Financiële
tegemoetkoming
voor slachtoffers
seksueel misbruik in
jeugdzorginstellingen
en pleeggezinnen

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven
geeft aan slachtoffers met ernstig
psychisch of fysiek letsel een financiële
tegemoetkoming, en erkent daarmee het
onrecht dat hen is aangedaan. Zo draagt
het Schadefonds bij aan herstel van
vertrouwen.
Slachtoffers van seksueel misbruik in een
jeugdzorginstelling of een pleeggezin lijden vaak erg
onder de gevolgen van het misbruik. De overheid en de
jeugdzorginstellingen hebben hun verantwoordelijkheid
genomen en bieden een hulppakket aan. Onderdeel van
dit hulppakket zijn twee regelingen voor een financiële
tegemoetkoming in de geleden schade. Het Schadefonds
Geweldsmisdrijven voert deze regelingen uit. In deze
folder leest u meer over deze regelingen en de uitvoering
door het Schadefonds.

Voor wie?
De regelingen zijn voor slachtoffers van seksueel misbruik
in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen in de periode
van 1 januari 1945 tot en met 31 december 2012, die ten
tijde van het misbruik minderjarig waren.

Twee regelingen
Er zijn twee regelingen voor tegemoetkoming in de
geleden schade. De Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel
misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen
en het Statuut voor de buitengerechtelijke afhandeling van
civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik
van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen.

De Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik
De Tijdelijke regeling is bedoeld voor slachtoffers die
niemand kunnen of willen aanspreken op de geleden
schade. De beschuldigde persoon blijft bij deze regeling
geheel buiten beeld. Het Schadefonds kijkt alleen naar het
slachtofferschap. U moet enig steunbewijs leveren van het
misbruik. Voorbeelden van steunbewijs zijn bewijs van
plaatsing in de instelling of het pleeggezin, een aangifte
of melding bij politie, verklaringen van getuigen en
medische informatie. Het Schadefonds stelt de hoogte van
de uitkering vast aan de hand van de aard en ernst van het
misbruik. Dit zijn vaste bedragen, die variëren van 1.000
tot 35.000 euro. De uitkering is een tegemoetkoming in
de schade van het slachtoffer.

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot
schadevergoeding seksueel misbruik
Bij het Statuut stelt u de instelling of de
pleegzorgorganisatie onder wiens verantwoordelijkheid
het misbruik heeft plaatsgevonden, aansprakelijk.
Een vertegenwoordiger van de instelling of
pleegzorgorganisatie en eventueel ook de beschuldigde
zelf, hebben ook een rol in deze regeling. Alle partijen, u
als slachtoffer, de instelling of pleegzorgorganisatie en
de beschuldigde, krijgen bij deze regeling de kans om
hun verhaal te vertellen. Bij het Statuut moet u meer
bewijs leveren van het misbruik dan bij de Tijdelijke
regeling. Het Schadefonds kijkt bij deze regeling naast
het slachtofferschap ook naar de aansprakelijkheid van de
overheid of de jeugd- of pleegzorginstelling.
Bij misbruik door een groepsgenoot of door een persoon
binnen de directe kring van het pleeggezin is ook een
toekenning mogelijk. Dan moet de instelling wel op
de hoogte zijn geweest van het misbruik en daar niet
adequaat op hebben gereageerd. De uitkeringen zijn
over het algemeen hoger dan bij de Tijdelijke regeling.
Voor de behandeling van een aanvraag voor het Statuut is
meer tijd nodig dan bij de Tijdelijke regeling omdat beide
partijen de gelegenheid krijgen om hun verhaal te doen.
Bepaalde nabestaanden van het slachtoffer kunnen ook
een beroep doen op het Statuut. Dit zijn de echtgenoot,
geregistreerd partner of kinderen die erfgenaam zijn van
een slachtoffer dat is overleden, of de partner met wie het
overleden slachtoffer bij leven een gemeenschappelijke
huishouding voerde en die tevens erfgenaam is.

