministerie van Justitie had de enthousiaste 
instemming van de wijkteamleiding. Zij zag in het project, dat om speciale 
financiering vroeg, een instrument tot verhoging van de kwaliteit van het 
dienstbetoon door uitvoerende politiemensen. 
3. De vormgeving van het experiment kwam in handen van een projectfunc
tionaris, afkomstig van Slachtofferhulp. De functionaris werd ondersteuner 
van politiemensen, die op hun beurt slachtoffers zouden ondersteunen. 
Bovendien ontwikkelde de functionaris korte 'werklijneri naar het bureau 
slachtofferinformatie aan het parket. Dit laatste was nodig wanneer een 
schadebemiddeling door de verbalisant niet haalbaar bleek te zijn. 
4. Slachtofferhulp en het wijkteambureau sloten aan op actuele ontwikke
lingen. De naderende Regelgeving Terwee vroeg om inzet van de politie
functionaris bij de schaderegeling tussen verdachten en benadeelden. 
Slachtofferhulp en de politie hadden hierover de verwachting dat in de 
zogeheten ante-parketfase er de meeste kans op succes was. Al bij aanhou
ding zouden verdachten gevraagd worden naar schadevergoeding. Dit zou 
op een zo weinig mogelijke bureaucratische wijze gebeuren. 
5. In de subsidie-aanvraag aan het Ministerie van Justitie wezen politie en 
Slachtofferhulp op deze voordelen. Snelle afdoening van schade én de 
persoonlijke inspanning door de verbalisant zou bijdragen tot een hersteld 
rechtsgevoel van slachtoffers. Dit zou leiden tot een effectieve verwerking 
van het misdrijf. De te ontwikkelen praktijk zou in het teken staan van 'het 
ijzer smeden, wanneer het heet is', hetgeen ook het nodige zei over de 
competentie van betrokken politiemensen. 
6. Het project leidde tot een persoonlijke en intensieve samenwerking 
tussen politie, parket en Slachtofferhulp. De inspanning van de drie partijen 
was ook meetbaar in termen van houdingsverbetering naar slachtoffers. De 
betrokken politiemensen gingen zelfstandiger en creatiever aan deslag. Zij 
bewogen zich op een terrein, dat voorheen was voorbehouden aan het 
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Openbaar Ministerie. Deze uitgebreide taakstelling versterkte de 
netwerkvorming tussen politie en openbaar ministerie, maar ook met 
Slachtofferhulp, reclassering en advocatuur. De respons uit de buurt was 
positief. Buurtbewoners zagen de politie concreet bezig. En dat versterkte 
het gevoel van veiligheid en leefbaarheid in de Rivierenbuurt. 

Analyse 

Wederzijdse betrokkenheid; meer discretionaire ruimte 
Bij het begin van het project ging de projectfunctionaris in hoge mate uit van een 
wederkerige verhouding tussen mensen en omgeving. Er was sprake van voortdu
rende wisselwerking tussen politiemensen, aangevers, werkers bij het Openbaar 
Ministerie, medewerkers van Slachtofferhulp, advocaten enzovoorts. De omgeving 
van slachtoffers was te onderscheiden in netwerken die 'dichtbij' of 'veraf stonden. 
Het meest nabije netwerk was de directe, intieme leefomgeving van mensen. 
Onmiddellijk na een misdrijf en de aangifte daarvan behoorde de persoonlijk, 
'discretionair' werkende verbalisant bij deze persoonlijke omgeving van slachtof
fers. Deze nabijheid vergrootte zijn betrokkenheid en inzet voor mensen. De 
reactie van slachtoffers daarop was overeenkomstig. De agent leverde op deze 
manier kwaliteit. Hij kon trots zijn op zijn dienstbetoon. 
Meer discretionaire ruimte bood meer kansen. Dit bleek bijvoorbeeld in het geval 
van politiesepot, zoals hieronder beschreven. 

