
Meer weten?
Kijk voor meer informatie op onze website 
www.schadefonds.nl

Heeft u vragen? 
Wij helpen u graag verder: 
Tel. (070) 414 2000
Mail: info@schadefonds.nl

3 Het geweldsmisdrijf vond plaats in Nederland

  Het geweldsmisdrijf moet in Nederland zijn gebeurd, of aan boord 
van een Nederlands schip of vliegtuig. Ook als u niet in Nederland 
woont, kunt u een aanvraag bij ons indienen. 

 
4 U heeft geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

 Wij kijken naar uw eigen rol in wat er is gebeurd. Voorbeelden:

  >  u heeft als eerste geweld gebruikt

  >  u heeft de ander uitgedaagd

  >  u houdt zich bezig met criminele activiteiten  
(zoals drugshandel)

  Heeft u een aandeel in het geweldsmisdrijf, dan is het mogelijk dat 
u geen of een lagere uitkering krijgt.

 
5 De schade wordt niet op een andere manier vergoed

  U krijgt alleen een uitkering van ons als de schade niet is vergoed 
door de dader of een verzekeringsmaatschappij. Krijgt u later toch 
geld van een van deze partijen, dan kan het zijn dat u de uitkering 
van het Schadefonds (deels) moet terugbetalen.

 
6 U dient de aanvraag tijdig in

  U kunt een aanvraag in principe binnen tien jaar na het gewelds- 
misdrijf bij ons indienen. Doet u dit later, dan horen we graag de  
reden(en) hiervoor. In bepaalde gevallen nemen we een aanvraag 
alsnog in behandeling.

   Let op: het geweldsmisdrijf moet in ieder geval op of na 1 januari 
1973 hebben plaatsgevonden.
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Erkenning geeft kracht Samen betrokken

Slachtoffer van een  
geweldsmisdrijf?
Wij bieden u een financieel steuntje in de rug

Belangrijk om te weten
>  Wij nemen nooit contact op met de dader.

>  Er hoeft geen sprake te zijn van een rechtszaak  
of veroordeling.

Bent u nabestaande? 
U kunt ook een aanvraag indienen als nabestaande van een slacht-
offer dat is overleden door een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf 
(bijvoorbeeld moord of doodslag) of een zogeheten dood door 
schulddelict (bijvoorbeeld een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakt 
door een dronken bestuurder die ook nog veel te hard reed). Verder 
gelden bij een aanvraag als nabestaande de voorwaarden 3 t/m 6, 
zoals genoemd bij slachtoffers.

Wie zijn nabestaanden? Het gaat vaak om:

Bent u naaste van een slachtoffer met ernstig en 
blijvend letsel?  
Dan krijgt u een uitkering van € 5.000,- voor schade door het ernstig 
en blijvend gewond raken van uw naaste door een geweldsmisdrijf. 
 
De uitkering: eenmalig bedrag
Bent u slachtoffer? Dan bestaat de uitkering uit een eenmalig vast 
bedrag. Hoe ernstiger het letsel, de omstandigheden en de gevolgen, 
hoe hoger het bedrag. De uitkering kan variëren van € 1.000,- tot 
maximaal € 35.000,-.

Bent u nabestaande of naaste? Dan krijgt u een vast bedrag van € 5.000,-.  
Daarnaast is een extra uitkering mogelijk voor de uitvaartkosten en de 
schade voor het wegvallen van het inkomen van de overledene.

Dien uw aanvraag in 

We ontvangen uw aanvraag graag: dien deze per post of online in. 
Aanvraagformulieren vindt u op onze website. U ontvangt onze 
beslissing uiterlijk binnen 26 weken per post, maar vaak al eerder.

echtgenoten / geregistreerde partners / kinderen / ouders / 
broers en zussen 

Wat doet het Schadefonds?
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor slachtoffers van gewelds-
misdrijven die hierdoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen 
(letsel) hebben of hebben gehad. Of misschien bent u een naaste of 
nabestaande van een slachtoffer van een geweldsmisdrijf of dood door 
schulddelict. Dit zijn zaken die nooit hadden mogen gebeuren. U kunt 
bij ons een aanvraag indienen voor een eenmalige uitkering. Met dit 
geldbedrag erkennen wij u als slachtoffer. Zo willen wij bijdragen aan 
het herstellen van uw vertrouwen in de samenleving. Het bedrag kunt u 
besteden waaraan u wilt.  
 

