
Op 8 november vond in samenwerking 
met het CPO in Utrecht het symposium 
‘De rol van het slachto�er in het straf-
recht’ plaats. Onder leiding van dagvoor-
zitter mw. mr. Tamara Buruma volgden 
vier bijzondere lezingen van achtereen-
volgens Richard Korver, Theo de Roos, 
Bart Stapert en Tanja Pastoor. Hierna was 
er een paneldiscussie tussen de vier spre-
kers waarbij ook het publiek een bijdrage 
leverde. Een publiek met zowel professio-
nals werkzaam in o.a. het strafrecht, de 
wetenschap, herstelrecht en slachto�er-
hulp als ook nabestaanden van slachtof-
fers.
 

Richard Korver lichtte toe dat het straf-
recht emancipeert doordat het niet 
langer alleen om verdachte draait. Het 
slachto�er neemt een steeds belangrij-
ker positie in, maar deze rol zou verder 
uitgebreid mogen worden, bv door het 
slachto�er als aparte procespartij te zien.
 

Theo de Roos nuanceerde dit standpunt, 
door aan te stippen dat er obstakels zijn 
binnen het strafrecht waar rekening mee 
gehouden dient te worden. Zo is het 
maar de vraag of het slachto�er wel 
slachto�er is van de verdachte die 
terecht staat en is er ook sprake van valse 
aangiften.
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Hierna volgde een re�ectie op ons straf-
recht door Bart Stapert, thans in oplei-
ding tot raadsheer en sprekend vanuit 
zijn achtergrond als strafrechtadvocaat 
en naar eigen zeggen tevens nabe-
staande van de moord op collega Derk 
Wiersum. Bart belichtte de verschillen 
tussen het systeem in de VS en in NL en 
de gevolgen die dit heeft voor de positie 
van slachto�ers.
 

Tanja Pastoor beaamde na de vorige 
sprekers dat de wijze waarop slachto�ers 
bejegend worden binnen het rechtssy-
steem veel impact heeft. Zij riep op om 
begrip te hebben voor elkaars positie 
binnen het strafrecht, omdat deze com-
plexer kan zijn dan het zich soms laat 
aanzien. Het wisselen van rol kan hierbij 
helpend zijn.

 
Al met al een mooie en inspirerende 
middag!

MENS EN STRAFRECHT


	Symposium1-min
	Symposium2-min

