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Geachte heer/mevrouw,

Inleiding
Met deze brief willen wij u verder informeren hoe wij vormgeven aan de door ons
gevoelde verantwoordelijkheid om een breed pakket aan hulp en steun en de
mogelijkheid van financiële tegemoetkoming te bieden aan slachtoffers van
seksueel misbruik in de jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen. Het pakket van
hulp en steun is ook beschikbaar voor slachtoffers van seksueel misbruik in de
Rooms-katholieke Kerk.
Afgelopen periode is veelvuldig met uw organisatie en andere
lotgenotenorganisaties overlegd over de financiële regelingen en over het pakket
van hulp en steun. Wij stellen uw betrokkenheid en inzet zeer op prijs.

Brede pakket hulp en steun
In overleg met de lotgenotenorganisaties en andere betrokkenen zoals Jeugdzorg
Nederland en Slachtofferhulp Nederland is samengewerkt om een totaalpakket
aan hulp en steun te kunnen bieden aan slachtoffers. Voorop staat dat elk
individueel slachtoffer zelf bepaalt van welke beschikbare diensten uit het
dienstenpakket gebruik wordt gemaakt. De wensen van het slachtoffer staan
daarbij centraal: is behoefte aan een individueel gesprek, aan professionele
hulpverlening, aan gesprek met een groep lotgenoten, aan dialoog met de
pleger/instelling, of (ook) aan een tegemoetkoming in de schade. Als een
slachtoffer bepaalde diensten wenst die niet zijn opgenomen in het
dienstenpakket, dan zullen Slachtofferhulp Nederland, de lotgenoten(organisaties)
en andere betrokken organisaties zich inspannen indien enigszins mogelijk te
verwijzen naar een organisatie die uitsluitsel kan geven of de gewenste dienst
mogelijk is.
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Alle betrokken organisaties weten slachtoffers goed naar elkaar over te dragen,
om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van het individuele
slachtoffer. Het eerste contact kan lopen via de Hulplijn Seksueel Misbruik of via
de lotgenotenorganisaties1
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Financiële regelingen
Hoewel geld het leed niet ongedaan kan maken, kan een financiële
tegemoetkoming mogelijk zorgen voor enige genoegdoening voor de slachtoffers.
Daarom biedt de overheid twee regelingen aan die kunnen leiden tot een
financiële tegemoetkoming. Inmiddels zijn beide regelingen vastgesteld en
gepubliceerd. Dit zijn het ‘Statuut voor de buitengerechtelijke afhandeling van
civiele vorderingen tot schadevergoeding in verband met seksueel misbruik in
jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen’ (het Statuut, zie bijlage 1) en de
‘Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en
pleeggezinnen’ (de Tijdelijke regeling, zie bijlage 2). De jeugdzorginstellingen die
lid zijn van Jeugdzorg Nederland hebben zich aangesloten bij het Statuut.
Bijgaand treft u de regelingen aan. Deze regelingen zijn juridisch van aard en
daarom voor niet- juristen niet altijd even makkelijk leesbaar. Het Rijk,
Slachtofferhulp Nederland en het Schadefonds Geweldsmisdrijven hebben daarom,
ieder vanuit haar eigen rol, voorlichtingsmateriaal ontwikkeld.
In het bijgevoegde informatieblad van de Rijksoverheid (zie bijlage 3) worden de
regelingen nader toegelicht. Slachtofferhulp Nederland kan helpen bij het maken
van de keuze voor het doen van een aanvraag op basis van één van beide
regelingen (zie bijlage 4, de folder van Slachtofferhulp Nederland). De aanvraag
kan worden ingediend bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven (zie bijlage 5, de
bijgevoegde folder van het Schadefonds Geweldsmisdrijven). Het Schadefonds
Geweldmisdrijven heeft een, onafhankelijke, civiele raadkamer bij de Commissie
ingesteld die de aanvragen van slachtoffers beoordeelt. Aanvragen voor beide
regelingen kunnen vanaf 1 september in behandeling genomen worden.

Verzoek tot verspreiden informatie
Bij deze brief hebben we voorlichtingsmateriaal gevoegd waarmee u slachtoffers
die zich bij u melden voor advies kunt voorlichten. Wij willen u verzoeken om deze
informatie ook op uw website te plaatsen zodat de informatie op zoveel mogelijk
plekken te vinden is voor slachtoffers die van het pakket hulp en steun of de
financiële regelingen gebruik willen maken.

