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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van minimumnormen voor de rechten en de bescherming van slachtoffers 
van misdrijven en voor slachtofferhulp
(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0275),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 82, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0127/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol (nr. 2) betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door … 
parlement, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

– gezien de artikelen 55 en 37 van zijn Reglement,

– gezien het gezamenlijk overleg van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
overeenkomstig artikel 51 van het Reglement (A7-0000/2012),

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In zijn resolutie van 10 juni 2011 
over een Routekaart ter versterking van 
de rechten en de bescherming van 
slachtoffers, met name in strafrechtelijke 
procedures, heeft de Raad gesteld dat er 
op Unieniveau maatregelen moeten 
worden genomen ter uitbreiding van de 
rechten van, steun aan een bescherming 
van de slachtoffers van misdrijven. Met 
dat doel en overeenkomstig die resolutie 
beoogt onderhavige richtlijn herziening 
en aanvulling van de beginselen die zijn 
uiteengezet in kaderbesluit 2001/220/JBZ 
en het boeken van vooruitgang van 
betekenis in het niveau van 
slachtofferbescherming in de hele Unie, 
met name in het kader van 
strafprocedures.
____________________

1 PB L 82 van 22.3.2001, blz. 1.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Deze richtlijn is één van de 
wetgevende maatregelen ter uitbreiding 
van de rechten van slachtoffers in de 
Unie. Bij de tenuitvoerlegging van 
onderhavige richtlijn moeten de lidstaten 
rekening houden met richtlijn 
2011/99/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 december 2011 



PR\889760NL.doc 7/68 PE480.616v01-00

NL

betreffende het Europees 
beschermingsbevel en met verordening 
(EU) nr…/2012 [betreffende onderlinge 
erkenning van beschermingsmaatregelen 
in civiele zaken]*.
_____________________

1 PB L 388 van 21.12.11, blz. 2.
* PB-nummer, datum en PB-referentie.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Op 7 april 2011 heeft de Raad van 
Europa    het Verdrag inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen 
vrouwen en huiselijk geweld 
aangenomen, waarin strenge normen 
worden bepaald inzake het voorkomen 
van geweld op grond van geslacht , de 
bescherming van en bijstand aan 
slachtoffers van dit soort geweld en de 
vervolging van hen die dit soort geweld 
plegen. 

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) In het door de Europese Raad  
aangenomen Europees pact voor 
gelijkheid van de geslachten voor de 
periode 2011-20201 worden de 
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toezeggingen bevestigd die de Unie heeft 
gedaan over overbrugging van de kloof 
tussen mannen en vrouwen op het gebied 
van werkgelegenheid, onderwijs en 
sociale bescherming, bevordering van een 
beter evenwicht tussen werken en leven 
voor mannen en vrouwen, en ter 
bestrijding van alle vormen van geweld 
tegen vrouwen.
__________________
1. Bijlage bij de Conclusies van de Raad van 
7 maart 2011 (7166/11).

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Een misdrijf is enerzijds een vergrijp 
tegen de samenleving en vormt anderzijds 
een schending van de individuele rechten 
van het slachtoffer. Slachtoffers moeten als 
zodanig worden erkend en op een 
respectvolle, tactvolle en professionele 
manier worden behandeld in alle contacten 
met overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht, waarbij rekening wordt 
gehouden met hun persoonlijke situatie en 
onmiddellijke behoeften, leeftijd, geslacht, 
handicap en maturiteit, en hun 
lichamelijke, geestelijke en morele 
integriteit volledig wordt geëerbiedigd. Zij 
moeten worden beschermd tegen 
secundaire en herhaalde victimisatie en 
intimidatie, passende hulp krijgen om hun 
herstel te bevorderen en voldoende toegang 
krijgen tot de rechter. 

(5) Een misdrijf is enerzijds een vergrijp 
tegen de samenleving en vormt anderzijds 
een schending van de individuele rechten 
van het slachtoffer. Slachtoffers moeten als 
zodanig worden erkend en op een 
respectvolle, tactvolle en professionele 
manier worden behandeld in alle contacten 
met bevoegde overheidsinstanties, diensten 
voor slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht, waarbij rekening wordt 
gehouden met hun persoonlijke situatie en 
onmiddellijke behoeften, leeftijd, geslacht, 
handicap en maturiteit, en hun 
lichamelijke, geestelijke en morele 
integriteit volledig wordt geëerbiedigd. Zij 
moeten worden beschermd tegen 
secundaire en herhaalde victimisatie en 
intimidatie, passende hulp krijgen om hun 
herstel te bevorderen en daadwerkelijk
toegang krijgen tot de rechter.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7)In deze richtlijn worden de grondrechten 
en de in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie erkende beginselen 
in acht genomen. Deze richtlijn wil met 
name het recht op waardigheid, leven, 
lichamelijke en geestelijke integriteit, 
privéleven en familie- en gezinsleven, het 
recht op eigendom, de rechten van het 
kind, van ouderen en van personen met een 
handicap, en het recht op een eerlijk proces 
bevorderen.

(7) In deze richtlijn worden de 
grondrechten en de in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
erkende beginselen in acht genomen. Deze 
richtlijn wil met name het recht 
op waardigheid, leven, lichamelijke en 
geestelijke integriteit, het recht niet 
gediscrimineerd te worden, het recht op de 
eerbiediging van het privéleven en familie-
en gezinsleven, het recht op eigendom, de 
rechten van het kind, van ouderen en van 
personen met een handicap, en het recht op 
een eerlijk proces bevorderen.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een persoon moet als slachtoffer 
worden beschouwd ongeacht of de dader 
geïdentificeerd, opgepakt, vervolgd of 
veroordeeld is en ongeacht of er tussen de 
dader en het slachtoffer familiebanden 
bestaan. De familieleden van een 
slachtoffer lijden ook schade door het 
misdrijf, in het bijzonder de familieleden 
van een overleden slachtoffer, die een 
rechtmatig belang hebben in de 
strafprocedure. Die indirecte slachtoffers 
moeten daarom ook kunnen profiteren van 

(9) Een persoon moet als slachtoffer 
worden beschouwd ongeacht of de dader 
geïdentificeerd, opgepakt, vervolgd of 
veroordeeld is en ongeacht of er tussen de 
dader en het slachtoffer familiebanden 
bestaan. De familieleden van een 
slachtoffer lijden ook schade door het 
misdrijf, in het bijzonder de familieleden 
van een overleden slachtoffer, die een 
rechtmatig belang hebben in de 
strafprocedure. Die indirecte slachtoffers 
moeten daarom ook kunnen profiteren van 
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de door deze richtlijn geboden 
bescherming. Het slachtoffer heeft 
passende hulp en bijstand nodig, zelfs nog 
vóór het misdrijf is aangegeven. Die hulp 
kan van cruciaal belang zijn voor het 
herstel van het slachtoffer en voor zijn 
beslissing om het misdrijf al dan niet aan te 
geven. 

de door deze richtlijn geboden 
bescherming. Het slachtoffer heeft 
passende hulp en bijstand nodig, zelfs nog 
vóór het misdrijf is aangegeven. Die hulp 
kan van cruciaal belang zijn voor het 
herstel van het slachtoffer en voor zijn 
beslissing om het misdrijf al dan niet aan te 
geven. Maatregelen met betrekking tot dit 
soort steun en bijstand moeten, zo nodig, 
man- of vrouwspecifiek zijn.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Slachtofferschap dat niet 
rechtstreeks voortvloeit uit een misdrijf, 
maar uit de reactie van instelklingen en 
individuen op het slachtoffer, eveneens 
bekend als secundair slachtofferschap, 
dient te worden voorkomen door 
dienstverlening aan slachtoffers waardoor 
wordt aangetoond dat de benadering voor 
hun gebruikers van betekenis is. In deze 
diensten moet de geslachtsdynamiek en de 
gevolgen van specifieke vormen van geweld 
worden erkend en er moet te werk worden 
gegaan in een kader van gelijkheid van 
mannen en vrouwen, en van 
mensenrechten .

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt d sleutelrol erkend die diensten ter ondersteuning van slachtoffers 
spelen door ervoor te zorgen dat de slachtoffers niet worden blootgesteld aan secundair 
slachtofferschap. Hiertoe wordt de lidstaten aangeraden erop toe te zien dat ondersteunende 
diensten de gevolgen van blootstelling aan geweld en de duur van het herstelproces erkennen 
en slachtoffers zodanig behandelen dat secundair slachtofferschap wordt voorkomen. In het 
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amendement klinken soortgelijke bepalingen uit de Verklaring inzake de uitbanning van 
geweld tegen vrouwen door.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Hoewel het uiteindelijke doel moet 
zijn te voorkomen dat er schade wordt 
aangericht, kan er veel worden gedaan 
om handicaps en gebrekkige gezondheid 
ten gevolge van deze schade tot een 
minimum te beperken, ondanks optimale 
maatregelen ter voorkoming van het 
ontstaan ervan. Het is daarom een 
wezenlijk deel van iedere reactie op al dan 
niet opzettelijk toegebrachte schade dat 
aan de slachtoffers hoogwaardige steun 
en verzorging worden aangeboden. Door 
adequate dienstverlening aan slachtoffers 
van niet-dodelijke verwondingen kunnen 
toekomstige sterfgevallen worden 
voorkomen, kan het aantal korte- en 
langetermijnhandicaps worden beperkt, 
en kunnen de slachtoffers worden 
geholpen de gevolgen aan te pakken die 
de schade heeft voor hun leven. In dit 
verband is het recht van slachtoffers op 
toegang tot geneeskundige nooddiensten 
onvoldoende en revalidatie op lange 
termijn en toegang tot diensten zoals 
herstelzorg en plastische chirurgie moet 
volledig worden erkend.

Or. en

Motivering
Tijdige beschikbaarheid  van gezondheidszorg is van wezenlijk belang onmiddellijk nadat het 
geweld is gepleegd, maar herstel op lange termijn en de voorkoming van verder geweld 
kunnen uitsluitend worden gewaarborgd via beschikbaarheid van gespecialiseerde steun- en 
zorgdiensten voor slachtoffers.
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quater) Het verband tussen geweld 
tussen personen, ongelijkheid en 
mensenrechten  krijgt steeds meer aandacht 
in wetgeving, onderzoek en praktijk. De 
schade die slachtoffers ondervinden als 
gevolg van misdrijven en machtsmisbruik 
moet naar behoren worden erkend, daar 
deze slachtoffers emotioneel, fysiek, 
financieel of maatschappelijk afhankelijk 
zijn van de dader. 

Or. en

Motivering

Ongelijkheid kan een onderliggende oorzaak van slachtofferschap zijn, die op haar beurt 
schending van de mensenrechten  vormt, waardoor het probleem midden in het strijdperk van 
de grondrechten komt te staan. Via dit amendement wordt bijzondere aandacht geschonken 
aan slachtoffers die een emotionele, financiële of andere band hebben met de dader, en er wordt 
aangedrongen op erkenning van hun specifieke behoeften op het gebied van herstel en revalidatie.
Dit amendement maakt gebruik van de jurisprudentie van CEDAW (Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen).

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De informatie die wordt verstrekt, 
moet voldoende gedetailleerd zijn om 
ervoor te zorgen dat het slachtoffer op een 
respectvolle manier wordt behandeld en 
een geïnformeerde beslissing kan nemen 
over zijn deelname aan de procedure en de 
uitoefening van zijn rechten. Hiervoor is 
het van zeer groot belang dat het 
slachtoffer informatie krijgt over de stand 
en de vooruitgang van de procedure. Dit 

(10) De informatie die wordt verstrekt, 
moet voldoende gedetailleerd zijn om 
ervoor te zorgen dat het slachtoffer op een 
respectvolle manier wordt behandeld en 
een geïnformeerde beslissing kan nemen 
over zijn deelname aan de procedure en de 
uitoefening van zijn rechten. Hiervoor is 
het van zeer groot belang dat het 
slachtoffer informatie krijgt over de stand 
en de vooruitgang van de procedure. Dit 
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geldt ook voor informatie op grond 
waarvan een slachtoffer kan beslissen of 
hij beroep aantekent tegen een beslissing 
tot niet-vervolging.

geldt ook voor informatie op grond 
waarvan een slachtoffer kan beslissen of 
hij beroep aantekent tegen een beslissing 
tot niet-vervolging. Als er gegevens 
worden verstrekt over vrijlating van de 
dader, moet, zo nodig via diensten voor 
slachtofferhulp, daadwerkelijk steun en 
bijstand worden geboden aan de 
slachtoffers en de leden van hun gezin, 
om het gevaar van secundair 
slachtofferschap zo gering mogelijk te 
houden en de slachtoffers te helpen om te 
gaan met de geestelijk druk die deze 
informatie teweeg brengt.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp en diensten voor 
herstelrecht moeten informatie via zoveel 
mogelijk kanalen verstrekken op een wijze 
die het slachtoffer verstaat. Tevens moet 
worden gegarandeerd dat het slachtoffer in 
de loop van de procedure kan worden 
verstaan. In dit verband moet rekening 
worden gehouden met de kennis van het 
slachtoffer van de taal waarin informatie 
wordt verstrekt, met zijn leeftijd, 
maturiteit, intellectuele en emotionele 
vermogens, geletterdheid en geestelijke of 
lichamelijke handicap (bijvoorbeeld 
visueel of auditief). In de loop van de 
strafprocedure moet ook rekening worden 
gehouden met het vermogen van het 
slachtoffer om informatie mee te delen.

