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I INLEIDING 

Sedert 1976 functioneert in ons land het Schadefonds Ge-
weldsmisdrijven. Het is bedoeld om, in de meest 
schrijnende gevallen, slachtoffers van geweldsmis-
drijven leniging van hun nood te bieden door het geven 
van een uitkering. Om voor een uitkering uit het fonds 
in aanmerking te kunnen komen moat aan men aantal voor-
waarden zijn voldaan: men moat zwaar lichamelijk letsel 
hebben opgelopen als gevolg van een opzettelijk gepleegd 
geweldsmisdrijf; de hierdoor ontstane schade moat niet 
elders verhaalbaar zijn, an ook zo groot zijn dat het 
slachtoffer daze zonder overwegend bezwaar niet ,zelf kan 

dragen; de niet verhaalbare schade moat in ieder geval 
de 250 gulden te boven gaan; het misdrijf mag niet aan 

eigen schuld te wijten zijn. 
Een verzoek om uitkering dient binnen een half jaar na 
het misdrijf bij het Schadefonds te zijn ingediend. Het 
secretariaatsbureau van het fonds doet dan onderzoek 
naar de vraag of aan de voorwaarden voor het doen van een 
uitkering is voldaan. Op grond hiervan wordt een advies 
aan de Commissie belast met het beheer van het Schade-
fonds Geweldsmisdrijven opgesteld. De Commissie beslist 
naar aanleiding van dit advies op het door het slachtof-
fer gedane verzoek, zowel voor wat betreft het al dan 
niet toekennen als voor wat betreft de hoogte van de uit-
kering. Van de beslissing van de Commissie staat beroep 
open bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage. 
Het Schadefonds brengt jaarlijks een verslag uit van de 
verrichte werkzaamheden. In het verslag over 1982 worden 
tevens cumulatieve cijfers over de periode sinds 1976 

gegeven. In totaal warden 1725 verzoeken ontvangen, 
warden 1687 inlichtingenformulieren verzonden en 1279 
terugontvangen. Van 1215 gevallen betrekking hebbend op 
ca. 1250 verzoeken, warden de strafdossiers geraad-
pleegd. Eind 1982 waren van de 1725 er nog 236 in 
behandeling. In 629 gevallen was op het verzoek (in 

principe) positi -ef beslist en in 332 gevallen was de be-
slissing (in principe) negatief. In totaal heeft het 
fonds per ultimo 1982 4,3 miljoen gulden aan slachtof-
fers en nabestaanden uitgekeerd. 
Bij de vaststelling van de wet is er van uitgegaan dat de 
praktijk zou moeten uitwijzen of met de vastgestelde re- 
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geling en de toepassing daarvan in voldoende mate recht 
gedaan zou worden aan de belangen van de slachtoffers. 
Een en ander kwam reeds tot uitdrukking in de titel van 
de wet: Wet Voorlopige Regeling Schadefonds Geweldsmis-
drijven. De praktijk zou dus moeten uitwijzen of den 
regeling in al dan niet gewijzigde vorm in een defini-
tieve regeling zou overgaan. In de memorie van 
toelichting werd aangekondigd dat de wet na anise jaren 
zou worden geivalueerd. Deze evaluatie is opgedragen aan 
het WODC. 
Voor het in kaart brengen van de praktijk van het Schade-
fonds werden verschillende wegen bewandeld. 

a) Fen landelijk onderzoek near de opvattingen over en 
de bekendheid van het schadefonds in het kader van 
de WODC/CBS-slachtofferenquates. 

b) Een vergelijking van het clientenbestand van het 
Schadefonds en de doelgroep van potentiele uitke-
ringsgerechtigden teneinde te kunnen bepalen in 
welke mate het Schadefonds de doelgroep bereikt. 

c) Een beschrijving van de procedure bij het Schade-
fonds. 

d) Ondervraging van een groep clienten van het Schade-
fonds, gericht op het hetgeen hen is overkomen, de 
wijze waarop zij in het algemeen zijn opgevangen, 
hun oordeel over de procedure bij het Schadefonds en 
over de uitkering. 

In dit rapport wordt aandacht besteed aan de onder c be-
doelde problematiek. 



2 DE PROCEDURE 81.1 NET SCHADEFONDS 

2.1 De procedure zelf 
De procedure bij het Schadefonds vangt aan met het in-
dienen van eon verzoek om eon uitkering. Dit verzoek is 
vormvrij, dat wil zeggen dat or geen voorschriften zijn 
voor de wijze waarop dit verzoek moot worden ingediend. 
Het gevolg hiervan is dat het niet altijd duidelijk is of 
men to maken heeft met eon aanvrage am in aanmerking to 
komen vpor eon uitkering of om eon verzoek om in-
lichtingen. In eon dergelijke onduidelijke situatie 
wordt eerst eon zg. klein inlichtingenformulier toege-
zonden. Mocht daaruit blijken dat het toch om het 
verkrijgen van eon uitkering goat, dan wordt de binnen-
komst van het eerste schrijven aangemerkt als datum van 
het verzoek. Dit kan van belong zijn omdat, zoals 
gezegd, het verzoek binnen eon half jaar no het misdrijf 
moot zijn ingediend. Tenzij zonder meer duidelijk is dat 
niet aan de voorwaarden is voldaan wordt eon zg. groat 
inlichtingenformulier toegezonden. De gevraagde in-
lichtingen vormen eon vrij gedetailleerde opsomming van 
kenmerken van het voorgevallene, de dader, het slachtof-
fer en het opgelopen letsel. Eerst wanneer dit 
formulier van de aanvrager is terugontvangen neemt het 
Schadefonds de zaak in behandeling. Dat wil zeggen dat 
het onderzoek near de omvang van de schade wordt aange-
vangen, terwijl tevens minutieus nagegaan wordt of can 
de voorwaarden om voor eon uitkering in aanmerking to 
komen is voldaan. Daarbij wordt soms aanvullende infor-
matie opgevraagd bij deskundigen (by. over de mate van 
blijvendheid van het letsel) of bij verzekeringsmaat-
schappijen (het fonds geeft immers slechts uitkeringen 
terzake van door het slachtoffer niet elders verhaalbare 
schade). Ook worden de gegevens omtrent eon eventuele 
tegen de dader ingestelde strafvervolging opgevraagd. 
Dit kan van belang zijn met betrekking tot de vragen of 

or van zwaar  letsel sprake is. of or sprake is van mis-
drijf of overtreding, of or sprake is van opzet bij de 
dader en eventuele medeschuld van het slachtoffer. Het 
Schadefonds vormt zich echter, onafhankelijk van de 
rechter, eon oordeel over doze aspecten, zodat het niet 
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onmogelijk is dat het oordeel van de Commissie by. ten 
aanzien van de yraag of opzet aanwezig is, afwijkt van 
dat van de rechter: Veelal zullen de oordelen van 
rechter en Commissie echter overeenstemmen. 
bit onderzoek van hot Schadefonds mondt uit in eon ad-
vies dat ter beslissing aan de Commissia voor het Scha-
defonds Geweldsmisdrijven Hardt voorgelegd. Wanneer men 
zich niet met de beslissing van de Commissie kan ver-
enigen, staat van die beslissing beroep open bij het ge-
rechtshof to 's-Gravenhage. 

2.2 De procedure in de proktijk 
Voor het vaststellen en het beschrijven van de praktijk 
van de procedure word uitgegaan van de dossiers van in 
1980 bij het Schadefonds binnengekomen aanvragen. be 
keuze voor binnengekomen verzoeken werd vooral gebaseerd 
op de mogelijkheid de clientele van hat Schadefonds to 
vergelijken met de doelgroep van het fonds, oftewel de-
genen die in diezelfde periode slachtoffer waren go -
warden van eon geweldsmisdrijf on daarbij zwaar 
lichamelijk letsel hadden opgelopen. Een geyolg van doze 
keuze is echter wel dot een sante' yerzoeken op het mo-
ment dat de dossiers werden bestudeerd nog niet zou zijn 
afgehandeld. bit bezwaar word niet al to groot geacht: 
tussen de laatste verzoeken (december 1980) en het mo-
ment van doornemen van de dossiers (zomer 1982) was :neer 
dan anderhalf mar verlopen. 
Er word naar gestreefd 250 aanvragen in het onderzoek to 
betrekken. Om dit aantal to bereiken werden oak nog alle 
van september 1979 tot en met december 1979 binnenge-
komen aanvragen in het onderzoek opgenomen. 
Buiten het onderzoek bleven de aanvragen van nabe-
staanden van slachtoffers, on die van de gijzelingsac-
ties. Doze keuze werd gemaakt omdat doze categorieen 
aanvragers, elk overigens op hun eigen specifieke wijze, 
eon eigen problematiek meebrengen, waardoor vergelijking 
met de avenge aanvragers nauwelijks mogelijk is. Dear-
naast is nog eon dertigtal dossiers niet gecodeerd, 
omdat het overduidelijk was dat or nooit eon uitkering 
zou kunnen komen. Bij dit laatste volt to denken can ver-
keersongevallen, zeer jonge kinderen als daders. goon 
letsel, etc. 
Medic 1982 was er in 62 gevallen nog geen mike/ in-
lichtingenformulier terugontyangen, on in 27 gevallen 
wel een klein, :near nog goon groat formulier." Het ge-
middelde tijdsverloop tussen de oorspronkelijke aanvrage 
on het terugontvangen van het toegezonden inlichtingen-
formulier bedroeg ruim drie maanden: 102 dagen. Was dit 

