
 
 
Letselschade door mishandeling 
 
Tim gaat op zaterdag 7 oktober 2006 op stap in het uitgaansleven van Utrecht. Om omstreeks 
2.00 uur heeft hij het wel gezien, en besluit naar zijn fiets te lopen om naar huis te gaan. 

Onderweg wordt hij door een groep jongens lastig gevallen. Tim wordt een aantal keren 
geduwd door verschillende leden van de groep, en uiteindelijk wordt hij – zonder enige 
aanleiding – in elkaar geslagen. Een van de klappen raakt het linkeroog van Tim. Eenmaal in 

het ziekenhuis wordt door de behandelend artsen aldaar geconstateerd dat zijn linkeroog door 
de klap dermate beschadigd is, dat Tim voor de rest van zijn leven blind zal zijn aan dit oog. Dit 
ernstige letsel brengt uiteraard de nodige beperkingen met zich mee, als gevolg waarvan Tim 

schade heeft geleden en nog zal lijden.  
 
Wat kan Tim doen?   

Bij een mishandeling heeft een slachtoffer meestal te maken met strafrecht en burgerlijk recht. 
Strafrecht omdat het slachtoffer aangifte kan doen, waarna het aan het Openbaar Ministerie is om al 
dan niet over te gaan tot strafvervolging van de verdachten. Burgerlijk recht omdat het slachtoffer zich 

kan wenden tot een burgerlijke rechter en aldaar een (schade)vordering kan indienen. In deze 
procedure procedeert het slachtoffer als burger zelf tegen de schadeveroorzakers. Dus Tim kan zich 
wenden tot de strafrechter en de burgerlijke rechter. Het is vaak verstandig beide procedures te 

benutten. 
 
Strafrechtelijke vervolging 

Indien één of meerdere leden van de groep strafrechtelijk worden vervolgd voor de mishandeling, dan 
bestaat er de mogelijkheid voor Tim om zich als slachtoffer in de strafprocedure te mengen (= 
voegen). Het slachtoffer dient dan wel een zogenaamd voegingsformulier in te vullen en in te dienen. 

Dit formulier wordt automatisch toegestuurd aan het slachtoffer zodra een dader strafrechtelijk wordt 
vervolgd. Het is belangrijk dit voegingsformulier nauwkeurig in te vullen, zodat alle schade die is 
geleden en nog zal worden geleden op het formulier staat. Uiteindelijk doet de strafrechter een 

uitspraak over de schade van het slachtoffer. Alleen schade die eenvoudig door de strafrechter kan 
worden begroot, wordt vergoed. De strafrechter bepaalt vaak dat een voorschot voldaan dient te 
worden aan het slachtoffer. Over het algemeen oordeelt de strafrechter niet over meer complexe 

schadeposten (denk hierbij bijvoorbeeld aan misgelopen inkomsten over een langere periode). Om 
alle schade vergoed te kunnen krijgen, dient Tim zich tot de burgerlijke rechter te wenden.  
 

 
 

 



Burgerlijke rechter 

Voegen in een strafrechtelijke procedure is vaak verstandig. U dient namelijk later in de burgerlijke 
procedure als eiser o.a. te bewijzen dat gedaagde (de veroorzaker) aansprakelijk is voor de schade. 
De aansprakelijkheid staat vaak vast indien een strafrechtelijk veroordeling heeft plaatsgevonden. De 

schadevergoeding die al door de strafrechter is toegewezen, wordt op de vordering tot 
schadevergoeding in de burgerlijke procedure in mindering gebracht.  
Let op, je dient als eiser in de burgerlijke procedure griffierechten (toegangskosten tot de rechtbank) te 

voldoen. Als slachtoffer in de strafrechtprocedure ben je deze kosten niet verschuldigd. Indien en voor 
zover Tim in de civiele procedure (grotendeels) in het gelijk wordt gesteld door de rechter, wordt de 
tegenpartij meestal ook veroordeeld in de vergoeding van de griffierechten die door Tim zijn voldaan 

om de procedure te starten.      
 
Bewijsproblemen? 

Het is voor het Openbaar Ministerie in de strafrechtprocedure en de eiser (slachtoffer) in de burgerlijke 
procedure niet gemakkelijk aan te tonen wie uiteindelijk de bewuste klap heeft gegeven. In zo’n geval 
komt de Nederlandse wetgever het slachtoffer tegemoet. De wet bepaalt dat in dat geval elk van de 

groepsleden (zowel in de burgelijke- als strafrechtprocedure) kan worden aangesproken voor de door 
de mishandeling veroorzaakte schade. Het maakt daarbij niet uit wie uiteindelijk de schade 
daadwerkelijk heeft veroorzaakt. De voordelen voor het slachtoffer zijn tevens daarin te vinden dat bij 

aansprakelijkheid het verhaal van de gehele schade op alle groepsleden kan plaatsvinden. Dus het is 
voldoende dat maar één van de leden van de groep voldoende draagkracht heeft, waarbij niet door 
Tim hoeft te worden bewezen dat de klap op zijn oog door deze persoon is gegeven.  

 
Schadefonds Geweldsmisdrijven 
Soms wordt iemand slachtoffer van een geweldmisdrijf en is de dader onvindbaar of heeft de dader 

onvoldoende geld om een schadevergoeding te betalen. In dat geval kan het slachtoffer een 
schadevergoeding krijgen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het moet dan wel om ernstig 
letsel gaan. Via de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven (www.schadefonds.nl) kan het 

slachtoffer een aanvraagformulier voor het verkrijgen van een uitkering via het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven downloaden. 
 

Advies 
Een slachtoffer van een geweldsmisdrijf wordt geadviseerd om hoe dan ook contact op te nemen met 
een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. Deze advocaat kan het slachtoffer adviseren en zo nodig 

bijstaan in zijn of haar vordering tot schadevergoeding richting de dader. Een gespecialiseerde 
letselschadeadvocaat weet immers precies welke schade wel en welke niet geclaimd kan worden, en 
zo ja, tot welke hoogte de schade door de dader dient te worden vergoed.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

http://www.schadefonds.nl/