(11) Bevoegde overheidsinstanties, 
diensten voor slachtofferhulp en diensten 
voor herstelrecht moeten informatie via 
zoveel mogelijk kanalen verstrekken op 
een wijze die het slachtoffer verstaat. 
Tevens moet worden gegarandeerd dat het 
slachtoffer in de loop van de procedure kan 
worden verstaan. In dit verband moet 
rekening worden gehouden met de kennis 
van het slachtoffer van de taal waarin 
informatie wordt verstrekt, met zijn 
leeftijd, maturiteit, intellectuele en 
emotionele vermogens, geletterdheid en 
geestelijke of lichamelijke handicap 
(bijvoorbeeld visueel of auditief). In de 
loop van de strafprocedure moet ook 
rekening worden gehouden met het 
vermogen van het slachtoffer om 
informatie mee te delen.

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Gerechtigheid kan niet geschieden als 
het slachtoffer niet de kans krijgt om de 
omstandigheden van het misdrijf uit te 
leggen en bewijselementen aan te dragen 
op een manier die voor de bevoegde 
autoriteiten verstaanbaar is. Voorts is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat het 
slachtoffer op een respectvolle manier 
wordt behandeld en dat hij zijn rechten kan 
uitoefenen. Daarom moet het slachtoffer 
altijd kosteloos door een tolk worden 
bijgestaan tijdens ondervragingen en 
wanneer hij deelneemt aan een zitting van 
het gerecht. Voor andere aspecten van de 
strafprocedure kan het antwoord op de 
vraag of vertolking en vertaling nodig zijn, 
variëren naar gelang van het onderwerp, de 
status van het slachtoffer, zijn 
betrokkenheid in de procedure en zijn 
specifieke rechten. In die andere gevallen 
moet er slechts voor vertolking en 
vertaling worden gezorgd voor zover het 
slachtoffer dit nodig heeft om zijn rechten 
te kunnen uitoefenen.

(12) Gerechtigheid kan niet geschieden als 
het slachtoffer niet de kans krijgt om de 
omstandigheden van het misdrijf uit te 
leggen en bewijselementen aan te dragen 
op een manier die voor de bevoegde 
autoriteiten verstaanbaar is. Voorts is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat het 
slachtoffer op een respectvolle manier 
wordt behandeld en dat hij zijn rechten kan 
uitoefenen. Daarom moet het slachtoffer 
altijd kosteloos door een tolk worden 
bijgestaan tijdens ondervragingen en 
wanneer hij deelneemt aan een zitting van 
het gerecht. Voor andere aspecten van de 
strafprocedure kan het antwoord op de 
vraag of vertolking en vertaling nodig zijn, 
variëren naar gelang van het onderwerp, de 
status van het slachtoffer, zijn 
betrokkenheid in de procedure en zijn 
specifieke rechten. In die andere gevallen 
moet slechts voor vertolking en vertaling 
worden gezorgd voor zover het slachtoffer 
dit nodig heeft om zijn rechten te kunnen 
uitoefenen. Vertolking en vertaling uit 
hoofde van onderhavige richtlijn moet 
worden aangeboden in een van de talen 
die door de slachtoffers worden gesproken 
en begrepen om hen in staat te stellen ten 
volle gebruik te maken van hun rechten.

Or. en

Motivering
De taal waarin en de manier waarop instanties met slachtoffers communiceren is van 
wezenlijk belang om bangmakerij en respectloze behandeling te voorkomen.  Dit kan leiden 
tot verslechtering van de situatie van de slachtoffers en de juridische procedure kan er 
ingewikkelder door worden. Het slachtoffer mag geen schuldgevoel ontwikkelen omwille van 
zijn eigen drama. Communicatie en vertaling naar een taal die het slachtoffer probleemloos 
begrijpt moeten worden gewaarborgd.
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Vanaf het ogenblik waarop het 
misdrijf is gepleegd, tijdens de gehele duur 
van de strafprocedure en ook na de 
strafprocedure heeft het slachtoffer recht 
op hulp van gouvernementele of niet-
gouvernementele organisaties, als hij 
daaraan behoefte heeft. Die hulp moet 
zonder buitensporige formaliteiten op 
verschillende manieren worden verleend en 
moet voldoende geografisch gespreid 
worden aangeboden opdat alle slachtoffers 
er een beroep op kunnen doen. Vanwege 
de specifieke kenmerken van het misdrijf 
zullen bepaalde groepen slachtoffers, zoals 
slachtoffers van seksueel geweld, 
slachtoffers van haatmisdrijven op grond
van bijvoorbeeld geslacht of ras, of 
slachtoffers van terrorisme, wellicht 
gespecialiseerde hulp nodig hebben.

(13) Vanaf het ogenblik waarop het 
misdrijf is gepleegd, tijdens de gehele duur 
van de strafprocedure en ook na de 
strafprocedure heeft het slachtoffer recht 
op hulp van gouvernementele of niet-
gouvernementele organisaties, als hij 
daaraan behoefte heeft. Die hulp moet 
zonder buitensporige formaliteiten op 
verschillende manieren worden verleend en 
moet voldoende geografisch gespreid 
worden aangeboden opdat alle slachtoffers 
er een beroep op kunnen doen. Vanwege 
de specifieke kenmerken van het misdrijf 
zullen bepaalde groepen slachtoffers, zoals 
slachtoffers van seksueel geweld, 
slachtoffers van haatmisdrijven op grond 
van bijvoorbeeld geslacht of ras, of 
slachtoffers van terrorisme, wellicht 
gespecialiseerde hulp nodig hebben. De 
lidstaten moeten de middelen ter 
beschikking stellen die nodig zijn om de 
slachtoffers te steunen, bij te staan en te 
beschermen. 

Or. en

Motivering

Via dit amendement wordt de lidstaten in overweging gegevens proactief deel te nemen aan 
het opzetten en aanbieden van de middelen die noodzakelijk zijn voor de diensten voor 
slachtofferhulp.  In het Verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding 
van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld wordt bepaald dat financiering van de 
nationale slachtofferhulpdiensten één van de methoden is om de tenuitvoerlegging  van de 
rechten van slachtoffers te steunen.  
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Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Sommige slachtoffers zijn in de loop 
van de strafprocedure bijzonder kwetsbaar 
voor secundaire en herhaalde victimisatie 
en voor intimidatie door de dader of zijn 
medeplichtigen. Die kwetsbaarheid hangt 
vaak samen met de persoonlijke 
kenmerken van het slachtoffer, het soort 
misdrijf en de aard van het misdrijf. 
Daarom worden bepaalde slachtoffers, 
zoals kinderen, personen met een handicap, 
slachtoffers van seksueel geweld en 
slachtoffers van mensenhandel, in het 
algemeen kwetsbaar geacht voor verdere 
victimisatie en worden er voor hen 
bijzondere beschermingsmaatregelen 
genomen. Slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld omdat de 
grondrechten van de verdachte in het 
gedrang dreigen te komen of wanneer het 
slachtoffer dat wenst, moet de toepassing 
van die beschermingsmaatregelen worden 
beperkt. Voor slachtoffers van 
mensenhandel en slachtoffers van 
kindermisbruik, seksuele uitbuiting en 
kinderpornografie is in afzonderlijke 
instrumenten die aangenomen of in 
onderhandeling zijn, reeds voorzien in 
specifieke en meer gedetailleerde 
beschermingsmaatregelen en daarom 
voorziet deze richtlijn voor hen niet in 
specifieke maatregelen.

(17) Sommige slachtoffers zijn in de loop 
van de strafprocedure bijzonder kwetsbaar 
voor secundaire en herhaalde victimisatie 
en voor intimidatie door de dader of zijn 
medeplichtigen en hebben daardoor 
bijzondere behoeften. Die kwetsbaarheid 
hangt vaak samen met de persoonlijke 
kenmerken van het slachtoffer, het soort 
misdrijf en de aard van het misdrijf. 
Daarom worden bepaalde slachtoffers, 
zoals kinderen, personen met een handicap, 
slachtoffers van seksueel geweld, 
slachtoffers van geweld op grond van 
geslacht, slachtoffers van geweld in 
hechte relaties, slachtoffers van 
terrorisme en georganiseerde misdaad, en 
slachtoffers van mensenhandel, in het 
algemeen kwetsbaar geacht voor verdere 
victimisatie en worden er voor hen 
bijzondere beschermingsmaatregelen 
genomen. Slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld omdat de 
grondrechten van de verdachte in het 
gedrang dreigen te komen of wanneer het 
slachtoffer dat wenst, moet de toepassing 
van die beschermingsmaatregelen worden 
beperkt. Voor slachtoffers van 
mensenhandel en slachtoffers van 
kindermisbruik, seksuele uitbuiting en 
kinderpornografie is in afzonderlijke 
instrumenten die aangenomen of in 
onderhandeling zijn, reeds voorzien in 
specifieke en meer gedetailleerde 
beschermingsmaatregelen en daarom 
voorziet deze richtlijn voor hen niet in 
specifieke maatregelen.

Or. en
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Motivering

Slachtoffers beschrijven als kwetsbaar wordt ongewild discriminerend geacht, omdat deze 
terminologie ervan uitgaat dat de persoonlijke kenmerken van de slachtoffers vóór de 
misdaad de enige norm zijn om hen te beschrijven. In dit amendement wordt dan ook de term 
“slachtoffers met bijzondere behoeften” ingevoerd die voorts in de hele richtlijn wordt 
gebruikt. Aanvullende amendementen vergen positief optreden om ervoor te zorgen dat 
steunmaatregelen specifiek zijn ingesteld op en rekening houden met de behoeften van 
slachtoffers met specifieke behoeften.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Met discriminatie op grond van 
geslacht wordt op grond van zijn of haar 
geslacht tegen iemand gerichte 
discriminatie bedoeld. Het is een vorm 
van geweld waarvan vrouwen in 
buitensporige mate het slachtoffer zijn en 
die verband kan hebben maar niet beperkt 
blijft tot gevallen van geweld in hechte 
relaties, seksueel geweld (o.m. aanranding 
en seksuele pesterij), handel in prostituees 
en slavernij, geweld in intieme relaties en 
andere schadelijke praktijken zoals 
gedwongen huwelijken en verminking van 
geslachtsdelen van vrouwen. Aanvallen 
op homo's en transseksuelen zijn 
eveneens omschreven als vormen van 
geweld op grond van geslacht. Uit  studies 
blijkt dat eenvijfde tot eenvierde van alle 
vrouwen ten minste eenmaal in hun 
volwassen leven te maken heeft gehad met 
fysiek geweld en dat meer dan eentiende 
het slachtoffer is geweest van seksueel 
geweld; Het is daarom van wezenlijk 
belang alle vormen van geweld op grond 
van geslacht strafbaar te stellen en ervoor 
te zorgen dat er voor de slachtoffers 
specifieke preventie- en 
beschermingsmaatregelen en 
rechtsmiddelen bestaan.
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Or. en

Motivering

In het amendement wordt benadrukt dat geweld op grond van geslacht anders is dan andere 
soorten geweld omdat het geslacht van het slachtoffer de voornaamste reden voor de 
gewelddadigheden is. Geweld op grond van geslacht verwijst, met andere woorden, naar leed 
dat iemand wordt berokkend wegens verschillen die worden gevoeld tussen het slachtoffer en 
de dader. Er zij gewezen op de definitie van geweld op grond van geslacht die in het 
amendement wordt gehanteerd en die ook aanranding en pesterij omvat.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) Geweld in hechte relaties is een 
ernstig en veelal verborgen 
maatschappelijk probleem dat geweld 
omvat dat door huwelijkspartners of 
voormalige huwelijkspartners of andere 
familieleden wordt gepleegd. Dit soort 
geweld wordt grotendeels in de 
onmiddellijke maatschappelijke omgeving 
gepleegd en de slachtoffers zijn meestal 
vrouwen. Dergelijk geweld kan 
lichamelijk of geestelijk geweld omvatten, 
maar eveneens seksueel en zelfs 
economisch misbruik, met als gevolg 
discriminatie en schending van de 
fundamentele vrijheden van de 
slachtoffers, die derhalve behoefte hebben 
aan specifieke beschermingsmaatregelen. 