" In 135 gevallen word eon groat formulier terugont-
vangen zonder voorafgaand klein formulier. 



eon klein formulier dan verstreken nog eons 80 dagen ge-
middeld alvorens ook het grote formulier ingevuld 
terugkwam. Door het grote aantal gevallen wear onmiddel-
lijk een groot formulier word toegezonden bedroeg het 
gemiddelde tijdsverloop tussen de oorspronkelijke aan-
vrage en de ontvangst van het grote formulier gemiddeld 
124 dagen ofwel 4 maanden. 
De eerste beslissingen op de door ons bestudeerde ver-
zoeken vielen 8 maanden na de eerste inschrijving. Een 
jaar na de eerste inschrijving (sept. 1981) was in 7 ge-
vallen beslist. In 6 gevallen betrof het een afwijzing 
van het verzoek. 
Medio 1982 was in 104 gevallen eon beslissing gevallen. 
In 79 gevallen was er blijkens het betrokken dossier 
moor dan eon jaar verlopen sedert de laatste postzending 
van het Schadefonds naar het slachtoffer, terwijl hier 
op goon reactie was terugontvangen. In deze gevallen 
word or van uitgegaan dat het verzoek niet gehandhaafd 
was. In zes gevallen word het verzoek expliciet inge-
trokken. Dit betekent dot or in 61 gevallen nog eon 
beslissing moest worden genomen. In 51 gevallen hiervan 
was or nog goon advies ter beslissing aan de Commissie 
voorgelegd. 
In de gevallen die inmiddels tot eon beslissing waren 
gekomen had de procedure bij het fonds gemiddeld 516 , 
dagen oftewel 17 maanden geduurd. 
Bij de toekenningen was dat 577 dagen (19 maanden), bij 
de afwijzingen 418 dagen (14 maanden) (zie tabellen la 
en lb). Het verschil van vijf maanden in de procedures 
voor toekenningen en afwijzingen houdt vooral verband 
met de werkzaamheden van het fondssecretariaat in ver-
band met het wettelijk verplichte onderzoek naar 
aanleiding van het verzoek, met name voor wat betreft de 
omvang van de schade. De uitkering uit het fonds mag 
volgens ,art. 4, lid 1 van de wet ten hoogste belopen het 
bedrag van de schade. Alvorens eon uitkering wordt toe-
gekend moot derhalve de omvang van de schade vaststaan. 
Immers bij de toekenningen verliepen tussen de ontvangst 
van het grote formulier on de beslissing 490 dagen (16 
maanden) en bij de afwijzingen 358 dagen (12 maanden). 
Toekenningen vergen dus moor tijd van het fonds dan af-
wijzingen. In vergelijking met het buitenland duurt de 
procedure bij het Schadefonds lang. Bij de Criminal 
Injuries Compensation Board in Groot-Brittannie verlopen 
gemiddeld 8 A 9 maanden tussen aanvrage en beslissing. 
Binnen eon jaar is 80% van de aanvragen afgedaan. In 
Minnesota (USA) duurde de procedure bij de Crime Victims 
Reparation Boards in het begrotingsjaar 1980 ongeveer 9 
maanden.° 2  Teneinde een —indruk to krijgen van de fac- 

02  Criminal Injuries Compensation Board, Eightienth 
Report, London, H.M.S.O., 1982. 6th Annual Report of 

5 



6 

toren die tot eon langdurige procedure aanleiding kunnen 
geven hebben we in de dossiers aanwijzingen daartoe ge-
zocht. Hieruit bleek dat de belangrijkste oorzaak van de 
lenge duur was dat het zo lang duurde eer de door het 
fonds opgevraagde aanvullende informatie binnenkwam (zie 
tabel 2). Eon tweede belangrijke factor bleek het 
wachten op de uitspraak van de rechter in de strafzaak 
tegen de dader to zijn: in 18 gevallen was dit de enig 
aanwijsbare oorzaak, maar in eon vijftal gevallen kwam 
dit samen met het "wachten op eon stabiele medische 
eindtoestand" voor. Dit was met 7 keer de derde factor 
qua frequentie van voorkomen. Opvallend is voorts het 
grate aantal gevallen wear goon oorzaak voor de lenge 
duur van de procedure uit de zaakdossiers kon worden af-
geleid." 
Het lenge wachten OP de gevraagde aanvullende informatie 
speelde vooral bij de toekenningen eon rol (in 23 van de 
64 toekenningen), hoewel dit argument oak bij de af-
wijzingen het meest gebruikt ken warden (in 9 van de 40 
afwijzingen). De overige argumenten voor eon lenge duur 
komen bij de reeds genomen beslissingen in to ver-
waarlozen aantallen voor. 

Tabql la: Gemiddelde tijdsduur in dagen die verliep tussen de ver-
schillende momenten near afdoening (beslissing van de Commissie). 

afdoening 
Tijdsverloop tussen 

aanvrage en 	ontvangst groat 	aanvrage 
ontvangst 	 formulier en 	on 
groat formulier 	beslissing 	beslissing 

nog goon advies aan 	170 
Commissie i() 

wel advies. goon 	 205 
beslissing 

toekenning 	 87 	 490 	 577 

afwijzing 	 97 	 358 	 418 

totaal 	 124 	 444 	 516 

d.w.z.: Verzoek ingetrokken, als niet gehandhaafd 
beschouwd omdat langer dan eon jeer niets moor van 

the Crime Victims Reparations Board of Minnesota, St. 
Paul, 1981. 

" Bij doze analyse hebben we elle afhandelingen die 
langer duurden dan eon half jaar als lang bestempeld. 



client werd vernomen, dan nog wel geen advies opgemaakt. 
xx) doordat niet in alle zaken de betrokken data waren 

vast te stellen, hebben de gemiddelden geen betrekking 
op evenveel zaken. Afwijkingen zijn daardoor mogelijk. 
Een voorbeeld hiervan is dat bij de afwijzingen de som 
van 97 en 358 weliswaar 455 is, doch het totaal 
gemiddelde 418 dagen bedraagt. 

label lb  Tijdsverloop in dagen tussen de aanvrage en de ontvangst 
van de inlichtingenformulieren indien (nog) geen beslissing ge-
nomen 

Tijdsverloop tussen 
aanvrage en 	klein formulier aanvrage 
klein 	 en groot for- 	en groot 
formulier 	mulier 	 formulier 

aanvrage niet 
gehandhaafd 	 54 	 7 	 82m) 

nog geen advies 	173 	 12 	 188x) 

totaal 	 123 	 11 	 170x) 

M) Zie tweede noot bij tabel la. 
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label 2:  Oorzaken van lenge afhandelingsduur bij het schadefonds naar de 
afdoening 

oorzaak 
ingetrokken, nog 	nog goon toe- 	of- 	totaal 
filet 	 goon 	beslis- 	kennen 	wijzen 
gehandhaafd advies sing 

nadere 
informatie 
loot op zich 
wachten 

uitspraak 
rechter 
afwachten 

4 

2 

medische eindtoe-
stand afwachten - 

schadevergoeding 

6 	4 	 23 	9 	46 

11 	1 	 1 	 3 	 18 

7 	 7 

client 
buitenlander 	 2 

wachten on 
verzekering 	1 	 1 	 1 

2 4 

3 

door dader 	1 	 1 

combinaties 	 7 	 3 	 10 

geen oorzaak 
aanwijsbaar 	1 	 12 	5 	 34 	20 	72 

geen groot 
formulier 
terugontvangen 	76 	 7 	 6 	89 

totaal 	 85 	 51 	10 	 64 	40 	250 

In de zaken wear. nadat gemiddeld bijna twee jaar is ver-
streken sedert de indiening van de oorspronkelijke aan-
vrage, nog goon advies is opgesteld. spelen ook andere 
factoren eon rol. Naast het felt dot de aanvullende in-
formatie lang op zich laat wachten (6) speelt hier ook 
dat men wacht tot in medisch opzicht eon stabiele eind-
toestand is ingetreden (7) en/of tot de strafrechter 
uitspraak heeft gedaan (11). Overigens bleek nog een 
zeer belangrijke oorzaak voor de lange duur van de,pro-
cedure in de gevallen wear nog geen advies was 
opgemaakt: In doze gevallen verstreken gemiddeld 188 
dagen tussen de aanvrage (zie tabel lb) en de terugont-
vangst van het groot inlichtingenformulier terwijl in 7 



