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Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven
Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Richtlijn 2004/80/EG
Algemene informatie
Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven
De richtlijn is van toepassing tussen alle lidstaten van de Europese Unie.
Krachtens de richtlijn moet elke EU-lidstaat voorzien in een nationale regeling voor de schadeloosstelling van alle slachtoffers van opzettelijke
geweldmisdrijven. Alle slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven moeten toegang hebben tot de nationale schadeloosstellingsregeling in de lidstaat op
het grondgebied waarvan het misdrijf is gepleegd.
Om de toegang van slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven tot schadeloosstelling in grensoverschrijdende situaties te vergemakkelijken, voorziet de
richtlijn in een systeem van samenwerking tussen nationale instanties:
personen die in het buitenland (in een EU-lidstaat waar zij niet wonen) het slachtoffer worden van een misdrijf, kunnen hun aanvraag indienen bij de
assistentieverlenende instantie in de staat waar zij wonen (selecteer "assistentieverlenende instanties" in het zoekinstrument hieronder);
de assistentieverlenende instantie vertaalt de aanvraag en zendt deze naar de beslissende instantie in de lidstaat waar het misdrijf is gepleegd (selecteer
"beslissende instanties" in het zoekinstrument hieronder). De beslissende instantie is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvraag en de betaling
van de schadeloosstelling.
De assistentieverlenende en beslissende instanties communiceren met elkaar in de door hen aanvaarde talen. Voor informatie over de aanvaarde taal of
talen wordt verwezen naar de lidstaat van de instantie tot welke de voor de zaak relevante informatie (bv. aanvraag, beslissing of andere mededeling) is
gericht.
Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.
De assistentieverlenende en beslissende instanties worden bijgestaan door de nationale centrale contactpunten (selecteer "centraal contactpunt" in het
zoekinstrument hieronder), die tot taak hebben de samenwerking tussen de instanties te bevorderen, assistentie te verlenen en oplossingen te zoeken in
grensoverschrijdende situaties.
Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de richtlijn en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.
Links
Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven in de Europese Unie
GEARCHIVEERDE website Europese justitiële atlas (afgesloten op 30 september 2017)
Laatste update: 20/05/2019
Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese
Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document
wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Denemarken
Talen voor het verzenden van de aanvragen
Het Deense Comité voor de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven ("Erstatningsnævnet") aanvaardt aanvragen die in het Deens of het Engels
zijn opgesteld.
Denemarken heeft een Taalconventie gesloten met de andere noordse landen, namelijk Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden, op grond waarvan burgers
van deze landen hun eigen taal mogen gebruiken in een ander noords land. De onder de Taalconventie vallende talen zijn het Deens, het Fins, het IJslands,
het Noors en het Zweeds.
Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling
Diverse formulieren, waaronder een aanvraagformulier, zijn zowel in het Deens als in het Engels te vinden op de website van het Comité ( http://www.
erstatningsnaevnet.dk/), onder de tab "selvbetjening" (zelfbediening)
Laatste update: 18/03/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Duitsland
Talen voor het verzenden van de aanvragen
De aanvraag tot schadeloosstelling en de voor de aanvraag relevante documenten worden in alle officiële talen van de EU aanvaard. Instanties kunnen ook
informatie uitwisselen in alle officiële talen van de EU (de artikelen 7 tot en met 10).
Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling
Aanvraag tot schadeloosstelling voor slachtoffers van geweldmisdrijven

(387 Kb)

Informatie over aanvragen tot schadeloosstelling voor slachtoffers van geweldmisdrijven
(137 Kb)
Laatste update: 09/04/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Estland
Talen voor het verzenden van de aanvragen
Ests.
Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling
Het formulier voor het aanvragen van een schadeloosstelling is beschikbaar op de website van de Socialeverzekeringsraad.

Laatste update: 15/08/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Ierland
Talen voor het verzenden van de aanvragen
Engels en Iers.
Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling
Via de link http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 komt u op de pagina van de website van het ministerie van Justitie en Gelijkheid, die
informatie bevat over de Criminal Injuries Compensation Scheme (regeling voor vergoeding van letselschade als gevolg van een misdrijf).
Aanvraagformulieren betreffende dodelijke en niet-dodelijke letsels kunt u vinden via een link onderaan de pagina.
Laatste update: 20/03/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Griekenland
Talen voor het verzenden van de aanvragen
De officiële taal voor de indiening van de aanvraag en de uitwisseling van informatie, gegevens en bewijsstukken is het Grieks.
Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling
Het aanvraagformulier voor schadeloosstelling van slachtoffers is te vinden op de website van het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten,
via de volgende link:
http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151
Laatste update: 21/03/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Spanje
Talen voor het verzenden van de aanvragen
Spaans.
Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling
Formulier

(75 Kb)

voor het verzenden van een aanvraag tot schadeloosstelling in grensoverschrijdende situaties.

