
Informatie

Werknemer: hoe, en welke, schade te verhalen

U kunt uw schade, voor zover niet vergoed door uw 
verzekeraar(s)1, als volgt verhalen:
A. Via voeging in het strafproces  
 (art 51f Wetboek van Strafvordering).
B. Via een buitengerechtelijke procedure  
 (minnelijke schikking).
C. Via dagvaarding bij de civiele rechter.

A. Voeging in het strafproces2. 
Wanneer de veroorzaker van de schade strafrechtelijk wordt 
vervolgd, kun u alle schade vorderen die u lijdt als gevolg van 
het strafbare feit. Het gaat hierbij om:
•	 Immateriële schade (smartengeld). Het gaat hier om schade als 

gevolg van pijn, gederfde levensvreugde, verdriet, gekrenkt 
gevoel, inbreuk op uw privacy, psychische schade, nachten 
zonder slaap, et cetera. Voor meer informatie kunt u de 
smartengeld-website van de ANWB, www.smartengeld.nl, 
raadplegen). 

•	 Materiële schade. Die bestaat onder andere uit:
 - schade aan uw eigendommen (bril, kleding, sieraden, 

etc.);
 - medische kosten voor zover niet vergoed door de 

werkgever of verzekeraar –ook het eigen risico is te 
verhalen;

 - schade door verlies aan arbeidsvermogen (gederfde 
inkomsten);

 - schade door verlies aan zelfredzaamheid;
 - kosten van huishoudelijke hulp en gezinszorg;
 - kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en 

kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (zoals 
kosten ingebrekestelling en buitengerechtelijke 
incassokosten);

 - overige kosten die een direct gevolg zijn van het strafbare 
feit, zoals reiskosten, schade door gemiste 
promotiekansen, studievertraging.

1  Licht uw verzekeraars in over de identiteit van de dader(s) en dat de schade 
een gevolg is van agressie/geweld. Zij kunnen dan de vergoede schade weer 
verhalen op de dader (regresrecht), zodat geweld echt niet loont.

2  Bij voeging in het strafproces is, anders dan in het civiele proces, geen 
conservatoir beslag op bezittingen van de dader mogelijk (hiertoe is een 
wetsvoorstel aanhangig). De strafrechter zal de zaak hiervoor nog verwijzen naar 
de civiele rechter. 

B. Buitengerechtelijke procedure (minnelijke schikking)
U kunt er voor kiezen om (nog) geen gerechtelijke procedure te 
starten, maar de schade zelf – zonder tussenkomt van een 
rechter – te verhalen op de dader. U stelt in dat geval
de veroorzaker van de schade schriftelijk aansprakelijk en 
sommeert hem het schadebedrag te voldoen.

Als u niet kiest voor de minnelijke schikking of dat leidt  
tot niets, kunt u de volgende gerechtelijke procedure  
starten (punt C).  
 
C. Dagvaarding voor de civiele rechter3

In deze procedure kunt u het gedeelte van de schade dat in de 
strafprocedure niet is toegekend, of dat ten tijde van het proces 
nog niet bekend was, verhalen. Dit geldt voor de materiële en de 
immateriële schade.

3  Conservatoir beslag in het kader van een civiele vordering tot schadevergoeding 
bij de civiele rechter is mogelijk.


