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Erkenning geeft kracht Samen betrokken

Slachtoffer van een  
geweldsmisdrijf?
Het Schadefonds biedt u een financieel steuntje  
in de rug

Dien uw aanvraag in 

Bureau Slachtofferhulp kan u helpen met uw aanvraag 
en heeft een digitaal aanvraagformulier dat de mede-
werker samen met u kan invullen. 

Vult u het aanvraagformulier liever zelf in? Dan kunt u 
het downloaden van onze website. Let op! Het is wel  
vereist dat u uzelf identificeert bij Bureau Slachtofferhulp.

Bureau slachtofferhulp 

Bureau Slachtofferhulp helpt slachtoffers na een  
misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of een vermissing.

Zij kunnen praktische hulp bieden bij het schrijven van 
brieven en invullen van formulieren. Medewerkers 
kunnen meegaan of ondersteuning bieden bij een  
bezoek aan de arts of de politie. Op juridisch vlak geeft het 
Bureau Slachtofferhulp informatie over verzekeringen  
en juridische procedures. De hulp is gratis.

Wie zijn nabestaanden en naasten? 
Het gaat vaak om:

 

De uitkering: eenmalig bedrag
Bent u slachtoffer? Dan bestaat de uitkering uit een 
eenmalig vast bedrag. Hoe ernstiger het letsel, de  
omstandigheden en de gevolgen, hoe hoger het bedrag. 
De uitkering kan variëren van € 1.000,- tot maximaal  
€ 35.000,-*.

Bent u nabestaande of naaste? Dan krijgt u een vast 
bedrag van € 5.000,-*. Daarnaast is voor de nabestaande  
een extra uitkering mogelijk voor de uitvaartkosten en 
de schade voor het wegvallen van het inkomen van de 
overledene.

* 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.

echtgenoten / geregistreerde partners / kinderen / 
ouders / broers en zussen 

Heeft u vragen? 
Bureau Slachtofferhulp helpt u graag verder: 

>  Bonaire +599 717 6181 
>  Sint Eustatius +599 781 0426 
>  Saba +599 781 0471

>  E-mail: slachtofferhulp@politiecn.com 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op onze website
www.schadefondscn.com

U kunt eventueel ook contact opnemen met 
het Schadefonds in Europees Nederland via 
info@schadefonds.nl



Wat doet het Schadefonds  
Geweldsmisdrijven?
Het Schadefonds is er voor slachtoffers van gewelds- 
misdrijven die hierdoor ernstig lichamelijk letsel 
en/of psychische problemen hebben (gehad).

Of misschien bent u een naaste of nabestaande van 
een slachtoffer van een geweldsmisdrijf of dood door 
schulddelict. Dit zijn zaken die nooit hadden mogen 
gebeuren.

U kunt bij het Schadefonds een aanvraag indienen voor 
een eenmalige uitkering. Met dit geldbedrag erkent het 
Schadefonds u als slachtoffer en wil het bijdragen aan 
het herstellen van uw vertrouwen in de samenleving.

Wat zijn geweldsmisdrijven? 
Bij het Schadefonds wordt er gekeken of een persoon 
met opzet geweld tegen u heeft gebruikt of hiermee 
heeft gedreigd. Als slachtoffer, naaste of nabestaande 
van één van de volgende geweldsmisdrijven kunt u 
mogelijk een bedrag ontvangen:

5 U heeft geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf
  Het Schadefonds kijkt naar uw eigen rol in wat er is 

gebeurd. Voorbeelden:

  Heeft u een aandeel in het geweldsmisdrijf? Dan is 
het mogelijk dat u geen of een lagere uitkering krijgt.

 
6  De schade wordt niet op een andere manier 
 vergoed
  U krijgt alleen een uitkering van het Schadefonds 

als de schade niet is vergoed door de dader of een  
verzekeringsmaatschappij. Krijgt u later toch geld van 
een van deze partijen, dan kan het zijn dat u de uitkering  
van het Schadefonds (deels) moet terugbetalen.