Formulier
(53 Kb)
voor het verzenden van beslissingen betreffende een aanvraag tot schadeloosstelling in grensoverschrijdende situaties.
Laatste update: 03/04/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Kroatië
Talen voor het verzenden van de aanvragen
Voor aanvragen en verzoeken wordt het Kroatisch aanvaard.
Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling
De formulieren voor het aanvragen van schadeloosstelling zijn beschikbaar op de website van het ministerie van Justitie, zowel in het Kroatisch als in het
Engels.
Link: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156
Laatste update: 21/03/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Cyprus
Talen voor het verzenden van de aanvragen
Grieks en Engels.
Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling
De aanvraagformulieren en de informatie over de schadeloosstelling zijn in het Grieks en het Engels verkrijgbaar bij de diensten van het departement
Sociale verzekering of op de website van dit departement: http://www.mlsi.gov.cy/sid.
U kunt uw aanvraagformulier persoonlijk afgeven of per post versturen naar het volgende adres: Departement Sociale verzekering (Ypiresíes Koinonikón
Asfalíseon), Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cyprus.
Laatste update: 18/04/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Litouwen
Talen voor het verzenden van de aanvragen
Er wordt gecommuniceerd in het Litouws en het Engels.
Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

De aanvraagformulieren voor schadeloosstelling moeten in het Litouws zijn opgesteld.
Laatste update: 25/03/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Luxemburg
Talen voor het verzenden van de aanvragen
Overeenkomstig artikel 11, lid 1, aanvaardt Luxemburg de volgende talen:
het Luxemburgs, of
het Frans, of
het Duits.
Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling
De aanvragers van een schadeloosstelling hoeven in Luxemburg geen specifiek formulier in te vullen.
De aanvraag wordt ingediend bij gewone brief, met vermelding van datum, plaats en precieze aard van de feiten waarvan de aanvrager slachtoffer is
geworden.
Ter staving van de aanvraag moeten bij deze brief de betrokken bewijsstukken worden gevoegd (afschrift van het proces-verbaal en van eventuele
rechterlijke uitspraken in de zaak, bewijsstukken betreffende de periode van volledige arbeidsongeschiktheid en de eventuele blijvende handicap,
bewijsstukken betreffende een toename van de lasten of een vermindering van de inkomsten, stukken waaruit blijkt dat het slachtoffer geen daadwerkelijke
en afdoende schadeloosstelling kan verkrijgen van de dader).
Laatste update: 26/03/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Malta
Talen voor het verzenden van de aanvragen
Aanvragen mogen worden ingediend in het Maltees en het Engels.
Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling
Het aanvraagformulier voor schadeloosstelling kunt u vinden via deze link: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e
Laatste update: 29/03/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Nederland
Talen voor het verzenden van de aanvragen
Een aanvraag kan in ieder taal worden ingediend.
Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling
Nederlandstalig aanvraagformulier voor slachtoffer
Nederlandstalig aanvraagformulier voor nabestaande
Engelstalig aanvraagformulier voor slachtoffer
Engelstalig aanvraagformulier voor nabestaande
Laatste update: 18/04/2018
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Oostenrijk
Talen voor het verzenden van de aanvragen
Conform artikel 11, lid 1, onder a) en b), van Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van
misdrijven wordt naast het Duits ook het Engels aanvaard.
Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling
Formulier voor een aanvraag tot schadeloosstelling op grond van de Oostenrijkse wet betreffende slachtoffers van misdrijven ( Verbrechensopfergesetz)
(52 Kb)
Laatste update: 01/04/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Slovenië
Talen voor het verzenden van de aanvragen
Verzoeken om schadeloosstelling moeten worden ingediend in het Sloveens.
Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling
Verzoeken om schadeloosstelling moeten worden ingediend op een daartoe bestemd formulier, vergezeld van een verklaring. Dat formulier is beschikbaar
op de website van het ministerie van Justitie. De formulieren voor leden van de Italiaanse en Hongaarse nationale minderheden zijn beschikbaar als nietofficiële Italiaanse en Hongaarse vertalingen.
http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice
/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Het formulier is ook beschikbaar in het Engels (zie hieronder), maar alleen voor informatiedoeleinden; een verzoek om schadeloosstelling moet worden
ingediend in het Sloveens.
http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj
/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/
Laatste update: 28/03/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Zweden
Talen voor het verzenden van de aanvragen
Zweeds of Engels.
Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling
Formulieren in het Zweeds:
Ansökan om brottsskadeersättning ("aanvraag tot vergoeding van schade als gevolg van misdrijven"; u moet zich identificeren met behulp van de
Zweedse Mobile BankID)
Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning ("aanvraag tot vergoeding van schade als gevolg van persoonlijk letsel en schending
van de persoonlijke integriteit", pdf)
Ansökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person
("aanvraag tot schadeloosstelling voor een kind dat getuige is geweest van een misdrijf dat het vertrouwen van het kind in een naast familielid kan schaden",
pdf)
Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada ("aanvraag tot vergoeding van materiële of zuiver financiële schade", pdf)
Formulieren in het Engels:
Application for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity ("aanvraag tot vergoeding van schade als gevolg van
persoonlijk letsel en schending van de persoonlijke integriteit") (pdf)
Laatste update: 29/03/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

