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Regelingen voor schadevergoedingen aan slachtoffers van misbruik in de jeugdzorg zullen
binnen enkele maanden van kracht zijn. Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) heeft dat
woensdag in de Tweede Kamer gezegd.
Er komen twee regelingen: één die in grote lijnen aansluit bij de regeling voor
schadevergoedingen bij geweldsmisdrijven en één voor civiele vorderingen in zaken waarbij
de staat of de instelling aansprakelijk is. De regelingen zijn een gevolg van het rapport van de
commissie-Samson over misbruik van kinderen die in een instelling of pleeggezin zijn
geplaatst.
Volgens Teeven kan een financiële vergoeding nooit helemaal het leed vergoeden dat de
slachtoffers is aangedaan, maar wel enige genoegdoening bieden. De eerste, algemene
schaderegeling staat open voor mensen die in de periode 1945 tot 2012 met seksueel misbruik
te maken hebben gekregen. De tweede sluit aan bij een regeling die in de Rooms-Katholieke
Kerk wordt gehanteerd.
De commissie onder leiding van oud-procureur-generaal Rieke Samson concludeerde vorig
jaar oktober dat kinderen in instellingen veel vaker slachtoffer zijn geweest van seksueel
misbruik dan kinderen in pleeggezinnen. De overheid wist van het misbruik, maar ondernam
geen actie. Ook de sector bleef in gebreke.
Het kabinet heeft al excuses aangeboden aan de slachtoffers. De Kamer is daar blij mee, maar
wil wel dat er haast wordt gemaakt met de uitvoering. Ze wil onder meer dat slachtoffers
toegang kunnen hebben tot hun dossier. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zegde toe
zich daarvoor te zullen inspannen. In elk geval wil hij ervoor zorgen dat de wettelijke
bewaartermijnen van dossiers worden gerespecteerd.
Van Rijn kondigde wetgeving aan om de aanbevelingen van de commissie-Samson uit te

voeren. Maar het belangrijkste is volgens hem dat er een 'cultuuromslag' komt, zodat seksueel
misbruik bij uit huis geplaatste kinderen sneller wordt gesignaleerd.