Bent u nabestaande? 
U kunt ook een aanvraag indienen als nabestaande van 
een slachtoffer dat is overleden door een opzettelijk  
gepleegd geweldsmisdrijf (bijvoorbeeld moord of 
doodslag) of een zogeheten dood door schulddelict 
(bijvoorbeeld een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakt  
door een dronken bestuurder die ook nog veel te hard 
reed). Verder gelden bij een aanvraag als nabestaande 
de voorwaarden 2 en 4 t/m 6, zoals genoemd bij slacht- 
offers.

Bent u naaste van een slachtoffer met 
ernstig en blijvend letsel?  
U kunt ook een aanvraag indienen als naaste van een 
slachtoffer dat ernstig en blijvend gewond is geraakt 
door een geweldsmisdrijf. 

Let op! Het moet gaan om een opzettelijk gepleegd 
geweldsmisdrijf dat heeft plaatsgevonden op of na 
1 januari 2019. Verder gelden bij een aanvraag als 
naaste de voorwaarden 4 t/m 6, zoals genoemd bij 
slachtoffers. 

  >  u heeft als eerste geweld gebruikt

  >  u heeft de ander uitgedaagd

  >  u houdt zich bezig met criminele activiteiten  
(zoals drugshandel)

Bent u slachtoffer? Dit zijn de  
voorwaarden
1 U bent slachtoffer van een opzettelijk gepleegd   
 geweldsmisdrijf
  Het moet gaan om een opzettelijk gepleegd gewelds-

misdrijf. Dit betekent dat er met opzet geweld tegen 
u is gebruikt of hiermee is gedreigd (voor voorbeelden 
zie ‘Wat zijn geweldsmisdrijven?’ ). Ongelukken vallen 
hier dus niet onder. 

2 Het misdrijf vond op of na 1 januari 2017 plaats
  Het geweldsmisdrijf moet op of na 1 januari 2017 

hebben plaatsgevonden. De aanvraag moet binnen 
10 jaar nadat het misdrijf is gepleegd, zijn ingediend, 
dus u heeft ruim de tijd voor het indienen van de 
aanvraag. 

 
3 U heeft of had ernstig letsel door het geweldsmisdrijf
  Dit kan gaan om lichamelijk en / of geestelijk (psychisch)  

letsel. Letsel wordt als ernstig beschouwd als het 
gaat om letsel met langdurig en / of blijvend ernstige 
medische gevolgen. 

 
4  Het geweldsmisdrijf vond plaats in Caribisch 
 Nederland
  Het geweldsmisdrijf moet in Caribisch Nederland 

(Bonaire, Sint Eustatius of Saba) zijn gebeurd, of aan 
boord van een Caribisch Nederlands schip of vliegtuig. 

 

>  overval / diefstal met 
geweld

>  mishandeling
>  huiselijk geweld  

>  aanranding / verkrachting
> stalking
> mensenhandel
>  bedreiging met een wapen

Belangrijk om te weten

>  Het Schadefonds neemt nooit contact op  
met de dader.

>  Er hoeft geen sprake te zijn van een  
rechtszaak of veroordeling.



Wat doet het Schadefonds  
Geweldsmisdrijven?
Het Schadefonds is er voor slachtoffers van gewelds- 
misdrijven die hierdoor ernstig lichamelijk letsel 
en/of psychische problemen hebben (gehad).

Of misschien bent u een naaste of nabestaande van 
een slachtoffer van een geweldsmisdrijf of dood door 
schulddelict. Dit zijn zaken die nooit hadden mogen 
gebeuren.

U kunt bij het Schadefonds een aanvraag indienen voor 
een eenmalige uitkering. Met dit geldbedrag erkent het 
Schadefonds u als slachtoffer en wil het bijdragen aan 
het herstellen van uw vertrouwen in de samenleving.

Wat zijn geweldsmisdrijven? 
Bij het Schadefonds wordt er gekeken of een persoon 
met opzet geweld tegen u heeft gebruikt of hiermee 
heeft gedreigd. Als slachtoffer, naaste of nabestaande 
van één van de volgende geweldsmisdrijven kunt u 
mogelijk een bedrag ontvangen:

5 U heeft geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf
  Het Schadefonds kijkt naar uw eigen rol in wat er is 

gebeurd. Voorbeelden:

  Heeft u een aandeel in het geweldsmisdrijf? Dan is 
het mogelijk dat u geen of een lagere uitkering krijgt.