gevallen zelfs nog geen groot formulier aanwezig was in 
het dossier. Ter vergelijking: bij de toekenningen en 
afwijzingen duurde dit half zo lang. Langdurige zaken 
laten zich derhalve reeds vroeg herkennen: de in-
lichtingenformulieren komen later binnen. De gevallen 
waar goon groot formulier werd ontvangen buiten be-
schouwing latend, word gemiddeld 1,23 keer om extra 
informatie gevraagd aan het slachtoffer. Bij de toe-
kenningen was dat 1,33 keer, bij de afwijzingen 0,53 
keer en bij de gevallen waar de zaak wel word gehandhaafd 
doch nog geen advies was uitgebracht was dit gemiddeld 
1,36. 
Gemiddeld werd 3,62 keer informatie gevraagd aan anderen 
dan het slachtoffer zelf. Bij de toekenningen was dat 
3,67, bij de afwijzingen 3,00 on in de gevallen waar nog 
advies moest worden uitgebracht was dat gemiddeld 4,02. 
Totaal bedroegen deze gemiddelden voor de toekenningen 
dus 5,00 keer, bij de afwijzingen 3,53 keer en bij de ge-
vallen waar nog advies moest worden uitgebracht 5,38 
keer. 
Zoals eerder gemeld was in 40 gevallen met eon af-
wijzende beschikking op het verzoek gereageerd. De moti-
veringen voor de afwijzingen staan vermeld in tabel 3. 
In 16 van de 104 gevallen waarin de Commissie een be-
slissing had genomen was tegen die beslissing beroep 
aangetekend bij het Gerechtshof. Twee v .erzoekers waren 
het niet eens met de hoogte van het hen toegekende 
bedrag, terwijl 14 (van de 40) zich niet bij de af-
wijzende beslissing neerlegden. Overigens werden alle 16 
bezwaarschriften ongegrond verklaard. 

Tabel 3: Redenen voor afwijzend beschikken op het verzoek 

reden frequentie 	in % 

1. verzoek to laat ingediend 	 11 	 29 
2. zelf ook schuld 	 8 	 21 
3. goon zwaar letsel 	 6 	 16 
4. goon opzet 	 5 	 13 
5. goon geweldsmisdrijf 	 1 	 3 
6. combinatie van 1 on 2 	 2 	 5 
7. combinatie van 1 en 3 	 1 	 3 
8. combinatie van 2 on 3 	 2 	 5 
9. combinatie van 3 en 4 	 1 	 3 
10.combinatie van 2, 3 on 5 	 1 	 3 

totaal 	 38 	 100 
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3 DE BESL1SSIRG VAN DE COMMISS1E EN HET STRAFRECRTELIJK 
OPTREDEM TEGER DE DADER 

Uit het in het voorgaande vermelde blijkt dat het straf-
rechtelijk optreden tegen de dader niet zonder invloed 
is voor het verloop en de uitslag van de procedure bij 
het Schadefonds: er wordt soms op de uitspraak van de 
strafrechter gewacht wanneer niet aanstonds reeds 
duidelijk is dat het verzoek zal moeten worden afgewezen 
en er een vervolging van de dader heeft plaatsgevonden. 
In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de invloed van 
enkele strafrechtelijk relevante zaken op de beslissing 
van het fonds. Daarbij moet worden aangetekend dat we 
slechts uitspraken kunnen doen over die gevallen waar 
reeds een beslissing is genomen. De 61 zaken die nog ter 
beslissing aan de Commissie dienden te worden voorgelegd 
moeten dus buiten de analyse blijven, evenals de 85 za-
ken waar het verzoek werd ingetrokken of als niet 
gehandhaafd werd beschouwd. 
Het doen van aangifte van het delict heeft geen eigen in-
vloed op de beslissing: van de 104 gevallen waar een be-
slissing was gevallen was in 102 gevallen aangifte 
gedaan. Overigens 1,:ts 31(achts in 2 van de 250 gevallen 
geen aangifte gedaan en was in 13 gevallen niet bekend of 
aangifte was gedaan. In 12 van deze 13 gevallen was het 
verzoek ingetrokken c.q. niet gehandhaafd. 
Of de dader(s) bekend zijn is voor het Schadefonds een 
mogelijk relevante zaak. Immers bij men onbekende dader 
zijn voor het slachtoffer, buiten een eventuele eigen 
verzekering tegen dit risico, alle verhaalsmogelijkheden 
afgesloten. Niettemin blijken bij verzoeken wear niet 
alle daders bekend zijn procentueel evenveel toe-
kenningen plaats te vinden als in de gevallen waar alle 

daders wel bekend waren (X 2  = 0,13, df=1). Oak de vraag 
of de verdachte heeft bekend blijkt nauwelijks invloed 
te hebben op de beslissing van het fonds (X 2  = 2,09, 

df=1). 
Tussen de vervolgingsbeslissing van het Openbaar Minis-
terie in afgedane zaken en de beslissing van de Commis-
sie blijkt wel verband te bestaan (tabel 4): bij 
geseponeerde zaken volgt vaker een afwijzende beslissing 
op het verzoek am een uitkering bij het schadefonds. 
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Hierbij moot het geringe aantal sepots overigens niet 
uit het oog verloren Norden. 

Tabel 4:  Beslissing van de Commissie naar vervol-
gingsbeslissing in door het 0.11. on rechtbank afge-
dane zaken. 

Vervolgingsbeslissing Toekenning Afwijzing Totaal 

sepot 

vervolging 

	

2 	 7 	 9 

	

46 	 17 	63 

totaal 	 48 	 24 	72 

X2  = 9.14 df = 1 r =.36 

Opvallend is dan echter weer wel dat de uitspraak van de 
rechter (al dan niet straf of maatregel) goon verband 
houdt met de beslissing van de Commissie (X 2  = 0,01 df = 
1). De aard van de opgelegde straf of maatregel blijkt 
ook goon rol to spelen. Het lijkt or derhalve op dat, be -
halve de vervolgingsbeslissing van het OM goon der 
belangrijke beslissingsmomenten in het strafproces in-
vloed heeft op de beslissing van de Commissie 
Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit moge ook blijken uit 
het felt dat van de drie door de Commissie besliste ge-
vallen wear de dader door de rechter word vrijgesproken 
in twee gevallen gen uitkering aan het slachtoffer word 
gegeven. (Begrijpelijk: voor de commissie behoeft 
slechts vast to staan dat het letsel opzettelijk is toe-
gebracht. Door wie is. althans in dit verband, niet van 
belang). Op grond hiervan kan men zich den afvragen of 
het wel noodzakelijk is de strafdossiers op to vragen. 
en/of de strafrechtelijke afdoening van de zaak tegen de 
dader af to wachten. Immers, ook in de gevallen wear 
geen strafvervolging is ingesteld, moot de Commissie op 
de verklaringen van de aanvrager afgaan. In twijfelge-
vallen kan men controle uitoefenen door bij de politie 
het proces-verbaal OP to vragen. Welnu, dat zou ook kun-
nen in de gevallen wear wel een vervolging is ingesteld 
en eon berechting heeft pleats gevonden of nog zal 
Pleats vinden. Dit heeft dan echter weer wet tot ggvolg 
dat het Schadefonds goon rekening kan houden met eon 
eventueel door de rechter in het kader van de bijzondere 
voorwaarden aan de dader nog op to leggen verPlichting 
tot vergoeding van de teweeggebrachte schade. Dit 
laatste is weer van belang in verband met de voorwaarde 
Sat alleen een uitkering uit het fonds ken worden ver-
kregen terzake van niet elders verhaalbare schade. 



4 DE BESLISSING VAN DE COMMISSIE EN DE KENMERKEN VAN HET 
SLACHTOFFER 

In totaal waren 48 van de 250 bij het Schadefonds inge-
diende verzoeken afkomstig van vrouwen. Dit komt overeen 
met 19%. Bij de zaken waarop inmiddels door de Commissie 
was beslist was dit percentage ongeveer gelijk: 21. Za-
ken van vrouwen worden bij het Schadefonds dus niet 
sneller afgedaan dan die van mannen (X 2  = 0,44; df = 1) 
in die zin dat er dan reeds meer van de ingediende ver-
zoeken "zouden zijn afgedaan. Overigens bleek over de 
gehele periode dat het Schadefonds bestaat, 30% van de 
verzoeken betrekking te hebben op vrouwelijke 
slachtoffers en nabestaanden. Vrouwen kregen overigens 
ook niet vaker een uitkering van het fonds dan mannen in 
de gevallen waar reeds wel beslist was. •X 2  = 0,52 df = 
1). 
In 59 van de 250 gevallen was het niet mogelijk de natio-
naliteit van het slachtoffer uit de dossiers af te 
leiden. In 57 van deze gevallen werd het verzoek overi-
gens niet gehandhaafd, zodat er nauwelijks enige verte-
kening van dit gegeven plaats kan vinden. Bij de 
beslissing blijkt dat personen van niet-Nederlandse na-
tionaliteit bun verzoek om len uitkering vaker zien 
afgewezen (tabel 5). De meest voor de hand liggende ver-
klaring is natuurlijk dat relatief vaker niet aan de 
voorwaarden wordt voldaan. Maar dan doet zich toch weer 
de vraag voor hoe het komt dat personen met 
niet-Nederlandse nationaliteit vaker een verzoek bij het 
fonds indienen, terwijl niet aan alle voorwaarden is 
voldaan. Deze vraag kon uit de in de dossiers bij het 
Schadefonds opgenomen gegevens niet beantwoord worden. 
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'label 5:  Beslissing van de Commissie near nationaliteit 
van het slachtoffer 

