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Overzicht beleidswijzigingen 2017 

 

Beleidsbundel  

- Geen uitkering voor psychisch letsel door waarneming in geval van een schulddelict 

Sinds 1 juli 2016 verstrekt het Schadefonds uitkeringen aan nabestaanden van 

slachtoffers die door een dood door schulddelict zoals bedoeld in artikel 6 

Wegenverkeerswet 1994 of artikel 307 Wetboek van Strafrecht zijn overleden. In de 

bijlage bij de beleidsbundel ‘Dood door schuld’ (versie 1 juli 2016) is opgenomen dat 

het Schadefonds in sommige gevallen ook tegemoetkomingen toekent voor psychisch 

letsel dat iemand oploopt door getuige te zijn van een dood door schulddelict of door 

direct geconfronteerd te zijn met de gevolgen van een dood door schulddelict 

(‘shockschade’). Tijdens de behandeling van aanvragen is de Commissie echter tot het 

oordeel gekomen dat er geen wettelijke grondslag is voor een uitkering voor psychisch 

letsel door waarneming van het overlijden van een naaste door een schulddelict. In 

artikel 3 lid 1 sub c van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven (hierna: de Wet) is 

alleen expliciet neergelegd dat een uitkering mogelijk is voor de nabestaanden van 

schulddelicten. Een ‘waarnemer’ van het overlijden van een naaste door een 

schulddelict kan dan ook niet worden aangemerkt als een slachtoffer zoals bedoeld in 

artikel 3 van de Wet. Gelet hierop heeft de Commissie besloten om de mogelijkheid 

van een aparte tegemoetkoming voor ‘shockschade’ bij dood door schuld te 

schrappen uit het beleid. De beleidsbundel, de bijlage en de letsellijst zijn hierop 

aangepast. 

 

- Indienen van aanvragen door minderjarige slachtoffer  

Als het slachtoffer minderjarig is, moet in beginsel de aanvraag door de wettelijke 

vertegenwoordiger worden ingediend en ondertekend. In bijzondere situaties kan hier 

een uitzondering op worden gemaakt. Het minderjarige slachtoffer of een direct 

betrokkene moet dan toelichten waarom het minderjarige slachtoffer de aanvraag 

zonder tussenkomst van de wettelijke vertegenwoordiger wil indienen. Dit wordt van 

geval tot geval beoordeeld. 

 

- Tekstuele wijziging over verrekening 

De tekst over verrekening (paragraaf 1.5 t/m 1.5.2.5) is aangepast. Het beleid is niet 

veranderd, de tekst dekt nu alleen beter de lading. 

 

Letsellijst 

In 2017 is de letsellijst herzien. De letsels in de letsellijst zijn zowel verticaal als horizontaal 

beoordeeld en met elkaar vergeleken. Daarbij is gekeken of de indeling van de fysieke letsels 

in deel 1B van de letsellijst consistent is met de uitgangspunten in deel 1A. Op basis van de 

analyse zijn de uitgangspunten in deel 1A van de letsellijst herschreven en zijn sommige letsels 

in andere letselcategorieën geplaats.  

Ook het beleid met betrekking tot de beoordeling van het psychische letsel en de indeling van 

het psychische letsel is gelet op het veranderende zorglandschap heroverwogen. Er komt 

steeds meer bewijs voor het idee dat intensieve kortdurende behandeling effectiever is dan 

langerdurende minder intensieve behandeling. Gelet hierop is besloten dat de intensiteit van 

de behandeling als schaalverhogende factor kan gelden. Tot slot is onderzocht wat de 

mogelijkheden zijn voor het aanbrengen van meer differentiatie. Op basis van dit onderzoek is 

besloten een hogere letselcategorie toe te kennen als vaststaat dat door het letsel het huidige 

beroep niet meer kan worden uitgeoefend.  