Welke regeling kiezen?
U kunt zelf kiezen welke regeling u wilt aanspreken.
Verschillen tussen de twee regelingen zitten vooral in
de bewijslast, de rol van de beschuldigde en de hoogte
van de bedragen. Wilt u niets meer met de beschuldigde
te maken hebben? Bestaat de instelling waar het
misbruik heeft plaatsgevonden niet meer en is er geen
rechtsopvolger van de instelling? Dan kunt u het beste
een beroep doen op de Tijdelijke regeling. Heeft u weinig
ondersteunend bewijs van wat u is overkomen? Dan
ligt de Tijdelijke regeling ook het meest voor de hand.
Wilt u en kunt u iemand aansprakelijk stellen voor het
misbruik en uw schade? Heeft u veel ondersteunend
bewijs, zoals een aangifte, medische informatie en
getuigenverklaringen? Dan kunt u ook een beroep doen
op het Statuut. Vindt u het lastig om een keuze te maken?
Slachtofferhulp Nederland helpt u hier graag mee. Deze
hulp is vanaf maandag 2 september 2013 beschikbaar.

Aanvraagprocedure
Wilt u aanspraak maken op een financiële
tegemoetkoming? Dan dient u het aanvraagformulier
voor de betreffende regeling in te vullen. Dit kan
op papier, maar ook digitaal. De digitale versie van
het aanvraagformulier vindt u op de website van het
Schadefonds.

Beide regelingen hebben een eigen aanvraagformulier.
Op het formulier staat aangegeven welke documenten
het Schadefonds nodig heeft om een beslissing te kunnen
nemen op uw aanvraag. Een kopie van uw identiteitsbewijs
is altijd nodig. Daarnaast is het handig om direct steunbewijs
mee te sturen, zoals een kopie van het bewijs van
plaatsing, een kopie van aangifte of melding bij de politie,
getuigenverklaringen of een kopie van medische informatie.
Heeft u moeite met het invullen van het aanvraagformulier?
Met vragen kunt u terecht bij het Schadefonds
Geweldsmisdrijven. Slachtofferhulp Nederland kan u
vanaf maandag 2 september 2013 ondersteunen bij uw
aanvraag.
U kunt uw aanvraag tot en met 31 december 2015
indienen. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven neemt
aanvragen vanaf maandag 2 september 2013 inhoudelijk
in behandeling.

Steunbewijs
Het kan zijn dat u weinig of geen van de documenten die
als steunbewijs kunnen dienen in uw bezit heeft. U kunt
deze dan opvragen bij de betreffende organisatie. Vindt
u het vervelend om de instelling waar het misbruik heeft
plaatsgevonden te moeten aanschrijven? Of weet u niet
wie u moet aanschrijven omdat de instelling niet meer
bestaat? Bij de Tijdelijke regeling kan het Schadefonds
Geweldsmisdrijven dit ook voor u doen. Bij het Statuut kan
dit in beperkte mate. Een verklaring van een lotgenoot
die in dezelfde instelling door dezelfde dader is
misbruikt, kan ook steunbewijs zijn. Er zijn verschillende
lotgenotenorganisaties die slachtoffers helpen om met
elkaar in contact te komen voor steunbewijs, zoals KLOKK,
Nederland Heelt en SKIP. De Hulplijn Seksueel Misbruik
kan u met deze organisaties in contact brengen. Het
Schadefonds Geweldsmisdrijven kijkt bij uw aanvraag ook
naar aanvragen van andere slachtoffers, om te bepalen
in hoeverre deze als steunbewijs voor uw aanvraag
kunnen dienen. Om een aanvraag van een slachtoffer
als steunbewijs te kunnen gebruiken voor een andere
aanvraag, is toestemming van het slachtoffer nodig.
Hiervoor is een machtiging op het aanvraagformulier
opgenomen. Bij de Tijdelijke regeling kan het voorkomen
dat het Schadefonds uw aanvraag, ook na een afwijzing,
opnieuw in behandeling neemt, omdat door andere
aanvragen nieuw steunbewijs is gevonden.

Melding bij commissie Samson
Wellicht heeft u bij de commissie Samson een melding
gedaan van het seksuele misbruik en uw verhaal verteld.
Als u zelf beschikt over een kopie van uw melding bij de
commissie Samson, dan kunt u deze meesturen met
uw aanvraag. U hoeft dan niet meer de vragen op het
aanvraagformulier over wat er gebeurd is, in te vullen.

Beschikt u niet over een kopie van uw melding, dan kunt
u het Schadefonds machtigen uw melding op te vragen
uit het archief. Hiervoor vult u de machtiging in op het
aanvraagformulier. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen
de vragen opnieuw te beantwoorden. U kunt door het
invullen van de vragen uw melding ook nog aanvullen.
Om in aanmerking te komen voor een financiële
tegemoetkoming, is het niet nodig om een melding bij de
commissie Samson te hebben gedaan.