Nationaliteit 	 Beslissing 
toekennen 	afwijzen 	totaal 

Nederlandse- 	 56 	 26 	 82 

ander, 	 8 	 14 	 22 

totaal 	 64 	 40 	 104 

X 2  = 7,47 df = 1 r =.27 

Opvallend is het geringe aantal aanvragers dat gehuwd 
is: 80 van de 191 aanvragers waarvan de burgerlijke 
staat kon worden vastgesteld, oftewel 42X, waren gehuwd. 
De burgerlijke staat van het slachtoffer blijkt geen 
verband to houden met de vraag of eon uitkering wordt 
toegekend of juist afgewezen (X 2 = 0,05 df = 1). Burger-
lijke staat on leeftijd blijken doorgaans zeer nauw 
samen to hangen in de zin dat beneden de ongeveer 23 jaar 
slechts eon zeer goring deel gehuwd is on boven die grens 
juist het gehuwde deel de overhand heeft. Bij de be-
slissing tot toe- of afwijzen van eon uitkering speelt 
de leeftijd goon enkele rol (X 2  = 0,07 df = 1). 
Het beroepsniveau (gemeten volgens de schaal van Van 
Tulder) blijkt statistisch goon significant verband to 
houden met de beslissing om een uitkering toe to kennen. 
Dit lijkt op het eerste gezicht eon wenselijk resultaat. 
Het is echter opmerkelijk, omdat bij de beoordeling van 
het verzoek rekening dient to worden gehouden met de 
financiele mogelijkheden van de verzoeker, en daarvan 
mag verwacht worden dat die bij de hogere beroepsniveaus 
gunstiger zijn don bij de lagere. Ook de vraag of men al 
clan niet beroepsmatig werkt blijkt op zich goon rol to 
spelen. 
Tot slot blijkt ook de woonplaats van de verzoeker goon 
verband to houden met de beslissing het verzoek al dan 
Met at to wijzen. flit betreft rowel de vraag of ver-
zoeker woonachtig is in binnen- on buitenland, els de 
mate van verstedelijking van de woonplaats. 
Resumerend kan dan gesteld worden dat de beslissing van 
het fonds goon verband houdt met de bier weergegeven so-
ciaal- demografische persoonskenmerken. Zelfs het so-
ciaal niveau van het slachtoffer, gemeten near 
beroepsprestige geeft goon statistisch significant° 
samenhang, hoewel dat wel het geval had kunnen zijn. Im-
mers: art. 4 lid 1 laatste volzin van de Wet Voorlopige 
Regaling Schadefonds Geweldsmisdrijven stelt dat eon 
uitkering achterwege blijft indien de financiale omstan-
digheden van de benadeelde zodanig zijn "dat de schade 
zonder overwegend bezwaar door hem of degene van wie hij 



voor zijn onderhoud afhankelijk is, gedragen kan 
worden". Wellicht is de meting aan de hand van het 
beroepsprestige te grof om de toepassing van dit voor-
schrift vast te kunnen stellen. 
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5 DE BESLISSING VAN DE COMMISSIE EN DE KENMERKEN VAN NET 
VOORVAL 

Wanneer we de pleegdatum van het delict beschouwen als 
een kenmerk van het delict dan valt allereerst op dat, 
hoewel een verzoek am uitkering plaats dient te vinden 
binnen zes maanden na het plegen van het misdrijf, aan 
daze eis niet strak de hand lijkt te worden gehouden. 
Immers: in ons onderzoek zijn slechts verzoeken be-
trokken die na 1 september 1979 zijn binnengekomen. Dit 
impliceert dat elle verzoeken die betrekking hebben op 
fei ten die voor 1 maart 1979 zijn gepleegd enkel op grond 
van termijnoverschrijding zouden moeten warden 
afgewezen. In ons materiaal komen 23 verzoeken voor die 
betrekking hebben op voor maart 1979 gebeurde 
voorvallen. Daze zouden dus allemaal moeten worden af-
gewezen. Welnu: in 16 van daze gevallen is het verzoek 
afgewezen an in drie gevallen ward een uitkering toege-
kend. In deze drie gevallen was de termijnoverschrijding 
niet aan de verzoeker zelf te wijten. In drie van de 
resterende vier gevallen had het secretariaat nog geen 
advies ter beslissing aan de Commissie voorgelegd, in 
d6r1 geval had de Commissie nog niet op het advies 
beslist. In het voorgaande zagen we daarentegen dat bij 
14 van de 38 verzoeken die warden afgewezen als reden 
daarvan was opgegeven dat het verzoek te laat was inge-

diend. 
De mate van verstedelijking van de plaats waar het 
delict plaats vond heeft geen invloed op de beslissing 
tot toekenning of afwijzing. Overigens hadden 112 van 
de 250 gevallen in een gemeente met meer dan 100.000 in-
woners plaats gevonden, en van de 104 besliste zaken 
vond het delict in 47 gevallen in zo een gemeente plaats. 
Onder 3 hebben we gezien dat de vraag of de dader bekend 
is eveneens geen invloed heeft op de beslissing van het 
fonds. Zagen we hiervoor dat de urbanisatiegraad van de 
pleegplaats geen invloed had op de beslissing, oak de 
urbanisatiegraad van de woonplaats van de dader heeft 
geen invloed (X 2  = 0,0O).' De vraag of dader en slachtof-
fer elkaar kenden speelt nauwelijks een rol, hoewel 
sprake is van een zeer zwak verband: bij degenen die el-
kaar kenden kreeg de helft een uitkering toegewezen. Bij 
degenen die elkaar niet kenden was dat bijna tweederde 
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deal (label 6). Het verband is statistisch echter niet 
significant (X= = 1,39 df = 1). 

label 6: Beslissing van de Commissie near de rela-
tie tussen dader en slachtoffer 

beslissing 
relatie 	toekennen 	afwijzen 	totaal 

partner 
fami lie 
buren 
kennissen/ 
collega's 
enders C.q. 
goon 

2 
1 
4 

3 

0 	 2 
1 	 2 
4 	 8 

5 

54 	 30 	 84 

totaal 	 64 	 40 	104 

Of or drankgebruik in het spel was speelde wel eon rol, 
zij het eon zeer bijzondere: wanneer de dader drank ge-
bruikt had had dat goon enkele invloed op de beslissing 
op het verzoek, maar wanneer het slachtoffer gedronken 
had leidde dit vaker tot afwijzing van het verzoek (zie 
tabel 7). bit verschil kan te maken hebben met het "ei-
gen schuldn criterium. Het slachtoffer heeft het min of 
moor aan eigen schuld to wijten dat het letsel ontstond 
en op grond daarvan kan de uitkering verminderd worden 
of geheel achterwege blijven. De toepassing van art. 5 
van de wet moge ook blijken uit het verband tussen de be-
chasing op het verzoek en de vraag wie de °erste klap 
uitdeelde, de dader of het slachtoffer. Het blijkt dat 
wanneer het slachtoffer als eerste geweld gebruikte min-
der vaak eon uitkering volgt dan in de overige gevallen 
(zie tabel 8). Het gebruik van verbaal geweld 
(scheldwoorden e.d.) houdt goon verband met de be-
slissing, noch dat van de dader, noch dat van het 
slachtoffer. 



label 7:  De beslissing van de Commissie en drankgebruik bij dader 
of slachtoffer 

dader 	 slachtoffer 
drankgebruik toekennen afwijzen totaal toekennen afwijzen totaal 

ja 

neen 

29 	19 	48 	13 	15 	28 

23 	15 	38 	50 	24 	74 

totaal 52 	34 	86 	63 	39 	102 

X2  = 0,30 df=1, r=0,00 X2 = 3,84 df=1, r=0,19 

label 8:  De beslissing van de Commissie en de vraag wie als 
eerste fysiek geweld gebruikte.°I 

gebruikte 	 Beslissing van de Commissie 
als eerste 	dader 	 s lachtoffer 
geweld 	toekennen afwijzen totaal toekennen afwijzen totaal 

ja 	 64 	31 	95 	4 	13 	17 

nee 	 0 	5 	5 	60 	.23 	83 

totaal 64 	36 	100 	64 	36 	100 

X2  = 9,36 df=1, r=0,36 X 2  = 14,56 df=1, r=0,38 

Indian het slachtoffer anders dan door verbaal geweld of 
door het .  geven van de eerste klap, aanleiding gaf, re-
sulteerde dit ook vaker in het afwijzen van het verzoek 
(x 2  = 15,9, r=0,39). Gebeurde dat echter tijdens het 
uitoefenen van het beroep, dan volgt toch weer vaker een 
toekenning van een uitkering; in acht van de tien geval-
len. Het verband is overigens wel uiterst zwak (X 2  = 
2,72, r=0,16). 
Resumerend kan dan gesteld worden dat het toekennen van 
een uitkering negatief bernvloed wordt wanneer bij het 
slachtoffer drankgebruik in het spel was of wanneer het 
slachtoffer zelf provoceerde, kortom wanneer het slacht-
offer zelf min of meer schuld had aan het gebeurde. 