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft een alomvattende definitie van geweld in hechte relaties en geldt voor 
alle soorten geweld, met inbegrip van geestelijk en economisch geweld, en erkent dat het 
geweld door kan gaan nadat een relatie beëindigd is waardoor het niet nodig is aan te tonen 
dat er biologische en wettelijke familiebanden bestaan, of dat slachtoffer en dader bij elkaar 
wonen.
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17quater) Slachtoffers van terrorisme 
zijn door de bijzondere aard van het 
misdrijf bijzonder kwetsbaar. Zij worden 
bang gemaakt, vijandig bejegend en 
bedreigd met vergelding door leden van de 
gemeenschappen die in verband worden 
gebracht met de daders. Slachtoffers van 
terrorisme moeten derhalve vanuit de 
maatschappij specifieke hulp en 
erkenning ontvangen en worden 
beschermd tegen haat en angst. De 
Commissie en de lidstaten moeten 
overwegen specifieke wetgeving aan te 
nemen inzake slachtoffers van terrorisme 
om hun openbare aard te erkennen, en 
nauwkeuriger bepalingen op te nemen die 
zorgen voor adequate bescherming en 
steun, erkenning onder andere rechten, 
noodhulp op lange termijn, alomvattende 
compensatie, bescherming van het 
persoonlijke en familieleven en van 
waardigheid en veiligheid, het recht op 
kennis van de waarheid en het recht op 
herinnering.

Or. en

Motivering

Het recht op kennis van de waarheid is gebaseerd op de aanspraak die slachtoffers kunnen 
maken op volledige kennis van de feiten waaruit hun slachtofferschap is voortgekomen, van 
de mensen die erbij betrokken waren en van de omstandigheden waardoor deze zich hebben 
laten leiden. Zij hebben recht op de waarheid omtrent de omstandigheden waarin de 
geweldpleging is begaan en over het lot van eventueel overleden of verdwenen slachtoffers.
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17quinquies) Slachtoffers van terrorisme 
en van georganiseerde misdaad  moeten 
specifieke steun ontvangen daar de 
schending van de rechten van één 
persoon in dit verband eveneens een 
schending betekent van de rechten van de 
maatschappij als geheel. Dientengevolge 
moet een recht van individuele aard op 
specifieke wijze worden beschermd daar 
het van invloed is op collectie rechten.

Or. en

Motivering

Terrorisme en georganiseerde misdaad  richten zich op specifieke slachtoffers alsook op 
familieleden, vrienden en  veroorzaken bij de slachtoffers bijkomende schade. Terrorisme kan 
worden omschreven als door individuen, groepen of door overheden gesteunde personen uit 
politieke overwegingen gepleegd geweld, dat bedoeld is om bij een bevolking een gevoel van 
angst te bewerkstelligen om het beleid te beïnvloeden of het gedrag te veranderen. Terrorisme 
is specifiek opgezet met het oog op de psychische gevolgen om angst in te boezemen en aldus 
een “doelgroep” bang te maken die o.m. kan bestaan uit etnische of godsdienstige groepen, 
een heel land, een regering of de publieke opinie .

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd. Dit kan alleen worden 
vastgesteld aan de hand van een 
individuele beoordeling, die zo snel 
mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 
beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd en specifieke 
behoeften hebben. Dit kan alleen worden 
vastgesteld aan de hand van een 
individuele beoordeling, die zo snel 
mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 
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Bij die beoordeling moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met leeftijd, 
geslacht en geslachtsidentiteit, etnische 
afkomst, ras, religieuze overtuiging, 
seksuele voorkeur, gezondheidstoestand, 
handicap, communicatiemoeilijkheden, 
verhouding tot of afhankelijkheid van de 
verdachte, eerdere ervaring met misdrijven, 
het soort misdrijf of de aard van het 
misdrijf, bijvoorbeeld georganiseerde 
criminaliteit, terrorisme of haatmisdrijven, 
alsook, in voorkomend geval, met het feit 
dat het slachtoffer een buitenlander is. Aan 
de beoordeling van slachtoffers van 
terrorisme moet bijzondere aandacht 
worden besteed, omdat terreurdaden zeer 
uiteenlopend zijn en gaan van 
massaterrorisme tot gericht terrorisme 
tegen bepaalde personen.

beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 
Bij die beoordeling moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met leeftijd, 
geslacht en geslachtsidentiteit, etnische 
afkomst, ras, religieuze overtuiging, 
seksuele voorkeur, gezondheidstoestand, 
handicap, communicatiemoeilijkheden, 
verhouding tot of afhankelijkheid van de 
verdachte, eerdere ervaring met misdrijven, 
het soort misdrijf of de aard van het 
misdrijf, bijvoorbeeld georganiseerde 
criminaliteit, terrorisme of haatmisdrijven, 
alsook, in voorkomend geval, met het feit 
dat het slachtoffer een buitenlander is. Aan 
de beoordeling van slachtoffers van 
terrorisme moet bijzondere aandacht 
worden besteed, omdat terreurdaden zeer 
uiteenlopend zijn en gaan van 
massaterrorisme tot gericht terrorisme 
tegen bepaalde personen.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Voor slachtoffers die als kwetsbaar 
zijn geïdentificeerd, moeten de nodige 
maatregelen worden getroffen om hen in 
de loop van de strafprocedure te 
beschermen. Op basis van de individuele 
beoordeling moet in overleg met het 
slachtoffer en overeenkomstig de regels 
inzake de beoordelingvrijheid van de 
rechter worden bepaald welke maatregelen 
precies worden genomen. De bezorgdheid 
en de angsten van het slachtoffer in 
verband met de procedure moeten een 
belangrijke factor zijn bij het 
beantwoorden van de vraag of hij 
bijzondere maatregelen nodig heeft.

(19) Voor slachtoffers van wie is 
vastgesteld dat zij specifieke behoeften 
hebben, moeten de nodige maatregelen 
worden getroffen om hen in de loop van de 
strafprocedure te beschermen. Op basis van 
de individuele beoordeling moet in overleg 
met het slachtoffer en overeenkomstig de 
regels inzake de beoordelingvrijheid van de 
rechter worden bepaald welke maatregelen 
precies worden genomen. De bezorgdheid 
en de angsten van het slachtoffer in 
verband met de procedure moeten een 
belangrijke factor zijn bij het 
beantwoorden van de vraag of hij 
bijzondere maatregelen nodig heeft.
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Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22bis) Zo nodig moedigen de lidstaten, 
terwijl zij het beginsel van vrijheid van 
meningsuiting erkennen, de media en 
journalisten aan zelfregulerende 
richtsnoeren vast te stellen en de 
maatregelen te nemen die noodzakelijk 
zijn om ervoor te zorgen dat zij het 
persoonlijke en gezinsleven van de 
slachtoffers en familieleden in het kader 
van hun voorlichtingswerkzaamheden 
beschermen. De lidstaten moeten de 
media proberen te weerhouden van 
vraaggesprekken met slachtoffers op 
ongelegen tijdstippen, het ondervragen 
van kinderen die slachtoffer zijn 
geworden, bespreking van de gruwelijke 
bijzonderheden van misdrijven, het 
bekendmaken van gegevens die 
ongunstige gevolgen hebben voor de 
geloofwaardigheid van de slachtoffers, het 
positief afschilderen van de dader en het 
leggen van de schuld bij het slachtoffer 
van het misdrijf. De lidstaten moeten erop 
toe zien dat slachtoffers beschikken over 
doelmatige rechtsmiddelen als hun recht 
op eerbiediging van hun persoonlijke en 
familieleven is geschonden.

Or. en
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Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22bis) om een doelmatiger bescherming 
van de rechten en belangen van 
slachtoffers te vergemakkelijken, moeten 
de lidstaten een algemene alomvattend 
aanpak via een aantal agentschappen 
ontwikkelen. In dit opzicht moeten de 
lidstaten zorgen voor adequate 
mechanismen die daadwerkelijke 
samenwerking mogelijk maken tussen de 
gerechtelijke macht, openbaar 
aanklagers, wetshandhavingsinstanties, 
plaatselijke en regionale autoriteiten en 
andere relevante organisaties. De term 
“mechanisme” verwijst naar al dan niet 
officiële structuren zoals overeengekomen 
protocollen, ronde-tafeloverleg, en andere 
methoden die een aantal specialisten in 
staat stellen op genormeerde wijze samen 
te werken.

Or. en

Motivering

Dit amendement erkent de noodzaak uiteenlopende specialisten te betrekken bij het aanbieden 
van bijstand, en gepleit wordt voor een aanpak die een cultuur van samenwerking bevordert 
om een uit een aantal agentschappen bestaande structuur van bijstand en bescherming op te 
zetten. In het amendement wordt niet gevraagd om het opzetten van een officiële instantie of 
instelling die de lidstaten geld zou kosten, maar veeleer wordt ervoor gepleit bestaande 
mogelijkheden meer in een geest van samenwerking en doelmatig in te zetten.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Alle ambtenaren die in het kader van 
strafprocedures met slachtoffers in contact 
kunnen komen, moeten worden opgeleid 

(24) Alle ambtenaren die in het kader van 
strafprocedures met slachtoffers in contact 
kunnen komen, moeten worden opgeleid 



PE480.616v01-00 24/68 PR\889760NL.doc

NL

om de behoeften van slachtoffers te 
onderkennen en daarop adequaat te 
reageren. Die opleiding moet bestaan uit 
een basismodule en vervolgmodules op een 
niveau dat aangepast is aan hun contact 
met het slachtoffer. Indien nodig moeten 
zij een gespecialiseerde opleiding krijgen.

om de behoeften van slachtoffers te 
onderkennen en daarop adequaat te 
reageren. Die opleiding moet bestaan uit 
een basismodule en vervolgmodules op een 
niveau dat aangepast is aan hun contact 
met het slachtoffer. Indien nodig moeten 
zij een gespecialiseerde opleiding krijgen. 
Politiepersoneel, openbaar aanklagers en 
ander personeel dat betrokken is bij 
gevallen van geweld op grond van 
geslacht moeten worden opgeleid in de 
juiste, geslachtsgevoelige aanpak van 
slachtoffers van dit soort geweld. Deze 
opleidingen moeten in alle lidstaten 
geïnstitutionaliseerd en genormeerd 
worden en zij moeten worden uitgevoerd 
in nauw overleg met niet-
gouvernementele organisaties en 
verleners van diensten aan slachtoffers 
van geweld op grond van geslacht.

Or. en

Motivering

Via dit amendement worden de lidstaten verplicht de relevante specialisten die zich bezig 
houden met slachtoffers van geweld op grond van geslacht naar behoren op te leiden. Door 
de voorgeschreven opleiding zouden specialisten zich beter bewust worden van de specifieke 
behoeften van slachtoffers van geweld op grond van geslacht, en er zou een bijdrage worden 
geleverd tot veranderingen van de benadering en het gedrag van deze specialisten ten aanzien 
van de slachtoffers. De bepaling dat deze opleiding moet worden opgezet in overleg met NGO 
is  geheel in de geest van samenwerking tussen een aantal agentschappen.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De lidstaten moeten organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld, onder 
meer erkende en actieve niet-
gouvernementele organisaties die werken 
met slachtoffers van misdrijven, stimuleren 
en nauw met hen samenwerken, meer 
bepaald in het kader van 

(25) De lidstaten moeten, om een 
misdaadbestrijdingsbeleid en maatregelen 
die voorkomen dat mensen het slachtoffer 
worden van misdrijven op te zetten en uit 
te breiden, organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld, onder meer 
erkende en actieve niet-gouvernementele 
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beleidsinitiatieven, voorlichtings- en 
bewustwordingscampagnes, onderzoeks-
en onderwijsprogramma's en opleiding, 
alsook bij het toezien op en evalueren van 
de impact van maatregelen ter bescherming 
en ondersteuning van slachtoffers van 
misdrijven.

organisaties die werken met slachtoffers 
van misdrijven, stimuleren en nauw met 
hen samenwerken, meer bepaald in het 
kader van beleidsinitiatieven, 
voorlichtings- en 
bewustwordingscampagnes, onderzoeks-
en onderwijsprogramma's en opleiding, 
alsook bij het toezien op en evalueren van 
de impact van maatregelen ter bescherming 
en ondersteuning van slachtoffers van 
misdrijven.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25bis) Er kan, indien slachtoffers 
mishandeld worden ten gevolge van hun 
persoonskenmerken zoals ras, godsdienst, 
overtuigingen, nationaliteit, leeftijd, 
seksuele geaardheid, handicap, geslacht 
of maatschappelijke achtergrond, sprake 
zijn van nog meer slachtofferschap, 
bangmakerij en discriminatie, en dit is 
één van de voornaamste redenen van het 
hoge percentage niet-gemelde misdrijven. 
Een gering vertrouwen in het system van 
strafrecht, moeilijkheden bij het 
doorgronden van het system voor het 
indienen van klachten, en angst om door 
de instanties op onaanvaardbare wijze te 
worden behandeld omdat het slachtoffer 
niet wordt geloofd of door gebrek aan 
respect en erkenning van het slachtoffer, 
zijn andere reden voor het niet melden 
van misdrijven. Om melding aan te 
moedigen en te vergemakkelijken en 
slachtoffers in staat te stellen de kring van 
herhaald slachtofferschap te doorbreken, 
is het vereist dat de slachtoffers kunnen 
beschikken over betrouwbare 
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ondersteunende diensten en dat de 
verantwoordelijke instanties bereid zijn 
met respect, invoelingsvermogen, 
rechtvaardig en professioneel te reageren 
op de meldingen van slachtoffers. Dit 
vergt van alle instanties in kwestie 
voldoende opleiding en een adequaat 
specialisatieniveau, alsook regelgeving 
waarin voldoende aandacht wordt 
gegevens aan de rechten van slachtoffers, 
met inbegrip van het recht op 
bescherming tegen bangmakerij en 
secundair slachtofferschap. Tot de 
maatregelen zou eveneens kunnen 
behoren dat verslaglegging door derden 
mogelijk werd gemaakt, dat het 
slachtofferhulporganisaties werd 
toegestaan zich bezig te houden met 
procedures namens slachtoffers, en dat 
voor het indienen van klachten gebruik 
zou kunnen worden gemaakt van 
communicatietechnologieën zoals e-mail 
of elektronische formulieren. 