Casus 7.5 Politiesepot: mag de politie-agent zelf bepalen of wordt afge
zien van strafvervolging? 
1. Het sepot, ofwel afzien van strafvervolging, is een bevoegdheid, die het 
Wetboek van Strafrecht voorbehoudt aan de officier van justitie. Volgens de 
wet zou ieder strafbaar feit aan deze functionaris gemeld moeten worden. 
2. De praktijk leert dat lang niet elke bekende dader aan de officier wordt 
gemeld. Er zijn domweg teveel zaken met een bekende dader. De politie 
laat zich bijvoorbeeld leiden door de ernst van het misdrijf. Wanneer de 
dader voor de eerste keer wordt gepakt, voor een betrekkelijk gering delict, 
is het heilzamer het bij een berisping door de politie te laten. 
3. Het debat over een ruimer sepotbeleid (d.i. sepotbevoegdheid bij de 
politie) past binnen de gedachtenwisseling over de gevolgen van strafrech
telijke vervolging. Welke belangen worden bij consequente toepassing 
gediend? Verdient het soms geen voorkeur om een procedure buiten het 
strafrecht te kiezen? 
4. De praktijk De Mirandalaan liet zien dat de politie koos voor een regeling 
buiten het strafrecht om. Bij het project schadebemiddeling gaf men bij 
deze keuze een belangrijke stem aan het slachtoffer. Wilde deze een 
schadebemiddeling door de politie? En, werden gemaakte afspraken 
metterdaad door de dader gehonoreerd? Als dat zo was werd de zaak 
'onderhands afgedaan'. Wanneer bij het misdrijf geen geweld was gebruikt 
en de dader voor de eerste keer in aanraking met de politie kwam, leek het 
rechtsgevoel van beide partijen veel meer gediend met de, door de politie 
geregisseerde, schadebemiddeling. 
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Analyse 

Met discretionaire ruimte meer zeggenschap voor het slachtoffer 
Het sepotbeleid in handen van de uitvoerende politiefunctionaris is een welspre
kend voorbeeld van discretionaire ruimte. Temeer omdat in het persoonlijke 
contact tussen verbalisant en slachtoffer, de laatste ook iets te zeggen had. De 
politiemensen op De Mirandalaan konden de mogelijkheden van het strafrecht 
veel meer in wisselwerking met betrokken partijen toepassen, waarbij een 
verwijzing naar de officier niet werd uitgesloten. De politiemensen, zeker ook door 
de inspanningen van de projectfunctionaris, waren 'genesteld' in het netwerk van 
Slachtofferhulp, verzekeringsmaatschappij, reclassering en deurwaarder of 
advocaat. 
De politiemensen kregen de bevoegdheid om daders tot schadevergoeding te 
bewegen. Als deze uitbleef werd alsnog tot strafvervolging overgegaan. Slachtof
fers werd meer competentie geboden om, in wisselwerking met hierboven 
benoemd netwerk, in te spelen op de al dan niet aanwezige goede wil van daders. 

Sensitizing concepts 
Uit zowel casus 7.4 als 7.5 blijkt de waarde van de communicatiemogelijkheid 
tussen slachtoffer en behandelend politiefunctionaris. Het slachtoffer wordt 
zeggenschap op het proces van schaderegeling geboden. De politie-agent stelt 
zich op als een "creatieve tussen-functionaris", die weet hoe te 'netwerken' én die 
de omgeving op kleinschalige manier interpreteert. De praktijk van het experiment 
leerde bovendien dat deze werkwijze de politiemensen persoonlijker aan hun 
dienstverlening bond. Zij waren trots op hun werk en begaan met de omstandig
heden van de aangevers. Meer dan voorheen werden dezen een verruiming van 
perspectief geboden. En last but not least betrokken mensen in de buurt spraken 
met meer waardering over de politie. Het strafrechtapparaat had voor een stukje 
haar legitimatie "terug veroverd". 

Ijkpunten 
Gaande het project werden betrokken deelnmers steeds meer gegrepen door hun 
verantwoordelijkheid voor slachtoffers. Men wilde hen verstaan vanuit hun 
kwetsbaarheid en daarom naar hen toe 'zijn best er voor doen', dit om de 'bureau
cratische regels heen'. Daardoor konden slachtoffers juist een steuntje in de rug 
worden geboden, daardoor verwierven zij zeggenschap bijvoorbeeld over de wijze 
van schadeafhandeling en vervolging van de dader. In het project stonden noties 
van onderhandeling, coalitievorming en netwerkontwikkeling hoog in het vaandel. 