Beoordeling en beslissing
Als u een aanvraag indient bij het Schadefonds
Geweldsmisdrijven, dan ontvangt u een
ontvangstbevestiging. Het Schadefonds controleert of
uw aanvraag compleet is. Is dat niet het geval, dan krijgt u
daar bericht van. Wanneer wij uw aanvraag in behandeling
nemen, dan neemt een medewerker telefonisch contact
met u op. Dit telefonisch contact is niet verplicht, u kunt
altijd aangeven daar geen prijs op te stellen. De medewerker
van het Schadefonds legt u in het telefonische gesprek uit
wat u van het Schadefonds kan verwachten. Ook kijkt de
medewerker samen met u naar mogelijk steunbewijs dat
nog opgevraagd kan worden. Daarna kijkt het Schadefonds
inhoudelijk naar uw aanvraag. De onafhankelijke Commissie
van het Schadefonds Geweldsmisdrijven neemt de beslissing
op uw aanvraag. U ontvangt de beslissing op uw aanvraag
per brief. Ook neemt een medewerker telefonisch contact
met u op om de beslissing toe te lichten.

Statuut: hoorzitting

Vragen?

Voor het Statuut nodigt het Schadefonds u uit voor een
hoorzitting. Tijdens de hoorzitting mag u uw verhaal
vertellen. De beschuldigde of de vertegenwoordiger krijgt
de gelegenheid om daarop te reageren. Twee leden van
de Commissie zijn bij de hoorzitting aanwezig om naar uw
verhaal te luisteren en eventueel vragen ter verduidelijking
te stellen. Op verzoek kan het Schadefonds de hoorzitting in
twee delen plannen. Het Schadefonds nodigt u dan op een
ander moment uit dan de beschuldigde en/of de instelling.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij:

Afwijzing
Het kan voorkomen dat u niet in aanmerking komt voor
een financiële tegemoetkoming. U ontvangt dan een
afwijzing op uw aanvraag. Dit betekent echter niet dat het
Schadefonds uw verhaal niet gelooft of uw slachtofferschap
ontkent. U kunt altijd gebruik (blijven) maken van het
hulppakket dat de overheid aan slachtoffers biedt.

Bezwaar en beroep
Bent u het niet eens met de beslissing van het Schadefonds
Geweldsmisdrijven op uw aanvraag? Bij de Tijdelijke
regeling kunt u daartegen in bezwaar en beroep. Hoe dit
gaat, staat uitgelegd in de brief met de beslissing op uw
aanvraag die u zal ontvangen als u een aanvraag indient.
Bij het Statuut is bezwaar en beroep niet mogelijk. De weg
naar een civiele procedure staat open.

Schadefonds Geweldsmisdrijven
070 – 414 2000 / info@schadefonds.nl /
www.schadefonds.nl
Hulplijn Seksueel Misbruik
De Hulplijn Seksueel Misbruik kan u in contact brengen
met een medewerker van Slachtofferhulp Nederland, die u
vanaf 2 september 2013 kan helpen met het maken van een
keuze voor welke regeling u een aanvraag indient, en u kan
ondersteunen met het invullen van het aanvraagformulier.
Daarnaast kan Slachtofferhulp Nederland u doorgeleiden
naar passende hulp zoals contact met lotgenoten en
specialistische hulp. Ook kan Slachtofferhulp Nederland
u helpen in contact te komen met de instelling en/of
beschuldigde. U kunt de Hulplijn bereiken via:
0900 9999 001 (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00
uur, lokaal tarief).
www.hulplijnseksueelmisbruik.nl
Slachtofferhulp Nederland
www.slachtofferhulp.nl

Commissie Samson
De commissie Samson heeft op 8 oktober 2012
haar rapport “omringd door zorg, toch niet veilig”
gepresenteerd. Het betreft een onderzoek naar seksueel
misbruik van door de overheid uit huis geplaatste
kinderen van 1945 tot heden. De commissie doet in haar
rapport geen uitspraken over financiële tegemoetkoming
aan slachtoffers, maar adviseert wel om de tijdsrestrictie
van het Schadefonds Geweldsmisdrijven te laten vallen,
zodat ook slachtoffers van voor 1 januari 1973 in
aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming.
De minister van Veiligheid en Justitie heeft deze
aanbeveling omarmd. De commissie Samson is eind 2012
opgeheven.
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