Overzicht beleidswijzigingen 2015
1.

Beleidswijzigingen reguliere Schadefonds

Het beleid is in 2015 op wat kleine punten aangepast. Hieronder volgt een opsomming van de meest
fundamentele wijzigingen.
Beleidsbundel:
In paragraaf 1.5.1.5 (niet verrekenen of terugvorderen) is toegevoegd dat het Schadefonds het
onredelijk vindt om vergoedingen voor shockschade te verrekenen met de uitkering voor
nabestaanden, omdat nabestaanden met shockschade anders benadeeld worden ten opzichte van
nabestaanden zonder shockschade.
-

In paragraaf 4.2 (bewind) is toegevoegd dat conform de huidige werkwijze naast het centrale
insolventieregister ook het centraal curatele- en bewindregister en het landelijk register
schuldsaneringen worden geraadpleegd.

De meest recente versie van de beleidsbundel vindt u op onze website.
Letsellijst:
Bij de algemene uitgangspunten is bij letselcategorie 2 toegevoegd dat het moet gaan om fysiek letsel
waarbij een operatieve ingreep (in de borst- of buikholte of aan vitale structuren elders in het lichaam)
onder narcose noodzakelijk is.
Bij deel 1B is de posttraumatische migraine toegevoegd (letselcategorie 1).
De meest recente versie van de letsellijst vindt u op onze website.

2. Beleidswijzigingen ten aanzien van mensenhandel
Op 3 augustus 2012 is het mensenhandelbeleid vastgesteld. Bij de uitvoering bleek dat het beleid tot twee niet
wenselijke resultaten leidde. Ook de ketenpartners liepen hier tegenaan. Het beleid is daarom opnieuw tegen
het licht gehouden en daarop is het beleid op twee punten aangepast.
-

De aannemelijkheidstoets is aangepast. Alle informatie wordt in aanmerking genomen, in plaats van
een focus op welke feiten en omstandigheden uit de aangifte geobjectiveerd zijn door het
politieonderzoek. De aannemelijkheidstoets is zo weer gelijk getrokken met de reguliere
aannemelijkheidstoets.

-

Ernstig letsel wordt voorondersteld indien de uitbuiting gepaard gaat met stelselmatige
mishandelingen en bedreigingen, waarbij sprake is van een voortdurende dreiging. In principe wordt
dan een uitkering uit letselcategorie 2 toegekend, tenzij de toedracht naar de aard en gevolgen
ernstiger is dan categorie 2. In dat geval wordt letselcategorie 3 toegekend. Dit beleid komt overeen
met ons beleid inzake huiselijk geweld en belaging.

3. Uitbreiding Statuut seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen
De Raad voor de Kinderbescherming is geen partij bij het Statuut. In diverse aanvragen bleek dat de Raad voor
de Kinderbescherming soms wel een periode de voorlopige voogdij had over een minderjarig kind. De Raad kon
hier echter niet op grond van het Statuut op worden aangesproken. Daarom heeft de Raad in 2015 de
verantwoordelijkheid aangenomen voor die zaken waar voldoende aannemelijk is dat een minderjarige
seksueel misbruikt is door een medewerker van de Raad, dan wel het feitelijk misbruik plaatsvond door een
persoon binnen de directe kring van het pleeggezin, terwijl aannemelijk is dat de Raad op de hoogte was
zonder dat hierbij effectief is ingegrepen.