7.6 Het Project Dading te Amsterdam; van experiment naar voortzetting 

Opnieuw: Justitie in omslag; zo ook de omgeving 
Eerder in dit hoofdstuk kwam de noodzaak voor het strafrechtapparaat ter sprake 
zichzelf te rechtvaardigen. Een belangrijke legitimatiegrond schuilt in de toene
mende inspanningen voor slachtoffers. Daarbij past niet langer een vasthouden 
aan, wat In 't Veld aanduidt, als het wachtersperspectief. Justitie richt zich 
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daarmee sterker op een publieksgericht perspectief, waarbij andere waarden 
gelden. Deze hebben betrekking op vermijding van geweld, overeenkomsten op 
basis van vrijwilligheid, gebruik van eigen intitiatief en een optimistische mensvi
sie. 
Deze omslag geldt, zo zagen we, niet voor het strafrechtapparaat alleen. Ook 
organisaties in de omgeving van Justitie doen daaraan mee. Slachtofferhulp kwam 
nadrukkelijk aan de orde. 
Hieronder volgt een beschrijving van een initiatief, die zijnde geen Justitie zelf, 
wel alles met Justitie had te maken. Het ging hierbij om het zogeheten Project 
Strafrechtelijke Dading. 

7.6.1 Historische achtergrond 

Experiment 
Van 1 december 1989 tot 1 december 1990 vond in Amsterdam een experiment 
strafrechtelijke dading plaats (31). Bij dit experiment keek men naar de mogelijk
heid van totstandkoming van overeenkomsten tussen verdachten en benadeelde 
slachtoffers. In deze zaken zou door het Amsterdamse Openbaar Ministerie de 
beslissing zijn genomen om de verdachte voor de politierechter te dagvaarden. 
Bij de totstandkoming van een onderlinge regeling, zou het Openbaar Ministerie 
seponeren. 

Vervolg 
Na afronding van dit experiment werd tot een vervolg besloten. Dit zou plaatsvin
den van 1 januari tot 31 december 1991. Betrokken initiatiefnemers, dit waren 
achtereenvolgens Reclassering Amsterdam en 't Gooi, Büro voor Rechtshulp te 
Amsterdam, Slachtofferhulp Amsterdam, het Openbaar Ministerie, het Ministerie 
van Justitie, vertegenwoordigers van de rechterlijke macht en de advocatuur te 
Amsterdam en de landelijke vereniging Voices, vonden dat het voorgaande experi
ment zich nog niet optimaal had ontwikkeld. Bij het Openbaar Ministerie was, 
jammer genoeg, geen sprake van duidelijke acceptatie. 

Beëindiging 
De doelstelling van het Project Dading betrof de vraag of strafrechtelijke vervol
ging kon plaats maken voor overeenkomsten tussen betrokken partijen op zodani
ge wijze dat beide partijen tevreden zijn (32). Januari 1997 kwam een einde aan 
het project. Het Amsterdamse Openbaar Ministerie zocht naar eigen wegen om 
schadebemiddeling tussen verdachten en benadeelden mogelijk te maken. 

7.6.2 Rechtsbeleving van benadeelden 

Geen erkenning van slachtofferschap 
Bij beantwoording van de vraag inhoeverre slachtoffers werkelijke ondersteuning 
ervoeren vanuit het Project Dading werd gemeten op hun beleving van het 
misdrijf, hun mening over het strafrecht, hun al dan niet tevreden zijn over de 
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strafrechtelijke gang van zaken en de inspanningen vanuit het dadingsproject 

(33) 
De ondervraagde benadeelden verwezen haar hun boosheid, onbegrip en schrik 
als reactie op het misdrijf. Eveneens refereerden zij aan gevoelens van onmacht. 
Men liet zich cynisch uit over het strafrecht. Sommige geïnterviewden waren dit 
bij voorbaat, anderen raakten tijdens de afwikkeling van hun zaak 
teleurgesteld. . . . 
Dit cynisme hing samen met de inschatting van de eigen gennge rol, die zi] £»] 
afwikkeling kunnen spelen. Het heeft ook te maken met het feit dat de diverse 
geledingen van het strafrechtapparaat, te beginnen bij de politie, niet seneus 
genoeg ingingen op hun slachtofferschap (33). 

7.6.3 De belangen van benadeelden; aanbevelingen; op weg naar kwaliteit 

De vraag naar kwaliteit verstonden betrokkenen bij Dading tegelijkertijd als een 
vraag naar de mogelijkheid om gevoelens van onmacht en cynisme te laten 
plaatsmaken voor gevoelens van weerbaarheid en zelfbeschikking. Men vond het 
van belang na te gaan in hoeverre het dadingsproject deze mogelijkheid tot 
kwaliteit bood. 

