
Boekbespreking

Het zichtbare slachtoffer: privacy van slachtoffers binnen het
strafproces

Mr. W. Andelbeek*

254

M. Malsch, N. Dijkman & A. Akkermans, Het zichtbare
slachtoffer: privacy van slachtoffers binnen het strafproces
(Onderzoek in opdracht van het WODC), Den Haag:
Boom Criminologie 2015, ISBN 9789462366473. De
uitgave is ook open access beschikbaar op VU DARE,
www.nscr.nl/wp-content/uploads/het-zichtbare-slacht-
offer.pdf

In opdracht van het WODC heeft het Nederlands Studiecen-
trum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) samen met
de Vrije Universiteit (VU) onderzoek gedaan naar privacy
van slachtoffers van criminaliteit en hoe die beschermd
wordt tijdens het strafproces. Dit onderzoek werd mede
verricht in het licht van de Europese Richtlijn 2012/29/EU
Minimumnormen slachtofferzorg, waarin nadrukkelijk
belang wordt gehecht aan de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer van slachtoffers. Over dit onderzoek
verscheen het rapport Het zichtbare slachtoffer: privacy van
slachtoffers binnen het strafproces. Het rapport is op 14 de-
cember 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal als één van de drie bijlagen bij de brief
van de Minister van V&J over het slachtofferbeleid
(Kamerstukken II 2015/16, 33552, 17, met als identifier
641048).

Tijdens de strafprocedure hebben slachtoffers en nabe-
staanden van slachtoffers de volgende rechten:
– Recht op informatie over het strafproces. Recht op

informatie over de opsporing en het strafproces. De
politie informeert slachtoffers over de voortgang
in het onderzoek. Van het Openbaar Ministerie (OM)
krijgen slachtoffers te horen wanneer de strafzaak
wordt behandeld. Is de dader gedetineerd? Dan in-
formeert het OM het slachtoffer ook wanneer de
dader met verlof gaat of vrijkomt. Het slachtoffer
mag zelf bepalen of hij geïnformeerd wil worden.

– Onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers van ernsti-
ge misdrijven en nabestaanden. Zij kunnen tijdens
het strafproces vertellen over de gevolgen van een
misdrijf voor hun leven. Per 1 juli 2016 kunnen
slachtoffers ook vertellen wat ze bijvoorbeeld vin-
den van de schuld van de verdachte. En wat de straf
zou moeten worden. Alle slachtoffers mogen hun
verhaal ook op papier zetten voor in het strafdos-
sier.

– Recht op ondersteuning tijdens het strafproces,
bijvoorbeeld door een advocaat. Ook kan een
slachtoffer zich laten vergezellen door iemand van
Slachtofferhulp Nederland. Wie niet goed Neder-
lands spreekt, mag een tolk meebrengen naar de
zitting. Voor slachtoffers van ernstige gewelds- en
zedenmisdrijven is de rechtsbijstand van een advo-
caat gratis.

– Recht op schadevergoeding voor de gevolgen van
een strafbaar feit. Dat kan schade zijn die direct in
geld is uit te drukken, bijvoorbeeld een kapotte bril
of inkomsten die zijn misgelopen. Het kan ook gaan
om immateriële schade, zoals angst, pijn of verdriet.

De rechten voor slachtoffers en nabestaanden staan in
een apart hoofdstuk (Titel IIIA) in het Wetboek van
Strafvordering.

Het kabinet wil de positie van slachtoffers in het straf-
proces verbeteren. Zo wordt het spreekrecht voor
slachtoffers uitgebreid. Ook moeten slachtoffers vaker
een beroep kunnen doen op het Schadefonds Gewelds-
misdrijven.

Om als slachtoffer in het strafproces gebruik te kunnen
maken van genoemde rechten, is het noodzakelijk dat
zijn of haar persoonlijke informatie bij politie en justitie
beschikbaar is. Door het niet langer standaard beschik-
baar stellen van persoonlijke gegevens van slachtoffers
zoals adres, telefoonnummer of woonplaats aan de ver-
dachte en zijn advocaat en andere maatregelen wil de
Minister van V&J de privacy van slachtoffers in de toe-
komst beter beschermen.

Het rapport Het zichtbare slachtoffer: privacy van slachtoffers
binnen het strafproces is gestructureerd en consequent op-
gebouwd en bestaat uit acht hoofdstukken, voorafgegaan
door een voorwoord, samenvatting en summary. Na de
conclusies en slotbeschouwing volgt een overzicht litera-
tuur, beleid, richtlijnen en aanwijzingen. De bijlagen
zijn: een lijst van geïnterviewde deskundigen en slacht-
offers; topiclijsten, vragenlijst slachtoffers en de samen-
stelling begeleidingscommissie. De papieren versie telt
208 pagina’s, het e-book 137.

Aanleiding voor de studie is de ontwikkeling van een
steeds betere rechtspositie van slachtoffers in de straf-
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rechtspleging, waardoor zij steeds meer in de ‘spotlights’
komen te staan, met als gevolg dat hun privacy geschon-
den kan worden. Daarbij maken de onderzoekers onder-
scheid in inbreuken op de persoonlijke levenssfeer in
zowel ruimtelijke als in informationele zin. Het onder-
zoek heeft een kwalitatief, exploratief karakter.

