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Inhoud

1. Inleiding: het probleem & routes schadevergoeding

2. Methode: rechtsvergelijking, empirisch onderzoek, workshops

3. Resultaten: verschillen, data, aanbevelingen

4. Discussie: verbetermogelijkheden
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1. Waarom focus schadevergoeding seksueel geweld?

• Seksueel geweld:
• Aantallen zijn groot
• Stigma is groter
• Positie in het strafrecht lijkt zwakker

• Schadevergoeding: 
• Vergoeding van de kosten
• Genoegdoening / boetedoening
• Erkenning van slachtofferschap
• Empowerment/agency
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Routes voor schadevergoeding
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1. Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de dader

2. Deelname aan het strafproces tegen de dader 

(NL: ‘voeging’, EU: ‘adhesion procedure’)

3. Compensatie door de overheid 

(NL: Schadefonds geweldsmisdrijven)



Civielrechtelijke aansprakelijkheid
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1. Dader moet worden geïdentificeerd en gelokaliseerd

2. Slachtoffer moet het initiatief nemen, rechtsbijstand in de arm nemen, stellen en 

bewijzen, en zelf betaling afdwingen

3. Daders zijn meestal onvoldoende solvent

ÞBijgevolg wordt de civielrechtelijke weg over het algemeen te duur en te belastend 

geacht, met een veel te lage kans op succes, om een ‘effective remedy’ te zijn. In de 

praktijk wordt er slechts bij uitzondering gebruik van gemaakt 



Deelname aan het strafproces tegen de dader
(NL: ‘Voeging’)
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1. Onderdeel van de slachtofferrechten in het strafrecht

2. Kan de proceslast aanzienlijk verlichten ten opzichte van civiele aansprakelijkheid

3. Kan andere problemen niet oplossen, zoals omstandigheid dat slecht een klein deel 

van de daders wordt geïdentificeerd, gepakt en vervolgd

4. En in veruit de meeste landen blijft het grootste probleem bestaan: onvoldoende 

solventie van de dader (NL: incasso door CJIB + voorschotregeling doet dit 

fundamenteel anders zijn)



Compensatie door de overheid
(NL: Schadefonds geweldsmisdrijven)
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1. Opgekomen in de jaren 70 als onderdeel van de verantwoordelijkheid van de overheid 

jegens slachtoffers

2. 1983 Europese Conventie: in het bijzonder noodzakelijk wanneer de dader onbekend 

of insolvabel is

3. 2004 EU Richtlijn 2004/80/EC (‘Richtlijn schadevergoeding’)

4. 2019 Milquet rapport: schadevergoeding is onderdeel van ‘fundamental human right to 

justice’



Hof van Justitie EU 16 juli 2020 
ECLI:EU:C:2020:566, NJ 2020/424 m.nt. Lindenbergh
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1. Een lidstaat die de richtlijn niet naar behoren heeft omgezet, is aansprakelijk jegens de 

slachtoffers van misdrijven die in die lidstaat verblijven, voor de schade die door deze schending 

van het EU-recht is veroorzaakt

2. Hof van Justitie geeft een raamwerk voor de uitleg van wat een billijke en passende (‘fair and

appropriate’) schadevergoeding is (artikel 12, lid 2, van de richtlijn schadevergoeding)

3. In het betreffende geval (verkrachting) wordt een bedrag van € 4.800 "op het eerste gezicht niet 

genoeg" geacht 

=> Als gevolg hiervan lijkt in verschillende lidstaten de deur wijd open te staan voor slachtoffers om de 

staat aan te spreken wegen schending van EU-recht



Raamwerk zoals gegeven in HvJEU 16 juli 2020
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1. Bij gebreke van enige aanwijzing in de schadevergoedingsrichtlijn over de hoogte van de 

vergoeding die als ‘billijk en passend’ wordt beschouwd, moet worden geoordeeld dat artikel 12, 

lid 2, de lidstaten in dit opzicht een beoordelingsmarge laat

2. Het uiteindelijk aan de nationale rechter om er voor te zorgen dat, gelet op de nationale 

bepalingen waarbij de  schadevergoedingsregeling is ingevoerd, de toegekende bedragen een 