Sensitizing concepts 
Een low-profile vorm van coördinatie van het dadingsproject daagde betrokkenen 
eerder uit tot zelfwerkzaamheid dan een bureaucratisch coördinatie-bureau dat 
alle bedrijfsvoering centraal reguleerde. In het geval van de low-profile coördinatie 
zetten verdachten en benadeelde slachtoffers zelf en de hen ondersteunende 
advocaten en werkers bij respectievelijk Reclassering en Slachtofferhulp er 
gezamenlijk de schouders onder om van de regefing een succes te maken. 
Slachtoffers kwamen hiermee 'dichter bij' het feitelijke proces van dading en 
kregen daardoor meer de kans om hun wensen en verlangens mee te laten spelen. 
Deze constructie bood kans om gevoelens van onmacht plaats te laten maken voor 
die van grotere zelfbeschikking. 

Ijkpunten 
Het strafrecht, zie paragraaf 7.2, heeft de tendens het conflict tussen dader en 
slachtoffer te monopoliseren. Voorheen had de samenleving daar meer vrede mee 
dan nu. In paragraaf 7.3 gaf ik aan dat het strafrecht nu minder als boven de 
partijen staand wordt beleefd. Het strafrecht is mede 'betrokkene' geworden. Het 
moet daarom zijn optreden veel meer dan vroeger legitimeren. Dit maakt dat de 
functionarissen, die werkzaam zijn bij het strafrechtapparaat niet langer als 
centrale 'regisseur' van de strafrechtsgang worden beleefd. Daarmee is de straf
rechtelijke voorstelling van zaken niet vanzelfsprekend datgene, dat het meest 
prevaleert. Daders en slachtoffers komen tot het besef dat ook andere benadering
en, civielrechtelijke of arrangementen, geheel buiten het recht om, tot herstel van 
schade en rechtsgevoel kunnen leiden (34). 

Het dadingsproject introduceerde een andere terminologie om het conflict tussen 
daders en slachtoffers te omschrijven. Met deze terminologie beoogden de 
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initiatiefnemers om aan de benadeelde slachtoffers meer ruimte tot handelen te 
bieden. Een sprekend voorbeeld daarvan was de vervanging van het woord 
slachtoffer met de term benadeelde. De laatste term verwees naar de handelings
mogelijkheden, die open staan voor mensen, die getroffen zijn door een misdrijf 
(35). 

7.7 Afsluiting 

Monopolie en kwaliteit 
In dit hoofdstuk ging ik van de gedachte uit dat slachtoffers en strafrecht ontegen
zeggelijk met elkaar hebben te maken. Het strafrecht heeft een monopolie-positie. 
De werking van het strafrecht is daarmee alleszins van invloed op de kwaliteit van 
de ondersteuning, die slachtoffers ondervinden. 

Justitie en omslag 
Het strafrechtapparaat is op zoek is naar kwaliteit. De vroeger als vanzelfsprekend 
ervaren morele basis van het strafrecht heeft duidelijk aan zeggingskracht 
verloren. Velen, waaronder betrokkenen bij Justitie zelf, spreken over een crisis 
van het strafrecht. De machtsnormerende functie van deze rechtssoort is aan 
slijtage onderhevig. Het strafrecht draagt onvoldoende bij tot het herstel van 
rechtsgevoel van mensen, die zijn gedupeerd door een misdrijf. Daarmee is het 
strafrechtapparaat een overheidsorganisatie ("hybride organisatie"), die ernaar 
streeft de koers voor de toekomst uit te zetten door een meer 'marktgerichte 
strategie'. 

Vermijden van het strafrecht 
Daarom adviseren sommigen aan slachtoffers het strafrecht in zijn geheel te 
mijden. Zij zouden eerder verder getraumatiseerd worden door de werkwijze van 
politie, Openbaar Ministerie en strafrechter dan dat zij van deze instanties 
ondersteuning mogen verwachten. Dit tegendeel van ondersteuning hangt samen 
met de door het strafrecht ingezette gesprekstoon. Deze inquisitoire toon wordt 
niet alleen naar daders maar ook naar slachtoffers ingezet. 