 
6  De schade wordt niet op een andere manier 
 vergoed
  U krijgt alleen een uitkering van het Schadefonds 

als de schade niet is vergoed door de dader of een  
verzekeringsmaatschappij. Krijgt u later toch geld van 
een van deze partijen, dan kan het zijn dat u de uitkering  
van het Schadefonds (deels) moet terugbetalen.

Bent u nabestaande? 
U kunt ook een aanvraag indienen als nabestaande van 
een slachtoffer dat is overleden door een opzettelijk  
gepleegd geweldsmisdrijf (bijvoorbeeld moord of 
doodslag) of een zogeheten dood door schulddelict 
(bijvoorbeeld een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakt  
door een dronken bestuurder die ook nog veel te hard 
reed). Verder gelden bij een aanvraag als nabestaande 
de voorwaarden 2 en 4 t/m 6, zoals genoemd bij slacht- 
offers.

Bent u naaste van een slachtoffer met 
ernstig en blijvend letsel?  
U kunt ook een aanvraag indienen als naaste van een 
slachtoffer dat ernstig en blijvend gewond is geraakt 
door een geweldsmisdrijf. 

Let op! Het moet gaan om een opzettelijk gepleegd 
geweldsmisdrijf dat heeft plaatsgevonden op of na 
1 januari 2019. Verder gelden bij een aanvraag als 
naaste de voorwaarden 4 t/m 6, zoals genoemd bij 
slachtoffers. 

  >  u heeft als eerste geweld gebruikt

  >  u heeft de ander uitgedaagd

  >  u houdt zich bezig met criminele activiteiten  
(zoals drugshandel)

Bent u slachtoffer? Dit zijn de  
voorwaarden
1 U bent slachtoffer van een opzettelijk gepleegd   
 geweldsmisdrijf
  Het moet gaan om een opzettelijk gepleegd gewelds-

misdrijf. Dit betekent dat er met opzet geweld tegen 
u is gebruikt of hiermee is gedreigd (voor voorbeelden 
zie ‘Wat zijn geweldsmisdrijven?’ ). Ongelukken vallen 
hier dus niet onder. 

2 Het misdrijf vond op of na 1 januari 2017 plaats
  Het geweldsmisdrijf moet op of na 1 januari 2017 

hebben plaatsgevonden. De aanvraag moet binnen 
10 jaar nadat het misdrijf is gepleegd, zijn ingediend, 
dus u heeft ruim de tijd voor het indienen van de 
aanvraag. 

 
3 U heeft of had ernstig letsel door het geweldsmisdrijf
  Dit kan gaan om lichamelijk en / of geestelijk (psychisch)  

letsel. Letsel wordt als ernstig beschouwd als het 
gaat om letsel met langdurig en / of blijvend ernstige 
medische gevolgen. 

 
4  Het geweldsmisdrijf vond plaats in Caribisch 
 Nederland
  Het geweldsmisdrijf moet in Caribisch Nederland 

(Bonaire, Sint Eustatius of Saba) zijn gebeurd, of aan 
boord van een Caribisch Nederlands schip of vliegtuig. 

 

>  overval / diefstal met 
geweld

>  mishandeling
>  huiselijk geweld  

>  aanranding / verkrachting
> stalking
> mensenhandel
>  bedreiging met een wapen

Belangrijk om te weten

>  Het Schadefonds neemt nooit contact op  
met de dader.

>  Er hoeft geen sprake te zijn van een  
rechtszaak of veroordeling.



Wat doet het Schadefonds  
Geweldsmisdrijven?
Het Schadefonds is er voor slachtoffers van gewelds- 
misdrijven die hierdoor ernstig lichamelijk letsel 
en/of psychische problemen hebben (gehad).

Of misschien bent u een naaste of nabestaande van 
een slachtoffer van een geweldsmisdrijf of dood door 
schulddelict. Dit zijn zaken die nooit hadden mogen 
gebeuren.

U kunt bij het Schadefonds een aanvraag indienen voor 
een eenmalige uitkering. Met dit geldbedrag erkent het 
Schadefonds u als slachtoffer en wil het bijdragen aan 
het herstellen van uw vertrouwen in de samenleving.

