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1 Wat is affectieschade? 

Affectieschade is schade, die bestaat uit het verdriet dat wordt 
veroorzaakt door het overlijden van een naaste of doordat een 
naaste ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen als gevolg 
van een gepleegd strafbaar feit. Vergoeding van affectieschade 
kan worden gevorderd in strafzaken met betrekking tot 
strafbare feiten die zijn gepleegd op of na 1 januari 2019.

Affectieschade is niet hetzelfde als shockschade, die al wel 
voor vergoeding in aanmerking kwam. Bij shockschade is er 
sprake van een directe confrontatie met een bijzonder ernstig 
ongeval of de gevolgen daarvan. Voor affectieschade is 
voornoemde directe confrontatie geen voorwaarde.

2 Wanneer is iemand een naaste of 
nabestaande van het slachtoffer zoals  
in de wet1 is bedoeld?

De volgende naasten of nabestaanden kunnen schadever
goeding verzoeken:
• de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of geregi

streerde partner van het slachtoffer, ten tijde van de 
gebeurtenis,

• de levensgezel, die ten tijde van de gebeurtenis een 
duurzaam gemeenschappelijk huishouding voert met  
het slachtoffer,

• de (pleeg)ouder van het slachtoffer,
• het (pleeg)kind van het slachtoffer,

1 artikel 6:107 lid 2 en artikel 6:108 lid 3 Burgerlijk Wetboek

In dit informatieblad

Affectieschade  
in strafzaken

Dit informatieblad informeert u over de wet Affectieschade die per 1 januari 2019 in werking is getreden. 



Informatieblad Affectieschade in strafzaken  |  2

• degene die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezins
verband voor het slachtoffer zorgde,

• degene voor wie het slachtoffer zorgde ten tijde van de 
gebeurtenis in gezinsverband,

• een ander persoon die in een zodanige nauwe persoonlijke 
relatie tot het slachtoffer staat, dat uit de eisen van redelijkheid 
en billijkheid voortvloeit dat hij als naaste aanspraak heeft op 
de vergoeding.

3 Wanneer is er sprake van zeer ernstig en 
blijvend letsel? 

De vergoeding van affectieschade is alleen mogelijk in situaties 
van uitzonderlijk ernstig letsel. In de toelichting2 op de wet die 
de vergoeding van affectieschade mogelijk maakt is omschreven 
wanneer er sprake is van ernstig en blijvend letsel.3 De omvang 
van dat letsel bij het slachtoffer moet worden beoordeeld door 
een arts. Er is in ieder geval sprake van letsel van dergelijke aard, 
indien dit leidt tot een blijvende functiestoornis van het lichaam 
van 70% of meer. Er kan ook sprake zijn van ernstig en blijvend 
letsel, als de lichamelijke component van het letsel minder 
ernstig is. Zo kan bijvoorbeeld hersenletsel dat leidt tot ernstige 
karakter en gedragsveranderingen van het slachtoffer grote 
gevolgen hebben voor de naasten. Dit geldt ook voor letsel dat 
leidt tot het verlies of een ernstige verstoring van lichamelijk 
contact, zoals derdegraadsbrandwonden over grote delen van het 
lichaam of (mentaal) letsel dat ertoe leidt dat iemand onmogelijk 
nog voor zichzelf kan zorgen.

2 Stb. 2018, 132
3 Tweede Kamer 34 257, nr. 3, p. 12,13

4 Welke bedragen gelden voor affectie
schade? 

Voor de vergoeding van affectieschade gelden als uitgangspunt 
de volgende vaste bedragen.

Ernstig en  
blijvend letsel

Overlijden

Echtgenoten en geregistreerde partners € 17.500 € 20.000

Levensgezellen € 17.500 € 20.000

Minderjarige kinderen en ouders € 17.500 € 20.000

Meerderjarige thuiswonende kinderen en 
ouders

€ 17.500 € 20.000

Pleegkinderen en ouders € 17.500 € 20.000

Meerderjarige niet-thuiswonende 
kinderen en ouders

€ 15.000

Zorg in gezinsverband € 17.500 € 20.000

Overige nauwe persoonlijke relaties € 15.000 € 17.500

De vergoedingen kunnen lager zijn, als er bijvoorbeeld sprake is 
van eigen schuld van het slachtoffer. Bij overtredingen gelden 
(lagere) bedragen. 
 

5 Hoe kan ik affectieschade vorderen?

Van het Openbaar Ministerie krijgt u een formulier. Hierop vult u 
in welke schade u precies heeft en welk bedrag u wilt krijgen. 
Slachtofferhulp Nederland of een advocaat kan u helpen bij het 
invullen van dit formulier. 
Wilt u contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland? Zij zijn 
bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00  17.00 uur.
Telefoonnummer: 0900 0101
Website: www.slachtofferhulp.nl
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