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Betreft: Verzoekschrift 1320/2009, ingediend door Ernst Johansson (Duitse nationaliteit), 
namens R. S. (Duitse nationaliteit), over de toepassing door de Zweedse staat van 
Richtlijn 2004/80/EG betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van 
misdrijven

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners cliënte is slachtoffer geweest van een poging tot moord door haar voormalige 
Zweedse vriend en werd vervolgens enkele jaren telefonisch door hem achtervolgd en 
bedreigd. Zij is sinds de moordpoging niet meer in staat om te werken, omdat zij ernstige 
psychische problemen heeft. Deze zijn door Duitse medici vastgesteld en erkend. Zij heeft een 
eis tot schadevergoeding ingediend in Zweden, waar het delict plaatsvond. De eis werd 
ontvankelijk verklaard, maar de schadevergoeding was zeer gering. Indiener stelt dat dit 
bedrag niet redelijk en passend was gezien de ernst van de schade. Ook is zijn cliënte nooit 
gehoord. Nadat bezwaar was aangetekend, bleek dat dit bezwaar alleen kon worden 
beoordeeld door de instantie die de vergoeding uitkeerde. Rechterlijke toetsing bleek in 
Zweden niet mogelijk en de kansen van een succesvolle juridische actie tegen de dader waren 
gering en daarvan werd derhalve afgezien. Indiener is van opvatting dat de Zweedse staat 
Richtlijn 2004/80/EG onvoldoende heeft omgezet en dat een effectieve bescherming in de zin 
van deze richtlijn in Zweden niet is gewaarborgd. Hij verzoekt het Europees Parlement de 
kwestie te onderzoeken en gemaakte fouten te doen herstellen. Voorts verzoekt hij het 
Parlement zich in te zetten voor verbetering van de onbevredigende rechtssituatie.

2. Ontvankelijkheid 

Ontvankelijk verklaard op 18 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010
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In het verzoekschrift wordt gesteld dat Zweden er niet in geslaagd is om Richtlijn 2004/80/EG
op correcte wijze ten uitvoer te brengen met betrekking tot de schadeloosstelling van 
slachtoffers van een misdrijf.

In Richtlijn 2004/80/EG betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven 
wordt een systeem van samenwerking tussen nationale overheidsinstanties opgezet om de 
toegang tot schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven in grensoverschrijdende 
situaties te vergemakkelijken. Het doel is om te garanderen dat slachtoffers van een misdrijf 
in de hele Europese Unie adequate schadeloosstelling krijgen en om het gemakkelijker te 
maken om in grensoverschrijdende situaties schadeloosstelling te verkrijgen. Het systeem 
functioneert op basis van de schadeloosstellingsregelingen van de lidstaten voor slachtoffers 
van op hun grondgebied gepleegde opzettelijke geweldmisdrijven.

Daarnaast wordt in artikel 12 van de richtlijn bepaald dat alle lidstaten “ervoor zorgen dat hun 
nationale wetgeving voorziet in een schadeloosstellingsregeling voor slachtoffers van op hun 
grondgebied gepleegde opzettelijke geweldmisdrijven, die een billijke en passende 
schadeloosstelling van slachtoffers garandeert.” Er wordt echter niet aangegeven wat als een 
billijke en passende schadeloosstelling moet worden beschouwd.

Conform artikel 19 van de richtlijn heeft de Commissie in 2009 bij het Europees Parlement, 
de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité een verslag ingediend over de 
toepassing van de richtlijn over de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2008. Dit 
verslag was gebaseerd op een voorbereidend onderzoek dat door een externe aannemer werd
uitgevoerd.1

De aannemer heeft erkend dat in de richtlijn niet werd voorgeschreven wat een “billijke en 
passende” schadeloosstelling precies inhoudt en heeft daarom geprobeerd een reeks criteria op 
te stellen die dat zouden kunnen aantonen. Deze criteria waren grofweg gebaseerd op:

– de beschikbaarheid van schadeloosstelling voor verschillende soorten verlies; 

– beperkingen aan een schadeloosstelling, afhankelijk van de financiële situatie van de
indiener van de claim;

– bovengrenzen aan een schadeloosstelling;

– voorlopige beschikbaarheid van een schadeloosstelling;

– de eis om schadeloosstelling te proberen te verkrijgen van de pleger van het misdrijf; en

– aftrek van bijkomende uitkeringen.

Op basis van het onderzoek concludeert de Commissie in haar rapport dat hoewel de 
schadeloosstellingsregelingen ingewikkeld zijn en onderling verschillen tussen de lidstaten, 

                                               
1 Zie The application of Directive 2004/80/EC relating to compensation to crime victims, empirical report van 
12.12.2008, en Analysis of the application of Directive 2004/80/EC relating to compensation to crime victims, 
synthesis report van 12.12.2008. Beide rapporten zijn opgesteld door onderzoeksbureau Matrix Insight en te 
vinden op: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm. 
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het erop lijkt dat alle onderzochte lidstaten een functionerende regeling hebben inzake 
schadeloosstelling aan slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven. Zij concludeert ook dat 
het erop lijkt dat de lidstaten de slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven een billijke en 
passende schadeloosstelling bieden.

Op basis van de informatie die aan de Commissie is verstrekt, heeft zij niet kunnen vaststellen 
dat er sprake is van een schending van Richtlijn 2004/80/EG.

Krachtens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft de Europese 
Commissie geen algemene bevoegdheden om zich in individuele zaken te mengen die 
aanhangig zijn bij de rechtbank, of om tussenbeide te komen in de algemene toepassing van 
het recht. Zij kan dat alleen doen als er sprake is van een aangetoonde en herhaalde schending 
van de Europese Gemeenschapswetgeving. Voor zover de Commissie weet, is dat niet het 
geval.

Op basis van de informatie die door indiener werd verstrekt, kon niet worden vastgesteld dat 
er sprake is van een schending van de Gemeenschapswetgeving. Daarom kan de Commissie
geen vervolg geven aan deze zaak.

Als de cliënte van indiener van mening is dat haar rechten in deze zaak zijn geschonden, zou 
ze op nationaal niveau verhaal moeten zoeken via de bevoegde rechter.