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25ter) Om beter gestructureerde 
Uniedekkende controlesystemen op te 
zetten ten behoeve van de slachtoffers van 
misdrijven, ter beoordeling van de 
toegang die slachtoffers hebben tot de 
rechten en diensten uit hoofde van 
onderhavige richtlijn en om de 
uitwisseling van optimale werkmethoden  
te vergemakkelijken, moeten de lidstaten 
samenwerken om via bestaande 
slachtofferhulpverenigingen en –
organisaties in de Unie een Europees 
netwerk op te richten voor het opzetten 
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van een gegevensbestand van 
Uniedekkende statistieken. Dit 
gegevensbestand moet ten minste het 
aantal slachtoffers, hun leeftijd, geslacht 
en nationaliteit omvatten, alsook het soort 
dienstverlening waartoe zij toegang 
hebben en eventuele lacunes in de 
dienstverlening.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25quater) Om de beoordeling van de 
toepassing van onderhavige richtlijn te 
vergemakkelijken, moeten de lidstaten 
aan de Commissie de desbetreffende 
gegevens mededelen die verband houden 
met de toepassing van nationale 
procedures op slachtoffers van misdrijven, 
o.m. ten minste het aantal slachtoffers, 
hun geslacht, leeftijd en nationaliteit, 
aantal, soort of aard van de gemelde 
misdrijven, en het soort diensten 
waarnaar de slachtoffers zijn 
doorverwezen. Tevens moeten gegevens 
informatie verschaffen over de oorzaken 
van en de regelmatigheid waarmee alle 
vormen van geweld zich voordoen, de 
maatregelen die zijn genomen ter 
voorkoming en uitroeiing van geweld op 
grond van geslacht, om slachtoffers te 
beschermen en daders te straffen en over 
de doelmatigheid van deze maatregelen.

Or. en

Motivering

Door met regelmatig tussenpozen uitgesplitste relevante statistische gegevens te verzamelen 
over alle vormen van geweld die onder deze richtlijn vallen, zou een op bewijsmateriaal 
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gebaseerde beoordeling kunnen worden gemaakt van de vraag of naar behoren is voldaan 
aan de behoeften van slachtoffers van geweld.  Als nationale statistieken en gegevens aan de 
Europese Commissie ter beschikking worden gesteld, zou ook de grensoverschrijdende 
samenwerking hierdoor worden aangewakkerd en het zou mogelijk worden  bestaande 
optimale werkmethoden internationaal te vergelijken en aan Europese  normen te toetsen. 

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van misdrijven 
passende bescherming en steun krijgen, 
aan de strafprocedure kunnen deelnemen 
en zonder enige discriminatie in alle 
contacten met overheidsinstanties, diensten 
voor slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht op een respectvolle, tactvolle 
en professionele manier als slachtoffer 
worden erkend en bejegend.

Deze richtlijn heeft tot doel ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van misdrijven 
passende bescherming en steun krijgen, 
aan de strafprocedure kunnen deelnemen 
en zonder enige discriminatie in alle 
contacten met bevoegde 
overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht op een respectvolle, tactvolle 
en professionele manier als slachtoffer 
worden erkend en bejegend.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a – sub ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iibis) het familielid/de familieleden of 
perso(o)n(en) die word(t)(en)erkend als 
voogd of vertegenwoordiger van een 
slachtoffer dat voor of na het misdrijf 
onbekwaam is. 

Or. en
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Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(gbis) met discriminatie op grond van 
geslacht wordt op grond van zijn of haar 
geslachtsidentiteit tegen iemand gerichte 
discriminatie bedoeld;

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft een alomvattende definitie van geweld op grond van geslacht waarin 
wordt benadrukt dat dit soort  geweld anders is dan andere soorten geweld omdat het 
geslacht of de geslachtsidentiteit van het slachtoffer de voornaamste reden is van de 
gewelddadigheden.  

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(gter) "geweld in hechte relaties": geweld 
tegen een slachtoffer door een persoon die 
een huidige of voormalige echtgenoot of 
partner of ander familielid van het 
slachtoffer is.

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft een alomvattende definitie van geweld in hechte relaties en geldt voor 
alle soorten geweld, met inbegrip van geestelijk en economisch geweld, en erkent dat het 
geweld door kan gaan nadat een relatie beëindigd is waardoor het niet nodig is aan te tonen 
dat er biologische en wettelijke familiebanden bestaan, of dat slachtoffer en dader bij elkaar 
wonen.
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Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) in welke omvang en op welke 
voorwaarden  zij aanspraak kunnen 
maken op vertolking en vertaling;

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) op welke bijzondere regelingen kan het 
slachtoffer zich ter bescherming van zijn 
belangen beroepen wanneer het in een 
andere lidstaat woont?;

(h) welke bijzondere maatregelen, 
procedures of regelingen zijn het meest 
geschikt  ter bescherming van zijn rechten 
en belangen  wanneer het slachtoffer in een 
andere lidstaat woont dan de lidstaat 
waarin het misdrijf zich heeft 
voorgedaan?;

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In aanvulling op de in lid 1 
bedoelde gegevens zien de lidstaten erop 
toe dat hun indien het slachtoffer zwaar 
gewond is geraakt onderstaande gegevens 
worden verstrekt:
a) de mate waarin zij aanspraak kunnen 
maken op medische zorg;
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(b) de mate waarin zij aanspraak kunnen 
maken op specialistische zorg, o.m. 
psychologische steun;
c) op welke wijze en voorwaarden zij hulp 
kunnen krijgen bij het vinden van 
geschikte plaatsvervangende huisvesting 
met de nodige veiligheidsvoorzieningen;

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De in de leden  en 2 bedoelde 
gegevens worden mondeling of schriftelijk 
en in eenvoudige, begrijpelijke taal 
verstrekt, rekening houdend met de 
bijzondere behoeften en de persoonlijke 
kenmerken van de slachtoffers en de 
omstandigheden, ernst en aard van het 
misdrijf. 

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer in kennis wordt gesteld van zijn 
recht de volgende informatie over zijn zaak 
te ontvangen, en dat hij deze informatie 
ontvangt als hij de wens daartoe kenbaar 
heeft gemaakt:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer zonder onnodige vertraging in 
kennis wordt gesteld van zijn recht de 
volgende informatie over zijn zaak te 
ontvangen:

Or. en
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Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 - letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) besluiten om een strafrechtelijke 
procedure op gang te brengen, met 
vermelding van de redenen voor de keuze 
van een strafrechtelijke aanklacht;

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 - letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) alle beslissingen, met inbegrip van de 
daaraan ten grondslag liggende redenen, 
waarmee een einde komt aan de 
strafprocedure die is ingesteld naar 
aanleiding van de klacht van het 
slachtoffer in verband met een misdrijf, 
zoals de beslissing om het onderzoek of de 
vervolging niet voort te zetten of te 
beëindigen of de eindbeslissing in het 
proces, waaronder de uitspraak;

(a) beslissingen, met inbegrip van de 
daaraan ten grondslag liggende redenen, 
waarmee een einde komt aan de 
strafprocedure zoals de beslissing om het 
onderzoek of de vervolging niet voort te 
zetten of te beëindigen of de eindbeslissing 
in het proces, beroep tegen deze beslissing 
en de uitspraak;

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 - letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) informatie waardoor het slachtoffer de 
stand kan kennen van de strafprocedure die 

(b) informatie waardoor het slachtoffer de 
stand kan kennen van de strafprocedure, 
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is ingesteld naar aanleiding van de klacht 
van het slachtoffer in verband met een 
misdrijf, behalve in uitzonderlijke gevallen 
waar het goede verloop van de zaak 
nadelig kan worden beïnvloed;

behalve in uitzonderlijke gevallen waar het 
goede verloop van de zaak nadelig kan 
worden beïnvloed;

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer de mogelijkheid krijgt zich op 
de hoogte te laten stellen op het ogenblik 
van de invrijheidstelling van de persoon 
die wegens het tegen hen gepleegde 
misdrijf wordt vervolgd of is veroordeeld. 
Het slachtoffer ontvangt deze informatie 
als hij de wens daartoe kenbaar heeft 
gemaakt.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer de mogelijkheid krijgt zich 
zonder onnodige vertraging op de hoogte 
te laten stellen, wanneer de persoon die 
zich wegens het tegen hem gepleegde 
misdrijf wordt aangehouden, zich in 
voorlopige hechtenis bevindt, vervolgd 
wordt of veroordeeld is, in vrijheid wordt 
gesteld of uit de gevangenis is ontsnapt. 
De lidstaten zien erop toe dat slachtoffers 
doelmatige steun en bijstand krijgen als 
zij deze informatie ontvangen. Het 
slachtoffer ontvangt deze informatie , tenzij 
het de bevoegde autoriteit bekend is dat de 
kennisgeving van invrijheidstelling voor 
de dader schadelijke gevolgen kan 
hebben.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zien erop toe dat 
slachtoffers volledig op de hoogte zijn van 
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het recht de in de leden 1 en 2 bedoelde 
gegevens te ontvangen en dat zij deze 
gegevens ontvangen tenzij zij de wens te 
kennen hebben gegeven deze niet te 
ontvangen en zij waarborgen het recht 
van de slachtoffers het besluit inzake hun 
wens dergelijke gegevens niet te 
ontvangen op ieder moment aan te 
passen.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer dat verklaart dat hij de in de 
leden 1 en 2 bedoelde informatie niet 
wenst te ontvangen, die informatie niet 
ontvangt.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer dat verklaart dat hij de in de lid 
2 bedoelde informatie niet wenst te 
ontvangen, die informatie niet ontvangt, 
tenzij het de bevoegde autoriteit bekend is 
dat de het voor de slachtoffers 
waarschijnlijk schadelijke gevolgen heeft 
als zij niet in kennis worden gesteld van 
de invrijheidstelling.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De in de leden  en 2 bedoelde 
gegevens worden mondeling of schriftelijk 
en in eenvoudige, begrijpelijke taal 
verstrekt, rekening houdend met de 
bijzondere behoeften en de persoonlijke 



PR\889760NL.doc 35/68 PE480.616v01-00

NL

kenmerken van de slachtoffers en de 
omstandigheden, ernst en aard van het 
misdrijf.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen maatregelen om ervoor 
te zorgen dat het slachtoffer tijdens al zijn
contacten met overheidsinstanties in de 
strafprocedure verstaat wat gezegd wordt 
en zelf ook kan worden verstaan, onder 
meer wanneer door die instanties 
informatie wordt verstrekt.

De lidstaten nemen maatregelen om ervoor 
te zorgen dat het slachtoffer  en zijn 
familieleden tijdens al hun contacten met 
bevoegde instanties vanaf het eerste 
contact met de instanties, gedurende en 
na afloop van de strafprocedure volledig 
verstaat wat gezegd wordt en zelf ook 
volledig kan worden verstaan, onder meer 
wanneer door die instanties informatie 
wordt verstrekt .

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het recht op vertolking uit hoofde 
van de leden 1 en 2 omvat passende 
bijstand aan slachtoffers met gehoor- of 
spraakstoornissen.