Aandacht voor slachtoffers 
Betrokkenen bij poütie en Justitie komen steeds meer tot het besef dat het 
strafrecht qua effectiviteit en morele zeggenschap tekorten vertoont. Zij hopen dit 
hiaat te dichten door het strafrechtapparaat nadrukkelijk op de ondersteuning van 
slachtoffers in te richten. 

Terwee en Dading 
In dit hoofdstuk presenteerde ik casusposities, waarmee is te zien hoe het straf
rechtapparaat ' slachtoffervriendelijker' aan de slag gaat. Bij de invoering van de 
Richtlijn Terwee is waarneembaar hoe het Openbaar Ministerie verdere taken ter 
hand neemt. Bij de vergroting van taakstelling wordt beoogd ook andere, in het 
netwerk verkerende, instanties mee te krijgen. 
Het Project Strafrechtelijke Dading was een voorbeeld, waarbij het Openbaar 
Ministerie, verhoging van kwaliteit zocht, door juist terug te treden. Dit project is 
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inmiddels beëindigd. 

Niet bureaucratisch 
Met de invoering van de Richtlijn Terwee in de arrondissementen Dordrecht en 
Den Bosch werd het mogelijk dat functionarissen, werkzaam bij de betrokken 
instanties, ruimte boden aan slachtoffers, bijvoorbeeld waar het ging om de 
totstandkoming van een schaderegeling. De onderzoekers in beide arrondisse
menten kwamen tot de aanbeveling deze handelingsruimte niet in een bureaucra
tisch keurslijf te dwingen. De onderzoekers pleitten voor de opzet van een los 
samenwerkingsverband, dat informeel van karakter moest blijven. Uiteraard 
moest wel aan het uitgangspunt van zorgvuldig handelen naar slachtoffers 
aandacht worden geschonken. Voldoende handelingsvrijheid voor de afzonderlijke 
functionaris, de afwezigheid van een bureaucratische 'follow-up' en een voldoende 
informeel netwerk van samenwerkende functionarissen vormden de voorwaarden 
om slachtoffers kwaliteit te bieden. Met het Project De Mirandalaan kwamen 
betrokkenen tot een soortgelijke, niet-bureaucratische opzet. 

Dading 
De onderzoekers naar Dading kwamen tot identieke aanbevelingen. Ook zij 
stelden dat het dienstbetoon aan slachtoffers niet om uitvoering vanuit één 
hierarchisch punt vroeg. Ook hier gold de meerwaarde van een los samenwer
kingsverband, waarbij de diverse instanties, ieder vanuit eigen taak- en doelstel
ling, zouden bijdragen aan de totstandkoming van een effectieve schaderegelings
procedure. 

Volgende stap in dit onderzoek 
De hoofdstukken zover leverden, door presentatie van een aantal casusposities de 
toetsing van de sensitizing concepts en de ijkpunten. Ik liet zien hoe de sensiti
zing concepts slachtoffers en ondersteuners op het spoor zetten van adequater 
communicatie, een beter zicht op de sociale werkelijkheid en een verruiming van 
hun handelen. Met behulp van de ijkpunten gaf ik aan waarom deze resultaten als 
'kwaliteit' zijn te typeren. En dan in de betekenis van kwaliteit 'van onderop'. 

Publieke dialoog 
In hoofdstuk 8 stel ik voor de sensitizing concepts en ijkpunten opnieuw op hun 
waarde voor de praktijk toetsen. Hierbij leg ik beide categorieën noties voor aan 
drie ter zake doende groepen respondenten, beter gezegd: 'gesprekspartners', t.w. 
politiemensen, medewerkers aan het Openbaar Ministerie en medewerkers bij 
Slachtofferhulp. Betrokkenen zullen, zoveel mogelijk, afkomstig zijn uit de 
werkgebieden zoals in de casusposities beschreven. 
In een te ontwikkelen toetsingsronde, beter gezegd: 'publieke dialoog', bevraag ik 
deze uitvoerende werkers op hun oordeel over de werkbaarheid van geformuleer
de sensitizing concepts (paragraaf 2.3.3) en ijkpunten (paragraaf 3.5). Doel 
daarvan is tot verdere bijstelling te komen, zodat de noties winnen aan toepas
baarheid in andere omstandigheden (kriterium van generaliseerbaarheid). 
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Noten 

1) Van der Vijver (1993): biz. 37 e.v. 

