HOE KRIJGT U UW
SCHADE BETAALD?

Waarom krijg ik deze folder?
U krijgt deze folder omdat u slachtoffer of nabestaande bent van een
gepleegd misdrijf. De rechter heeft beslist dat de dader u een schadevergoeding moet betalen. Maar wie regelt dat en wat als de dader niet betaalt?
Antwoorden op deze en andere vragen leest u in deze folder. Voor het gemak
gaan we in deze folder uit van één dader. Zijn er meer daders, dan kunt u
‘daders’ lezen.
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Wanneer krijg ik mijn schade vergoed?
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het Centraal Justitieel Incassobureau
(CJIB) de opdracht gegeven ervoor te zorgen dat de dader uw schadevergoeding betaalt. U hoeft dus zelf niets te doen. Er zijn vaak meerdere stappen nodig
om te zorgen dat de dader betaalt. Als de dader betaalt, maakt het CJIB het
bedrag zo snel mogelijk aan u over.
Wat willen wij van u weten?
Om u goed te kunnen helpen is het belangrijk dat het CJIB uw juiste adres
en bankrekening (IBAN) heeft. Verandert dit, laat dit dan meteen per brief
weten. Zorg ervoor dat u altijd een kopie meestuurt van uw legitimatiebewijs.
Bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning. Stuur
de brief naar onderstaand adres.
Wanneer krijg ik informatie?
Het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS) bij het
CJIB informeert u over iedere stap. Dat doen zij per brief. Wilt u alleen aan het
begin horen wat het CJIB gaat doen en aan het eind hoe het is afgelopen? Laat
dit dan weten. Heeft u dit al eerder aan het OM doorgegeven? Dan hoeft u niets
meer te doen.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de betaling van uw schadevergoeding? Neem dan contact
op met het SIS bij het CJIB. Het telefoonnummer is 0900 7537537 (lokaal tarief).
U kunt het SIS bereiken op maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur.
Het adres is:
Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS) bij het CJIB
Antwoordnummer 6348
8900 VC LEEUWARDEN

Wat doet het CJIB?
Het CJIB gaat proberen ervoor te zorgen dat de dader uw schadevergoeding
betaalt. Zoals u in deze folder kunt lezen zijn er vaak meerdere stappen nodig
om te zorgen dat de dader betaalt. Hieronder leest u wat het CJIB doet om de
dader te laten betalen.
Wat is de eerste stap?
Als de beslissing van de rechter definitief is en uw zaak ligt bij het CJIB, stuurt
het CJIB een brief naar de dader. Daarin eist het CJIB dat de dader het bedrag
betaalt dat de rechter heeft bepaald. De dader krijgt 30 dagen de tijd om te
betalen. Als de dader betaalt, maakt het CJIB het bedrag zo snel mogelijk aan
u over. Soms mag hij in delen betalen. Dat moet hij zelf aanvragen. Als de
dader van het CJIB in delen mag betalen, maakt het CJIB ieder deel meteen
aan u over.
Betaalt de dader niet of niet op tijd?
Dan ontvangt hij een waarschuwingsbrief en moet hij extra betalen. Hij krijgt
hiervoor weer 30 dagen de tijd. Betaalt hij dan nog steeds niet? Dan krijgt
hij weer een waarschuwingsbrief en moet nog meer betalen. Hij krijgt ook
nu weer 30 dagen de tijd. De extra bedragen zijn bedoeld om de dader te
dwingen te betalen en worden niet naar u als slachtoffer overgemaakt.

Wat als de dader niet reageert op de waarschuwingen?
Betaalt de dader na de waarschuwingen nog niet of maar voor een deel?
Dan kan het CJIB besluiten een deurwaarder in te schakelen. Deze probeert
afspraken met de dader te maken over de betaling. Als dat niet lukt, mag hij
beslag leggen op het salaris, de uitkering, spaargeld of spullen van de dader.
Dit betekent dat de deurwaarder aan de werkgever of het UWV vraagt om het
salaris of de uitkering aan hem over te maken en niet aan de dader. De deurwaarder mag ook spullen van de dader verkopen en van dat geld de schadevergoeding betalen. Als het CJIB geld van de deurwaarder krijgt, maakt het
CJIB dit meteen aan u over.
Wat als het de deurwaarder ook niet lukt de schadevergoeding te innen?
Als de rechter uitspraak gedaan heeft voor 1 januari 2020 dan kan vervangende
hechtenis worden ingezet om betaling af te dwingen. Heeft de rechter een
uitspraak gedaan na 31 december 2019, dan kan betaling worden afgedwongen
door middel van gijzeling. In beide gevallen betekent dit dat een veroordeelde
zijn vrijheid wordt ontnomen. Hij wordt gevangen gezet. Het CJIB oordeelt
aan de hand van beschikbare stukken of de veroordeelde financieel in staat
is te voldoen aan de betalingsverplichting. Is iemand niet in staat om te
betalen, dan kan het CJIB een betalingsregeling afspreken.
Wat als we niet weten waar de dader is?
Soms weten we niet waar de dader is of woont. Het CJIB plaatst dan de
dader in het systeem Executie & Signalering. Als bijvoorbeeld de politie of de
douane hem vindt, pakken ze hem op. Dit kan vaak lang duren, zeker als de
dader op een onbekende plek in het buitenland zit.