Or. en
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Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer dat de taal van de 
strafprocedure niet verstaat of spreekt, 
indien hij dit wenst kosteloos vertalingen 
van de volgende informatie ontvangt, voor 
zover die informatie voor het slachtoffer 
toegankelijk is:

4. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer dat de taal van de 
strafprocedure niet verstaat of spreekt, 
indien hij dit wenst kosteloos schriftelijke 
vertalingen van de volgende informatie 
ontvangt in een taal die hij begrijpt , voor 
zover die informatie voor het slachtoffer 
toegankelijk is:

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) besluiten om een strafrechtelijke 
procedure op gang te brengen, met 
vermelding van de redenen voor de keuze 
van een strafrechtelijke aanklacht;

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 - letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) alle beslissingen waarmee een einde 
komt aan de strafprocedure in verband met 
het misdrijf dat door het slachtoffer is 
aangegeven, met ten minste een 
samenvatting van de daaraan ten 

(b) beslissingen, met inbegrip van de 
daaraan ten grondslag liggende redenen,
waarmee een einde komt aan de 
strafprocedure zoals de beslissing om het 
onderzoek of de vervolging niet voort te 
zetten of te beëindigen of de 
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grondslag liggende redenen; eindbeslissing in het proces, beroep tegen 
deze beslissing en de uitspraak;

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea, letter c), bedoelde 
informatie wordt per geval geïdentificeerd. 
Slachtoffers of hun raadslieden kunnen 
een met redenen omkleed verzoek 
indienen om andere wezenlijke gegevens 
[toe te laten]. 

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer het recht heeft volgens de 
toepasselijke nationale procedures een 
besluit aan te vechten waarbij wordt 
vastgesteld dat er geen vertolking of 
vertaling nodig is en, wanneer vertolking 
en vertaling zijn verstrekt, de mogelijkheid 
heeft om een klacht te formuleren omdat de 
kwaliteit van de vertolking onvoldoende is 
om zijn rechten uit te oefenen of de 
procedure te verstaan.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer het recht heeft volgens de 
toepasselijke nationale procedures een 
besluit aan te vechten waarbij wordt 
vastgesteld dat er geen vertolking of 
vertaling nodig is en, wanneer vertolking 
en vertaling zijn verstrekt, de mogelijkheid 
heeft om een klacht te formuleren omdat de 
kwaliteit van de vertolking of vertaling 
onvoldoende is om zijn rechten uit te 
oefenen of de procedure te verstaan.

Or. en
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Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer en zijn familieleden 
overeenkomstig hun behoeften kosteloos 
toegang hebben tot vertrouwelijke 
slachtofferhulp.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer en zijn familieleden vanaf het 
ogenblik dat het slachtoffer schade 
ondervindt, gedurende en na afloop van 
de strafrechtelijke procedure en ongeacht 
waar het misdrijf plaats heeft gevonden, 
kosteloos toegang hebben tot 
vertrouwelijke slachtofferhulp

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
beschikbaarheid van slachtofferhulp niet 
afhankelijk is van de vraag of een 
slachtoffer een misdrijf meldt aan een 
bevoegde instantie.

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) een hulpverlener om het 
slachtoffer en zijn familie overeenkomstig 
hun behoeften tijdens de strafprocedure te 
vergezellen, steunen en bij te staan;
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Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 - letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) emotionele en psychologische steun; (c) emotionele, psychologische en 
materiële steun; 

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) indien het slachtoffer en de leden 
van zijn familie woonachtig zijn in een 
andere lidstaat dan die waarin het 
misdrijf werd gepleegd, gegevens over de 
in de desbetreffende lidstaat  beschikbare 
slachtofferhulp;

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) advies met betrekking tot het risico 
van bangmakerij en meer represailles en 
manieren om dit te voorkomen.
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Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten bevorderen dat het 
slachtoffer door de autoriteit waarbij de 
klacht is ingediend en door andere 
betrokken instanties wordt doorverwezen 
naar een dienst voor slachtofferhulp.

3. De lidstaten bevorderen dat het 
slachtoffer door de bevoegde autoriteit  en 
door andere betrokken instanties waarbij 
de klacht is ingediend wordt doorverwezen 
naar een dienst voor slachtofferhulp. 

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten bevorderen niet alleen de 
oprichting of de ontwikkeling van 
algemene diensten voor slachtofferhulp, 
maar ook van gespecialiseerde 
hulpdiensten.

4. De lidstaten zien toe op oprichting of de 
ontwikkeling van algemene diensten voor 
slachtofferhulp, maar ook van 
gespecialiseerde hulpdiensten o.m. 
gespecialiseerde diensten voor hulp aan 
slachtoffers van geweld op grond van 
geslacht, slachtoffers van geweld in 
hechte relaties en de leden van hun 
familie.

Or. en

Motivering

In het amendement worden de lidstaten verzocht gespecialiseerde hulpdiensten op te zetten 
die de specifieke aard erkennen van de beproeving die slachtoffers van geweld op grond van 
geslacht en geweld in hechte relaties doorstaan. Doel van deze gespecialiseerde steun is 
ervoor te zorgen dat de ingewikkelde taak wordt aangepakt slachtoffers mondig te maken 
door middel van zo goed mogelijke steun en bijstand voor hun specifieke behoeften.
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Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten moeten uit de 
gemeenschap voortkomende initiatieven 
bevorderen en steunen, o.m. de vorming 
van groepen van slachtoffers of hun 
familieleden ter aanmoediging van 
wederzijdse steun, om hen  nieuwe 
mogelijkheden te bieden en om de 
maatschappelijke solidariteit op te voeren. 

Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer een schriftelijke bevestiging 
krijgt van de klacht die hij indient bij een 
bevoegde autoriteit van de lidstaat.

De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer een schriftelijke bevestiging en 
een afschrift krijgt van klachten die hij 
indient bij een bevoegde autoriteit van de 
lidstaat.

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

een verklaring kunnen afnemen van het 
slachtoffer onmiddellijk nadat de klacht in 
verband met het misdrijf bij de bevoegde 
autoriteit is ingediend;

- een verklaring kunnen afnemen van het 
slachtoffer onmiddellijk nadat de klacht in 
verband met het misdrijf bij de bevoegde 
autoriteit is ingediend;
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Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 4 - titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van de kwetsbaarheid en 
bescherming van slachtoffers

Erkenning van de specifieke behoeften en 
bescherming van slachtoffers

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
maatregelen ter beschikking staan die het 
slachtoffer en zijn familieleden 
bescherming bieden tegen vergelding, 
intimidatie, herhaalde of verdere 
victimisatie.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
maatregelen ter beschikking staan die de 
veiligheid en waardigheid van het 
slachtoffer en zijn familieleden 
bescherming bieden tegen vergelding, 
intimidatie, herhaalde of verdere 
victimisatie, vanaf het eerste contact met 
een bevoegde instantie, gedurende en na 
afloop van de strafrechtelijke procedure.

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
omvatten onder meer procedures voor de 
fysieke bescherming van het slachtoffer en 
zijn familieleden, maatregelen om ervoor 

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
omvatten onder meer procedures voor de 
fysieke bescherming van het slachtoffer en 
zijn familieleden, maatregelen om ervoor 
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te zorgen dat contact tussen de dader en het 
slachtoffer kan worden vermeden binnen 
het gebouw waar het strafproces 
plaatsvindt, en maatregelen die ervoor 
zorgen dat het risico dat het slachtoffer 
tijdens ondervragingen of verhoren als 
getuige psychologische of emotionele 
schade oploopt, tot een minimum wordt 
beperkt en dat zijn veiligheid en 
waardigheid gegarandeerd zijn.

te zorgen dat contact tussen de dader en het 
slachtoffer en zijn familieleden kan 
worden vermeden binnen het gebouw waar 
het strafproces plaatsvindt, en maatregelen 
die ervoor zorgen dat het risico dat het 
slachtoffer tijdens ondervragingen of 
verhoren als getuige psychologische of 
emotionele schade oploopt, tot een 
minimum wordt beperkt en dat zijn 
veiligheid en waardigheid gegarandeerd 
zijn.

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vaststelling wie kwetsbare slachtoffers 
zijn

Vaststelling wie slachtoffers met specifieke 
behoeften zijn

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden de volgende categorieën 
slachtoffers vanwege hun persoonlijke 
kenmerken geacht kwetsbaar te zijn:

1. Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden de volgende categorieën 
slachtoffers vanwege hun persoonlijke 
kenmerken geacht specifieke behoeften te 
hebben:

Or. en
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Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden de volgende categorieën 
slachtoffers geacht kwetsbaar te zijn gelet 
op de aard van het misdrijf of het soort 
misdrijf dat is gepleegd:

2. Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden de volgende categorieën 
slachtoffers geacht specifieke behoeften te 
hebben gelet op de aard van het misdrijf of 
het soort misdrijf dat is gepleegd:

Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) slachtoffers van geweld op grond 
van geslacht;

Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) slachtoffers van geweld in hechte 
relaties;

Or. en
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Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) slachtoffers van terrorisme;

Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quater) slachtoffers van de 
georganiseerde misdaad.

Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
andere slachtoffers tijdig een individuele 
beoordeling krijgen volgens de 
toepasselijke nationale procedures, waarbij 
wordt nagegaan of zij gelet op hun 
persoonlijke kenmerken of gelet op de 
omstandigheden of de aard van het misdrijf 
of het soort misdrijf kwetsbaar zijn voor
secundaire en herhaalde victimisatie of 
intimidatie.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
andere slachtoffers tijdig een individuele 
beoordeling krijgen volgens de 
toepasselijke nationale procedures, waarbij 
wordt nagegaan of zij gelet op hun 
persoonlijke kenmerken of gelet op de 
omstandigheden of de aard van het misdrijf 
of het soort misdrijf specifieke behoeften
hebben met het oog op secundaire en 
herhaalde victimisatie of intimidatie.

Or. en
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Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
slachtoffers die op grond van de leden 1, 2 
en 3 kwetsbaar worden geacht, tijdig een 
individuele beoordeling krijgen volgens de 
toepasselijke nationale procedures, waarbij 
wordt nagegaan of voor hen de in de 
artikelen 21 en 22 bedoelde bijzondere 
maatregelen moeten worden genomen. Bij 
die beoordeling wordt rekening gehouden 
met de wensen van het kwetsbare 
slachtoffer, met inbegrip van zijn wens dat 
er geen bijzondere maatregelen worden 
genomen.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
slachtoffers die op grond van de leden 1, 2 
en 3 geacht worden specifieke behoeften te 
hebben, tijdig een individuele beoordeling 
krijgen volgens de toepasselijke nationale 
procedures, waarbij wordt nagegaan of 
voor hen de in de artikelen 21 en 22 
bedoelde bijzondere maatregelen moeten 
worden genomen. 

Or. en

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
de leden 3 en 4 bedoelde individuele 
beoordelingen op gezette tijden gedurende 
de strafprocedure worden uitgevoerd om 
rekening te houden met eventuele 
veranderingen in de persoonlijke 
kenmerken of omstandigheden, behoeften 
en wensen van het slachtoffer. Bij 
individuele beoordelingen wordt rekening 
gehouden met de volgende factoren:
a) de persoonlijke kenmerken van het 
slachtoffer, zoals leeftijd, geslacht, 
geslachtsidentiteit, etnische afkomst, ras, 
religieuze overtuiging, seksuele voorkeur, 
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gezondheidstoestand, handicap, juridische 
status, communicatiemoeilijkheden, 
verhouding tot of afhankelijkheid van de 
verdachte, eerdere ervaring met 
misdrijven;
b) de omstandigheden van het misdrijf, 
bijvoorbeeld dat een persoon in het 
buitenland is gevictimiseerd;
c) het soort misdrijf of de aard van het 
misdrijf, bijvoorbeeld uitbuiting of 
gebruik van fysiek of seksueel geweld;
d) de wensen van het slachtoffer met 
specifieke behoeften, met inbegrip van 
zijn wens dat er geen bijzondere 
maatregelen worden genomen.

Or. en

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Recht op toegang tot gespecialiseerde 
diensten voor slachtofferhulp voor 
slachtoffers van geweld op grond van 
geslacht en van geweld in hechte relaties
1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
slachtoffers van geweld op grond van 
geslacht en van geweld in hechte relaties 
en hun familieleden overeenkomstig hun 
behoeften kosteloos toegang hebben tot 
vertrouwelijke gespecialiseerde 
slachtofferhulp die:
a) gebaseerd is op een genderspecifiek 
begrip van geweld en zich richt op de 
mensenrechten en de veiligheid van het 
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slachtoffer;
b) uitgaat van een geïntegreerde 
benadering waarin rekening wordt 
gehouden met de relatie tussen 
slachtoffers, daders, kinderen en hun 
ruimere sociale milieu;
c) gericht is op het voorkomen van 
secundair slachtofferschap;
d) gericht is op het weerbaar maken en de 
economische onafhankelijkheid van 
slachtoffers van geweld;
e) waar van toepassing, in hetzelfde 
gebouw gevestigd is als een reeks andere 
beschermings- en hulpdiensten;
f) op de specifieke behoeften van 
slachtoffers, onder wie kinderen, ingaat.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
slachtoffers van geweld op grond van
geslacht en van geweld in hechte relaties 
tijdig financiële steun ontvangen, en 
verbieden elke vorm van discriminatie van 
overlevenden van dergelijk geweld, o.a. 
ten aanzien van werk, eigendom en 
huisvestingsstatus alsmede sociale 
uitkeringen.

