
Slachtoff er van 
een misdrijf 
met geweld?

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

U kunt fi nanciële 
steun krijgen. 
Zo doet de overheid 
iets terug voor u.



Tom (46) kreeg te maken 
met geweld op straat

Als u slachtoff er bent van een misdrijf 
met geweld, dan kunt u daardoor 
zware lichamelijke of geestelijke 
problemen hebben. Het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven is er voor u. Ook 
kunnen wij u helpen als u familie bent 
van een slachtoff er van een misdrijf met 
geweld. Of als een familielid is overleden 
door een geweldsmisdrijf. Want dat had 
nooit mogen gebeuren.

U kunt bij ons fi nanciële steun aanvragen. 
Met dit geldbedrag erkennen wij dat u 
slachtoff er bent, en doen wij iets terug voor 
u. Zo willen wij u helpen om weer vertrouwen 
in de samenleving te krijgen. U mag het geld 
uitgeven zoals u zelf wilt.

 “Ik ben blij dat mijn vrouw tegen me heeft 
gezegd dat ik een aanvraag moest doen. Met het 

geld hebben we onze woonkamer opgeknapt.”

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Wat doet het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven voor u?

Wat is een misdrijf met geweld?
Bij het Schadefonds kijken we of iemand expres geweld heeft 
gebruikt, of daarmee heeft gedreigd. Bijvoorbeeld:
• lichamelijke mishandeling
• diefstal met geweld 
• bedreiging met geweld (met of zonder wapen)
• verkrachting of aanranding
• geweld binnen het gezin
• stalking (iemand lastigvallen waardoor 

die persoon zich onveilig voelt)
• brandstichting met gevaar voor het slachtoff er
• mensenhandel



1.  U bent slachtoff er van een 
geweldsmisdrijf met opzet
De dader heeft expres geweld gebruikt bij 
het misdrijf. Of de dader heeft expres met 
geweld gedreigd. Het gaat dus niet om 
ongelukken.

2. U hebt ernstige problemen door het 
misdrijf
U hebt lichamelijke of geestelijke problemen 
door het misdrijf. En daarvoor bent u 
meerdere keren naar het ziekenhuis of bij 
een speciale arts geweest. Het duurt erg 
lang voordat u weer beter bent. Of u wordt 
helemaal niet meer beter.

3. Het misdrijf gebeurde in Nederland
Het misdrijf met geweld is in Nederland 
gebeurd. Of in een Nederlands vliegtuig, of 
op een Nederlandse boot. Woont u niet in 
Nederland, maar bent u wel in Nederland 
slachtoff er geworden van een misdrijf met 
geweld? Ook dan kunt u fi nanciële steun 
aanvragen.

4. U had zelf geen eigen aandeel in het 
misdrijf
Wij kijken naar uw eigen rol bij het misdrijf. 
Bijvoorbeeld:
• Hebt u als eerste geweld gebruikt?
• Hebt u de ander uitgedaagd?
• Deed u mee aan een criminele activiteit, 

zoals drugshandel?
Dan krijgt u misschien geen geld, of een lager 
bedrag.

5. U krijgt geen vergoeding voor uw 
schade van de dader of van 
een verzekering
U krijgt alleen geld van ons, als u geen 
vergoeding krijgt van de dader of van een 
verzekering.

Hebt u van ons een bedrag gekregen? En 
krijgt u daarna toch een schadevergoeding 
van de dader of een verzekering? Dan 
moet u (een deel van) onze fi nanciële steun 
meestal terugbetalen.

6.  U vraagt onze steun binnen tien jaar aan
Uw aanvraag moet binnen tien jaar na het 
geweldsmisdrijf bij ons binnen zijn. Vraagt u 
onze steun later aan? Dan moet u daar een 
goede reden voor hebben. 

Belangrijk om te weten
• We nemen nooit contact op met de dader.
• Het is niet altijd nodig dat er een 

rechtszaak is geweest. 
• Het is niet altijd nodig dat de dader 

gestraft is. 

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

“Met het geld van het 
Schadefonds deed ik soms iets 

extra’s voor de kinderen.”

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

Bent u slachtoff er van een misdrijf 
met geweld? En wilt u fi nanciële steun 
aanvragen? Dan gelden deze voorwaarden:

Let op:
• Ook voor geweldsmisdrijven in Caribisch Nederland 

(Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) kunt u fi nanciële 
steun aanvragen. Dat kan alleen voor misdrijven die 
gebeurden vanaf 1 januari 2017.

• U kunt geen aanvraag doen voor een geweldsmisdrijf 
dat in Nederland gebeurde voor 1 januari 1973.



Ook in de 
volgende 
gevallen kunt 
u een aanvraag 
bij het 
Schadefonds 
doen:
Naaste
Iemand uit uw gezin of familie is slachtoff er 
van een misdrijf met geweld. Deze persoon 
heeft daardoor lichamelijke of geestelijke 
problemen gekregen die waarschijnlijk nooit 
meer overgaan. Dan kunt u fi nanciële steun 
aanvragen.

‘Naaste’ betekent: u bent echtgenoot, 
(geregistreerd) partner, ouder, kind, broer of 
zus van het slachtoff er.

Nabestaande
Iemand uit uw gezin of familie is overleden 
door een misdrijf met geweld. Of door zeer 
onvoorzichtig gedrag van iemand anders. 
Dan kunt u fi nanciële steun aanvragen.

‘Nabestaande’ betekent: u bent echtgenoot, 
(geregistreerd) partner, ouder, kind, broer of 
zus van de persoon die is overleden.

Getuige
U hebt gezien dat er een misdrijf met geweld 
gebeurde. Hebt u daardoor zware geestelijke 
problemen gekregen? Dan kunt u fi nanciële 
steun aanvragen.

Wilt u fi nanciële steun 
bij ons aanvragen?

Ga naar onze website www.schadefonds.nl
Daar beantwoordt u een paar korte vragen. 
U ziet dan meteen of het zin heeft om 
fi nanciële steun aan te vragen.

Debby (44) verloor haar moeder 
na een overval in huis

“Met het geld heb ik een prachtig 
kookboek gemaakt voor onze 
familie. Alle recepten van mijn 

moeder staan erin.”

Meer weten?
Kijk op onze website: www.schadefonds.nl

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt 
ons bellen en mailen.
Telefoon: (070) 414 2000
Mail: info@schadefonds.nl