Wat zijn geweldsmisdrijven? 
Bij het Schadefonds wordt er gekeken of een persoon 
met opzet geweld tegen u heeft gebruikt of hiermee 
heeft gedreigd. Als slachtoffer, naaste of nabestaande 
van één van de volgende geweldsmisdrijven kunt u 
mogelijk een bedrag ontvangen:

5 U heeft geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf
  Het Schadefonds kijkt naar uw eigen rol in wat er is 

gebeurd. Voorbeelden:

  Heeft u een aandeel in het geweldsmisdrijf? Dan is 
het mogelijk dat u geen of een lagere uitkering krijgt.

 
6  De schade wordt niet op een andere manier 
 vergoed
  U krijgt alleen een uitkering van het Schadefonds 

als de schade niet is vergoed door de dader of een  
verzekeringsmaatschappij. Krijgt u later toch geld van 
een van deze partijen, dan kan het zijn dat u de uitkering  
van het Schadefonds (deels) moet terugbetalen.

Bent u nabestaande? 
U kunt ook een aanvraag indienen als nabestaande van 
een slachtoffer dat is overleden door een opzettelijk  
gepleegd geweldsmisdrijf (bijvoorbeeld moord of 
doodslag) of een zogeheten dood door schulddelict 
(bijvoorbeeld een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakt  
door een dronken bestuurder die ook nog veel te hard 
reed). Verder gelden bij een aanvraag als nabestaande 
de voorwaarden 2 en 4 t/m 6, zoals genoemd bij slacht- 
offers.

Bent u naaste van een slachtoffer met 
ernstig en blijvend letsel?  
U kunt ook een aanvraag indienen als naaste van een 
slachtoffer dat ernstig en blijvend gewond is geraakt 
door een geweldsmisdrijf. 

Let op! Het moet gaan om een opzettelijk gepleegd 
geweldsmisdrijf dat heeft plaatsgevonden op of na 
1 januari 2019. Verder gelden bij een aanvraag als 
naaste de voorwaarden 4 t/m 6, zoals genoemd bij 
slachtoffers. 

  >  u heeft als eerste geweld gebruikt

  >  u heeft de ander uitgedaagd

  >  u houdt zich bezig met criminele activiteiten  
(zoals drugshandel)

Bent u slachtoffer? Dit zijn de  
voorwaarden
1 U bent slachtoffer van een opzettelijk gepleegd   
 geweldsmisdrijf
  Het moet gaan om een opzettelijk gepleegd gewelds-

misdrijf. Dit betekent dat er met opzet geweld tegen 
u is gebruikt of hiermee is gedreigd (voor voorbeelden 
zie ‘Wat zijn geweldsmisdrijven?’ ). Ongelukken vallen 
hier dus niet onder. 

2 Het misdrijf vond op of na 1 januari 2017 plaats
  Het geweldsmisdrijf moet op of na 1 januari 2017 

hebben plaatsgevonden. De aanvraag moet binnen 
10 jaar nadat het misdrijf is gepleegd, zijn ingediend, 
dus u heeft ruim de tijd voor het indienen van de 
aanvraag. 

 
3 U heeft of had ernstig letsel door het geweldsmisdrijf
  Dit kan gaan om lichamelijk en / of geestelijk (psychisch)  

letsel. Letsel wordt als ernstig beschouwd als het 
gaat om letsel met langdurig en / of blijvend ernstige 
medische gevolgen. 

 
4  Het geweldsmisdrijf vond plaats in Caribisch 
 Nederland
  Het geweldsmisdrijf moet in Caribisch Nederland 

(Bonaire, Sint Eustatius of Saba) zijn gebeurd, of aan 
boord van een Caribisch Nederlands schip of vliegtuig. 

 

>  overval / diefstal met 
geweld

>  mishandeling
>  huiselijk geweld  

>  aanranding / verkrachting
> stalking
> mensenhandel
>  bedreiging met een wapen

Belangrijk om te weten

>  Het Schadefonds neemt nooit contact op  
met de dader.

>  Er hoeft geen sprake te zijn van een  
rechtszaak of veroordeling.
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Erkenning geeft kracht Samen betrokken

Slachtoffer van een  
geweldsmisdrijf?
Het Schadefonds biedt u een financieel steuntje  
in de rug

Dien uw aanvraag in 

Bureau Slachtofferhulp kan u helpen met uw aanvraag 
en heeft een digitaal aanvraagformulier dat de mede-
werker samen met u kan invullen. 