Or. en

Motivering
Vanuit het inzicht dat toegang tot hulpdiensten niet alleen een recht is voor slachtoffers, maar 
ook een essentiële factor bij de bescherming tegen verder slachtofferschap en de bevordering 
van hun sociaaleconomische weerbaarheid, worden in dit amendement een aantal 
doelstellingen en criteria genoemd die diensten voor hulp aan slachtoffers met speciale 
behoeften in acht moeten nemen. In het amendement staat ook dat slachtoffers adequate 
financiële middelen moeten ontvangen en dat nultolerantie moet gelden voor discriminatie 
van slachtoffers van geweld op basis van geslacht.
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Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 ter
Recht op toegang tot hulpcentra voor 
slachtoffers van seksueel geweld en 
verkrachting
De lidstaten zorgen ervoor dat slachtoffers 
van seksueel geweld en hun familieleden 
toegang hebben tot opvangcentra voor 
slachtoffers van seksueel geweld en 
verkrachting, die medisch en forensisch 
onderzoek en traumabegeleiding 
aanbieden en advies aan slachtoffers en 
hun familieleden verstrekken.

Or. en

Motivering

De traumatische aard van seksueel geweld vraagt om een bijzonder fijngevoelige benadering 
door goed opgeleid, gespecialiseerd personeel. In dit amendement wordt daarom de nadruk 
met name gelegd op dit soort hulpverlening, door de lidstaten te verzoeken om erop toe te zien 
dat voldoende opvangcentra worden opgezet voor slachtoffers van verkrachting en seksueel 
geweld. Volgens een aanbeveling van de Raad van Europa zou er één zo'n centrum per 
200.000 inwoners moeten zijn.

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voeren geleidelijk aan de 
nodige voorwaarden in om het mogelijk te 
maken dat contact tussen het slachtoffer en 
de verdachte wordt vermeden in alle 
ruimten waar het slachtoffer persoonlijk 
contact kan hebben met 
overheidsinstanties ingevolge zijn status 
van slachtoffer en in het bijzonder in het 

1. De lidstaten voeren de nodige 
voorwaarden in om het mogelijk te maken 
dat contact tussen het slachtoffer en zijn 
familieleden en de verdachte of de dader 
wordt vermeden in alle ruimten waar het 
slachtoffer persoonlijk contact kan hebben 
met bevoegde instanties ingevolge zijn 
status van slachtoffer en in het bijzonder in 
het gebouw waar het strafproces 
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gebouw waar het strafproces plaatsvindt. plaatsvindt, tenzij het strafproces dit 
contact vereist of het slachtoffer anders 
wenst.

Or. en

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
nieuwe gerechtsgebouwen worden 
ontworpen met afzonderlijke wachtkamers 
voor slachtoffers.

Or. en

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aantal ondervragingen van het 
slachtoffer zo beperkt mogelijk wordt 
gehouden en ondervragingen alleen 
plaatsvinden als dat strikt noodzakelijk is 
voor de strafprocedure;

(b) het aantal ondervragingen van het 
slachtoffer zo beperkt mogelijk wordt
gehouden en ondervragingen alleen 
plaatsvinden als dat strikt noodzakelijk is 
voor het strafonderzoek en de 
strafprocedure;

Or. en
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Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het slachtoffer zich mag laten 
vergezellen door zijn wettelijke 
vertegenwoordiger of een persoon naar 
keuze, tenzij met betrekking tot die 
persoon een gemotiveerde beslissing in 
tegengestelde zin is genomen.

(c) het slachtoffer zich mag laten 
vergezellen door zijn wettelijke 
vertegenwoordiger of, waar passend, door
een persoon naar keuze, tenzij met 
betrekking tot die persoon een 
gemotiveerde beslissing in tegengestelde 
zin is genomen;

Or. en

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) in geval van vertraagde aangifte 
van geweld uit angst voor vergelding, 
vernedering of stigmatisering, deze 
vertraging geen aanleiding mag zijn voor 
negatieve gevolgtrekkingen omtrent de 
klacht van het slachtoffer. 

Or. en

Motivering

Dit amendement verbiedt rechtbanken om negatieve gevolgtrekkingen te verbinden aan een 
zekere vertraging tussen het beweerde moment van geweldpleging en de aangifte daarvan. De 
verplichting om vertraging bij de aangifte niet tegen het slachtoffer te gebruiken, vindt ook 
ondersteuning in de jurisprudentie van het CEDAW.
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Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Recht op bescherming van kwetsbare
slachtoffers in de loop van de 
strafprocedure

Recht op bescherming van slachtoffers met 
specifieke behoeften in de loop van de 
strafprocedure

Or. en

Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat op grond 
van de in artikel 18, lid 4, bedoelde 
individuele beoordeling en de regels die 
zijn ontleend aan de rechterlijke 
beoordelingsvrijheid, ten behoeve van een 
in artikel 18 bedoeld kwetsbaar slachtoffer 
de in de leden 2 en 3 bedoelde maatregelen 
worden genomen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat op grond 
van de in artikel 18, lid 4, bedoelde 
individuele beoordeling en de regels die 
zijn ontleend aan de rechterlijke 
beoordelingsvrijheid, ten behoeve van een 
in artikel 18 bedoeld slachtoffer met 
specifieke behoeften de in de leden 2 en 3 
bedoelde maatregelen worden genomen.

Or. en

Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tijdens het strafonderzoek worden een 
kwetsbaar slachtoffer de volgende 
maatregelen aangeboden:

2. Tijdens het strafonderzoek worden een 
slachtoffer met specifieke behoeften de 
volgende maatregelen aangeboden:

Or. en
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Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 - letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) alle ondervragingen van een slachtoffer 
van seksueel geweld door een persoon van 
hetzelfde geslacht. 

(d) alle ondervragingen van een slachtoffer 
van seksueel geweld, geweld op grond van 
geslacht en geweld in hechte relaties door 
een persoon van het door het slachtoffer 
gekozen geslacht.

Or. en

Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tijdens het strafproces worden een 
kwetsbaar slachtoffer de volgende 
maatregelen aangeboden:

3. Tijdens het strafproces worden een 
slachtoffer met specifieke behoeften de 
volgende maatregelen aangeboden:

Or. en

Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) tijdens het strafonderzoek alle 
ondervragingen van het slachtoffer op
video worden opgenomen en dat die video-
opnamen overeenkomstig het nationale 
recht als bewijs in het strafproces mogen 
worden gebruikt; 

(a) tijdens het strafonderzoek alle 
ondervragingen van het slachtoffer met 
audiovisuele middelen worden opgenomen 
en dat die audiovisuele opnamen
overeenkomstig het nationale recht als 
bewijs in het strafproces mogen worden 
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gebruikt; 

Or. en

Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de gerechtelijke autoriteiten met het 
oog op het strafonderzoek en het 
strafproces een bijzondere 
vertegenwoordiger van het slachtoffer 
aanwijzen, indien volgens het nationale 
recht de dragers van de ouderlijke 
verantwoordelijkheid het kind niet kunnen 
vertegenwoordigen wegens een 
belangenconflict tussen hen en het 
slachtoffer of indien het kind niet begeleid 
is of van zijn familie is gescheiden.

(b) de bevoegde autoriteiten met het oog op 
het strafonderzoek en het strafproces een 
bijzondere vertegenwoordiger van het 
slachtoffer aanwijzen, indien volgens het 
nationale recht de dragers van de 
ouderlijke verantwoordelijkheid het kind 
niet kunnen vertegenwoordigen wegens 
een belangenconflict tussen hen en het 
slachtoffer of indien het kind niet begeleid 
is of van zijn familie is gescheiden.

Or. en

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1. De lidstaten waarborgen zoveel 
mogelijk de bescherming van het privé- en 
gezinsleven van het slachtoffer en 
beschermen diens persoonsgegevens 
vanaf het eerste contact met de bevoegde 
autoriteit, tijdens een eventuele 
strafprocedure en daarna.

Or. en
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Amendement 91

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
gerechtelijke autoriteiten tijdens het 
strafproces de nodige maatregelen kunnen 
treffen om het privéleven en de 
fotografische afbeeldingen van het 
slachtoffer en zijn familieleden te 
beschermen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
gerechtelijke autoriteiten tijdens het 
strafonderzoek en het strafproces de 
nodige maatregelen kunnen treffen om het 
privéleven en de fotografische 
afbeeldingen van het slachtoffer en zijn 
familieleden te beschermen.

Or. en

Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 bis
Preventie

1. De lidstaten treffen passende 
maatregelen, onder meer via het internet, 
zoals het opzetten, in voorkomend geval in 
samenwerking met betrokken organisaties 
uit het maatschappelijk middenveld en 
andere belanghebbenden, van informatie-
en bewustwordingscampagnes en 
onderzoeks- en opleidingsprogramma's, 
om meer bekendheid te geven aan de in 
deze richtlijn omschreven rechten en 
mensen, met name kinderen, te behoeden 
voor het gevaar dat zij het slachtoffer 
worden van misdrijven. 
2. De lidstaten ontwikkelen speciale 
bewustwordingscampagnes over geweld 
op basis van geslacht die tot doel hebben 
de bevolking voor te lichten over dergelijk 
geweld als uiting van genderongelijkheid 
en een schending van de mensenrechten, 
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en de kennis te verbeteren van de 
wetgeving tegen geweld op basis van 
geslacht en de beschikbare 
rechtsmiddelen.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet ertoe leiden dat het brede publiek goed wordt geïnformeerd over de 
diverse vormen van geweld en de verschillende uitingen van geweld op basis van geslacht. 
Daarom wordt bepaald dat er bewustwordingscampagnes moeten worden georganiseerd 
waarin uitleg wordt gegeven over de bepalingen van deze richtlijn en het publiek wordt 
voorgelicht over mensenrechten en gendergelijkheid. Die campagnes zouden ook moeten 
dienen om informatie aan de slachtoffers te verstrekken over hun rechten en de bestaande 
hulpdiensten.

Amendement 93

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 ter
Vergemakkelijking van de aangifte van 

misdrijven
De lidstaten nemen maatregelen, in 
voorkomend geval in samenwerking met 
betrokken organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en andere 
belanghebbenden, om de aangifte van 
misdrijven door slachtoffers te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 94

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
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personeelsleden van de politie, het 
openbaar ministerie en de gerechten 
algemene en gespecialiseerde opleiding 
krijgen op een niveau dat aangepast is aan 
hun contact met het slachtoffer om hen 
bewust te maken van de behoeften van het 
slachtoffer en hen te leren hoe zij op een 
onpartijdige, respectvolle en professionele 
manier met het slachtoffer kunnen omgaan.

personeelsleden van de politie, het 
openbaar ministerie en de gerechten, 
advocaten en andere functionarissen die 
met het slachtoffer in contact kunnen 
komen, algemene en gespecialiseerde 
opleiding krijgen op een niveau dat 
aangepast is aan hun contact met het 
slachtoffer om hen bewust te maken van de 
behoeften van het slachtoffer en hen te 
leren hoe zij op een onpartijdige, 
respectvolle en professionele manier met 
het slachtoffer kunnen omgaan.

Or. en

Motivering
Het is van belang de personen die met slachtoffers in contact komen, op te leiden om het 
slachtoffer voor verdere schade of intimidatie te behoeden. De autoriteiten moeten op de 
hoogte zijn van de toestand en de behoeften van het slachtoffer, omdat het essentieel is het 
vertrouwen van het slachtoffer te houden, voor wie het doorlopen van de juridische procedure 
uiterst belastend en inspannend kan zijn. Dit amendement anticipeert erop dat functionarissen 
die met slachtoffers in aanraking kunnen komen, regelmatig geïnstitutionaliseerde, 
genderspecifieke cursussen volgen over de behoeften en rechten van slachtoffers. Deze 
cursussen moeten in nauwe samenwerking met ngo's en dienstverleners worden ontwikkeld en 
gegeven. 

Amendement 95

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Naar gelang van de taken van de 
beroepsbeoefenaar en de aard en de 
intensiteit van zijn contact met het 
slachtoffer bestrijkt de opleiding minimaal 
aspecten als de impact van een misdrijf op 
het slachtoffer, de risico's van intimidatie, 
herhaalde en secundaire victimisatie, de 
manieren om die risico's te vermijden, 
alsmede de beschikbaarheid en het belang 
van slachtofferhulp. 

