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Hoe spreekrecht
leidt tot 'rotte vis'

TJALLING VAN DER GCOT

5 l-rwaaroere srem sracnloï-

J ter kopte cie LC donder-

Lfl :i : ilï: 'Ï:ïi,ËiltJ; Ji
op het invoeren van een onbeperkt
spreekrecht voor slachtoffers van
ernstige misdrij,7s6. Ais advocaai
van - louter - verdachten voel ik mii
geroepen dit ogenschiinlijk sirmpa-
thieke wetsvoorstel te relatir,eren.

Hct_ spreekrecht an sich sLcal cD
gespannen voet met het beginsej dat
eike verriachte voor onschulciie
wordt gehouden totdat de onafhanl
kelijke rechter anders heeft geoor-
deeld" Want is de verdachte *el de
dader? Ofheeft de aangever de rollen
in zijn aangifte nlet orngedraaid en
is de aangever zelf ciader? Het is zui-
verder om te spreken over aangevers
of spreekgerechtlgden. De rechter
stelÍ pas rn zijn vonnis vast of <ie aan-
gever ook slachtoffer is.

Tot dusver mag de spreekgerech-
tigde in de zittingszaal verkjaren
over de gevolgen aie het strafbare
feit heeft gehaC. in het wetsvoorstel
echter is het spreekrecht ontreperkt.
In het artikei wordt ter illustratie een
woordrroerder van Slachtcfferhulp,
Nederland geciteerd: 'Je nrag de vei-
dachte zelfs uitmaken voor rotte vis,.
Dergelijke emotionele uitlatingen
van een spreekgerechtigde zullen
niet bíjdragen aan een waardig pro-
ces.

Spreekgerechtigden mogen zich
straks ook uitlaten over het bewijs
en de strafmaat. Zonder geschoold te
ziin in het strafrecht bemoeien zii
zich aidus met de taak van de straf-

rechter. Het risico bestaat dat'slacht-
offers' zich niet gehoord voelen ais
de rechter het standpunt van deze
'slachtoffers' in zijn vonnis niet
overneemt. De kans daarop is aan-
zieniijk, nu'slachtoffers' emotioneel
bij de zaak betrokken ziln terwijl de
rechter een zakelijke beslissing
neemt.

Daar komt bij ciat de strafzaak
draait om de t iaag oi de verdachte
dader is. De verdachte is dus de spil
,,vaar het proces om draait. De ver-
dachte heeft ai een cpponent in de
persoon van de officier rian justitie
die de gevoelens van de samenleving
vertolkt. Deze heeft voorafgaanà
aan de terechtzitting met het,slachï-
offer' gesproken en is dus in staat
om de gevoelens die bij het slachtof-
fer leven, ook op het gebied van het
bewijs en de strafmaat, met een za-
keliike irertaalslag aan de rechter
over te brengen.

OPINIE

Dat slachtoffers van ernstige.misdrijven onbeperkt spreek-
recht krijgen, i: oggrrschijn-liik tyTparhiek. Màar É-i;;6i "
om enige relativering en nuàncóridg.

wees de Raad van State in zijn nega-
tieve.advies bij het wetsvoorstel óp
het risico dat deze situatie 'kan lei
den tot escalaLie en verruwing van
het strafproces'.

, Ais de spreekgerechtigde ver-
klaart over de bewijsvoering, heeft
een verdachte het recht om in de ge-
legenheid te nrorden gesteld dóe
verklaring te betwisten. Zo kan de
verdediging vragen de spreekge-
rechtigde ais getuige te horen. Ik
voorzie dat straks vaak een spreek-
gerechtigde na het afleggen van zljn
verklaring ter zitting ongev;ild àe
pet van getuige krijgt opgezet. De ge-
tuige kan worden ondervraagd dór
de _t'erdediging. Op zo'n openbaar
verhoor met al zijn gevoeligheden
zit een spreekgerechtigde niet te
wachten.

AIs strafrechtadvocaat
roepsmatig altijd aan de z

verdachte. Dat neemt n.e
Meï, ,ie niei.iwe uret geeÍï epn or:g ert i:r.,

spreekgerechtigcie ook zijn visie op ,aí ,,. ,.. ,

het bewijs en rie straf. De s_vmboli ii.:: :
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lan een ongeiimiteerde uitirreicij:t:
van het spreekrecht. Een slachtoffe: _-
zou zlch - zoals nu * moeten beper- 
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ken tot de gevolgen die het strafbare
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