Wilt u dat de verdachte of dader uw
schade betaalt?
Bent u slachtoffer van een strafbaar feit en heeft u hierdoor schade? Bijvoorbeeld aan uw spullen,
of bent u gewond? Of heeft u psychische schade omdat u erg geschrokken bent of bang? Dan kunt u
hiervoor een vergoeding vragen aan de dader of verdachte. In deze folder leest u hoe u dat doet.
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1. Wie kan een vergoeding vragen voor
zijn schade?
•	U, als u slachtoffer bent van een strafbaar feit. U moet wel
18 jaar zijn of ouder.
• Uw vader, moeder of voogd als u 17 jaar bent of jonger.
• De nabestaanden van een slachtoffer.
•	De directie van een bedrijf of organisatie die slachtoffer is
van een strafbaar feit. Of een medewerker die hiervoor
toestemming heeft van de directie.

2. Mag iemand anders namens u een
vergoeding vragen?
Ja, bijvoorbeeld een vriend, familielid of iemand van
Slachtofferhulp Nederland. Deze persoon moet 18 jaar zijn
of ouder. Vul hiervoor een formulier (zie vraag 5) in van het
Openbaar Ministerie.
U mag natuurlijk ook een advocaat vragen u te helpen.
Bent u het slachtoffer van een gewelds- of een zedenmisdrijf,
bijvoorbeeld een verkrachting of aanranding? Of bent u
nabestaande van een slachtoffer? Dan heeft u onder
omstandigheden recht op een gratis advocaat.
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3. Wanneer kunt u een vergoeding vragen
voor uw schade?
Als u voldoet aan de voorwaarden die hieronder staan:
• U heeft schade door een strafbaar feit
• De verzekering betaalt niet voor uw schade.
•	De politie heeft een verdachte opgepakt. En deze verdachte
moet voor de rechter komen of krijgt een straf van de officier
van justitie.

4. Welk bedrag kunt u vragen?
Welk bedrag u kunt vragen, hangt af van het soort schade dat u
heeft. Slachtofferhulp Nederland of een advocaat kan u helpen
om te bepalen hoeveel schade u heeft en welk bedrag u hiervoor
vraagt.
•	U kunt schade hebben waarvan je het bedrag goed kunt
bepalen. Bijvoorbeeld kapotte spullen, ziekenhuiskosten of
minder inkomen omdat u een tijdje niet kon werken. Heeft u
schade aan spullen? Dan kunt u het bedrag krijgen dat uw
spullen waard waren net vóór de schade. En dus niet het
bedrag waarvoor u de spullen nieuw hebt gekocht.
•	U kunt psychische schade hebben, zoals verdriet, pijn of angst.
Het bedrag dat u hiervoor kunt krijgen is lastig te bepalen.

5. Hoe vraagt u een vergoeding voor uw
schade?
Als de politie een verdachte heeft aangehouden, stuurt zij haar
onderzoek naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar
Ministerie stuurt u dan een brief met een formulier.
Daarin vragen ze onder andere of u schade heeft door een
strafbaar feit. Wilt u dat de verdachte uw schade vergoedt?
Dan vult u het formulier in. Hoe werkt dat?
a) Vul het formulier in
Het is belangrijk dat u het formulier goed invult.
Vindt u dit lastig? Of heeft u vragen over het formulier?
Vraag Slachtofferhulp Nederland of een advocaat dan om hulp.

b) Voeg kopieën van bewijsstukken toe
Bijvoorbeeld van rekeningen of bonnen.
c)	Bewaar alle bewijsstukken en een kopie van het ingevulde
formulier
d)	Stuur het formulier en de kopieën van de bewijsstukken op
tijd terug
In de brief van het Openbaar Ministerie staat voor welke datum
en aan wie u het formulier moet terugsturen. Wilt u kunnen
aantonen dat u de documenten heeft verstuurd? Verstuur de
documenten dan aangetekend.
Weet u niet waar u het formulier naartoe moet sturen?
Neemt u dan contact op met het Slachtofferloket.
Op www.slachtofferloket.nl ziet u waar een loket bij u in de buurt is.
Moet u naar de terechtzitting in de rechtbank komen?
Nee, dit hoeft niet. Wij raden u wel aan naar de terechtzitting te
komen. Misschien heeft de officier van justitie of de rechter nog
vragen over de schade. U moet deze vragen dan wel beantwoorden.

6. Kunt u het formulier niet op tijd sturen?
Dan kunt u één van de dingen doen die hieronder staan.
a) Schrijf een brief aan de officier van justitie of de rechter
Schrijf een brief waarin staat welke schade u hebt en hoe die
schade is ontstaan. Doe bij deze brief zo veel mogelijk bewijzen
van de schade. Vraag de bode of de griffier van de rechtbank om
de brief en de bewijzen vóór de terechtzitting aan de rechter te
geven.
b) Vraag schade tijdens de terechtzitting
Vraag zelf tijdens de terechtzitting in de rechtbank om een
bedrag voor uw schade. Laat hierbij zo veel mogelijk bewijzen
van de schade zien. Vertel de rechter wel aan het begin van de
strafzaak dat u dit wilt doen.
Let op! Wij raden u aan toch uw best te doen het formulier én de
bewijzen op tijd op te sturen. Zo kan de officier van justitie of de
rechter zich goed voorbereiden. Ook is de kans groter dat u een
bedrag krijgt voor uw schade.

Op het formulier vult u de volgende gegevens in:
•	Wat voor schade u heeft.
• Wat het bedrag is van de schade.
•	Welk deel van dit bedrag u nog niet heeft gekregen van
bijvoorbeeld de verzekering.
•	Uw handtekening. Bent u 17 jaar of jonger? Dan moet uw
vader, moeder of voogd tekenen.
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7. Wat beslist de officier van justitie of de
rechter?