‘billijke en passende’ vergoeding vormen

3. Aangezien de schadevergoeding niet door de dader maar door de staat wordt betaald, behoeft 

zij niet het volledige door het slachtoffer geleden materiële en immateriële verlies te dekken



Raamwerk zoals gegeven in HvJEU 16 juli 2020
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4. maar de bedragen mogen niet louter symbolisch of kennelijk ontoereikend zijn en moeten in 

passende mate het leed compenseren waaraan de slachtoffers zijn blootgesteld

5. Vaste bedragen zijn toegestaan, mits zij variëren naar gelang van de ernst van het ondervonden 

geweld, en op zodanige wijze dat zij voldoende gevarieerd zijn om te voorkomen dat het bedrag, 

gelet op de omstandigheden van een specifiek geval, kennelijk ontoereikend kan zijn.

6. Seksueel geweld kan aanleiding geven tot de ernstigste gevolgen van opzettelijke 

geweldmisdrijven

=> Schadevergoeding is niet ‘billijk en passend’ indien bij de vaststelling ervan geen rekening wordt 

gehouden met de ernstige gevolgen die het misdrijf voor de slachtoffers heeft en zij dus niet in 

voldoende mate bijdraagt tot de vergoeding van de materiële en immateriële schade



Rapport Cie Donner

▪ beleid gericht op algemene voorzieningen

• Info, hulp, behandeling, etc.

• verzekeringen

▪ beleid voor bepaalde slachtoffers (Schadefonds) 
• Diverse verruimingen (reikwijde, kring van gerechtigden, 

rechtsbijstand, verhogingen, etc.

▪ beleid ter facilitering van verhaal
• Inrichting strafproces

• Voorschotregeling
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FAIRCOM: Methode

▪ Data EU justice portal

• Schadevergoeding van de dader

• Schadevergoeding van de overheid

▪ Workshops

▪ Empirische data

• Rechtspraak.nl

• Schadefonds
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Resultaten

▪ Overeenkomsten en verschillen

▪ Empirische data

▪ Verbetervoorstellen



Verschillen vergoeding OVERHEID
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Toegang tot het recht

• Aanvragen per jaar: n=10 (GR), n=85 (SP), n=1210 (NL)

• Percentage toegekend: 0% (GR), 13% (SP), 72% (NL) 

• Noodzakelijk strafrechtelijk traject (SP, IT, GR) vs onafhankelijk traject (NL, LE)

• Administratiekosten: 50 euro (GR) vs geen kosten (NL, SP, IT, LE)

• Tijdslimiet voor aanvraag: 60 days (IT), 1 year (SP, GR),  3 years (LE), 10 years (NL)



Verschillen vergoeding OVERHEID

Schadevergoeding:

• Therapie kosten (SP), genormeerd bedrag (LE, IT, NL), alle kosten (GR)

• Gemiddelde bedrag toegekend: € ~688,- (SP); € ~5.283,- (NL)

• Beslissingsperiode: 1 month (LE), 6 month (NL), ‘without delay’ (IT) 

• Verantwoordelijke ministerie: Justitie (GR, NL, LE), Binnenlandse zaken (IT), 

Financien (ES)



Schadevergoeding DADER (via strafproces)
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Toegang tot het recht
• Gestandaardiseerd schadeformulier: NL
• Voegingsprocedure: GR heeft alleen een civiele procedure 
• Griffiekosten: GR vraagt griffiekosten 
• Rechtsbijstand: op papier in alle 5 de landen

Schadevergoeding 
• Hoogte schadevergoeding: 13.700 euro (SP), 6.400 euro (NL) 
• Garantie uitbetaling schadevergoeding: alleen in NL  



Goede praktijken
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•NL heeft voorbeeldfunctie in Europa

•Toegang, toekenning, hoogte en uitbetaling schadevergoeding

•CJIB

• In Spanje kan OvJ schadevergoeding eisen uit naam van slachtoffer

• In NL wordt in 36% van strafzaken geen schadevergoeding gevraagd

• In Letland wordt state compensation < 1 maand besloten

• In NL < 6 maanden
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Hartelijk dank!
a.j.akkermans@vu.nl


