Wat kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven betekenen voor
slachtoffers van huiselijk geweld?

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van een
geweldsmisdrijf als zij door dit misdrijf ernstig psychisch of lichamelijk letsel hebben opgelopen. Het
Schadefonds erkent daarmee het onrecht dat hen is aangedaan en draagt bij aan herstel van
vertrouwen.
Huiselijk geweld is geweld gepleegd door een (ex-)partner, een familielid of een vriend. Dit kan
lichamelijk, seksueel en/of psychisch geweld zijn. Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld kunt
u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit het Schadefonds. Om in aanmerking te
komen voor een financiële tegemoetkoming moet er aan een aantal criteria worden voldaan.
Hieronder leest u hier meer over.
De volgende punten kunnen u helpen bij de inschatting of het zinvol is een aanvraag in te
dienen. Ook kunt u informatie vinden over het indienen van de aanvraag en de
behandeling ervan.
1. Het moet gaan om een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf: géén ongeluk
a. Opzet, geen ongeluk
Belangrijk is dat er opzet in het spel was. Dat betekent dat iemand door zijn of haar
gedrag u opzettelijk letsel toebrengt óf dat hij/zij moet weten dat het gedrag letsel teweeg
kan brengen.
Voorbeeld: als een dief uw tas probeert te stelen en u door dat gedrag valt en uw enkel
breekt, is dat opzet. Maar als iemand die de trein nog wil halen, in de haast op het perron
tegen u aanloopt en u valt, is dat geen opzet maar een ongeluk.
b. Geweldsmisdrijf
Het moet gaan om strafbaar gestelde feiten, zoals mishandeling, bedreiging, (poging tot)
moord/doodslag, aanranding, verkrachting, mensenhandel. Psychisch geweld is niet altijd
een geweldsmisdrijf.
2.

Soorten geweld: lichamelijk, seksueel en emotioneel/psychisch

Het geweldsmisdrijf kan lichamelijk geweld zijn, maar het kan ook gaan om seksueel geweld of
psychisch (emotioneel) geweld.
Lichamelijk geweld is bijvoorbeeld dat iemand wordt geslagen of geschopt.
Seksueel geweld is bijvoorbeeld dat iemand tegen zijn of haar wil onzedelijk wordt betast of
verkracht onder dwang van de dader.
Psychisch geweld is bijvoorbeeld bedreiging met geweld. Ruzie, vernedering of uitschelden wordt
vaak psychische mishandeling genoemd, maar is niet altijd strafbaar. In dat geval is het ook geen
opzettelijk geweldsmisdrijf. Pas als het gepaard gaat met bedreiging met geweld is het een
opzettelijk geweldsmisdrijf.