2) In't Veld (1995): biz. 59 en 60 

3) Van der Vijver (1993): biz. 41: Het huidige strafrecht is, met begrippen als 
schuld en strafbaarheid, nog steeds typisch inquisitoir. 

4) Foucault (1979) 

5) Foucault (1976): biz. 10 e.v. 

6) Ministerie van justitie: Recht in beweging, een beleidsplan voor justitie in de 
komende jaren, Samenvatting; Den Haag, 1990: blz. 5 

7) Idem: blz. 11 en 13 

8) Leyten, J.C.M.: Je geld of je vrijheid; in WODC (1/90) 

9) Steenhuis, D. W.: Strafrecht: Al gauw te duur; in WODC (1/90) 

10) Steenhuis wijst op andere handhavingsstelsels als het bestuurs- en burgerlijke 
recht. 

11) Lissenberg, E.: Het morele kapitaal; in WODC (1/90); blz. 93 e.v. 

12) Bal (1988) 

13) idem: blz. 69 e.v. De auteur karakteriseert het strafproces als een middel tot 
bestrijding van crminaliteit. Tijdens dit proces is de rechter op zoek naar waar
heidsvinding en probeert daardoor aan samenleving en slachtoffers rechtsbe
scherming te bieden. De dialoog door de rechter draagt een inquisitoir karakter. 
Niet alleen de waarheidsvinding maar ook de dader uitsluitende beslissing geven 
het strafproces zijn specifieke toonzetting. 
Met het begrip "filosofisch-dialogische model" refereert Bal aan het model van 
communicatie zoals Habermas dit beschreef (vier universele geldigheidsaanspra
ken op begrijpelijkheid, waarheid, waarachtigheid en juistheid). Belangrijke 
elementen in dit model zijn de symmetrie in spreekkansen en de afwezigheid van 
dwang en macht. 

14) Driem, G. van: Waarom slachtoffers van seksueel geweld het strafproces 
moeten mijden; in: Soetenhorst-de Savomin Lohman (1989): blz. 51 e.v. 
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15) idem: biz. 61: Van Driem citeert toenmalig procureur-generaal J. de Ruiter 

16) Groenhuijsen, M. en Penders, L.: De positie van slachtoffers in het burgerlijke 
en het strafrecht; In Soetenhorst (1989): blz. 25 e.v. en Groenhuijsen (1985): blz. 
146: de auteur stelt voor de schadeloosstelling van het slachtoffer (als beledigde 
partij) door de dader te hanteren als zelfstandige straf, in combinatie met de 
reguliere straf. Met een dergelijke schadevergoedingsstraf zou men het publieke 
belang dienen en tegelijkertijd met meer gewicht de belangen van het slachtoffer 
in kwestie behartigen. 

17) Programmeringscollege voor onderzoek en studie op het terrein van de 
maatschappelijke dienstverlening: De hulpverlening aan slachtoffers van misdrij
ven; Den Haag, 1983: blz. 32 

18) Cohen, S. (1988): blz. 222 e.v. 

19) Boutellier (1993): blz. 15 e.v. 

20) Boutellier (1993): blz. 22 e.V.: In onze 'postmoderne' cultuur wordt de vraag 
naar moraliteit niet langer beantwoord door de grote religieuze c.q. ideologische 
instituties. Hij spreekt in dit verband over een succesvolle democratisering van de 
liberale rechtsstaat met als resultaten het geloof in de individuele vrijheid en de 
rationele beheersing van de samenleving en technologische vooruitgang. 
Onder invloed van deze ontwikkeling is de moraal gefragmentariseerd. Het 
strafrecht maakt niet langer gebruik van een vanzelfsprekende ideologie. Het 
strafrecht zal steeds opnieuw morele aanknopingspunten moeten vinden. 

21) Landelijke Organisatie Slachtofferhulp: Verslag studiedag van 6 oktober 1994 
met als onderwerp: De landelijke invoering van de wet en netlijnen Terwee met 
ingang van 1 april 1995; Utrecht, 1994: blz. 5 e.v. \de drie hoofdpunten in kwestie 
zijn: 

De correcte bejegening van het slachtoffer; 
Daar waar mogelijk een schadevergoeding verwezenlijken; en 
Het verschaffen van goede informatie. 

De verslaglegger wijst erop dat Terwee vaak uit zijn verband wordt gelicht. Men 
beperkt zich tot het aspect van de schaderegeling. 