°I Bij het lezen van daze tabel bedenke men zich dat op 
twee verschillende wijzen, onafhankelijk van elkaar, 
gezocht is naar aanwijzingen wie als eerste fysiek 
geweld gebruikte. Bij de njan-categorie zijn telkens 
ook die gevallen geteld waarbij de ander het gestelde 
ontkende. Hierdoor zijn de getallen in linker- an 
rechter helft van de tabel niet gelijk. 
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6 DE BESLISSING VAN DE COMMISSIE EN HET LETSEL VAN HET 
SLACHTOFFER 

Het letsel dat het slachtoffer opliep werd in bijna 
tweederde van de gevallen waar dit bekend was veroor-
zaakt door slaan, al dan niet met gebruik van een of an-
der voorwerp. Of anders gezegd: in 148 van de . 233 
gevallen werd het letsel door middel van slagen toege-
bracht. In 92 gevallen gebeurde dat alleen met de blote 
handen. Opvallend was ook het frequente gebruik van 
steekwapens: 54 gevallen. In 20 gevallen werd het letsel 
toegebracht door middel van een vuurwapen. De wijze 
waarop het letsel is toegebracht blijkt echter geen ver-
band te houden met de beslissing een uitkering al dan 
niet toe te kennen. 
Van de 250 gevallen die van september 1979 tot en met de-
cember 1980 bij het Schadefonds zijn ingediend, is in 
129 gevallen ziekenhuisopname aan de orde geweest. De 23 
gevallen waarbij het slachtoffer levensgevaarlijk was 
verwond zijn hierbij niet meegeteld. In slechts 21 ge-
vallen was helemaal geen medische hulp nodig geweest of 
kon de patient na een eenmalige behandeling huiswaarts 
keren. Het nauwelijks voorkomen van dit licht letsel 
lijkt ,er op te duiden dat de slachtoffers zich in het al-
gemeen wel laten leiden door het vereiste dat men zwaar 
lichamelijk letsel dient te hebben opgelopen. Wanneer 
zij zich echter, hoewel zonder letsel of slechts met ui-
terst licht letsel, toch tot het Schadefonds wenden 
betekent dat niet •dat het verzoek om uitkering geen kans 
van slagen heeft. Ondanks het feit dat "geen zwaar let-
sel" toch altijd nog in ruim een zesde deel van de 
afwijzende beschikkingen als redengeving aangebracht 
werd, bleek dat in twee gevallen waar in het geheel geen 
letsel was en in e'en geval met letsel zonder behandeling 
het Schadefonds een uitkering toekende.°I Dit, samen met 

°I Hier wordt slechts lichamelijk letsel beschreven. In 
de bedoelde gevallen was wel sprake van ernstig 
psychisch letsel, hetgeen blijkens de Memorie van 
Toelichting eveneens tot een uitkering kan leiden: 
"onder zwaar lichamelijk letsel wordt mede begrepen 
zwaar psychisch letsel". 
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het feit dat in gevallen met levensgevaar relatief vaak 
eon uitkering geweigerd werd is or (mode) verant-
woordelijk voor dot geen verband wordt gevonden tussen 
de behandelingsintensiteit van het letsel en de be-
slissing van de Commissie. 
Ale gevolg van het gebeuren waren or ten tijde van de be-
slissing (of op het moment van inzage van de dossiers) 19 
personen (tijdelijk) geheel arbeidsongeschikt. In de ge-
vallen wear reeds een beslissing genomen was, waren dit 
or 8. Vah doze 8 verzoeken werden or 3 afgewezen. Er 
waren daarnaast 16 personen blijvend gedeeltelijk ar-
beidsongeschikt. Bij de besliste zaken waren dit or 9, 
waarvan er 5 waren geresulteerd in eon afwijzing van het 
verzoek. 

Tabel 9:  Beslissing van de Commissie near de behandelingsin-
tensiteit van het letsel 

behandelings- 	 Beslissing van de Commissie 
intensiteit toekennen 	 afwijzen 	totaal 

seen behandeling 

een of meer behan- 
delingen 

	

3 	 0 	 3 

	

14 	 10 	 24 

opname in zieken- 
huis 	 ,40 	 24 	 64 

levensgevaar 	 7 	 6 	 13 

totaal 64 	 40 	 104 

X 2  = 2,33, df=3 



7 DE BESLISSIMG VAN DE COMMISSIE EN DE OPGEGEVEN WET 
VERZEKERDE SCHADE 

Voorzover daarvoor in de dossiers gegevens aanwezig 
waren bleken 18 van de 250 verzoekers onverzekerde let-
selschade te hebben. In vier gevallen was dat 250 gulden 
of minder, en in zes gevallen 5000 gulden of meer. Het 
gemiddeld onverzekerd bedrag voor de letselschade bij 
deze 18 aanvragers bedroeg f. 3.144,06. Over alle ver-
zoekers waarvan we gegevens hebben bedroeg het 
gemiddelde bedrag voor de onverzekerde letselschade 
f.349,34. 
Andere schade die niet verzekerd was, zoals schade aan 
bril, prothesen, kleding e.d. werd door 71 verzoekers 
opgegeven. In 28 gevallen ging het hier om een bedrag van 
f. 250,-- of minder; in 3 gevallen bedroeg het, bedrag 
meer dan f. 1.000,--. Het gemiddeld door deze personen 
opgegeven bedrag bedroeg f. 375,46; voor de verzoekers 
van wie we over gegevens beschikten was dit f. 164,56. 
Ontvreemd werd er bij 13 personen. De waarde van het 
gestolene bedroeg naar schatting ongeveer f. 1.250,-- 
gemiddeld; voor de verzoekers voor wie we informatie 
hadden was dit ongt-Prec,-  100 gulden. Op grond van de wet 
ken met daze schade geen rekening worden gehouden. 
Grotere bedragen gingen er bij de verzoekers verloren' 
aan inkomstenderving. Er waren 5 gevallen met een bedrag 
van f. 250,-- of minder, maar ook 5 gevallen met een be-
drag van f.25.000,-- of meer. Het opgegeven bedrag dat 
als inkomstenderving door de 41 verzoekers ward opge-
geven bedroeg gemiddeld f. 8.191,15. Voor de verzoekers 
over wie we gegevens hadden is dit gemiddeld f. 

2.085,94. 
Tot slot de schade, die niet onder een van de voornoemde 
categorieZn vial. Deze werd door 73 personen opgegeven 
met een gemiddelde van f. 2.897,44. Niet minder dan 12 
personen hadden overigens een schade in daze categorie 
die meer bedroeg dan f. 10.000. 01  Berekend over de 148 
personen voor wie we over gegevens beschikten bedroeg 
dit gemiddelde f. 1.429,14. 

°I In de berekeningen zijn daze overigens gebruikt als 
bedroegen ze f.9.990,-- 
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Wanneer we de verschillende categorieen schade die we 
onderscheiden hebben sammeren den blijkt allereerst dat 
35 personen in het geheel goon schadebedragenhebben op-
gegeven. In 110 gevallen was wel sprake van schade. In 
de avenge 105 gevallen ontbraken gegevens over de scha-
de in een of moor categoriean (hierbij dient bedacht to 
warden dat in 89 gevallen geen groat inlichtingenformu-
lier voorhanden was en derhalve vrijwel alle gegevens 
ontbraken). 
De toted l opgegeven niet verhaalbare schade bedroeg ge-
middeld f. 5.434,70, on voor alle 145 gevallen waarover 
we informatie hebben is dit den f. 4.122,88. Semen met de 
35 reeds genoemde gevallen zonder opgegeven schadebe-
dragen in daze categorieen hadden 47 verzoekers eon 
schade die minder was den de f. 250,-- die thans als 
ondergrens geldt am voor eon uitkering in aanmerking te 
kunnen komen. Overigens wordt deze eis niet strikt ge-
hanteerd: het aanvaarden van immateriele schade 
impliceert welhaast eon schade die moor den f. 250,-- 
bedraagt. In 22 gevallen bedroeg de totale schade 
f.10.000,-- of moor, met eon hoogst opgegeven 
niet-verhaalbare totaalschade van f. 50.000.--. 
Wanneer we anze aandacht richten op de invloed van de 
hoogte van de schade op de beslissing van de Commissie 
den blijkt allereerst dat degenen wier: verzoek ward af-
gewezen gemiddeld eon hogere schade hadden opgegeven dan 
degenen wier verzoek werd toegewezen (zie tabel 9). Ge-
heel in lijn met hetgeen op grond van ons sociale 
verzekeringsstelsel en huge dekkingsgraad van de schade-
verzekeringen in oils land, met name in de steer van de 
medische zorg, blijkt de onverzekerde letselschade 
slechts eon gering aandeel in de totale onverzekerde 
schade to hebben. De belangrijkste schadepcist blijkt de 
inkomstenderving te zijn. Bij de toekenningen goat het 
gemiddeld am 44% van het totaal opgegeven schadebedrag, 
en bij de afwijzingen zelfs om 61%. 