Dossiers/archieven
Het is belangrijk dat slachtoffers het dossier kunnen inzien dat destijds door hun
jeugdzorgaanbieder of (een voorloper van) bureau jeugdzorg is aangelegd,
uiteraard voor zover deze dossiers nog bestaan. Inmiddels heeft de
staatssecretaris van VWS een brief gestuurd aan alle jeugdzorginstellingen, de
bureaus jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming . In deze brief wordt
ondermeer aangegeven dat, gezien het belang van het inzien van dossiers voor
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individuele slachtoffers, van de instellingen verwacht wordt dat zij volledige
medewerking verlenen wanneer slachtoffers van seksueel misbruik een beroep
doen op het inzagerecht voor een dossier. Daarbij staat aangegeven dat het
Schadefonds Geweldsmisdrijven op grond van het Statuut informatie kan
opvragen bij de instelling als zij meent dat dit noodzakelijk is om een beslissing te
kunnen nemen op de aanvraag.
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Wij verzoeken u ons te melden wanneer knelpunten ondervonden worden bij het
inzien van dossiers, zodat bekeken kan worden hoe hieraan tegemoet kan worden
gekomen.
Slachtoffers kunnen natuurlijk rechtstreeks contact zoeken met hun
jeugdzorgaanbieder met het verzoek inzage te krijgen in hun dossier. Afgesproken
is dat het Schadefonds Geweldsmisdrijven Jeugdzorg-Nederland kan benaderen
als niet duidelijk is welke instelling mogelijkerwijs het dossier in zijn bezit heeft.
Jeugdzorg-Nederland gaat dan na welke organisatie benaderd kan worden met de
vraag of er nog een archief bestaat. Vervolgens kan het slachtoffer dan wel het
Schadefonds Geweldsmisdrijven deze instelling benaderen.
Overigens geldt deze procedure ook voor het geval de instelling het dossier voor
beheer heeft overgedragen naar een archief.

Reglement archief Samson
Er is een reglement opgesteld voor het archief van de commissie Samson dat
begin dit jaar is overgebracht naar het geheim archief van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie. Het reglement maakt inzichtelijk hoe de toegang tot het
archief is geregeld (zie reglement archief, bijlage 6). Ten aanzien van de
meldingen van slachtoffers geldt dat alleen het slachtoffer zelf toegang heeft tot
zijn melding.
Het slachtoffer kan op twee manieren zijn of haar melding opvragen uit het
archief.
1. Het slachtoffer kan een schriftelijk verzoek richten aan het hoofd van de
afdeling Juridische en Internationale Zaken van het ministerie van Veiligheid en
Justitie.
2. Het slachtoffer kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven, bij een beroep op de
financiële regelingen, machtigen om de melding namens het slachtoffer op te
vragen uit het archief. Deze optie is opgenomen in het aanvraagformulier van het
Schadefonds Geweldsmisdrijven.
De meldingen worden na afloop van de financiële regelingen, na 1 januari 2016,
geanonimiseerd. Indien een slachtoffer zijn of haar melding eerder
geanonimiseerd wil hebben, of niet wil dat na 1 januari 2016 tot anonimiseren
wordt overgegaan, dan kan een schriftelijk verzoek daartoe aan het hoofd van de
afdeling Juridische en Internationale Zaken van het ministerie van Veiligheid en
Justitie worden gericht. De melding is na het anonimiseren niet meer herleidbaar
tot een persoon.

Afsluiting
Met de besluitvorming over de financiële regelingen en het pakket van steun en
hulp wordt een belangrijke stap gezet. Uw betrokkenheid en inzet waren en zijn
daarbij onontbeerlijk, dus nogmaals onze erkentelijkheid daarvoor. Nu deze kaders
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helder zijn kunnen alle betrokkenen alle aandacht richten op waar het ons
allemaal om gaat: zo goed mogelijk ondersteunen van slachtoffers van seksueel
misbruik in de jeugdzorg en de Rooms-katholieke Kerk.
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Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. M.J. van Rijn

de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven
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