Aanvraag Uitkering naaste

Is een naaste van u op of na 1 januari 2019 slachtoffer
geworden van een opzettelijk geweldsmisdrijf?
En heeft deze naaste hierdoor ernstig en blijvend letsel?
Dan kunt u mogelijk een uitkering van het Schadefonds
Geweldsmisdrijven krijgen. Met dit formulier dient u
hiervoor een aanvraag in.

Heeft u vragen?

Aanvraag indienen in 3 stappen

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het
formulier?

Dan kunt u contact opnemen met het Schadefonds of
kijken op www.schadefondscn.com.
T +31 70 414 20 00
E info@schadefonds.nl

1. V
 ul het formulier volledig en naar waarheid in.
Lees de toelichting op bladzijde 5 hierbij goed door.
2. Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs en de
bewijsstukken bij.
3. Stuur alles op naar:

Bureau Slachtofferhulp helpt u kosteloos en is bereikbaar
op telefoonnummer +599 717 6181 (Bonaire),
+599 781 0426 (Sint Eustatius), +599 781 0471 (Saba)
of via slachtofferhulp@politiecn.com.

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Antwoordnummer 91052
2509 VC Den Haag, Nederland

Deze ruimte niet beschrijven.

1A Naaste
Vul hier de gegevens in van de naaste voor wie de uitkering wordt aangevraagd.
 Stuur mee (verplicht): kopie identiteitsbewijs van de naaste
A.1

Wat is uw relatie
met het slachtoffer?
Ik ben zijn / haar

|

 ouder

 echtgenoot

 (geregistreerd) partner

|

 kind		

 broer/zus

 anders, namelijk

04/2019

geslacht
A.2

Achternaam

|															

A .3

Voorna(a)m(en)

|

A .4

Geboortedatum

|

A.5

Identiteitsnummer

|

A.6

Straat en huisnummer

|

A.7

(Postcode en) woonplaats

|

A.8

Land

|

|

|

|

Aanvraag Uitkering naaste Caribisch Nederland

|

|

|

|

|

Erkenning geeft kracht Samen betrokken

Caribisch Nederland

m v

|

|
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A.9
A.10

Telefoonnummer(s)

|		 |

|

|

|
Bereikbaarheid,
tijdens
kantooruren
		
(plaatselijke tijd)

A.11

E-mail

|

A.12

Rekeningnummer

 Stuur mee: kopie van uw bankpas

|
A.13

Ten name van

|

A.14

BIC / SWIFT code

|

A.15

Naam bank

|

A.16

Vestiging bank

|

	Als u uw telefoonnummer of e-mailadres invult, gaan wij er vanuit dat wij op die manier contact met u kunnen opnemen.

1B Wettelijk vertegenwoordiger
Als de naaste minderjarig is of onder curatele staat, vult de wettelijk vertegenwoordiger zijn/haar gegevens hier in.
B.1

Wat bent u van de
naaste?

|

 Ouder			

 Stuur mee (verplicht): kopie identiteitsbewijs van de ouder

|

 Voogd			

 Stuur mee (verplicht): kopie identiteitsbewijs en voogdijbeschikking

|

 Curator		  Stuur mee (verplicht): kopie identiteitsbewijs en ondercuratelestelling
geslacht

2

B.2

Achternaam

|																			

B.3

Voorna(a)m(en)

|

B.4

Straat en huisnummer

|

B.5

(Postcode en) woonplaats

|

B.6

Land

|

B.7

Telefoonnummer(s)

|

B.8

E-mail

|

|

 m  6v

|		 |

|

Gemachtigde
Als iemand voor u optreedt bij de aanvraagprocedure, dan vult deze persoon zijn / haar gegevens hier in.
2.1

Achternaam

|																			

2.2

Voorna(a)m(en)

|

2.3

Naam organisatie

|

2.4

Straat en huisnummer

|

2.5

(Postcode en) woonplaats

|

2.6

Land

|

2.7

Telefoonnummer(s)

|

2.8

E-mail

|

geslacht

|

|		 |

 m  6v

|
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3

Wie is het slachtoffer?
Vul hier de gegevens in van de persoon die door het misdrijf ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen.