Zijn er meer daders die u een schadevergoeding moeten betalen?
De rechter kan beslissen dat meerdere daders u een schadevergoeding
moeten betalen. Het CJIB eist van alle daders dat ze het hele bedrag betalen.
Als één dader het hele bedrag betaalt, hoeven de overige daders niets te
betalen. Als een dader een deel van het bedrag betaalt, dan blijft het CJIB bij
alle daders eisen dat de rest van de schadevergoeding alsnog wordt betaald.
Zodra een dader het bedrag, of een deel ervan betaalt, maakt het CJIB dit
aan u over.
De rechter kan ook beslissen dat meerdere daders u een deel van de schadevergoeding moeten betalen. Het CJIB eist bij iedere dader het te betalen deel
van het bedrag op. Als een dader zijn deel van het bedrag betaalt, dan blijft
het CJIB bij de andere daders eisen dat de rest van de schadevergoeding
alsnog wordt betaald. Zodra een dader een bedrag betaalt, maakt het CJIB
dit aan u over.
Zijn er naast u nog meer slachtoffers aan wie de dader moet betalen?
Het CJIB probeert ervoor te zorgen dat de dader de schadevergoeding betaalt
aan alle slachtoffers in de strafzaak. Als de dader de totale schadevergoeding
in delen mag betalen, dan krijgt ieder slachtoffer een deel van de betaling.
Welk deel u al slachtoffer ontvangt berekent het CJIB voor u. U ontvangt
hiervoor dan een brief van het SIS van het CJIB.
Wat als de dader na 8 maanden nog niet heeft betaald?
Het CJIB probeert ervoor te zorgen dat de dader u op tijd betaalt. Maar is
dat 8 maanden ná het definitief worden van de beslissing van de rechter nog
steeds niet gelukt? Dan betaalt het CJIB u alvast de schadevergoeding of een
deel ervan, volgens de regels van de Voorschotregeling slachtoffers. U hoort
dit dan van het SIS bij het CJIB per brief.
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Dit zijn de belangrijkste regels van de Voorschotregeling slachtoffers:
•	Bent u slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf? Dan betaalt het CJIB
u de hele schadevergoeding.
•	Bent u slachtoffer van een ander misdrijf en is uw zaak vóór 1 januari 2016
definitief geworden? Dan geldt de Voorschotregeling helaas niet voor u.
Het CJIB probeert ervoor te zorgen dat de dader uw schadevergoeding
betaalt.
•	Bent u slachtoffer van een ander misdrijf en is uw zaak ná 1 januari 2016
definitief geworden? Dan krijgt u van het CJIB de schadevergoeding tot
een maximum van € 5.000,--. Dus als de rechter beslist dat de dader u
bijvoorbeeld € 7.000,-- moet betalen, dan krijgt u van het CJIB € 5.000,--.
Betaalt de dader later toch nog het hele bedrag? Dan maakt het CJIB nog
€ 2.000,-- aan u over.
•	Ook als het CJIB u alvast een schadevergoeding heeft betaald, moet de
dader nog steeds wel de hele schadevergoeding aan het CJIB betalen. Doet
hij dit, dan houdt het CJIB het bedrag. U krijgt dus niet dubbel uitbetaald.
•	De Voorschotregeling slachtoffers geldt alleen voor personen en
eenmanszaken, niet voor bedrijven of instellingen.

Wilt u hulp of advies?
Voor praktische en juridische adviezen of emotionele hulp kunt u contact
opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Het telefoonnummer is 0900 0101.
Meer informatie vindt u op www.slachtofferhulp.nl.
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