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Wat:  
 
Eerder ontvangen vergoedingen in verband met seksueel misbruik in de jeugdzorg worden – voor 
zover dit redelijk is – in mindering gebracht op de uitkering, die een slachtoffer op grond van het 
Statuut of de Tijdelijke regeling (TR) ontvangt. Dit staat in artikel 5 van het Statuut en artikel 6 van de 
Wet schadefonds geweldsmisdrijven (Wsg). Artikel 6 Wsg is op grond van artikel 3 van de Tijdelijke 
regeling van toepassing.  
 
In deze beleidsregel wordt omschreven in welke gevallen het Schadefonds wel en niet verrekent.  
 
 
Uitgangspunt 
Het uitgangspunt is verrekenen, tenzij dit niet redelijk is. Als al eerder een vergoeding is ontvangen, 
zijn er grofweg drie situaties denkbaar, waarin kan worden verrekend: 
 

1. De vergoeding die eerder is ontvangen ziet op hetzelfde misbruik als waarvoor de aanvraag 
bij de TR of het Statuut is ingediend. 

- Uitgangspunt: volledig verrekenen, tenzij dit onredelijk is.  
2. De vergoeding die eerder is ontvangen ziet op meerdere gevallen van misbruik, terwijl bij de 

TR of het Statuut een aanvraag is ingediend voor één geval van misbruik. 

- Uitgangspunt: verhoudingsgewijs verrekenen, tenzij dit onredelijk is. 
3. De aanvraag bij de TR of het Statuut ziet op meerdere gevallen van seksueel misbruik, terwijl 

eerder een vergoeding is ontvangen voor één geval van misbruik. 

- Uitgangspunt: verhoudingsgewijs verrekenen, tenzij dit onredelijk is. 
 
Onredelijk om te verrekenen 
Het wordt in ieder geval als onredelijk beschouwd om te verrekenen als er een bedrag onder de         
€ 500 moet worden verrekend. 
 
Verhoudingsgewijs verrekenen 
Als er verhoudingsgewijs wordt verrekend (situaties 2 en 3), wordt gekeken op welk misbruik de 
eerder ontvangen vergoeding betrekking heeft en waar de overlap (d.w.z. hetzelfde misbruik) met de 
uitkering van de TR of het Statuut zit. Vervolgens wordt de verhouding tussen het overlappende 
misbruik en de niet overlappende misdrijven bepaald. Gelet op die verhouding wordt bepaald welk 
deel van de eerdere vergoeding in redelijkheid kan worden betrokken in de verrekening.                    
 
Voorbeeld: 
Aanvrager heeft een bedrag van € 5.000 gekregen door voeging in het strafproces voor zowel zware 
mishandeling als een zedenmisdrijf in een instelling. Vanuit de TR krijgt hij een uitkering van  
€ 10.000 voor het zedenmisdrijf in de instelling. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de aard en 
ernst van de zware mishandeling en het zedenmisdrijf enigszins vergelijkbaar zijn. Daarom wordt de 
helft van de vergoeding (namelijk € 2.500) verrekend met de uitkering en krijgt aanvrager nog  
€ 7.500. 
 
Verrekenen met all-in bedragen 
Bij de TR en het Statuut wordt gewerkt met all-in bedragen. Deze zien zowel op immateriële als 
materiële schade. Bij eerder ontvangen vergoedingen wordt geen onderscheid gemaakt tussen 



immateriële schade en materiële schade. Er wordt gekeken naar het totaalbedrag van de eerdere 
vergoeding dat kan worden betrokken in de verrekening. Het uitgangspunt daarbij is dan dat het all-
in bedrag wordt verrekend met dat totaalbedrag. Het is namelijk niet te achterhalen welk gedeelte 
van het all-in bedrag ziet op immateriële schade en welk gedeelte op materiële schade van de 
eerdere vergoeding. 
 
Uitzondering: 
Eerdere uitkering van de Compensatiecommissie van de RKK 
De uitkeringen van het Statuut en de Compensatiecommissie kunnen hetzelfde zijn opgebouwd: een 
all-in bedrag en een apart bedrag voor vermogensschade. Omdat deze twee uitkeringen hetzelfde 
karakter hebben wordt het all-in bedrag met het all-in bedrag verrekend en het bedrag voor de 
vermogensschade met het bedrag voor de vermogensschade.  
 
Voorbeeld: 
Aanvrager heeft vanuit het Statuut een bedrag van € 40.000 (all-in) ontvangen en € 20.000 voor 
vermogensschade. Van de Compensatiecommissie heeft aanvrager voor hetzelfde misbruik een 
bedrag van € 20.000 (all-in) ontvangen en € 25.000 voor vermogensschade. Het bedrag van  
€ 40.000 all-in wordt verrekend met het bedrag van € 20.000 all-in, en het bedrag van € 20.000 voor 
vermogensschade wordt verrekend met het bedrag van € 25.000 voor vermogensschade. Dit 
betekent dat aanvrager nog een bedrag van € 20.000 op grond van het Statuut ontvangt. 
 
Overigens zal deze situatie zich niet vaak voordoen, omdat in de uitspraken van de 
Compensatiecommissie veelal een totaalbedrag wordt genoemd en dus niet duidelijk wordt hoe de 
vergoeding is opgebouwd. In dat geval wordt het totaalbedrag volledig verrekend met het  bedrag 
dat op grond van het Statuut is vastgesteld. 
 
 
Niet-ontvankelijkheid  
Als aanvrager zijn materiële en immateriële schade al volledig vergoed heeft gekregen (bijvoorbeeld 
via een civiele procedure) dan is er strikt genomen geen schade meer. Als aanvrager een aanvraag 
doet voor het Statuut dan wordt de aanvraag op grond van artikel 8 lid 6 Statuut niet-ontvankelijk 
verklaard. Ook op grond van de Tijdelijke Regeling is dan geen uitkering meer mogelijk.   
 
 
Verrekening uitkeringen Statuut en TR 
Als een vergoeding vanuit de TR is uitgekeerd en er volgt vervolgens een uitkering op grond van het 
Statuut, dan vindt er een verrekening plaats. De instelling dient de uitkering op grond van het Statuut 
sowieso te betalen. Als de uitkering op grond van het Statuut lager is dan de uitkering op grond van 
de TR, dan dient de instelling de volledige uitkering op grond van het Statuut te betalen aan het 
Schadefonds. Als de uitkering op grond van het Statuut hoger is dan de uitkering op grond van de TR, 
dan dient de instelling alleen nog het meerdere te betalen aan de aanvrager. Het resterende deel van 
de uitkering op grond van het Statuut betaalt de instelling dan terug aan het Schadefonds. 
 
 
Eén aanvraag voor verschillende gevallen van misbruik 
Bij de beoordeling van de aanvraag wordt al het misbruik dat onder de regeling valt in beginsel in één 
aanvraag beoordeeld. Dat wil zeggen dat het misbruik in verschillende instellingen of pleeggezinnen 
als één aanvraag wordt beschouwd. Als een aanvrager voor verschillende periodes van misbruik of 
misbruik in verschillende instellingen/pleeggezinnen aparte aanvragen indient, worden deze dus als 
één aanvraag beoordeeld. Dit geldt ook als de aanvrager al een uitkering heeft gehad voor een geval 
van misbruik en later nog een aanvraag indient voor een ander geval van misbruik. In dat geval wordt 



gekeken welke uitkering aanvrager zou hebben ontvangen voor beide gevallen van misbruik 
gezamenlijk. Vervolgens wordt deze uitkering verrekend met de eerder ontvangen uitkering. 
 