Tabel 10: 

schadecategorieen 
anders 

afdoening 	letsel- kleding 	inkomsten avenge totaal 

schade 	e.d. 	derving 	schade 	m) 

Advies: 
toekennen 	485 	196 	1222 	876 	2779 

afwijzen 	316 	119 	3047 	1515 	5027 

Beslissing: 
toekennen 	462 	210 	1241 	890 	2839 

afwijzen 	307 	94 	2957 	1471 	4849 

totaal 407 	169 	1836 	1096 	3553 

x) Het totaal schadebedrag in de tabel is niet exact gelijk 
aan de som van de bedragen in de afzonderlijke categorieen. 
Dit wordt veroorzaakt door het felt dat het totaal berekend 
is over slechts die verzoeken waarbij gegevens over elk der 

vier categorieen aanwezig waren. 

Een bilk op de kolom "totaal" in tabel 10 leant dat de 
Commissie nogal afwijkt van het door het bureau van het 
fonds opgestelde advies. Het gaat hier echter om slechts 
een geval waarin de Commissie het verzoek afwees ondanks 
een gunstig advies. Het bedrag waar het hier om ging be-
droeg overigens niet mean dan f. 77,--! Ten aanzien van 
de hoogte van de uitkeringen zijn de verschillen groter. 
De Commissie volgt echter vrij nauw het door het bureau 
opgestelde advies. Dit moge ook blijken uit de correla-
tie tussen het toe te kennen bedrag volgens het advies en 
het toegekende bedrag volgens de beslissing. Voor de 
materiele schade bedraagt daze 0,9971 en voor de 
immateriele schade 0,9831. 
Tevens blijkt een sterke samenhang, zowel bij het advies 
aan als bij de beslissing van de Commissie, tussen de 
hoogte van de bedragen die toegekend worden wegens 
materiele en immateriele schade. (De correlatiecoeffi-
cient loedraagt 0,75). Dit betekent dat bij een hoger be-
drag wegens materiele schade ook een hoger bedrag wegens 
immateriele schade wordt toegekend. Hoewel dit op het 
eerste gezicht wat merkwaardig mag lijken, wordt dit 
toch begrijpelijk wanneer we bedenken dat de schade waar 
het om gaat vooral uit inkomstenderving bestaat. Dat be-
tekent dat bij een hoge schade de verzoeker voor langere 
tijd niet heeft kunnen werken. Onder de daarmee gepaard-
gaande omstandigheden ligt een hoog bedrag aan 
immateriele schade eveneens in de lijn van hetgeen te 
verwachten is. En en ander moge ook blijken uit het 

overzicht in tabel 11. 

25 



26 

label 11: Correlatie-coafficienten tussen de toegekende be-
dragen en de bedragen in elk der schadecategorieen 

Schadecategorieen 
toegekend 	 enders 	inkomsten 
wegens 	letsel 	(kleding derving 	overig 	totaal 

e.d.) 

materi ale 
schade 	-.08(n.s.) -.07(n.s.) 	.63 	.48 	.73 

immaterial° 
schade 	-.11(n.s.) -.09(n.s.) 	.32 	.46 	.39 

De gevonden samenhang van 0,73 tussen de opgegeven scha-
de en het wegens materiel° schade toegekende bedrag is 
niet alleen op rich zelf reeds stark to noemen. Bij hat 
beoordelen van de sterkte van het verband most rekening 
worden gehouden met het feit dat er een maximum aan de 
toekenningen is verbonden. Doze bedragen zijn 25.000 
gulden voor materiale schade en 10.000 gulden wegens 
immaterial° schade. In een aantal gevallen is de opge-
seven schade baser dan doze bedragen hetgeen 
onvermijdelijk resulteert in eon lagere 
correlatie-coafficiant. Wanneer we ons richten op de 
schadecategoriean afzonderlijk den blijkt dat de letsel-
schade zelf en de schade aan kleding en hulpmiddelen 
nauwelijks enige invloed hebben op de hoogte van de toe-
gekende bedragen. De gederfde inkomsten blijken vooral 
invloed te hebben op de hoogte van het bedrag dat wegens 
materials schade wordt toegekend. Voor de overige schade 
is dot verschil niet aanwezig: dit voorspelt evengoed 
(of even slecht) de toekenning wegens materiele schade 
als die wegens immateriele schade. 
Alle verzoekers die een uitkering wegens materiel° ache-
do hadden ontvingen, kregen ook eon uitkering wegens 
immateriele schade. Dit betrof 52 van de 64 toe- 
kenningen. De andere 12 verzoekers aan wie eon uitkering — 
werd toegekend ontvingen dus eon uitkering uitsluitend 
wegens immateriele schade. 
Wanneer we deze beide groepen vergelijken op de gemid-
deld door hen opgegeven bedragen voor elk der door ons 
onderscheiden schadecategorieen, dan ontstaat het 
volgende beeld: 



label 12:  Gemiddeld opgegeven schadebedragen per schadecategorie naar 

de grond van het toekennen van de uitkering. 

uitkering 	 schadecategorie 

wegens 	 letsel- 	kleding 	inkomen 	overigem 	totaal 

schade 	ed. 	derving 	schade 

alleen immate- 
Hale schade - 0 (N=12) 31 (N=12) 	27 (N=12) 100 (N=10) 170 (N=10 

materigle en 	 • 

immaterigle 	568 (N=52) 252 (N=52) 1521 (N=52) 1054 (N=48) 3395 (N=48 

totaal 	 462 (N=64) 210 (N=64) 1241 (N=64) 890 (N=58) 2839 (N=58 

m) In 6 gevallen kon het bedrag wegens 'overige schade' niet worden 
vastgesteld. Uit de cijfers blijkt dat twee hiervan die een uit-
kering ontvingen uitsluitend wegens immateriele schade in de an-
dare schadecategorieen geen schade hadden opgegeven. De vier die 
een uitkering ontvingen zowel wegens immateriele als wegens mate-
riele schade hadden in de overige schadecategorieen gemiddeld 
dezelfde bedragen als degenen voor wie de 'overige schade' wel 

bekend was. 

Uit de tabel blijkt dat degenen die een uitkering ont-
vingen uitsluitend wegens immateriele schade een totaal 
schadebedrag (wegens materiele schade) hadden opgegeven 

van gemiddeld 170 gulden, terwijl een van de voorwaarden 
om voor een uitkering in aanmerking te komen is dat de 

schade in ieder geval de 250 gulden te boven moet gaan. 
Het gemiddelde zou dan ook niet onder de 250 gulden kun-
nen liggen. En en ander kan daardoor verklaard worden 
dat wel immateriele schade wordt opgegeven, maar niet in 
bedragen uitgedrukt. Ook komt het voor dat de Commissie, 
al dan niet op advies van het secretariaat, als het ware 
ambtshalve tot het toekennen van een uitkering wegens 
immateriele schade overgaat wanneer 'men van mening is 
dat een uitkering op zijn plaats is, ook wanneer de opge-
geven schade de minimumgrens niet te boven gaat. 
Hierbij is het volgens de gebruikelijke uitleg van de 
wet en uitvoeringsbesluit door de Commissie niet van be-
lang of de verzoeker zelf aanvankelijk reeds immateriele 
schade, al dan niet in een bedrag uitgedrukt, heeft op-

gegeven. 
Wanneer we voor beide groepen de opgegeven schade zetten 
naast de toegekende uitkeringen, dan ontstaat het beeld 
van tabel 13, met als resultaat dat de toegekende uit-
keringen gemiddeld hoger zijn dan de gemiddelde opge-

geven schadebedragen. 
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Tabel 13:  Gemiddeld opgegeven schadebedragen en toegekende bedragen 
near de grond voor toekenning van de uitkeringen. 

uitkering wegens totaal 	uitkering 	uitkering 	totaal 
schade 	materieel 	immaterieel 	uitkering 

immateriGle schade 	170 	 1833 	 1833 
materieel + immaterieel 3395 	4566 	 3399 	 7965 

totaal 	 2839 	3710 	 3105 	 6815 
(N=58) 	(N=60) 	(N=64) 	(N=64) 



8 DE BESLISSING VAN DE COMMISSIE: DE NOOGTE VAN DE UIT-
KERING 

In het voorgaande hebben we laten zien dat de hoogte van 
de toegekeerde uitkeringen wordt bepaald door de geleden 
schade, en dat het daarbij vooral gaat om de schade die 
bestaat uit inkomstenderving en overige schade. Daar-
naast zagen we dat het bedrag wegens materiile schade 
sterkere samenhang vertoont met de opgegeven schade dan 
het bedrag dat door het Schadefonds wordt toegekend we-
gens immateriale schade. Verder zagen we dat or 
statistisch eon sterke samenhang bestaat tussen de 
hoogte van de uitkering wegens materiale en wegens 
immateriale schade onderling. En eveneens eon zeer 
sterke samenhang tussen de beslissing van de Commissie 
en het door het secretariaat voorbereide advies. Tot 
slot zagen we reeds dat de toegekende uitkeringen op eon 
hoger niveau lagen als de opgegeven schade, waarbij dit 
vooral veroorzaakt word door het feit dat immateriale 
schade wel word opgegeven, maar niet in een schadebedrag 
werd aangegeven. In de gevallen waar geen immateriele 
schade was opgegeven heeft het fonds dit ambtshalve ge-
daan. 