De centrale vraag van het onderzoek luidt: Hoe wordt
de privacy en de identiteit van slachtoffers en hun
naasten beschermd binnen het strafproces en hoe wordt
omgegaan met de persoonsgegevens van slachtoffers en
hun naasten in en rondom het Nederlandse strafproces?
Voor de beantwoording daarvan worden vier deelvragen
gesteld die als volgt kunnen worden samengevat: Wat
is het beleid van de politie, het OM en de rechters bij
privacy van slachtoffers en naasten? Hoe wordt dit beleid
in de strafrechtpleging in de praktijk toegepast? Wat
zijn de ervaringen van slachtoffers en hun naasten? En,
hoe gaan maatschappelijke organisaties en bedrijven
buiten de strafrechtspleging om met de privacy van
slachtoffers en hun naasten? Voor het onderzoek werden
diverse aanwijzingen, handleidingen, leidraden, model-
regelingen en andere richtlijnen bestudeerd.

Daarnaast werden interviews gehouden met politiefunc-
tionarissen, officieren van justitie, rechters, advocaten,
medewerkers van Slachtofferhulp Nederland en het
Schadefonds Geweldsmisdrijven, en ook organisaties van
buiten de strafrechtsketen, zoals verzekeraars, organisa-
ties van media en de Nederlandse en Amsterdamse Orde
van Advocaten werden gehoord. Verder vulden 43
slachtoffers een vragenlijst in. Elf van hen werden geïn-
terviewd. Hierbij wordt opgemerkt dat geen van de res-
pondenten representatief is voor de populaties waaruit
zij afkomstig zijn.

Bij de beantwoording van de eerste deelvraag wordt
vastgesteld dat er veel beleid en regelgeving is ontwikkeld
maar dat deze geen garantie bieden voor een volledige
bescherming van het privéleven van slachtoffers. Daar-
naast bieden de richtlijnen ruimte aan individuele
functionarissen voor een belangenafweging. Het hangt
daardoor deels af van de individuele ambtenaar, maar
ook van het type zaak of slachtoffer en de fase van het
strafproces, in hoeverre privacybescherming plaatsvindt.

Over de tweede deelvraag, de toepassing van het beleid
in de strafrechtspraktijk, geven vrijwel alle geïnterviewde
functionarissen aan globaal bekend te zijn met beleids-
richtlijnen en deze in principe ook te onderschrijven
maar zich hier in de praktijk niet of nauwelijks op te
baseren. De bevindingen laten zien dat het beleid wat
betreft het informeren van slachtoffers over de mogelijke
afscherming, niet altijd goed wordt nageleefd. Functio-
narissen bepalen zelf hoe zij het beleid vormgeven. Ook
worden slachtoffers, op sommige momenten zelfs letter-
lijk, vergeten.

De beantwoording van de derde deelvraag, over ervarin-
gen van slachtoffers met betrekking tot de bescherming

van hun persoonlijke levenssfeer, laat dan ook zien dat,
hoewel het grootste deel van hen vindt dat tijdens het
strafproces hun persoonlijke levenssfeer voldoende was
beschermd, er op belangrijke momenten dingen mis
kunnen gaan. Een deel van de slachtoffers heeft niet die
bescherming ontvangen die zij verwachtten, of die mo-
gelijk was.

De uitkomsten bij deelvraag vier, hoe gaan maatschap-
pelijke organisaties en bedrijven buiten de strafrechts-
pleging om met de privacy van slachtoffers en hun
naasten, laten zien dat deze organisaties en bedrijven
over het algemeen zorgvuldig lijken om te gaan met de
privacy van slachtoffers. De beleidslijnen die worden
gehanteerd spelen daarbij een rol en die varieert van
direct sturend tot een rol op de achtergrond.

In de slotbeschouwing merken de onderzoekers op dát
het inbreuk maken op de privacy van slachtoffers gedu-
rende het strafproces onvermijdelijk is, maar waar het
om gaat is dat er geen onnodige inbreuken worden ge-
maakt. Geconcludeerd wordt dat op papier het slachtof-
ferbeleid goed vorm heeft gekregen, ‘maar het lijkt soms
te verwateren op het moment dat het op praktische uit-
voering aankomt’. En, ‘Van een structurele bescherming
is niet altijd sprake. Derhalve moeten nog de nodige
stappen worden gezet voor Nederland kan voldoen aan
een correcte implementatie van de EU-richtlijn die
dwingt tot meer aandacht voor bescherming van de pri-
vacy van slachtoffers.’

De onderzoekers geven ook aan dat de antwoorden van
de respondenten in onderling verband en in combinatie
met de bestudering van de literatuur en de richtlijnen
een goed inzicht geven in de wensen, behoeften en erva-
ringen met privacy en privacybescherming van slachtof-
fers en hun naasten in de praktijk. Ik kan dat onderschrij-
ven, ook al door de veelvuldig opgenomen citaten van
de geïnterviewden. Voor degenen die beroepsmatig of
ambtshalve in het onderwerp geïnteresseerd zijn is het
rapport een aanrader.

Afrondend wordt opgemerkt dat naast het rapport bij
de brief van de minister nog twee bijlagen gepubliceerd
zijn. Het onderzoeksrapport: J.B.J. van der Leij, Privacyrecht
en slachtoffers. Een onderzoek naar de bescherming van de privacy
van het slachtoffer van straf bare feiten, WODC 2015. En een
synthese: Bas van der Leij & Marijke Malsch, De bescher-
ming van de privacy van het slachtoffer van straf bare feiten. De
synthese bevat een samenvatting en verbindt beide on-
derzoeken met elkaar (respectievelijk identifier 641049
en 641047).
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