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Op 20 april 2021 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband 
met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het 
strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)1 aangenomen. Het is de 
leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid2 opgevallen dat 
het inwerkingtredings-KB nog niet is gepubliceerd. Naar aanleiding 
hiervan is op 21 oktober 2021 een brief gestuurd aan de Minister voor 
Rechtsbescherming. 

De Minister heeft op 15 november 2021 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
Van Dooren 

1 Kamerstukken 35 349.
2 Samenstelling:

Backer (D66), De Boer (GL) (voorzitter), Van Dijk (SGP), Van Hattem (PVV), Rombouts (CDA), 
Baay-Timmerman (50PLUS), Adriaansens (VVD), arbouw (VVD), Bezaan (PVV), De Blécourt-
Wouterse (VVD), Dittrich (D66), Doornhof (CDA), Janssen (SP), Karimi (GL), Meijer (VVD), 
Nicolaï (PvdD), Otten (Fractie-Otten) (ondervoorzitter), Recourt (PvdA), Rietkerk (CDA), 
Veldhoen (GL), Van Wely (Fractie-Nanninga), Nanninga (Fractie-Nanninga). Raven (OSF), 
Karakus (PvdA), Talsma (CU) en Hiddema (FVD).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
JUSTITIE EN VEILIGHEID  

Aan de Minister voor Rechtsbescherming 

Den Haag, 21 oktober 2021 

Op 20 april 2021 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband 
met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het 
strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)3 aangenomen. Het is de 
leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid opgevallen dat 
het inwerkingtredings-KB nog niet is gepubliceerd. Derhalve vragen zij u 
of u de Kamer kunt informeren over de voorgenomen datum van 
inwerkingtreding van de verschillende onderdelen van de wet, nu de 
leden ook signalen hebben ontvangen vanuit de rechtspraktijk dat hier 
onduidelijkheid over is. 

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien uw 
reactie graag binnen vier weken na dagtekening van deze brief met 
belangstelling tegemoet. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
M.M. de Boer 

3 Kamerstukken 35 349.
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BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 15 november 2021 

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Uitbreiding Slachtoffer-
rechten op 13 april 2021 heb ik uw Kamer toegezegd een afschrift te 
sturen van de voortgangsbrief Slachtofferbeleid, die naar de Tweede 
Kamer zal worden verzonden. Ik doe die toezegging gestand met het 
meezenden van bijgaande brief, genaamd eindrapportage Meerjaren-
agenda Slachtofferbeleid. 
In deze eindrapportage ga ik onder andere in op het traject van het 
beschermen van de privacy van slachtoffers in de media, dat door het 
Fonds Slachtofferhulp wordt getrokken. Ook hierover heb ik toegezegd uw 
Kamer gelijktijdig met de Tweede Kamer te informeren. Tot slot kom ik in 
de eindrapportage tevens tegemoet aan het verzoek van de vaste 
commissie voor Justitie en Veiligheid geïnformeerd te worden over de 
voorgenomen datum van inwerkingtreding van de verschillende onder-
delen van de Wet uitbreiding slachtofferrechten. 

De Minister voor Rechtsbescherming,
S. Dekker
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