In 2014 heeft het Schadefonds Geweldsmisdrijven het beleid op de volgende twee onderdelen gewijzigd:
1.

Beleidswijzigingen reguliere Schadefonds


All-in beleid
Tot 15 oktober 2014 verstrekte het Schadefonds aan slachtoffers en nabestaanden uitkeringen voor
immateriële schade. Deze uitkeringen konden worden aangevuld met uitkeringen voor financiële schade
zoals verlies van arbeidsvermogen en kosten voor medische hulp. De hoogte van de uitkering voor
immateriële schade was afhankelijk van de ernst van het opgelopen letsel. Voor financiële schade had
het Schadefonds voor 26 schadeposten apart beleid opgesteld. Als een slachtoffer financiële schade had
opgegeven, dan werd op basis van dit beleid bepaald of hiervoor een extra uitkering werd verstrekt.
Op 15 oktober 2014 is het all-in beleid in werking getreden. Dit beleid houdt in dat slachtoffers een all-in
bedrag krijgen. Dit is een tegemoetkoming voor het onrecht en leed dat hun is aangedaan en voor
eventuele financiële schade zoals verlies van arbeidsvermogen en kosten voor medische hulp.
Door het verstrekken van all-in bedragen hoeven slachtoffers hun financiële schade niet meer te
onderbouwen met bewijsstukken. De hoogte van het all-in bedrag wordt bepaald aan de hand van de
ernst van het letsel dat het slachtoffer heeft opgelopen. Ook de omstandigheden waaronder het
geweldsmisdrijf is gepleegd kunnen hierbij een rol spelen. De maximale all-in uitkering voor slachtoffers
is € 35.000.
Nabestaanden krijgen een vast all-in bedrag van € 5.000 voor hun leed en eventuele financiële schade.
Daarnaast kunnen zij een aparte uitkering krijgen voor gemaakte uitvaartkosten (maximaal € 7.500) en
derving van levensonderhoud (maximaal € 25.000). Als een nabestaande zowel uitvaartkosten als
derving van levensonderhoud heeft, dan kan de maximale uitkering voor deze twee schadeposten
gezamenlijk niet meer bedragen dan € 25.000.
Meer informatie over het all-in beleid vindt u in hoofdstuk 2 van de beleidsbundel.



Nieuwe letsellijst
Met de invoering van het all-in beleid is op 15 oktober 2014 een nieuwe letsellijst gepubliceerd. Deze
letsellijst is aangepast op het all-in beleid. Daarnaast zijn twee nieuwe onderdelen aan de letsellijst
toegevoegd:
Lijst met criteria voor beoordelen van fysiek letsel (deel 1A van de letsellijst)
In deze lijst staan criteria om fysiek letsel, dat nog niet in deel 1B van de letsellijst voorkomt, in te
delen in één van de zes letselcategorieën.
Tabel voor de beoordeling van psychisch letsel (deel 2B van de letsellijst)
Psychisch letsel is moeilijker te beoordelen dan fysiek letsel, omdat het niet zichtbaar is. Om de ernst
van psychisch letsel zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, is een speciale tabel ontwikkeld. Deze
tabel bevat medisch te objectiveren criteria (diagnose van het letsel en de aard en duur van de
beperkingen door het letsel), die helpen om de ernst van psychisch letsel nauwkeuriger te beoordelen
en in één van de zes letselcategorieën in te delen.

2.

Nieuw beleid voor regelingen seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen
Verrekenbeleid
Voor de regelingen voor seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen (de Tijdelijke regeling
en het Statuut) heeft het Schadefonds verrekenbeleid opgesteld. Dit verrekenbeleid is bedoeld om
duidelijk te maken in welke gevallen de schadevergoedingen die slachtoffers hebben ontvangen in
mindering worden gebracht op te verstrekken uitkeringen.

