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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

3658
Vragen van het lid Eerdmans (JA21) aan de Minister voor Rechtsbescherming
over het bericht dat een slachtoffer erin is geslaagd een hoger beroep af te
dwingen na een strafproces (ingezonden 20 juli 2022).
Mededeling van Minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen
10 augustus 2022).
Vraag 1
Bent u ermee bekend dat het een slachtoffer in een strafzaak voor het eerst is
gelukt een hoger beroep af te dwingen omdat zijn slachtofferrechten tijdens
het proces niet gewaarborgd werden door de rechter?1
Vraag 2
Deelt u de mening dat dit een hoopvolle doorbraak is met betrekking tot de
rechten van slachtoffers? Zo nee, waarom niet?
Vraag 3
Hoe beoordeelt u de houding van het Openbaar Ministerie (OM) dat, ondanks
de evidente schending van het slachtofferspreekrecht, weigerde in hoger
beroep te gaan met verwijzing naar de «grote mate van beleidsvrijheid» die
het OM geniet?
Vraag 4
Deelt u de opvatting dat beleidsvrijheid waarover het OM beschikt nooit
bedoeld is om aantoonbare fouten in het strafproces en de gevolgen daarvan
van tafel te vegen? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Deelt u de mening dat het OM standaard in beroep dient te gaan wanneer
slachtofferrechten tijdens het proces aantoonbaar en onomstotelijk geschonden zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid hiertoe een aanwijzing te
geven?
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Vraag 6
Zijn meer zaken bekend sinds de uitbreiding van het slachtofferspreekrecht
sinds juli 2016 waarin slachtoffers ten onrechte zijn beperkt in hun spreekrecht? Zo ja, hoeveel zaken betreft dit?
Vraag 7
Zijn in deze zaken door slachtoffers pogingen gedaan hoger beroep af te
dwingen? Zo ja, in hoeveel zaken en om welke redenen zijn deze pogingen
van de hand gewezen?
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Eerdmans (JA21),
van uw Kamer aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat
een slachtoffer erin is geslaagd een hoger beroep af te dwingen na een
strafproces (ingezonden 20 juli 2022) niet binnen de gebruikelijke termijn
kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is
ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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