Wat zijn geweldsmisdrijven?
Bij het Schadefonds kijken we of een 
persoon met opzet geweld tegen u heeft 
gebruikt of hiermee heeft gedreigd.  
U kunt mogelijk een bedrag ontvangen  
bij geweldsmisdrijven als:                         >

Bent u slachtoffer? Dit zijn de voorwaarden

1 U bent slachtoffer van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf

  Het moet gaan om een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf.  
Dit betekent dat er met opzet geweld tegen u is gebruikt of hiermee  
is gedreigd (voor voorbeelden zie ‘Wat zijn geweldsmisdrijven?’). 
Ongelukken vallen hier dus niet onder.

 
2 U heeft of had ernstig letsel door het geweldsmisdrijf

  Dit kan gaan om lichamelijk en/of geestelijk (psychisch) letsel.  
Wij vinden letsel ernstig als het gaat om letsel met langdurig en/of 
blijvend ernstige medische gevolgen.                                                >

 >  diefstal met geweld
 >  bedreiging met een wapen
 >  mishandeling
 > huiselijk geweld  
 > aanranding / verkrachting
 >   stalking
 > mensenhandel
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Layla (24) – werd bedreigd door een stalker

Tijdens een feest van haar buurjongen ontmoette Layla een leuke 
jongen, met charme en humor. Helaas ontpopte hij zich al snel tot 
een stalker die haar voortdurend bedreigde. “Maar uit schaamte 
durfde ik het pas na maanden te vertellen, aan mijn nicht. Zij 
overtuigde mij ervan dat het aan hem lag, niet aan mij. Ik vond 
het moeilijk, maar heb aangifte gedaan bij de politie. Met die 
aangifte kon het Schadefonds mijn aanvraag snel behandelen.”

Tom (46) – kreeg te maken met geweld op straat

Tom kreeg te maken met geweld op straat door een groep 
dronken jongeren. “De lichamelijke pijn is erg, maar het ge-
voel van angst en onveiligheid is veel heftiger.” Vanwege zijn 
ernstige verwondingen en psychische problemen kreeg Tom 
een uitkering. “Dat was een mooie verrassing! We hebben er 
onze woonkamer van opgeknapt. Ik ben blij dat mijn gezin 
me heeft aangespoord om toch een aanvraag in te dienen.”

Els (56) – verloor haar man bij een 
roofoverval op hun zaak

“Als er zoiets ingrijpends in je leven 
gebeurt, dan zijn er natuurlijk heel veel 
dingen die je opnieuw een plek moet 
geven, het verwerken kost veel tijd. 
Iemand van Slachtofferhulp Nederland 
hielp met het indienen van de aanvragen 
bij het Schadefonds. Heel prettig, want op 
dat moment staat je hoofd daar helemaal 
niet naar.”

Lieke (10) – groeide op met huiselijk geweld

Lieke groeide op in een gezin met huiselijk geweld en kreeg 
regelmatig klappen, totdat haar tante erachter kwam. 
“Ik zie Lieke nu langzaam weer opbloeien. Het meeste geld 
van de uitkering van het Schadefonds staat op een aparte 
rekening. Als ze 18 jaar wordt, mag ze ermee doen wat ze wil.”

“�Met�het�geld�van�het�Schadefonds��
deed�ik�soms�iets�extra’s�voor�de�kinderen.”

“�De�uitkering�van�het�Schadefonds�
volgde�heel�snel.�Dat�was�fijn�omdat�
ik�daarmee�gelijk�de�kosten�voor�de�
uitvaart�kon�betalen.”

“�Het�geld�is�
een�steuntje�
in�de�rug�om�
je�aandacht�
weer�naar�fijne�
dingen�te�kunnen�
verleggen.”
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