
Bijlage 2 – Opvolging aanbevelingen tweede Gateway review op de Wet SenB 

# Kwalificatie Aanbeveling Opvolging 

1 Kritiek: doe 

onmiddellijk 

Stel een 

samenhangend 

implementatieplan op 

voor het oplossen van 

bestaande knelpunten 

per 1 mei 2021 

De knelpunten en hierop ingezette acties 

ter oplossing worden intensief  (wekelijks) 

gemonitord door het 

implementatieprogramma (hierna: 

programma) aan de hand van een daarop 

toegesneden planning  

2 Kritiek: doe 

onmiddellijk 

Geef uitvoering aan 

de in december 2020 

gemaakte afspraken 

en wijk daar niet 

meer van af 

De hier bedoelde afspraken rond het 

raadplegen en informeren van slachtoffers 

maken deel uit van het startscenario van 

de Wet SenB, dat per 1 juli 2021 zal 

gelden 

3 Essentieel: doe 

binnenkort 

Breng op de korte 

termijn in kaart hoe 

het proces van 

raadplegen en 

informeren moet 

verlopen en leg dat 

vóór 1 mei 2021 vast 

Ten aanzien van het raadplegen en 

informeren van slachtoffers ten faveure 

van het meewegen van het 

slachtofferbelang zal in eerste instantie 

worden gewerkt met een 

samenwerkingsverband, bestaande uit OM 

en CJIB. Voor de exacte vormgeving is 

een speciaal gremium ingericht. De 

werkwijze die hieruit voortvloeit, wordt in 

april 2021 neergelegd in 

samenwerkingsafspraken alsmede 

werkinstructies 

4 Essentieel: doe 

binnenkort 

Investeer in de 

ketensamenwerking 

en maak de 

verschillende 

belangen expliciet 

Binnen de keten zal (opnieuw) met elkaar 

worden gesproken over hoe de 

samenwerking verder te verbeteren en in 

dit verband belangen uit te spreken 

5 Essentieel: doe 

binnenkort 

Breng in beeld en 

reserveer de extra 

benodigde financiële 

middelen voor de 

langere termijn 

Gebaseerd op de in 2018 uitgevoerde 

impactanalyse en de in 2020 door de 

ketenpartners aangeboden 

uitvoeringstoetsen zijn financiën 

gereserveerd dan wel toegekend. Zoals 

gebruikelijk vindt tijdens een 

implementatietraject nog nadere 

uitwerking plaats, bijvoorbeeld ingegeven 

door moties en toezeggingen. Voor zover 

dit leidt tot aanvullende – financiële – 

impact zal in hiervoor noodzakelijk 



bevonden financiering worden voorzien 

6 Essentieel: doe 

binnenkort 

Schep zo spoedig 

mogelijk helderheid 

over de afbakening 

tussen de huidige en 

nieuwe wetgeving 

Bij de nieuwe PP- en v.i.-regeling is een 

overgangsbepaling getroffen. Voor de 

toepassing hiervan, door DJI en het OM, is 

voorzien in een nadere uitleg over de 

doorwerking. De gegeven uitleg zal, 

eveneens worden opgetekend in 

beleidsregels 

7 Essentieel: doe 

binnenkort 

Stel in de keten het 

tussen- en eindbeeld 

vast 

Op detentiefasering en de v.i. zijn de 

tussen- en eindbeelden helder. Wat 

betreft het contacteren van slachtoffers en 

de techniek, op het geheel, worden de 

inhoudelijke beelden aangescherpt en 

voorzien van een (financiële) berekening 

ter vaststelling, in de zomer van 2021  

8 Essentieel: doe 

binnenkort 

Houd het tempo van 

het programma – ook 

na 1 mei 2021 – 

onverminderd hoog 

In de keten is afgesproken hier gehoor 

aan te geven. Ten behoeve daarvan wordt 

het programma verlengd 

 