29 



wagons 	 wegens 
materiele 	immateridle 	totaal 
schade x) 	schade *) 

advies:  

	

f.1.000 	40 	(13) 	 15 	(0) 	 7 
f.1.001 	- 	f.5.000 	16 	 43 	 37 
f.5.000 	- 	f.10.000 	3 	 11 	(2) 	 13 
f.10.000 - 	maximum 	10 	(6) 	 12 	(2) 

totaal 	 69 	 69 	 69 
gemiddeld 	 4065 	 3147 	 7212 

beslissino:  
f.1.000 	38 	(12) 	 14 	(0) 	 6 

f.1.001 	- f.5.000 	15 	 41 	 36 
f.5.001 	- 	f.10.000 	3 	 9 	(3) 	 11 
f.10.000 - maximum 	8 	(5) 	 11 	(3) 

totaal 	 64 	 64 	 64 
gemiddeld 	 3710 	 3105 	 6815 

. 30 

Tabel 14:  Bedragen wagons material° en immaterile schade 
toe to kennen volgens advies en toegekend volgens beslissing 

X) tussen haakjes geplaatste aantallen geven aan in hoevael 
gevallen goon uitkering volgde, of het maximum werd 
toegekend. 

De Commissie blijkt een iets mildere houding ten op-
zichte van de verzoekers te hebben den het secretariaat. 
Weliswaar ward in eon gavel van het advies tot toe-
kenning afgeweken door het in het tegendeel te doen ver-
keren, maar toch bleek oak dat in 13 gevallen (van de 
64!) een uitkering word toegekend die hoger was dan vol-
gens het advies aan de Commissie. In slechts drie 
gevallen volgde een lagere uitkering. De grootste af-
wiiking near beneden bedroeg 5000 gulden, die naar boven 
bedroeg 4.000 gulden. Gemiddeld kende de Commissie 191 
gulden :neer toe den het advies aangaf. Beperken we ons 
alleen tot de gevallen wear de Commissie afweek dan be-
droeg het verschil 775 gulden ten gunste van de 
verzoeker. 
In tabel 14 is een overzicht gepresenteerd van de be-
dragon die volgens de adviezen aan de Commissie dienden 
te warden toegekend en van de bedragen die de Commissie 
had vastgesteld. De verschillen in de bedragen worden 
vooral bernvloed door het feit dat in een tiental geval-
len wel eon advies was uitgebracht, maar nog goon 
boohooing was genomen. In enkele van den gevallen be-
trof het advies een bedrag dot ver boven het gemiddelde 
lag. We zien dat in 3 van de 64 beslissingen van de Com-
missie waarin een uitkering wordt toegekend het absolute 



maximum wordt toegekend, te weten men cumulatie van de 
beide maxima (voor materiele en immateriele schade). 
Het vereiste dat de schade, gezien de financiale omstan-
digheden, in redelijkheid niet door verzoekers zelf ge-
dragen kan worden, komt in de samenhang tussen de inko-
mens van de verzoekers en de hoogte van de uitkeringen 
nauwelijks of helemaal niet tot uitdrukking. Immers: men 
zou men negatieve correlatie verwachten in de zin dat 
bij hogere inkomens lagere uitkeringen volgen. De ge-
vonden samenhang is echter, hoewel slechts zeer zwak, 
positief voor wat betreft de materiale schade (r=.11). 
En dit is weer niet verwonderlijk nu we hiervoor zagen 
dat de materiele schade voor het grootste deel bestaat 
uit inkomensderving. En deze is zelf weer afhankelijk 
van de hoogte wen het inkomen. Voor wat betreft de 
immateriele schade zagen we men uiterst zwak verband, 
dat zelfs negatief was (r=-.02). Voor beide schades 
geldt overigens dat de correlaties niet significant 
21 in. 

Hiervoor hebben we gememoreerd dat 'eigen schuld' van 
het slachtoffer vaker tot afwijzing van het verzoek 
leidde. ,Tevens is nagegaan of ook de hoogte van de uit-
kering hiervan afhankelijk zou zijn. Ten aanzien van de 
provocatie door het slachtoffer bleek dit verband niet. 
Bij het drankgebruik was het verband onmiskenbaar aanwe-
zig voor zover het om uitkeringen wegens immateriele 
schade gaat: zij die geen alcohol hadden gebruikt ont-
vingen gemiddeld 3245 gulden en degenen die flink 
gedronken hadden niet meer dan gemiddeld 2250 gulden. 
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9 SAMERVATTING EN AANBEVELINGEN 

9.1 Samenvatting 
Uit de analyse van de 250 bij het Schadef6nds in de pa-
node van van 1 september 1979 tot 31 december 1980 binnen-
gekomen verzoeken van slachtoffers bleak dat de 
procedure veel tijd vergt: zomer 1982 had de Commissie 
voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven pas op 104 ver-
zoeken beslist, terwijl in 10 gevallen nog geen be-
slissing was genomen op het aan de Commissie 
uitgebrichte advies. Dat betekent dat meer dan ander-
half jaar na ontvangst van het laatste ontvangen 
verzoek, en bijna drie jaar na ontvangst van het eerste, 
nauwelijks 40% van de verzoeken is afgedaan. Daarbij 
speelt vooral een rol dat in 79 van de 250 gevallen al 
mean dan een jaar door het Schadefonds geen reactie was 
ontvangen na het laatste contact. Indian laatstbedoelde 
verzoeken als ingetrokken worden beschouwd, den ontstaat 
samen met de 6 ingetrokken verzoeken het beeld dat in 
niet mean dan 165 gevallen een beslissing zou moeten 
worden genomen. Dit zou betekenen dat medio 1982 niet 
plusminus 40%, maar plusminus 60% was beslist. 
In de 104 gevallen waar een beslissing was gevallen ver-
streken gemiddeld 516 dagen (= 17 maanden) tussen aan-
vrage en beslissing. Ward de aanvrage gehonoreerd, dan 
duurde het gemiddeld nog langer (19 maanden tegen 14 
maanden bij de afwijzingen). In daze gevallen verstreek 
ongeveer drie maanden tussen de aanvrage en de ontvangst 
van het ingevulde inlichtingenformulier. In de gevallen 
die nog door de Commissie ter beslissing openstonden 
duurde dit niet drie maanden, doch zes maanden. Bij de-
genen die meer dam een jean niets mean van zich lieten 
horen, maar wel een inlichtingenformulier inzonden was 
de periode eveneens drie maanden. Hieruit kan worden ge-
concludeerd dat bij de verzoeker zelf ook een deal van de 
oorzaak van de lange afhandelingsduur gevonden ken 
worden. De lange duur bij de toekenningen wordt verder 
voor een belangrijk deal bepaald door het aantal malen 
dat aanvullende informatie nodig is en het daarmee ge-
paardgaande tijdsverloop, het wachten op een stabiele 
medische eindtoestand (welke nodig is voor het bepalen 
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van de inkomstenderving bij blijvend letsel) en het 
wachten op het oordeel van de strafrechter in de zaak te-
gen de dader. Opvallend in dit verband is dan weer wel 
dat de uitspraak van de rechter goon invloed heeft op de 
beslissing op het verzoek aan het fonds: bij veroor-
deelde daders volgen relatief evenveel toekenningen aim 
bij niet veroordeelde daders. 
Kenmerken van dader en slachtoffer hebben eveneens nau-
welijks betekenis voor de beslissing op het verzoek. De 
vraag of dader on slachtoffer elkaar kenden speelt goon 
rol voor de beslissing van het fonds. Het drankgebruik 
speelt wel eon rol: aim bij het slachtoffer alcoholge-
bruik in het geding was volgde vaker eon afwijzende 
beslissing op het verzoek; drankgebruik van dader 
speelde daarentegen goon rol. Oak wanneer het slachtof-
fer aim eerste geweld gebruikte volgde vaker eon 
afwijzing van het verzoek. Het is onmiskenbaar dat doze 
aspecten gevolgen zijn van de toepassing van het "eigen 
schuld" principe van artikel 5 van de Wet. 
Het letsel van het slachtoffer, gemeten naar de behan-
delingsintensiteit, bleek seen verband to houden met de 
beslissing op het verzoek. Dit laat natuurlijk wel on-
verlet dat or sprake moot zijn van zwaar letsel am eon 
uitkering to kunnen krijgen. Oak de al of niet blijvende 
arbeidsongeschiktheid toonde goon verband met de be-
slissing al den niet eon uitkering toe to kennen. 
Van de hoogte van de geleden schade is de beslissing 
evenmin afhankelijk. Weliswaar dient de schade eon be-
Paalde minimum bedrag to boven to gaan, maar door het ac-
cepteren van immateriele schade is aan dit vereiste 
bijna per definitie voldaan. Opmerkelijk is dat het 
schadebedrag bij de afgewezen verzoeken aanzienlijk ho-
ger is dan bij de toegekende verzoeken. Door de 
toepassing aim het ware ambtshalve van de uitkering we-
gens immateriele schade is het totaal bedrag der 
uitkeringen hoger als het bedrag der opgegeven schade. 
Het gaat hier om eon consequente toepassing van de 
volgende bij het Schadefonds gehanteerde regel: or is 
sprake van zwaar letsel, en dus is or immateriele 
schade. Of deze nu is opgegeven of niet is daarvoor vol-
strekt irrelevant voor het fonds. 'Eigen schuld' van de 
verzoeker leidt lot eon lagere uitkering wegens 
immateriele schade, althans wanneer de verzoeker zelf 
alcohol gebruikt had. 
Er bleek voorts dat het Schadefonds moms uitkeert ter-
wijl dit volgens de wet strikt genomen niet mogelijk zou 
zijn. Op overschrijding van de termijn waarbinnen het 
verzoek bij het fonds binnen dient to zijn valet niet al-
tijd afwijzing van het verzoek, nl. niet in zeer be-
Paalde gevallen waarin terzake van de 
termijnoverschrijding aan de verzoeker goon verwijt kan 
warden gemaakt. 