4

3.1

Achternaam

|																						

3 .2

Voorna(a)m(en)

|

3 .3

Geboortedatum

|

3.4

Identiteitsnummer

|

|

geslacht

|

|

|

|

|

|

|

m v

|

Wat is er gebeurd?
Heeft u extra schrijfruimte nodig? Deze vindt u op het aanvullingenblad.
4.1

Door welk geweldsmisdrijf
heeft het slachtoffer
ernstig en blijvend letsel
opgelopen?

|

 Poging tot moord / doodslag

 Stalking

|

 Mishandeling

 Zedenmisdrijf

|

 Bedreiging met geweld

 Overval /diefstal met geweld

|

 Anders, namelijk

4.2

Plaats misdrijf

|

4.3

Datum misdrijf

|

|

4.4

Is er aangifte gedaan?

|

 Ja

 Ga naar vraag 4.5

4.5

Plaats aangifte

|

4.6

Is er een strafzaak tegen
de verdachte (geweest)?

|

 Ja

 Ga naar vraag 4.7

|

 Nee

 Ga naar vraag 5. Is de zaak geseponeerd? Ga dan naar vraag 4.7

4.7

Proces-verbaalnummer
aangifte			

|

|

|

|

|

|

|


Nee

 Ga naar vraag 5

|
parketnummer

4.8

Gegevens strafzaak

|							
|							
|						

Als u een kopie van de aangifte en / of het vonnis heeft, stuur deze dan mee.

5

Wat is het letsel van het slachtoffer?
		Lichamelijk letsel
 Als u medische stukken heeft stuur deze dan mee.
5.1

Heeft het slachtoffer
door het geweldsmisdrijf
lichamelijk letsel?

|

 Nee

|

 Ja, namelijk:

 Ga naar vraag 5.3		

 Ga naar vraag 5.2
5.2

Wat voor invloed heeft
het lichamelijke letsel
van het slachtoffer op
uw leven?

|
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Psychisch letsel
 Als u medische stukken heeft stuur deze dan mee.
5.3

		

Heeft het slachtoffer
door het geweldsmisdrijf
psychisch letsel?

|

 Nee

|

 Ja, namelijk:

 Ga naar vraag 6		

		

 Ga naar vraag 5.4

|
Wat voor invloed heeft
het psychische letsel
		
van het slachtoffer 		
op uw leven?
		
5.4

6

Bestaan Schadefonds
6.1

Hoe weet u van het
bestaan van het
Schadefonds?

		
		

7

|

 Bureau Slachtofferhulp

|

 Politie							 Openbaar Ministerie

|

 Advocaat						 Geestelijke gezondheidszorg (b.v. psycholoog, psychiater)

|

 Internet		 				 Anders, namelijk

 Huisarts

Ondertekening
Let op! Als de naaste minderjarig is of onder curatele staat, dan ondertekent de wettelijk vertegenwoordiger.

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.

7.1

Datum en plaats

|

7.2

Naam

|

|

|

|

|

|

|

|

|

					Door dit formulier te ondertekenen geeft u toestemming voor het verwerken van uw (persoons)gegevens.
7.3

Handtekening		

				
		

Print het formulier om te ondertekenen

|
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Toelichting bij formulier ‘Aanvraag Uitkering naaste’
Algemene informatie

Informatie per vraag van dit formulier

Wat is het Schadefonds Geweldsmisdrijven?
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een zelfstandig
onderdeel van de Rijksoverheid. Het verstrekt eenmalige
uitkeringen aan slachtoffers van opzettelijke geweldsmisdrijven,
die hierdoor ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebben
opgelopen. Ook nabestaanden van slachtoffers die door een
geweldsmisdrijf of dood door schulddelict zijn overleden
kunnen een uitkering van het Schadefonds krijgen. Dit geldt
ook voor naasten van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf
ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen.

1A Naaste
Vul hier de gegevens in van de naaste voor wie de uitkering
wordt aangevraagd. Geef ook uw rekeningnummer en
BIC/Swift code van de bank op waarop het Schadefonds een
eventuele uitkering kan overmaken.
Let op! U kunt geen spaarrekening opgeven.