Let op! Heeft u bij de eerdere terechtzitting in de rechtbank niet
gevraagd om een bedrag voor uw schade? Dan kunt u dit in hoger
beroep ook niet doen.

De officier van justitie of de rechter beslist of de verdachte moet
betalen voor uw schade, hoeveel hij moet betalen en op welke
manier u de vergoeding moet krijgen. Na de strafzaak krijgt u
hierover een brief van de officier van justitie. Of u krijgt een
kopie van de beslissing van de rechter.

9. Bent u het niet eens met de beslissing op
uw verzoek om schadevergoeding?

Als de dader u moet betalen voor uw schade
Beslist de officier van justitie of de rechter dat de dader u moet
betalen? Dan beslist hij ook op welke manier u de vergoeding
moet krijgen. Dit kan op twee manieren.
a) U moet het zelf regelen
Beslist de officier van justitie of rechter dat u zelf moet regelen
dat u de vergoeding krijgt? Doet u dan het volgende:
• Stuur een aangetekende brief naar de dader.
• Schrijf in uw brief het volgende:
• hoeveel de dader moet betalen
• op welke rekening hij moet betalen
• voor wanneer hij moet betalen
•	Betaalt de dader niet op tijd? Dan kunt u een deurwaarder
vragen om u te helpen het geld te krijgen.
b) Het CJIB regelt het voor u
De officier van justitie of rechter kan ook bepalen dat het
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) regelt dat u de vergoeding
krijgt. U hoeft dan zelf niets te doen. Heeft u 8 maanden na de
beslissing van de officier van justitie of de rechter nog niet het
hele bedrag gekregen? Dan kan de overheid u alvast de rest van
het bedrag of een deel betalen. Dit doet zij als u slachtoffer bent
van een misdrijf, zoals diefstal, mishandeling of verkrachting.
U krijgt hierover een brief.

8. Gaat de officier van justitie of de verdachte
in hoger beroep?
Dan zal het gerechtshof de strafzaak en uw verzoek om schadevergoeding opnieuw beoordelen. De eerdere beslissing van de
rechter geldt dan niet meer. Als de officier van justitie of de
verdachte in hoger beroep gaat, krijgt u hierover een brief.

Is de zaak tegen de verdachte geëindigd? En bent u het niet eens
met de beslissing van de officier van justitie of de rechter op uw
verzoek om schadevergoeding? Dan kunt u in beroep gaan bij de
civiele rechter. Vraag hierover advies bij het Juridisch loket,
Slachtofferhulp Nederland of een advocaat.
Aan welke voorwaarden moet u voldoen?
Als u in beroep wilt bij de civiele rechter, moet u aan de volgende
voorwaarden voldoen:
•	Het bedrag dat u wilt krijgen van de verdachte of dader moet
€ 1.750,- of hoger zijn.
•	U moet binnen 3 maanden ná de beslissing van de officier van
justitie of rechter in beroep gaan.
• U heeft een advocaat.
Als er een fout is gemaakt tijdens de strafzaak
Hoeft de verdachte of dader u niet te betalen omdat de politie,
het Openbaar Ministerie of de rechter iets fout heeft gedaan
tijdens de strafzaak? Dan kunt u ook in beroep gaan. U moet dan
voldoen aan de volgende voorwaarden:
•	U moet binnen 3 maanden ná de uitspraak van de officier van
justitie of rechter in hoger beroep gaan.
•	U heeft een advocaat.

10. Wilt u het dossier van de strafzaak zien?
Heeft u bij het invullen van het formulier informatie over de
strafzaak nodig? Of bereidt u zich voor op de strafzaak waarin u
zelf gaat vragen om een schadevergoeding? Dan kunt u de
officier van justitie vragen of u het dossier van de strafzaak mag
zien. Soms mag u in het belang van de strafzaak het dossier niet
of niet helemaal zien. U krijgt hierover dan een brief.

Tijdens het hoger beroep kan de eerdere beslissing van de rechter
dus veranderen.
•	
Het bedrag dat u krijgt voor uw schade kan hoger of lager worden.
•	Had de rechter besloten dat u geen bedrag krijgt voor u
schade? Dan kunt in hoger beroep nog een keer een bedrag
vragen voor uw schade.
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11. Heeft u vragen over dit informatieblad?
Dan kunt u contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland,
het Slachtofferloket of de Rijksoverheid.
Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland kan u helpen als u een vergoeding
wilt krijgen voor uw schade. Zij kan bijvoorbeeld helpen met het
invullen van het formulier van het Openbaar Ministerie. De hulp
is gratis.
Telefoonnummer: 0900 0101
Website: 		
www.slachtofferhulp.nl
Het Slachtofferloket
Heeft u vragen over uw aangifte, het onderzoek of de eventuele
strafzaak? Neemt u dan contact op met het Slachtofferloket.
Bij het Slachtofferloket werken medewerkers van de politie,
Slachtofferhulp Nederland en het Openbaar Ministerie.
Website:		

www.slachtofferloket.nl

Rijksoverheid
Alle ministeries samen hebben een website: www.rijksoverheid.nl.
Op deze website kunt u vragen stellen via het contactformulier.
U vindt op de website ook informatiebladen over andere
onderwerpen. U kunt ze downloaden en printen.
U kunt ook bellen naar Informatie Rijksoverheid. Het telefoonnummer is 1400. U betaalt hiervoor de normale belkosten.
Informatie Rijksoverheid is bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Dit informatieblad is een uitgave van het ministerie
van Veiligheid en Justitie | Directie Communicatie
Postbus 20301 | 2500 EH Den Haag
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Aan de inhoud van dit informatieblad kunt u geen rechten ontlenen.
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