De Commissie wijkt nauwelijks af van het advies wanneer 
het gaat om de vraag of het verzoek moat worden 
afgewezen. Wanneer het gaat om de hoogte van de bedragen 
is dit echter anders: in een kwart van de gevallen wijkt 
de Commissie af, an doorgaans in een voor de verzoeker 
gunstige richting. In twee van de 64 positieve be-
slissingen ward beroep aangetekend bij het gerechtshof. 
Voor de afwijzingen was dat anders: daar ging men in 14 
van de 40 gevallen (35%) in beroep. Alle beroepen warden 
door het Hof ongegrond verklaard. 

9.2 Aanbevelingen 
Hieronder volgen enkele aanbevelingen, welke voort-
vloeien uit de bnvindingen van het onderzoek dat hier 
ward gerapporteerd. Met nadruk wordt er op gewezen dat 
uit de overige studies in verband met de evaluatie van 
het Schadefonds nog andere aanbevelingen kunnen voort-
vloeien. 

1. De procedure bij het Schadefonds moet in tildsduur 
warden beperkt. Under meer lijkt het nlet in alle 
gevallen noodzakelijk dat met her opstellen van het 
advies wordt gewacht totdat de strafrechter over de 
eventuele strafzaak tegen de dader heeft beslist of 
tot een medisch stabiele toestand is • ngetreden. 
Toelichting 
Vergelijking van de afhandelingsduur bij het Schade-
fonds met die bij vergelijkbare instellingen in het 
buitenland leidt 'tot de conclusie dat de procedure 
bij het Schadefonds lang duurt. De belangrijkste 
oorzaken voor de lange behandelingsduren waren het 
wachten op het einde van de strafzaak en/of op een 
medisch stabiele toestand. 
Het -wachten op het vonnis van de strafrechter is 
niet noodzakelijk. Op de eerste plaats al niet, om-
dat in alle gevallen met onbekende dader, en bij 
geseponeerde zaken, wel met een vonnisloze procedure 
kan worden volstaan. Bovendien gaat het niet om het 
vonnis zelf: de commissie voert zelfstandig een ei-
gen toetsing uit, met nadruk op gegevens die 

verkregen worden uit het door de politie opgemaakte 
proces-verbaal. In voorkomende gevallen zou met het 
opvragen van dat proces-verbaal bij de politie kun-
nen worden volstaan. Daartoe is het niet nodig te 
wachten tot de zaak is afgedaan. 
Het wachten tot een medisch stabiele toestand is in-
getreden speelt met name een rol bij ernstig en 
langdurig letsel, waarbij het derhalve ook om grote 
schade gaat. De kans dat de geleden an nog te lijden 
schade de bovengrens van de uitkering overschrijdt 
is daardoor eveneens vrij groot, waardoor de exacte 
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vaststelling van de schade eon groat deel van de re-
levantie verloren heeft. 

2. Roast een bekortIng van de duur van de procedure blf 
het Schadefonds zou men gebruik moeten warden ge-
maakt van de mogelIjkheid van een voorlopige ult-
kering. 
Toelichtinq:  
In art. 13 lid 2 van de Wet voorlopiga regeling Bebe-
defonds Geweldsmisdrijven is de mogelijkheid tot het 
doen van eon voorlopige uitkering gegeven. In ons 
onderzoek zijn we doze niet tegengekomen, hetgeen 
niet hoeft to betekenen dat er in het geheel goon ge-
bruik van wordt gemaakt. Het betekent wel dat het 
gebruik ervan uiterst beperkt is. In gevallen wear 
het zeker is dat aan de voorwaarden tot het doen van 
eon uitkering is voldaan on het slechts wachten is 
op de definitieve schadevaststelling, zou eon voor-
lopige uitkering kunnen worden gedaan, eventueel tot 
niet moor den eon bepaald deal van de opgelopen 
schade. 
Het gevolg hiervan is dot de uitkering geschiedt op 
eon moment waarop de aantasting van de liquiditeit 
van de gelaedeerde door het misdrijf nog stork wordt 
gevoeld. !bans blijkt nog to vaak dat de uitkering 
door het lenge tijdsverloop als mosterd no de meal-
tijd komt, omdat gelaedeerden zelf oplossingen voor 
hun liquiditeitsprobleem hebben moeten vinden. 

3. De ondergrens von de geleden schade dlent te ver-
vallen. 
Toelichting 
Volgens de bij het fonds gebruikelijke interpretatie 
van de wet is or altijd sprake van immaterrele scha-
de als aan de voorwaarde van zwaar lichamelijk let-
sel is voldaan. Dit betekent dat de bestaande 
ondergrens van f 250.- in de praktijk bij het fonds 
goon rol speelt. Het is echter geenszins eon dode 
letter, omdat clienten met geringe (materifile) scha-
de op grond van het officiele voorlichtingsmate-
Heal, waarin de ondergrens wel wordt genoemd, hun 
aanvrage niet doorzetten juist wegens de geringe 
schade. Daarmee ontstaat de situatie dat clifinten 
zelf eon norm hanteren,die in feite door de Commis-
s10 buiten working is gesteld. ken dare situatie 
ken, zonder to troden in de vraag of de opstelling 
van het fonds in deze, hoezeer begrijpelijk ook, de 
only juiste 'vertaling' is van de strekking van de 
wet, een einde warden gemaakt door de bestaande 
ondergrens to doen vervallen. 

Voor goon van de hier gedane aanbevelingen lijkt wets
wijziging noodzakelijk. Voor het dean vervallen van de 



ondergrens zou met wijziging van de AMvB, het Besluit 
Schadefonds Geweldsmisdrijven, kunnen worden volstaan. 
Ten aanzien van een hardheidsclausule met betrekking tot 
de termijn waarbinnen de aanvrage moet zijn ingediend is 
in de Memorie van Toelichting bij de justitiebegroting 
voor het jaar 1983 reeds wetswijziging aangekondigd. 

37 



BIJLAGE I: SAMENSTELLING VAN DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE 

mw. mr. S.V. Hoogendijk-Deutsch 	Lid Centrale Raad van Beroep 

drs. Y. Baudoin 	 Vereniging 'Humanitas' 

mr. A.C.H. Bokern 	 Gemeentepolitie 's-Gravenhage 

mr. H.S. Dijk 	 Schadefonds Geweldsmisdrijven 

dr. J.J.M. van Dijk 	 Ministerie van Justitie, WODC 

mr. C. Fasseur 	 Ministerie van Justitie, 
Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht 

H.G. van Gangelen 	 Algemene Inspectie Korps Rijkspolitie 

dr. D. Mulder 	 Ministerie van Justitie, 
Psychiatrisch Adviseur 

mr. L.J.M. Tonino 	 Ministerie van Justitie 
Directie Politie 

mr. N.G.J. Schaap 	 Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Directie Politie 

mw. drs. E.A. Vreeburg 	 Centrum voor Vrijwillige en 
Professionele Dienstverlening 
te Rotterdam 

G. van Heusden Cogrdinator Slachtofferhulp bij 
District Alkmaar van het Korps 
Rijkspolitie 

. 39 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37