4. Naar gelang van de taken van de 
beroepsbeoefenaar en de aard en de 
intensiteit van zijn contact met het 
slachtoffer bestrijkt de opleiding minimaal 
aspecten als de impact van een misdrijf op 
het slachtoffer, de risico's van intimidatie, 
herhaalde en secundaire victimisatie, de 
manieren om die risico's te vermijden, de 
beschikbaarheid en het belang van 
slachtofferhulp, de preventie en opsporing 
van geweld, gelijkheid van mannen en 
vrouwen en de behoeften en rechten van 
slachtoffers. 
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Or. en

Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
autoriteiten die met het slachtoffer werken 
of hem hulp bieden, samenwerken om hun 
maatregelen ten aanzien van het slachtoffer 
te coördineren en de negatieve impact van 
het misdrijf, de risico's van secundaire en 
herhaalde victimisatie en de belasting van 
het slachtoffer die voortvloeit uit zijn 
contacten met de 
rechtshandhavingsinstanties te beperken.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
autoriteiten die met het slachtoffer werken 
of hem hulp bieden, samenwerken om hun 
maatregelen ten aanzien van het slachtoffer 
te coördineren, de aangifte van misdrijven 
te vergemakkelijken en de negatieve 
impact van het misdrijf, de risico's van 
secundaire en herhaalde victimisatie en de 
belasting van het slachtoffer die voortvloeit 
uit zijn contacten met de 
rechtshandhavingsinstanties te beperken.

Or. en

Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
bij alle uit hoofde van deze richtlijn 
genomen maatregelen rekening wordt 
gehouden met de relatie tussen 
slachtoffers, daders, kinderen en hun 
omgeving in ruimere zin, om te 
voorkomen dat hun behoeften los van 
elkaar of buiten de sociale werkelijkheid 
worden gezien;

Or. en
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Amendement 98

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten nemen de nodige 
wetgevende of andere maatregelen om te 
waarborgen dat de bevoegde autoriteiten 
een evaluatie uitvoeren van het risico voor 
het leven van het slachtoffer, de ernst van 
zijn of haar situatie en het gevaar van 
herhaald geweld, teneinde deze risico's te 
kunnen beheersen en, zo nodig, op 
gecoördineerde wijze veiligheid en hulp te 
kunnen bieden.

Or. en

Amendement 99

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De lidstaten werken samen en 
coördineren hun diensten om een 
consistent rechtskader te waarborgen dat 
bevorderlijk is voor de mensenrechten en 
gendergelijkheid alsmede voor het 
uitbannen van geweld op grond van 
geslacht. Daartoe toetsen en, waar nodig, 
herzien de lidstaten bepalingen op andere 
rechtsgebieden, zoals het familie- en 
scheidingsrecht, het eigendomsrecht, 
huisvestingsvoorschriften, het 
socialezekerheidsrecht en het 
arbeidsrecht.

Or. en
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Motivering

Dit amendement houdt in dat de nieuwe geslachtsgevoelige wetgeving inzake de rechten van 
slachtoffers alleen volledig effect kan sorteren als daarnaast alle andere relevante wetgeving 
opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Dit garandeert dat de genderdynamiek doorwerkt in 
het gehele wetgevingsspectrum van de lidstaten en dat door de globale aanpak een holistisch 
antwoord op de behoeften van slachtoffers wordt gegeven.

Amendement 100

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. De lidstaten werken samen 
om via de bestaande Europese 
verenigingen voor slachtofferhulp een 
Europees netwerk voor observatie en 
slachtofferhulp te helpen opbouwen, 
teneinde een databank met statistische 
gegevens in te richten met het oog de 
evaluatie van de uitvoering van deze 
richtlijn, waaronder het totale aantal 
slachtoffers en hun leeftijd, geslacht en 
nationaliteit, het soort diensten waarvan 
slachtoffers gebruik maken en eventuele 
hiaten in de dienstverlening. Het 
Europese netwerk wordt ook 
verantwoordelijk voor ontwikkeling, 
coördinatie en samenwerking op het 
gebied van de beste praktijken, 
kwaliteitsnormen en grensoverschrijdende 
verwijzingen, zodat deze in de gehele Unie 
kunnen worden toegepast en de 
slachtoffers overal toegang hebben tot de 
rechten en diensten waarin deze richtlijn 
voorziet.

Or. en

Motivering
Voor een realistisch beeld van de misdaad in de EU moeten de reeds bestaande instanties in 
een netwerk worden bijeengebracht om tot een doeltreffende gegevensuitwisseling tussen de 
lidstaten te komen. De kosten zullen gering zijn, omdat er geen nieuwe instanties of 
verenigingen nodig zijn. Dit amendement wil een steviger basis geven aan het idee van 
samenwerking en benchmarking op Europees niveau. Met het opzetten van een pan-Europese 
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databank zou er duidelijkheid komen over het soort diensten waarvan in de lidstaten gebruik 
wordt gemaakt voor het ondersteunen en weerbaar maken van slachtoffers, en hoe effectief 
die diensten zijn; ook zou er beter cijfermateriaal beschikbaar zijn voor een Europees 
benchmarkingproces ten aanzien van de beste praktijken. 

Amendement 101

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten delen de Europese Commissie 
uiterlijk [twee jaar na de datum van 
vaststelling] gegevens over de toepassing 
van nationale procedures in verband met de 
slachtoffers van misdrijven mee. 

De lidstaten delen de Europese Commissie 
uiterlijk …* gegevens over de toepassing 
van nationale procedures in verband met de 
slachtoffers van misdrijven mee, 
waaronder ten minste het aantal 
slachtoffers, hun geslacht, leeftijd en 
nationaliteit, aantal, soort of aard van de 
gemelde misdrijven, en het soort diensten 
waarnaar de slachtoffers zijn 
doorverwezen. 

*PB datum invoegen: twee jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 102

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 bis
Verslag

Uiterlijk …* brengt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag 
uit over de toepassing van deze richtlijn. 
Dit verslag gaat, indien nodig, vergezeld 
van wetgevingsvoorstellen.
_____________
*PB datum invoegen: drie jaar na de 
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datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn.

Or. en
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TOELICHTING

De rapporteurs zijn verheugd over het voorstel van de Commissie voor een richtlijn over de 
rechten en de bescherming van slachtoffers van misdrijven en slachtofferhulp, dat deel 
uitmaakt van een wetgevingspakket ter versterking van de rechten van slachtoffers in de EU, 
naast een voorstel voor een verordening inzake de wederzijdse erkenning van 
beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken en een mededeling over de versterking van de 
rechten van slachtoffers in de EU. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 
2009 en de richtsnoeren voor een Europees gebied van vrijheid, veiligheid en recht, zoals 
bepaald in het Stockholmprogramma, staat bescherming van slachtoffers van om het even 
welk misdrijf in de Europese Unie bovenaan de agenda van de EU. 

Met haar voorstel versterkt de Commissie de noodzaak om tot een globaal Europees 
rechtskader te komen dat alle slachtoffers van een misdrijf, ongeacht hun juridische status, als 
zodanig erkent en hun op het grondgebied van de Unie maximale bescherming biedt. Dit 
voorstel is ten dele een uitvloeisel van Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de Raad van 15 maart 
2001 inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure. De Commissie heeft de rechten 
van alle slachtoffers van alle soorten misdrijven uitgebreid en minimumnormen voor de EU
vastgesteld, zodat elk slachtoffer – ongeacht zijn nationaliteit en de plaats van het misdrijf –
o.a. een recht op informatie heeft, een recht te verstaan en te worden verstaan, een recht op 
vertolking en vertaling, een recht op rechtsbijstand, een recht op slachtofferhulp, een recht te 
worden gehoord, een recht op herstelrecht, rechten in geval van een beslissing tot niet-
vervolging, een recht contact tussen slachtoffer en dader te vermijden en een recht op 
bescherming van het slachtoffer tijdens ondervragingen in het strafonderzoek. Ook is het van 
groot belang dat in de toekomstige richtlijn het begrip "slachtoffer" is geharmoniseerd, zodat 
de status van slachtoffer niet alleen wordt toegekend aan de persoon die door het misdrijf is 
geschaad, maar ook aan naaste familieleden.

Veel van wat in deze richtlijn wordt voorgesteld, kan de goedkeuring van de rapporteurs 
wegdragen. 

Het vertrouwen in de rechtspraak is een prioriteit voor alle burgers en met name voor 
slachtoffers die het gevoel hebben dat zij niet worden gehoord en van hun rechten verstoken 
zijn. Een gemeenschappelijk, transparant rechtsstelsel dat in alle EU-lidstaten geldt, is een 
dringende noodzaak als de EU uitvoering wil geven aan het Stockholmprogramma. Dankzij 
deze richtlijn worden niet alleen de rechten van slachtoffers behartigd en de hulp aan en de 
bescherming van die slachtoffers geregeld, maar zal door de geharmoniseerde 
minimumnormen ook het vertrouwen van de Europese burgers in het rechtsstelsel van hun 
eigen land en van de buurlanden in de EU toenemen. 

In overeenstemming met de uit de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon 
voortvloeiende procedures voorziet artikel 51 van het Reglement van het Europees Parlement 
in horizontale samenwerking bij de opstelling van verslagen. Voor dit verslag is geput uit de 
resultaten van de discussies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid, alsook van de 
samenwerking tussen beide rapporteurs. 



PE480.616v01-00 64/68 PR\889760NL.doc

NL

Algemene benadering - versterking van de rechten van slachtoffers 

Naast de bepalingen die de Commissie nu voorstelt, kan er meer worden gedaan om 
slachtoffers in elke afzonderlijke lidstaat in hun behoeften tegemoet te komen. Alle 
slachtoffers, ongeacht hun achtergrond of de schade die hun is berokkend, moeten het gevoel 
krijgen dat deze richtlijn er voor hen is. Uit onderzoeksgegevens blijkt dat slachtoffers maar al 
te vaak geen aangifte van een misdrijf doen, uit angst, uit onzekerheid of omdat het hun aan 
vertrouwen of informatie ontbreekt. Door hun kwetsbaarheid ervaren slachtoffers hun 
moeilijke ervaringen als verstikkend en hebben daarom moeite met het idee van een juridische 
procedure. Om die reden is het belangrijk dat slachtoffers hulp ontvangen vanaf het moment 
dat het leed geschiedt. In alle fasen van de rechtsprocedure moeten slachtoffers met respect en 
waardigheid worden behandeld, en wel in een voor hen begrijpelijke taal. 

Naar de mening van de rapporteurs moeten bepaalde aspecten meer nadruk krijgen en nader 
worden uitgewerkt. Daarom is voor slachtoffers die zwaar gewond zijn geraakt, het recht op 
informatie vanaf het eerste contact met een bevoegde instantie uitgebreid en versterkt.  Het 
recht op informatie over de zaak houdt ook in dat de lidstaten bijstand verlenen wanneer aan 
het slachtoffer informatie wordt verstrekt over de vrijlating van de dader.  Als iemand het 
slachtoffer van geweld is geworden en daardoor eventueel onder psychische druk staat, moet 
betrokkene voor zijn gemoedsrust bepaalde informatie kunnen weigeren en deze weigering 
ook op elk moment kunnen terugdraaien. 

Aan het slachtoffer moet vanaf het moment dat hem schade is berokkend, gratis 
slachtofferhulp worden geboden. Daarvan moeten ook zijn kinderen en familieleden kunnen 
profiteren. De slachtofferhulp moet deel gaan uitmaken van de gemeenschapsprogramma's en 
-initiatieven die door de lidstaten worden bevorderd. Voor slachtoffers is een bredere sociale 
erkenning van hun toestand belangrijk, want hun herstel hangt samen met het ervaren van 
positieve reacties vanuit de samenleving, waarin begrip wordt getoond voor de unieke situatie 
van het slachtoffer en erkend wordt dat de betrokkene een moeilijke periode doormaakt. De 
rapporteurs zijn van mening dat aan de media een belangrijke rol toekomt bij het stimuleren 
van begrip voor het slachtofferschap, terwijl zij tegelijk de nodige maatregelen moeten nemen 
om ervoor te zorgen dat zij het persoonlijke en gezinsleven van de slachtoffers en hun 
familieleden in het kader van hun voorlichtingswerkzaamheden beschermen. 

