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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Justitie 

 

 

 datum 29 maart 2011 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32363 

Aanpassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met uitbreiding van de 

categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds en verruiming 

van de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een dergelijke uitkering, aanpassing 

aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere aanpassingen 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 29 maart 2011 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
Artikel I, onderdeel G 
11 à 12 (Rik Janssen c.s.) 

Dit amendement strekt tot het invoegen van een algemene hardheidsclausule in de Wet 

schadefonds geweldsmisdrijven. Deze hardheidsclausule betreft een bevoegdheid van de 

commissie, die kan worden toegepast bij beoordeling van aanvragen om 

schadevergoeding. In zeer schrijnende gevallen, waarin de letterlijke tekst van de wet 

geen mogelijkheid biedt voor een vergoeding, kan toch tot vergoeding worden overgegaan 

door een positieve beslissing op het verzoek door de commissie. Indien een beroep wordt 

gedaan op de bijzondere omstandigheden zullen deze omstandigheden moeten worden 

meegewogen in de beslissing van de commissie. Uit de aard van deze bevoegdheid vloeit 

tevens voort dat het niet mogelijk is om beleid te formuleren over de gevallen waarbij de 

hardheidsclausule wordt toegepast. Bij elk verzoek zullen de bijzondere omstandigheden 

van het specifieke geval apart moeten worden bezien. 

Met algemene stemmen aangenomen 



 

 datum 29 maart 2011 

 blad 2 

 

 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel E 

10 (Helder) 

De schadevergoeding die het schadefonds geweldsmisdrijven aan het slachtoffer of de 

nabestaande heeft betaald dient zoveel mogelijk op de dader te worden verhaald. Dit 
amendement bepaalt dat het fonds de schadevergoeding die het schadefonds 

geweldsmisdrijven aan het slachtoffer heeft betaald zoveel mogelijk op de dader zal 

verhalen, met inachtneming van de positie van het slachtoffer. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, SGP en PVV 

 

 

 

 

 

 