Vult u het aanvraagformulier liever zelf in? Dan kunt u 
het downloaden van onze website. Let op! Het is wel  
vereist dat u uzelf identificeert bij Bureau Slachtofferhulp.

Bureau slachtofferhulp 

Bureau Slachtofferhulp helpt slachtoffers na een  
misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of een vermissing.

Zij kunnen praktische hulp bieden bij het schrijven van 
brieven en invullen van formulieren. Medewerkers 
kunnen meegaan of ondersteuning bieden bij een  
bezoek aan de arts of de politie. Op juridisch vlak geeft het 
Bureau Slachtofferhulp informatie over verzekeringen  
en juridische procedures. De hulp is gratis.

Wie zijn nabestaanden en naasten? 
Het gaat vaak om:

 

De uitkering: eenmalig bedrag
Bent u slachtoffer? Dan bestaat de uitkering uit een 
eenmalig vast bedrag. Hoe ernstiger het letsel, de  
omstandigheden en de gevolgen, hoe hoger het bedrag. 
De uitkering kan variëren van € 1.000,- tot maximaal  
€ 35.000,-*.

Bent u nabestaande of naaste? Dan krijgt u een vast 
bedrag van € 5.000,-*. Daarnaast is voor de nabestaande  
een extra uitkering mogelijk voor de uitvaartkosten en 
de schade voor het wegvallen van het inkomen van de 
overledene.

* 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.

echtgenoten / geregistreerde partners / kinderen / 
ouders / broers en zussen 

Heeft u vragen? 
Bureau Slachtofferhulp helpt u graag verder: 

>  Bonaire +599 717 6181 
>  Sint Eustatius +599 781 0426 
>  Saba +599 781 0471

>  E-mail: slachtofferhulp@politiecn.com 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op onze website
www.schadefondscn.com

U kunt eventueel ook contact opnemen met 
het Schadefonds in Europees Nederland via 
info@schadefonds.nl



12
/2

01
9

Erkenning geeft kracht Samen betrokken

Slachtoffer van een  
geweldsmisdrijf?
Het Schadefonds biedt u een financieel steuntje  
in de rug

Dien uw aanvraag in 

Bureau Slachtofferhulp kan u helpen met uw aanvraag 
en heeft een digitaal aanvraagformulier dat de mede-
werker samen met u kan invullen. 

Vult u het aanvraagformulier liever zelf in? Dan kunt u 
het downloaden van onze website. Let op! Het is wel  
vereist dat u uzelf identificeert bij Bureau Slachtofferhulp.

Bureau slachtofferhulp 

Bureau Slachtofferhulp helpt slachtoffers na een  
misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of een vermissing.

Zij kunnen praktische hulp bieden bij het schrijven van 
brieven en invullen van formulieren. Medewerkers 
kunnen meegaan of ondersteuning bieden bij een  
bezoek aan de arts of de politie. Op juridisch vlak geeft het 
Bureau Slachtofferhulp informatie over verzekeringen  
en juridische procedures. De hulp is gratis.

Wie zijn nabestaanden en naasten? 
Het gaat vaak om:

 

De uitkering: eenmalig bedrag
Bent u slachtoffer? Dan bestaat de uitkering uit een 
eenmalig vast bedrag. Hoe ernstiger het letsel, de  
omstandigheden en de gevolgen, hoe hoger het bedrag. 
De uitkering kan variëren van € 1.000,- tot maximaal  
€ 35.000,-*.

Bent u nabestaande of naaste? Dan krijgt u een vast 
bedrag van € 5.000,-*. Daarnaast is voor de nabestaande  
een extra uitkering mogelijk voor de uitvaartkosten en 
de schade voor het wegvallen van het inkomen van de 
overledene.

* 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.

echtgenoten / geregistreerde partners / kinderen / 
ouders / broers en zussen 

Heeft u vragen? 
Bureau Slachtofferhulp helpt u graag verder: 

>  Bonaire +599 717 6181 
>  Sint Eustatius +599 790 0426 
>  Saba +599 416 6917

>  E-mail: slachtofferhulp@politiecn.com 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op onze website
www.schadefondscn.com

U kunt eventueel ook contact opnemen met 
het Schadefonds in Europees Nederland via 
info@schadefonds.nl