De rapporteurs beseffen dat de extra maatregelen die de lidstaten worden aanbevolen, in 
sommige gevallen kunnen leiden tot een verschuiving of een verhoging van de aan de 
nationale autoriteiten toegewezen middelen. Er zij echter aan herinnerd dat volgens ramingen 
van de Commissie de totale kosten van misdrijven in de Europese Unie – niet alleen voor de 
slachtoffers, maar ook voor werkgevers, de overheid en de samenleving als geheel – 233 
miljard euro per jaar bedragen. Deze kosten zijn niet uitsluitend een gevolg van de misdrijven 
zelf, maar vloeien mede voort uit een gebrek aan adequate hulpverlening om de slachtoffers 
bij hun herstel en tijdens de strafprocedure bij te staan. Pogingen om de rechten van 
slachtoffers te versterken en een adequate slachtofferhulp te bieden, moeten daarom worden 
gezien als kostenefficiënte maatregelen die het gemakkelijker zullen maken om aangifte te 
doen van misdrijven en een positief effect zullen hebben op de instandhouding van het 
nationale rechts- en gezondheidsstelsel.
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Verdergaande bescherming van slachtoffers met specifieke behoeften

De rapporteurs steunen de globale opzet van de richtlijn met de vaststelling van 
minimumnormen voor de rechten en de bescherming van slachtoffers van misdrijven en voor 
slachtofferhulp, maar achten het absoluut noodzakelijk om sterker te kijken naar de 
hulpverlening aan slachtoffers die een verhoogd risico lopen op verdere schade, intimidatie of 
herhaalde victimisatie tijdens de strafprocedure. 

De rapporteurs zijn het met de Commissie eens dat in het voorstel moet worden verwezen 
naar kwetsbare slachtoffers, maar geven de voorkeur aan de term "slachtoffers met specifieke 
behoeften". Het begrip "kwetsbare slachtoffers", dat in het Commissievoorstel voor deze 
categorie slachtoffers wordt gebruikt, zou kunnen worden opgevat als een onbedoeld 
discriminerende benaming. Veel slachtoffers, onder wie slachtoffers van geweld op grond van 
geslacht, worden niet graag met kwetsbaarheid geassocieerd. Een slachtoffer van geweld op 
grond van geslacht kan evenwel specifieke behoeften hebben, zonder als kwetsbaar te worden 
gezien. In haar voorstel noemt de Commissie op grond van hun persoonlijke kenmerken 
kinderen en mensen met een handicap terecht als kwetsbare slachtoffers. Het lijkt wel logisch 
om een persoon met een handicap, een vrouw die is aangerand of een kind als kwetsbaar 
slachtoffer te definiëren, maar de persoonlijke kenmerken van het slachtoffer vóór de misdaad 
mogen niet als het enige criterium voor de beschrijving worden beschouwd.  De rapporteurs 
verwijzen daarom naar deze groep liever als "slachtoffers met specifieke behoeften" en 
voorzien in specifieke maatregelen ter bescherming van deze slachtoffers. 

Deze maatregelen omvatten huisvesting, medische hulpverlening, forensisch-medisch 
onderzoek, psychologische begeleiding en juridische advisering. Deze hulpdiensten moeten 
voldoende over het hele land verspreid zijn en voor alle slachtoffers toegankelijk zijn.

Om de omstandigheden en de kenmerken van de slachtoffers nader te kunnen beoordelen, 
komen de rapporteurs met aanvullende definities, namelijk "geweld op grond van geslacht" en 
"geweld in hechte relaties". Met geweld op grond van geslacht wordt geweld bedoeld dat 
tegen iemand wordt gebruikt wegens zijn of haar geslacht. Geweld in hechte relaties omvat 
geweld dat door huwelijkspartners of voormalige partners of andere familieleden wordt 
gepleegd en leidt tot discriminatie of schending van de fundamentele vrijheden van het 
slachtoffer.

Als het gaat om slachtoffers die door de aard van het misdrijf specifieke behoeften hebben, 
moet ook een helpende hand worden uitgestoken naar andere soorten slachtoffers en niet 
alleen slachtoffers van mensenhandel of seksueel geweld (zie tekst van de Commissie). 

Ook slachtoffers van terrorisme, slachtoffers van de georganiseerde misdaad, slachtoffers van 
geweld in hechte relaties en slachtoffers van geweld op grond van geslacht moeten worden 
aangemerkt als slachtoffers met specifieke behoeften. Aangezien de misdrijven zich in 
verschillende gedaanten voordoen, verschillen ook de behoeften van de slachtoffers. Het 
vermelden van specifieke behoeften is even essentieel als gevoelig. Zo is bij slachtoffers van 
terrorisme het grootste verschil met andere slachtoffers gelegen in de context waarin 
terroristen hun slachtoffers maken, alsmede het publiek. Slachtoffers van terrorisme worden 
per definitie aangevallen als vertegenwoordigers van een grotere groep. Het registreren van 
hun slachtofferschap houdt in dat dit feit wordt erkend. Hulpgroepen voor slachtoffers van 
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terrorisme delen de behoeften van de slachtoffers, afgezien van de juridische ondersteuning, 
in vier categorieën in: recht op rechtvaardigheid, waardigheid, waarheid en herinnering, 
waarbij dit laatste staat voor het afkeuren van terrorisme en de wijze waarop het slachtoffers 
maakt, en het levend houden van de herinnering voor komende generaties.

Individuele beoordeling en opleiding

Naast de conventionele slachtofferhulp, mag de initiële aandacht voor slachtoffers die iets 
bijzonder gruwelijks hebben meegemaakt, niet worden onderschat: blootstelling aan ernstig 
geweld en verwoesting of een traumatisch verlies, het meemaken van traumatische 
gebeurtenissen of een al dan niet afgesloten behandeling voor psychische problemen en een
gebrek aan sociale ondersteuning, het ontberen van de steun van naaste familie en vrienden –
alles factoren waarmee beslist rekening moet worden gehouden. Getracht moet worden de 
alleenstaanden in de samenleving te identificeren, omdat sociale ondersteuning en 
vervolghulp voor deze mensen wel eens bijzonder belangrijk kunnen zijn.

De rapporteurs zijn daarom van mening dat een individuele beoordeling meteen na het 
plaatsvinden van het misdrijf een belangrijke stap is. Daarbij worden de behoeften van het 
slachtoffer voor, tijdens en na de strafprocedure vastgesteld. Tijdens een strafprocedure zijn 
de autoriteiten zich vaak niet bewust van de behoeften van het slachtoffer, waardoor het 
slachtoffer moeite heeft met de samenwerking. Politiepersoneel, openbaar aanklagers en 
ander personeel moeten worden opgeleid, zodat zij leren hoe zij, afhankelijk van het soort 
misdrijf, het slachtoffer moeten benaderen. Om beter in te spelen op de behoeften van 
slachtoffers van geweld op basis van geslacht en geweld in hechte relaties, wensen de 
rapporteurs meer in het bijzonder dat medewerkers van justitie, politiefunctionarissen en 
personeel van slachtofferhulp cursussen volgen waarin de genderproblematiek wordt 
behandeld, zodat zij vervolgens de behoeften van slachtoffers snel in kaart kunnen brengen en 
hulp kunnen bieden. Om de samenwerking te stimuleren, achten de rapporteurs het van belang 
dat deze cursussen worden gegeven in nauw overleg met niet-gouvernementele organisaties 
en verleners van diensten aan slachtoffers van geweld op grond van geslacht, en dat zij in alle 
lidstaten geïnstitutionaliseerd en genormeerd worden.

De genderdynamiek van slachtofferrechten leren begrijpen

Geweld op basis van geslacht is een vorm van geweld waarvan vrouwen onevenredig vaak het 
slachtoffer zijn en die verband kan hebben, maar niet beperkt blijft tot gevallen van geweld in 
hechte relaties. Uit studies blijkt dat in Europa een vijfde tot een kwart van alle vrouwen ten 
minste eenmaal in hun volwassen leven te maken heeft gehad met fysiek geweld en dat meer 
dan een op de tien het slachtoffer is geweest van seksueel geweld. De rapporteurs achten het 
in dit verband van wezenlijk belang alle vormen van geweld op grond van geslacht strafbaar 
te stellen en ervoor te zorgen dat er voor de slachtoffers speciale preventie- en 
beschermingsmaatregelen en rechtsmiddelen bestaan. 

Met het oog daarop hebben de rapporteurs een duidelijke verplichting opgenomen om bij de 
hulpverlening aan slachtoffers met specifieke behoeften de genderdynamiek te erkennen en te 
werk te gaan in een kader van gendergelijkheid en mensenrechten. De rapporteurs gaan ervan 
uit dat een dergelijke benadering ook essentieel is ter voorkoming van secundaire victimisatie 
van slachtoffers van geweld op basis van geslacht. 
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De rapporteurs zijn erop uit dat op Europees niveau een omvattende definitie van het begrip 
"slachtoffer" wordt goedgekeurd en dat de bijzondere situatie van slachtoffers met specifieke 
behoeften in aanmerking wordt genomen bij het opzetten van adequate hulpdiensten en bij het 
opleiden van personeel dat rechtstreeks contact met de slachtoffers heeft. In de richtlijn wordt 
daartoe een reeks rechten genoemd waarvan slachtoffers verzekerd moeten zijn, waarmee een 
belangrijke leemte wordt opgevuld in de bescherming van de mensenrechten van slachtoffers 
van een misdrijf. De rapporteurs merken geweld op basis van geslacht ook aan als uiting van 
genderongelijkheid en een schending van de mensenrechten, en zijn dus voorstander van 
erkenning van geweld tegen vrouwen als een vorm van discriminatie die onder ogen moet 
worden gezien en bestreden. 

Meer samenwerking en coördinatie bij de bescherming van slachtoffers

De lidstaten wordt aanbevolen een algemene aanpak via een aantal agentschappen te 
ontwikkelen, om zo een doeltreffende coördinatie te garanderen tussen de hulpverlenende 
instanties. De richtlijn voorziet hier in de opbouw van formele of informele structuren 
waarbinnen vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, wetshandhavingsinstanties en 
ngo's volgens gestandaardiseerde regels kunnen samenwerken. De rapporteurs zijn van 
mening dat door een gecoördineerd optreden ten aanzien van alle slachtoffers de negatieve 
impact van het misdrijf, de risico's van secundaire en herhaalde victimisatie en stigmatisering 
en de belasting van het slachtoffer door herhaalde contacten met de 
rechtshandhavingsinstanties tot een minimum zouden worden beperkt.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van slachtoffers waarborgen

De rapporteurs voeren een duidelijke verplichting in om het privé- en gezinsleven van de 
slachtoffers tijdens de gehele strafprocedure en daarna te beschermen. Met alle middelen moet 
worden gegarandeerd dat de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer, ongeacht de aard 
van het geleden leed, intact blijft, omdat het slachtoffer alleen dan de juridische procedure 
aankan en psychisch kan herstellen. De media versterken bijvoorbeeld vaak het 
slachtofferschap van slachtoffers of overlevenden van een misdrijf doordat zij hun gevoelens 
van schending, desoriëntatie en controleverlies nog aanwakkeren. Daarom verlangen de 
rapporteurs van de media maatregelen op het gebied van de zelfregulering om de persoonlijke 
integriteit van de slachtoffers te beschermen tegen al te opdringerige media. 

Europees netwerk en statistieken

De slachtoffers dienen te beseffen dat hun rechten in de gehele EU op een eenvormige leest 
zullen worden geschoeid. Er moeten voorlichtings- en bewustwordingscampagnes alsmede 
onderzoeks- en onderwijsprogramma's worden opgezet en de samenwerking met organisaties 
uit het maatschappelijk middenveld moet worden ontwikkeld via maatregelen die de lidstaten 
goed op elkaar moeten afstemmen. Verder moeten er gegevens over alle soorten slachtoffers 
worden verzameld en uitgewisseld om tegen de misdaad te kunnen optreden. De rapporteurs 
wensen dat via de bestaande Europese verenigingen die slachtoffers bijstaan, een Europees 
netwerk voor observatie en slachtofferhulp wordt opgebouwd, teneinde een databank met 
statistische gegevens in te richten, waaronder het aantal slachtoffers en hun leeftijd, geslacht 
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en nationaliteit. Een dergelijk netwerk zou de voorwaarden kunnen creëren voor toekomstige 
richtlijnen die de ontwikkeling van een gebied van vrijheid, veiligheid en recht verder moeten 
bevorderen.

Woord van dank

De rapporteurs spreken hun dank uit voor de uitleg die de Commissie via DG Justice heeft 
verstrekt, alsmede voor de vruchtbare gedachtewisseling met de schaduwrapporteurs en het 
Deense EU-voorzitterschap. Ook willen de rapporteurs hun dank betuigen aan de organisaties, 
verenigingen en ngo's die zich bezighouden met de rechten en de bescherming van 
slachtoffers van misdrijven en slachtofferhulp, voor de opvattingen die zij naar voren hebben 
gebracht en voor de deskundigheid waarvan zij blijk hebben gegeven.