22) Heslinga, Y. e.a.: Discussienota Terwee; LOS, Utrecht, 21/4/94: De voorwaar
den in kwestie zijn: 
a) de bewerkstelliging van schadeherstel, in materieel en immaterieel opzicht is 
een terzake doende onderdeel van de ondersteuning van slachtoffers; 
b) de Wet Terwee biedt slachtoffers meer juridische mogelijkheden. Deze stellen 
hen in staat om politie en openbaar ministerie aan te spreken op hun taak met 
betrekking tot informatieverstrekking en schadebemiddeling; 
c) slachtofferhulp is er voor de ondesteuning van slachtoffers, ook op dit punt. Zij 
kent zichzelf een rol toe in de uitvoering van de Richtlijnen Terwee, daar waar het 
gaat om de bemiddeling ten behove van slachtoffers; 
d) goede uitvoering van informatieverstrekking en schadergeling is bereikbaar 
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door netwerkvorming en samenwerkingsafspraken tussen de terzake doende 
instanties; en 
e) schadebemiddeling tussen verdachten en benadeelden is uitvoerbaar door de 
plaatselijke Bureaus Slachtofferhulp mits daarvoor een aparte zogeheten 'Terwee-
functionaris' wordt aangetrokken. Dit is in de arrondissementen Dordrecht en Den 
Bosch het geval. 

23) Wemmers en Van Rongen (1994): 
Het onderzoek spitste zich toe op drie vragen: 
a) naar de kwaliteit van bejegening van slachtoffers door politie en het openbaar 
ministerie; 
b) naar de houding van slachtoffers ten opzichte van politie en justitie; en 
c) naar de mogelijkheid van normovertredend gedrag van slachtoffers. Er werden 
interviews afgenomen met slachtoffers in de arrondssementen Dordrecht, Den 
Bosch, Den Haag en Assen. Men deed eveneens onderzoek naar dossiergegevens. 

24) Wemmers, Van Rongen (1994): blz. 4: 36 % van het aantal respondenten meldt 
door de politie gevraagd te zijn naar wensen betreffende informatie of schadever
goeding. Hetzelfde percentage zegt dat de politie informeerde naar de behoefte op 
de hoogte te worden gehouden over het verloop van de zaak. 35 % meldt dat de 
politie informeerde naar de wens tot schadevergoeding. Aan 36 % van het aantal 
respondenten is voorlichting over slachtofferhulp geboden. 

25) Wemmers (1996) 

25) Interview door auteur met A. Pleysier (coördinator Slachtofferhulp Dordrecht) 
en R. Roelofsen (functionaris Terwee Dordrecht) op 22 maart 1994. Beiden deden 
rapportage over het verloop van de experimentele introductie van 'Terwee' in het 
Dordtse arrondissement. 

26) Ministerie van Justitie: Terzake Terwee; Den Haag, mei 1994, Eerste jaargang, 
nr.l: blz. 4 

27) De Vries, I.: projectmedewerker Terwee in Arrondissent Den Bosch, in inter
view met auteur op 27/5/94 

28) Adviescommissie "Politie en slachtofferzorg": Tussenrapport "Politie, schade
vergoeding en slachtofferzorg"; Justitie, juli 1992. 
In deze notitie stelt de commissie dat de politie een inspanningsverphchting heeft 
voor de totstandkoming van eens chaderegeling. Zij is niet verantwoordelijk voor 
het al dan niet slagen van een bemiddeling. Uit deze verplichting vloeien drie 
taken voort: i) informeren van slachtoffers; ii) voorwerk doen ten behoeve van de 
afdoening door het Openbaar Ministerie en iii) verrichting van activiteiten in het 
kader van schadebemiddeling. 
De schadebemiddeling door de politie is aan bepaalde voorwaarden gebonden. 
Deze hebben betrekking op de eventuele toezegging dat het Openbaar Ministerie 
rekening houdt met de bemiddeling in zijn afdoening en met de mogelijkheid van 
politiesepot. 
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De commissie grijpt juist het reorganisatieproces van de politie aan om per regio 
te komen tot de aanstelling van een portefeuillehouder slachtofferzorg, bij voor
keur een lid van de regio-directie en de instelling van een regionaal overleg 
slachtofferzorg. 

29) Bloem en Stoppelenburg (1994): blz. 57 e.v. 