3. Het slachtoffer moet ernstig letsel hebben: langdurige of blijvende medische gevolgen
Ernstig letsel kan lichamelijk of psychisch zijn. Ernstig lichamelijk letsel betekent dat het
langdurige of blijvende medische gevolgen heeft. Zoals letsel waarvoor behandeling door een
arts nodig is of een ziekenhuisopname van langer dan 24 uur. Letsel waarvan men binnen zes
weken herstelt is geen ernstig letsel.
Het letsel moet aangetoond worden door medische informatie over het letsel en/of de
behandeling mee te sturen met uw aanvraag. Dit kunt u opvragen bij de arts die u heeft
behandeld.
Bij psychisch letsel moet een erkend specialist een diagnose hebben gesteld. Een erkend
specialist is een psycholoog met BIG-registratie of NIP-dienstmerk. Een praktijkondersteuner van
de huisarts kan deze diagnose niet stellen.
Het Schadefonds maakt een aantal uitzonderingen. Dit zijn situaties waarbij het Schadefonds er
vanuit gaat dat het geweld altijd ernstig psychisch letsel oplevert. Dit geldt bijvoorbeeld voor
seksueel misbruik en huiselijk geweld dat regelmatig en gedurende een langere periode
plaatsvond.
In onze letsellijst staan alle situaties benoemd waarin het Schadefonds altijd ernstig psychisch
letsel aanneemt. De letsellijst kunt u vinden op onze website www.schadefonds.nl.
4. Welke informatie moet meegestuurd worden?
Allereerst moet het Schadefonds een duidelijk beeld hebben van de feiten van het misdrijf.
Wat is er gebeurd? Wanneer? In welke periode? Waar? Hoe vaak? Wie waren betrokken?
Deze beschrijving is erg belangrijk en kan op het aanvraagformulier worden ingevuld. Deze eigen
toelichting moet worden ondersteund door zogenaamd steunbewijs. Vaak is dit een aangifte bij
de politie. Als er geen aangifte is gedaan, dan kan het steunbewijs bestaan uit: meldingen bij
politie, informatie van Veilig Thuis en/of GGZ of rapportages van hulpverlening, zoals de Raad
voor de Kinderbescherming of Jeugdzorg. Belangrijk is dat de eigen toelichting én de
ondersteunende informatie voldoende inzicht geven over wat er gebeurd is.
Om de ernst van het letsel te kunnen bepalen zijn medische stukken noodzakelijk. Bijvoorbeeld
van de behandeld arts of psycholoog waarin een beschrijving van het letsel of de psychische
klachten staan.
5. Kunnen kinderen in huiselijk geweld situaties ook een beroep doen op het Schadefonds?
Ja. Kinderen die zelf slachtoffer zijn van huiselijk geweld én kinderen die getuige zijn van
stelselmatig huiselijk geweld tussen de ouders kunnen een beroep doen op het Schadefonds.
Het Schadefonds maakt bij de beoordeling een onderscheid tussen jonge kinderen (tot 12 jaar)
en oudere kinderen (tussen 12 en 18 jaar). Bij jonge kinderen neemt het Schadefonds altijd
ernstig psychisch letsel aan als zij getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Bij oudere kinderen
moet dit aangetoond worden door middel van een diagnose van een erkend specialist (dat wil
zeggen een psychloog met BIG-registratie of NIP-dienstkenmerk).

6. Hoe snel moet ik een aanvraag indienen?
U kunt een aanvraag tot 10 jaar na het misdrijf indienen. Als deze termijn verstreken is,
kunt u nog wel een aanvraag indienen, maar in dat geval moet u een reden geven waarom u de
aanvraag zo laat indient. Als dit een goede reden is, dan kan het Schadefonds alsnog de aanvraag
in behandeling nemen. Een goede reden kan bijvoorbeeld zijn dat iemand psychisch niet eerder
in staat was de aanvraag in te dienen of niet op de hoogte was van het bestaan van het
Schadefonds.
7. Zijn er nog andere voorwaarden voor een uitkering?
Ja, we noemen de belangrijkste: het misdrijf moet in Nederland hebben plaatsgevonden na 1
januari 1973 en de schade moet nog niet vergoed zijn (bijvoorbeeld door de dader). Ook wordt
gekeken naar uw aandeel in het geweld. Als het slachtoffer bijvoorbeeld zelf als eerste geweld
heeft gebruikt kan het zijn dat u een lagere of helemaal geen uitkering krijgt van het
Schadefonds. U kunt hier meer over lezen op www.schadefonds.nl.
8. Kan ik kosten opgeven bij mijn aanvraag?
U hoeft geen kosten op te geven. Een uitkering uit het Schadefonds is één vast bedrag voor uw
leed en letsel en de financiële gevolgen hiervan. De hoogte hangt af van de ernst van uw letsel.
Het Schadefonds kijkt dus niet naar specifieke schadeposten. Het voordeel is dat u uw schade
dus ook niet hoeft te onderbouwen met bijvoorbeeld bonnetjes.
9. Heeft een aanvraag gevolgen richting de dader?
Nee. Het Schadefonds heeft geen contact met de dader en behandelt uw informatie geheel
vertrouwelijk. Een uitkering wordt ook niet verhaald op de dader. Alleen wanneer u zelf de dader
aanspreekt voor de schade, wordt hier door het Schadefonds rekening mee gehouden. Als de
rechter besluit dat de dader een schadevergoeding aan u moet betalen, gaat dit meestal via het
CJIB (het Centraal Justitieel Incassobureau) . In die gevallen hebben het Schadefonds en het CJIB
contact met elkaar en kan het Schadefonds de betalingen verrekenen. Maar ook in die gevallen
heeft het Schadefonds geen contact met de dader zelf.
10. Hoe dien ik de aanvraag in?
U kunt de aanvraag digitaal indienen door in te loggen met DigiD met extra sms-controle. U kunt
het aanvraagformulier ook downloaden, invullen, printen en naar ons opsturen. De
aanvraagformulieren en meer informatie over het indienen van de aanvraag kunt u vinden op
www.schadefonds.nl.
11. Heeft u hulp nodig bij het indienen van een aanvraag?
Neem dan contact op met Slachtofferhulp Nederland via 0900-0101 of kijk op
www.slachtofferhulp.nl. Medewerkers van Slachtofferhulp kunnen u kosteloos helpen bij het
indienen van de aanvraag.
U kunt met vragen ook terecht bij het Schadefonds zelf. Bel ons op 070-4142000, stuur een email
naar info@schadefonds.nl of kijk op www.schadefonds.nl.

