Vergoeding eigen risico acuut seksueel geweld

Bent u slachtoffer van seksueel geweld?

Wat is seksueel geweld?

En heeft u binnen zeven dagen medische en/
of psychische hulp gezocht bij een Centrum
Seksueel Geweld (CSG)? Dan kunt u tijdelijk
het verplicht eigen risico (€ 385,-) vergoed
krijgen.

Bij seksueel geweld moet u tegen uw wil
seksuele handelingen uitvoeren, ondergaan
of zien. Het maakt voor de vergoeding niet
uit of u zich heeft verzet en of er dwang is
gebruikt.

Tijdelijke vergoeding eigen risico

Vergoeding via een vast bedrag

Medische en psychische zorg bij een CSG
vallen onder het eigen risico. Slachtoffers
betalen daardoor zelf een gedeelte van
de zorgkosten. Door de nieuwe (tijdelijke)
regeling betalen niet slachtoffers, maar de
ministeries van Justitie en Veiligheid en
Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze
kosten.

De vergoeding is een vast bedrag van € 385,-.
Dit bedrag is gelijk aan het wettelijk verplicht
eigen risico. Ook wanneer u (een deel van)
uw eigen risico al verbruikt heeft of uw eigen
risico vrijwillig verhoogd heeft, ontvangt u
dit vaste bedrag.

De tijdelijke regeling wordt — namens de
betrokken ministers — uitgevoerd door het
Voor een vergoeding van het eigen risico Schadefonds Geweldsmisdrijven. U vindt het
gelden de volgende voorwaarden:
aanvraagformulier en uitleg op de website
1.	
U bent tussen 1 september 2020 en 31 van het Schadefonds:
augustus 2021 slachtoffer geworden van www.schadefonds.nl/seksueel-geweld.
seksueel geweld.
2.	
U heeft binnen zeven dagen medische en/ Let op: zorg dat uw aanvraag vóór 1 november 2021 bij het Schadefonds binnen is.
of psychische hulp gezocht bij een CSG.
3.	
U kunt dit aantonen met een brief van Na de aanvraag
het CSG.
Wordt uw aanvraag toegekend? Dan ont4.	
U bent meerderjarig (voor minderjarigen
vangt u de vergoeding binnen 30 werkdagen
geldt er namelijk geen eigen risico).
op uw bankrekening. Zorg zelf dat u dit geld
5.	
U zorgt dat uw aanvraag (inclusief de apart houdt voor de rekening van de zorgvereiste documenten) vóór 1 november kosten. Deze rekening ontvangt u later van
2021 binnen is bij het Schadefonds uw zorgverzekeraar.
Geweldsmisdrijven.
Voorwaarden voor een vergoeding
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Vergoeding aanvragen

Erkenning geeft kracht Samen betrokken

Tijdelijke regeling vergoeding eigen risico zorgverzekering
slachtoffers seksueel geweld