Wat zijn voorbeelden van geweldsmisdrijven?
Mishandeling, diefstal met geweld, moord of doodslag.
Wat is een naaste?
Dat staat in artikel 3 lid 2 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. Een naaste is in ieder geval uw echtgenoot,
(geregistreerd) partner, ouder, (adoptie)kind, broer of zus.
Waarvoor is de uitkering bedoeld?
De uitkering is een maatschappelijke uiting van solidariteit en
een blijk van erkenning van het leed dat een naaste van een
slachtoffer met ernstig en blijvend letsel is overkomen. Zij wordt
betaald uit belastinggeld en heeft niet tot doel alle schade te
dekken. De uitkering is bedoeld om het geschade vertrouwen
enigszins te herstellen en de naaste (financieel) vooruit te
helpen, zodat de blik weer op de toekomst kan worden gericht.
De ontvanger is vrij in de besteding ervan.
Hoe bepaalt het Schadefonds de hoogte van de uitkering?
De tegemoetkoming bestaat altijd uit een vast bedrag van
€ 5.000 (ongeveer $ 5,700) voor het leed van de naaste en de
eventuele geleden financiële schade. Denk bijvoorbeeld aan
therapiekosten of vermindering van inkomsten. Het bedrag
waar u recht op heeft, wordt in euro’s uitbetaald en in dollars
geboekt op uw rekening. De uiteindelijke hoogte van dit bedrag
in dollars is afhankelijk van de koers op de dag van uitbetaling.
Bent u zelf slachtoffer van een misdrijf en heeft u
hierdoor ernstig lichamelijk of psychisch letsel?
Dan kunt u met het formulier ‘Aanvraag Uitkering slachtoffer’
een uitkering aanvragen. U vindt dit formulier op
www.schadefondscn.com.
Is een naaste van u door een geweldsmisdrijf overleden?
Dan kunt u met het formulier ‘Aanvraag Uitkering nabestaande’
een uitkering aanvragen. Dit formulier vindt u op
www.schadefondscn.com.

1B Wettelijk vertegenwoordiger
Als de naaste minderjarig is of onder curatele staat, vult de
wettelijk vertegenwoordiger zijn/haar gegevens hier in.
Een wettelijk vertegenwoordiger is de ouder, voogd of curator
van het slachtoffer.
2 Gemachtigde
Als u wilt dat iemand anders voor u optreedt bij de aanvraagprocedure, dan kunt u iemand machtigen, bijvoorbeeld een
medewerker van Bureau Slachtofferhulp of een familielid.
3 Wie is het slachtoffer?
Hier vult u de gegevens in van degene die door het misdrijf
ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen.
4 Wat is er gebeurd?
Bij dit onderdeel geeft u informatie over het geweldsmisdrijf
en de eventuele strafzaak tegen de verdachte/dader. Gegevens
over een strafzaak heeft het Schadefonds nodig om uw
aanvraag beter te kunnen beoordelen. Als u meer informatie
geeft, kan het Schadefonds uw aanvraag sneller en beter
beoordelen. Let op! Het Schadefonds neemt nooit contact op
met de dader/verdachte.
5 Wat is het letsel van het slachtoffer?
Bij dit onderdeel geeft u algemene informatie over het letsel
dat het slachtoffer door het geweldsmisdrijf heeft opgelopen.
Het Schadefonds vraagt indien nodig informatie op bij
behandelaar(s). Hiervoor wordt eerst toestemming gevraagd
aan het slachtoffer.
6 Bestaan Schadefonds
Hier geeft u op hoe u weet van het bestaan van het Schadefonds.
7 Ondertekening
Volg de instructies op het formulier voor een juiste
ondertekening.

Wilt u nog iets kwijt over het geweldsmisdrijf of de
gevolgen ervan?
Hiervoor kunt u het aanvullingenblad gebruiken.

Misdrijfplaats en datum
Dit formulier is bedoeld voor naasten van slachtoffers met
ernstig en blijvend letsel als gevolg van een geweldsmisdrijf
gepleegd in Caribisch Nederland. Om in aanmerking te komen
voor een uitkering, moet het misdrijf zijn gepleegd op of na 1
januari 2019.

Aanvraag Uitkering naaste Caribisch Nederland

Blad 5 van 6

Aanvullingen
Heeft u te weinig schrijfruimte bij het invullen van het formulier? Dan kunt u dit blad gebruiken om uw antwoord af te maken.
Verwijs naar het nummer van de vraag waar het antwoord bij hoort.

Nr. vraag

Aanvulling
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