12. Hoe hoog is de uitkering?
Dit hangt af van uw letsel. Het Schadefonds gebruikt zes letselcategorieën met vaste
bedragen. Welke letselcategorie bij uw letsel hoort, staat in onze letsellijst. Deze kunt u vinden op
www.schadefonds.nl.
- categorie 1
- categorie 2
- categorie 3
- categorie 4
- categorie 5
- categorie 6

€ 1.000,€ 2.500,€ 5.000,€ 10.000,€ 20.000,€ 35.000,-

13. Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag?
De schriftelijke beslissing op uw aanvraag ontvangt u uiterlijk binnen 26 weken per post, maar
meestal ontvangt u de beslissing eerder. Als het Schadefonds geen informatie (zoals procesverbaal of medische informatie) meer hoeft op te vragen, kan de aanvraag sneller worden
afgehandeld. Daarom is het van belang dat u zelf zoveel mogelijk van de benodigde informatie
meestuurt.
14. Hoe wordt er contact met mij opgenomen?
De jurist die uw aanvraag in behandeling heeft, neemt meestal telefonisch contact op om de
procedure van uw aanvraag te bespreken. U kunt het aangeven als u dit niet wilt, wij respecteren
uw keuze hierin. U kunt ook een ander correspondentieadres opgeven als u geen post van ons
op uw woonadres wilt ontvangen. U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u in te
dienen die dan gebeld wordt of de post ontvangt.
15 . Heeft de uitkering van het Schadefonds invloed op mijn bijstandsuitkering?
Het Schadefonds vindt dat een uitkering uit het Schadefonds niet mag worden verrekend met de
bijstandsuitkering. Als dat wel zou gebeuren zou dat namelijk betekenen dat een
bijstandsgerechtigde geen compensatie voor toegebracht leed en geleden financiële schade kan
ontvangen. Dat is niet de bedoeling.
In de praktijk komt het helaas wel eens voor dat een uitkering vanuit het Schadefonds problemen
kan geven voor mensen die een bijstandsuitkering of een vergoeding vanuit de bijzondere
bijstand (Participatiewet) ontvangen. Bij de bepaling van de hoogte en het recht op een
bijstandsuitkering moet rekening worden gehouden met de ‘financiële middelen’ van het
slachtoffer. Hierdoor is het mogelijk dat de gemeente besluit dat de uitkering uit het Schadefonds
verrekend moet worden met de bijstandsuitkering. Uit ervaring is gebleken dat gemeenten hier
verschillend mee omgaan. Om te voorkomen dat een boete wordt opgelegd wegens het niet
voldoen aan de inlichtingenplicht, is het raadzaam dat het slachtoffer meteen bij de gemeente
meldt dat hij een uitkering heeft ontvangen van het Schadefonds. Als u wordt gekort op uw
uitkering neem dan contact met ons op, dan kunnen wij u misschien helpen door de gemeente
uitleg te geven over de aard van onze uitkering.

