
Nadere uitwerking schaalindeling Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik 
minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen 
 
Op grond van de Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en 
pleeggezinnen kan een uitkering worden toegekend die ligt tussen € 1.000,00 en € 35.000,00  
(schaal 1 t/m 8). De uitkering is geen schadeloosstelling, maar heeft het karakter van een tegemoetkoming ter 
erkenning van het gepleegde seksueel misbruik. Het is bedoeld om een vergoeding te bieden ter verzachting 
van het gedurende vele jaren ondergane psychische leed, de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde 
(immateriële schade). Daarnaast is het toegekende bedrag bedoeld als een tegemoetkoming voor materiële 
schade als gevolg van het misbruik. 
 
Door het (grote) tijdsverloop tussen het misbruik en de aanvraag zal het vaak erg moeilijk zijn voor de 
aanvrager om de hoogte van de schade en het causaal verband tussen het misbruik en de schade aannemelijk 
te maken. Om de last voor een aanvrager te beperken en toch een substantiële tegemoetkoming te bieden, 
werken we met een indeling in schalen die oplopend zijn qua aard en ernst van het seksueel misbruik. Het 
persoonlijk leed, de schade en eventuele andere gevolgen die door het misbruik zijn veroorzaakt zijn daarmee 
niet leidend voor de indeling in een bepaalde schaal.  
 
De hoogte van de uitkering wordt bepaald door indeling in een categorie aan de hand van de handelingen die 
plaatsvonden, de duur van het misbruik, de omstandigheden waaronder het misbruik plaatsvond en de hoogte 
van uitkeringen die andere aanvragers in vergelijkbare situaties kregen. Elke aanvraag wordt vergeleken met 
aanvragen waarin sprake is van soortgelijke omstandigheden.  
 
Een zeer jeugdige leeftijd van aanvrager, meerdere daders en/of een machtsverhouding tussen aanvrager en 
dader (directeur instelling, groepsleiders, etc.) kunnen worden aangemerkt als omstandigheden die het 
misbruik ernstiger maken.  
 

Schaal Omschrijving categorie Bij de schaal 
behorend bedrag 

1 Seksueel misbruik zonder fysiek contact. 
 
Bijvoorbeeld: 
-seksuele opmerkingen  
-het plegen van seksuele handelingen voor een webcam  
 
Seksueel misbruik met fysiek contact, zonder seksueel binnendringen. 
 
Bijvoorbeeld: 
- onzedelijk betasten 
-afgedwongen tongzoen.  
 

€ 1.000,- 

2 Seksueel misbruik met fysiek contact, zonder seksueel binnendringen, 
naar de aard ernstiger dan schaal 1. 
 
Bijvoorbeeld met fysiek geweld en/of gedurende een korte periode. 
 

€ 2.500,- 

3 Seksueel misbruik met fysiek contact, zonder seksueel binnendringen, 
naar de aard ernstiger dan schaal 2. 
 
Bijvoorbeeld met fysiek geweld en/of gedurende langere periode. 
 
Seksueel misbruik met seksueel binnendringen. 
 
Seksueel binnendringen anders dan met geslachtsdeel, behalve tongzoen, 
eenmalig.  
 

€ 4.000,- 



4 
 
 
 
 
 
 
 

Seksueel misbruik met fysiek contact, zonder seksueel binnendringen, 
onder verzwarende omstandigheden. 
 
Bijvoorbeeld met grof fysiek geweld en/of gedurende zeer lange periode.  
 
Seksueel misbruik met seksueel binnendringen, naar de aard ernstiger 
dan schaal 3. 
 
-Seksueel binnendringen anders dan met geslachtsdeel met fysiek geweld 
en/of gedurende een korte periode. 
-Seksueel binnendringen met geslachtsdeel, eenmalig. 
 

€ 6.000,- 

5 Seksueel misbruik met seksueel binnendringen, naar de aard ernstiger 
dan schaal 4. 
 
-Seksueel binnendringen anders dan met geslachtsdeel met fysiek geweld 
en/of gedurende langere periode. 
-Seksueel binnendringen met geslachtsdeel met fysiek geweld en/of 
gedurende een korte periode. 
 

€ 10.000,- 

6 Seksueel misbruik met seksueel binnendringen, onder verzwarende 
omstandigheden. 
 
-Seksueel binnendringen anders dan met geslachtsdeel met grof fysiek 
geweld en/of gedurende zeer lange periode. 
-Seksueel binnendringen met geslachtsdeel met fysiek geweld en/of 
gedurende langere periode. 
 

€ 15.000,- 

7 Seksueel misbruik met seksueel binnendringen, onder zeer ernstige 
omstandigheden. 
 
Seksueel binnendringen met geslachtsdeel met grof fysiek geweld en/of 
gedurende zeer lange periode. 
 
Indien het gaat om binnendringen anders dan met geslachtsdeel  kan 
alleen schaal 7 worden toegekend in de meest schrijnende gevallen.  
 

€ 22.500,- 

8 Seksueel misbruik, met seksueel binnendringen, onder uitzonderlijke 
omstandigheden. 
 
Schaal 8 is bedoeld voor die gevallen waarin sprake is van binnendringen 
en die in vergelijking met andere zaken van uitzonderlijke aard zijn.   
 

€ 35.000,- 

 
 

 
 
 


