
Aan de orde is het VAO Slachtofferbeleid (AO d.d. 16/11). 

 

De voorzitter: 
Aan de orde is het VAO Slachtofferbeleid, naar aanleiding van het algemeen overleg op 16 november jongstleden. Ik 
heet de minister voor Rechtsbescherming van harte welkom. Het debat is al gevoerd, dus dat gaan we hier niet 
overdoen. De leden zijn in de gelegenheid moties in te dienen. Misschien dat de overige leden of de minister nog een 
verduidelijkende vraag willen stellen, maar we gaan het debat niet overdoen. 

Ik geef als eerste het woord aan de heer Van Nispen van de SP. 

 

De heer Van Nispen (SP): 
Slachtoffers zijn mensen die onrecht is aangedaan. Dat onrecht moet worden hersteld. De overheid moet er voor hen 
zijn, omdat de overheid op dat moment nodig is. De overheid moet een bondgenoot zijn van slachtoffers, maar dat is 
helaas al te vaak niet het geval. We krijgen dat in dit korte tijdsbestek niet allemaal opgelost en we komen hier de 
komende twee dagen nog uitgebreid over te spreken, maar ik zal vandaag twee voorstellen indienen ter verbetering 
van de positie van het slachtoffer. Het eerste voorstel gaat over de slachtoffers van letselschade. 

 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat verlenging van de Overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
het convenant tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Verbond van Verzekeraars, op korte termijn 
aan de orde is; 

spreekt uit dat slachtoffers van letselschade op geen enkele wijze de dupe mogen zijn van dergelijke afspraken tussen 
gemeenten en verzekeraars; 

verzoekt de regering erop toe te zien dat de belangen van slachtoffers inderdaad niet in het gedrang komen; 

verzoekt de regering voorts hierover met verzekeraars en gemeenten in gesprek te treden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door het lid Van Nispen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 35 (33552). 

 

---------------------------------------------------------------------- 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

De voorzitter: 
Dames en heren, we gaan weer verder.  

Het woord is aan de minister voor Rechtsbescherming. 

 
 

Minister Dekker: 
Voorzitter. Om te beginnen twee vragen. De vraag van de heer Van Oosten gaat over de schriftelijke vragen die hij 
heeft gesteld aan collega Grapperhaus. Ik zie het punt dat dit ook raakt aan het slachtofferbeleid. Ik zal daar zeker in 
meekijken. 



Mevrouw Van Toorenburg stelde een vraag over de brief van mijn collega naar aanleiding van de zaak in Noord-
Holland. Ze vroeg wat er verder gebeurt in dezen. Misschien mag ik dat punt meenemen bij de aanscherping van de 
meerjarenagenda die voor de kerst komt. 

Er zijn zeven moties ingediend. Ik loop ze langs. Ik kom eerst bij de motie van de heer Van Nispen op stuk nr. 35 over 
het afkopen van het regresrecht. We zijn het erover eens dat in ieder geval slachtoffers daar niet de dupe van moeten 
worden. Ik heb mij inmiddels laten informeren dat het afkopen van dit soort rechten ook wel op andere plekken 
gebeurt, bijvoorbeeld als het gaat om de Wet langdurige zorg of de Algemene nabestaandenwet. Daarvoor geldt 
eigenlijk hetzelfde. Ook daar zouden slachtoffers niet de dupe van moeten worden. Ik ga daarover graag het gesprek 
aan met verzekeraars en gemeenten. Ik zal ze dan ook wijzen op de rechten van slachtoffers. Ik zou met de motie uit 
de voeten kunnen. Als u het goed vindt, neem ik de motie over. 

De voorzitter: 
Ik constateer dat daartegen geen bezwaar bestaat. 

De voorzitter: 
Aangezien de motie-Van Nispen (33552, nr. 35) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

 


