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Slachtoffers hebben de laatste decennia steeds meer aandacht verkregen, hun belangen zijn
ruimschoots voor het voetlicht gebracht en hun rechtspositie is verbeterd. De
onevenwichtigheid die het strafrecht lange tijd kenmerkte - louter een afdoeningswijze tussen
staat en dader - is daannee flink afgenomen. Vergeleken met een halve eeuw terug kan het
slachtoffer geemancipeerd warden genoemd. Die ontwikkelingen hebben echter ook een
aantal keerzijden met zich meegebracht, waaronder een 'emotionalisering' van het recht en
een onvoorwaardelijke loyaliteit met slachtofferwensen. Vooral het onbeperkte spreekrecht
voor slachtoffers en nabestaanden wordt regelmatig bekritiseerd. Dit colloquium staat in het
teken van de vraag of de aandacht voor slachtoffers in aantal opzichten is doorgeschoten en in
welke opzichten dat mogelijk nadelige effecten met zich mee heeft gebracht, ook voor
slachtoffers zelf.

Het colloquium staat in het teken van het afscheid van Bas van Stokkom van de Radboud
Universiteit.

Tijdens het colloquium zullen onder meer de volgende sprekers een inleiding verzorgen:

Hans Boutellier (Vrije Universiteit Amsterdam): De sociologie van hedendaags
slachtofferschap.
Renee Kool (Universiteit Utrecht): Subsidiair afdoen van strafzaken.
Antony Pemberton (Universiteit Tilburg): De schaamte van slachtoffers: -what's law
got to do with it?
Wouter Veraart & Vincent Geeraets CVrije Universiteit Amsterdam): Juridisch
uitgesloten, probleem opgelost? Kanttekeningen bij een nieuwe trend.

Aan het slot van het colloquium maakt Ybo Buruma (Hoge Raad / Radboud Universiteit) de
balans op. Voorzitter is Renze Salet (Radboud Universiteit).

De gelijknamige bundel 'Grenzen aan de emancipatie van het slachtoffer? ' zal tijdens het colloquium
warden gepresenteerd. Deelnemende auteurs: Ivo Aertsen (Leuven), Hans Boutellier (VU
Amsterdam), Tom Daems (Leuven), Marc Groenhuijsen (Tilburg), Renee Kool (Utrecht), Sonja
Leferink (Slachtofferhulp Nederland), Antony Pemberton (Tilburg), Bos van Stokkom (Nijmegen),
Wouter Veraart en Vincent Geeraets (VU Amsterdam).

Het colloquium vindt plaats in de Senaatszaal van de Aula, Comeniuslaan 2 te Nijmegen van
11.00-17.00 uur. Inloop 10.30 uur. Na afloop afscheid en receptie.

Graag horen wij, uiterli'k vri'da 6 se tember 2019, of u aanwezig bent bij het colloquium
en de receptie strafi-echt "ur.m.nl). Contactgegevens secretaresse: Lisa Achten, 024-
3612185. Nadere informatie over het programma volgt.
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