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Betreft: Verzoekschrift 0529/2010, ingediend door Aleksandar Nenchev (Bulgaarse 
nationaliteit), over niet-handhaving door de Italiaanse overheden van 
Richtlijn 2004/80/EG van de Raad betreffende schadeloosstelling van 
slachtoffers van misdrijven

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die het slachtoffer is geweest van een misdrijf in Italië, verzond in november 2009, 
op grond van artikel 6 van Richtlijn 2004/80/EG van de Raad betreffende schadeloosstelling 
van slachtoffers van misdrijven, een aanvraag voor schadeloosstelling aan de 
assistentieverlenende instantie in Bulgarije, die hem in januari 2010 meedeelde dat de 
aanvraag was doorgestuurd naar de beslissende instantie in Italië. Aangezien de beslissende 
instantie in Italië niet reageerde, stuurde de assistentieverlenende instantie een herinnering, 
overeenkomstig artikel 7 van de richtlijn. Aangezien de beslissende instantie nog steeds niet 
heeft gereageerd, verzoekt indiener het Europees Parlement om in te grijpen en ervoor te 
zorgen dat de verantwoordelijke Italiaanse instanties per ommegaande de in bovenstaande 
richtlijn vastgestelde bepalingen handhaven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 september 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 juli 2011.

Bij Richtlijn 2004/80/EG betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven 
wordt een systeem van samenwerking tussen nationale overheden opgezet om de toegang tot 
schadeloosstelling in grensoverschrijdende situaties te vergemakkelijken. Het doel hiervan is 
ervoor te zorgen dat er voor slachtoffers van misdrijven in de hele Europese Unie een 
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passende schadeloosstelling is, en de toegang tot schadeloosstelling in grensoverschrijdende 
situaties te vergemakkelijken. Het systeem berust op de schadeloosstellingsregelingen van de 
lidstaten voor slachtoffers van op hun grondgebied gepleegde opzettelijke geweldmisdrijven.

Ten aanzien van procedurele aspecten is in artikel 7 van de richtlijn onder meer het volgende 
bepaald: "Na ontvangst van een overeenkomstig artikel 6 verzonden aanvraag, zendt de 
beslissende instantie de assistentieverlenende instantie en de aanvrager zo spoedig mogelijk 
de volgende informatie:
a) de naam van de voor de afhandeling van de zaak verantwoordelijke contactpersoon of 
afdeling;
b) een bevestiging van ontvangst van de aanvraag;
c) indien mogelijk, een indicatie van de verwachte beslissingstermijn.

De aanvraag voor schadeloosstelling van indiener is in januari 2010 door de 
assistentieverlenende instantie in Bulgarije naar de beslissende instantie in Italië verzonden. 
Indiener stelt dat de beslissende instantie in Italië niet heeft gereageerd en geen 
ontvangstbevestiging van de aanvraag heeft gestuurd. De assistentieverlenende instantie in 
Bulgarije heeft tevens een herinnering naar de beslissende instantie in Italië verzonden. 
Volgens indiener heeft de Italiaanse instantie nooit op de aanvraag gereageerd.
De Commissie maakt zich zorgen over de correcte tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2004/80/EG betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven en 
ook over de praktische toepassing van de bepalingen in Italië.

De Commissie is het eens met indiener dat de beslissende instantie in Italië de verplichting 
moet nakomen om de assistentieverlenende instantie en de aanvrager "zo spoedig mogelijk" 
een reactie te sturen, zoals is vastgelegd in artikel 7 van Richtlijn 2004/80/EG.

De Commissie heeft de Italiaanse autoriteiten gevraagd om een reactie op dit verzoekschrift 
en op andere klachten ten aanzien van de schadeloosstelling van slachtoffers in 
grensoverschrijdende zaken in Italië in het kader van "EU Pilot"1.

Naar aanleiding van het antwoord van de Italiaanse autoriteiten zal de Commissie bepalen of 
er verdere stappen moeten worden ondernomen, zoals het inleiden van inbreukprocedures, 
teneinde te waarborgen dat de tenuitvoerlegging en toepassing van Richtlijn 2004/80/EG in 
Italië volledig en correct is.

Het recente pakket met voorstellen van de Commissie ten aanzien van de rechten van 
slachtoffers is een eerste stap om ervoor te zorgen dat slachtoffers in de hele EU op de juiste 
manier worden beschermd en ondersteund. De Commissie heeft aangekondigd dat zij in de 
volgende fase onder meer van plan is een evaluatie uit te voeren van Richtlijn 2004/80/EG 
betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven. Teneinde de concrete 
werking van grensoverschrijdende schaderegelingen te kunnen beoordelen, zal de Commissie 
een uitgebreide effectbeoordeling starten.

                                               
1 "EU Pilot" is een project dat is opgezet om de snelheid en efficiëntie te verbeteren van de informatie-
uitwisseling tussen de Commissie en de lidstaten. Lidstaten moeten binnen tien weken reageren op de vragen die 
door de Commissie worden gesteld.
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4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012.

In juni 2011, vroeg de Commissie de Italiaanse autoriteiten om nadere toelichting van het 
geval van indiener. Daarop hebben de Italiaanse autoriteiten geantwoord dat de zaak naar 
tevredenheid afgehandeld kon worden via het SOLVIT-centrum in Italië, met medewerking 
van de Italiaanse overheid, en dat indiener de voorgestelde oplossing heeft aanvaard.