30) Laagland, D.: Eindrapportage schadebemiddelingsproject De Mirandalaan; 
Slachtofferhulp Amsterdam; Amsterdam, februari 1994 

31) Slump en Snel (1993); blz. 4 e.v. 

32) idem: blz. 5 e.v. De opzet van het project week op een aantal punten af van het 
voorgaande experiment. Opvallende verschillen waren: 
- er was geen plaats meer voor een apart projectbureau, in plaats daarvan be
schikte men over een projectcoördinator, die voor de helft van de werktijd aanwe
zig was op het parket en voor de andere helft zitting had op het Büro voor Rechts
hulp. 
- Het Büro voor Rechtshulp ging er toe over faciliteiten voor spreekuren te bieden. 
- De kosten voor rechtshulp kwamen voortaan voor rekening van benadeelden en 
verdachten. 
- Voor andere dan rechtshulp werden partijen verwezen naar respectievelijk de 
Reclassering of Slachtofferhulp. 

33) idem: blz. 60 e.v. 

34) idem: blz. 64 
De interviews met benadeelden en hun advocaten leverden vier uitspraken op, die 
veelzeggend zijn voor wat betreft de rechtsbeleving van betrokkenen: 
- de aangewende procedures moeten zo zijn ingericht dat inderdaad gerechtig
heid moet kunnen geschieden; 
- er dient erkenning te zijn of te ontstaan voor het feit dat benadeelden inderdaad 
nadeel hebben ondervonden van het delict; 
- de te leveren prestatie moet, qua eerlijkheid, overeenstemmen met de eventuele 
sanctie; en 
- gehanteerde procedures moeten doorzichtig en duidelijk zijn. 

35) Interview met G.J. Slump op 17/9/91 door de auteur. Slump was destijds bezig 
als een van de coördinatoren van het dadingsproject. Nadien trad hij op als een 
van de onderzoekers. 

Ik bevraag Slump op bepaalde woorden, begrippen of termen, die in het project 
dading belangrijke zeggingskracht bezitten. Met zeggingskracht bedoel ik dat de 
woorden in kwestie betrokkenen aanzetten tot handelen, hen verenigen op een 
gemeenschappelijk plan van actie, hen uitnodigen tot een duidelijk appelerende 
opdracht. Voorbeelden van dergelijke woorden zijn: 
Netwerk: deze term suggereert het belang van goede afstemming tussen professi-
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onals, die ofwel met benadeelden ofwel met verdachten werken. Ten tijde van het 
experiment ging het dan om advocaten. Nu worden daarbij ook de medewerkers 
van Slachtofferhulp en Reclassering begrepen. De term netwerk maakt langzaam 
plaats voor het begrip draagvlak. Het idee van dading moet niet enkel de betrok
ken functionarissen verbinden maar ook door hun institutionele achterban worden 
'gedragen'. 

Benadeelde: bij het project dading geeft men aan deze term de voorkeur boven 
het meer gehanteerde en versleten begrip slachtoffer. Dat begrip heeft een 
connotatie van zieligheid. Het begrip benadeelde daagt meer uit tot handelen (tot 
'vereffening'). Dit geldt niet alleen voor de benadeelde zelf. Deze opdracht is er ook 
voor de verdachte en de ondersteuners van beide groepen. 

Product: met de introductie van deze term beogen de initiatiefnemers aan een 
'maatkostuum' te werken bij de totstandkoming van een schaderegeling. Boven
dien suggereert de term de mogelijkheid om het resultaat van de inspanning te 
meten. 

Conflict: men koos ervoor het 'incident' tussen slachtoffer en dader eerder aan te 
duiden met de term conflict dan het begrip misdrijf. De laatste aanduiding 
verwijst naar de belangentegenstelling tussen dader en overheid. Het begrip 
conflict verwijst naar de tegenstelling tussen benadeelde en verdachte. De 
vervanging van deze termen benadrukt het civielrechtelijke karakter van dading. 

Je recht halen: deze omschrijving verwijst naar een 'in zijn recht staande' bena
deelde, die gelegenheid moet krijgen om in schade en rechtsgevoel te worden 
hersteld. De omschrijving verwijst bovendien naar de gedachte dat het de bena
deelde is die de hoogte van de schadevergoeding bepaalt. Het is een aanduiding 
die past binnen het civielrechtelijke taalgebruik. 
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