Toelichting petitie periodieke hersteltoeslag slachtoffers geweld jeugdzorg, toegekend als
jeugdzorgletsel.
In februari 2020 was een tweede lotgenotenbijeenkomst over de voortgang van aanbevelingen van
het onderzoek van commissie De Winter over geweld in jeugdzorg.
Deze petitie is een uitvloeisel van gesprekken met lotgenoten en lotgenotenorganisaties die ik toen
in de wandelgangen heb gevoerd over de intense verontwaardiging nadat Minister Dekker zo
plotseling de eenmalige financiële compensatieregeling van € 5000,00 had aangekondigd. Veel
voorkomende uitingen waren: ‘het is een fooi’, ‘wij worden weer niet serieus genomen’, ‘we worden
weer niet gezien’, ‘er is niet met ons gepraat’. Mensen voelden zich overvallen.
U kunt zich voorstellen dat er veel pijn, verdriet en machteloosheid achter die verontwaardiging ligt.
Ik zie mij als voortrekker om hieraan gehoor te geven, deze te verwoorden.
Het resultaat daarvan is: ‘Periodieke hersteltoeslag slachtoffers geweld jeugdzorg, toegekend als
jeugdzorgletsel’. Het wil recht doen aan het leed, behoefte van en herstel lotgenoten. Het ligt in de
geest van de boodschap van het onderzoek van commissie De Winter.
In de inleiding op bladzijde 16 verwoord de commissie de boodschap als volgt:
‘De boodschap van het rapport laat zich als volgt kort samenvatten. Er ligt een opdracht aan de samenleving en
de overheid om te erkennen dat van 1945 tot heden een deel van de pupillen in de jeugdzorg met geweld te
maken kreeg. Het gaat om kinderen die juist beschermd hadden moeten worden. In de gehele periode kwam
fysiek, psychisch en seksueel geweld in de jeugdzorg voor. De ex-pupillen die zich bij de commissie gemeld
hebben, ondergingen gedurende meerdere jaren meerdere vormen van ernstig geweld. Vaak werd er niet
ingegrepen en konden of durfden pupillen niets te zeggen tegen anderen. Veel slachtoffers van geweld die
deze ervaringen de rest van hun leven met zich meedroegen, rapporteren over negatieve gevolgen, vooral voor
intieme en sociale contacten en op psychisch vlak. Er zijn echter ook ex-pupillen die de nare ervaringen zonder
veel last te boven kwamen’.

‘Periodieke hersteltoeslag slachtoffers geweld jeugdzorg, toegekend als jeugdzorgletsel’ draagt bij
aan de boodschap dat de samenleving en de overheid erkennen dat geweld op de nu volwassenen is
toegepast. De overheid moet een voorwaarde scheppen voor collectieve erkenning om tot
maatschappelijk draagvlak en maatschappelijke acceptatie te komen. De hersteltoeslag moet gezien
worden als een sociale recht en voorziening zoals de AOW dat ook is Het is het onderkennen en
herkennen van slachtoffers geweld jeugdzorg. Het kan leiden om over die tijd te praten. Hiermee
haal je ook de angel uit het gevoel van het buitenbeentje zijn, onbegrepen worden of schaamte.
Langs de lijn van aanbeveling één van het rapport: Erkenning bieden aan slachtoffers van geweld in
de jeugdzorg, bladzijden 92 en 93 is toegekend jeugdzorgletsel een financiële erkenning.
De commissie geeft verschillende vormen van erkenning aan, hierbij wordt ook uitdrukkelijk
verantwoordelijkheid nemen van de overheid en brancheorganisatie jeugdzorg gevraagd. Over
schadeclaims vermeldt de commissie onder andere dat uit de evaluatie van de Samsonschaderegelingen blijkt dat het verzamelen van bewijsmateriaal voor een aantal slachtoffers een
zware emotionele belasting kan vormen, en dat soms herhaalde victimisatie optreedt. De commissie
vergeet hier te melden dat het ook een tweedeling bij lotgenoten en lotgenotenorganisaties in de
hand werkt.
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Vervolg Toelichting petitie periodieke hersteltoeslag slachtoffers geweld jeugdzorg, toegekend als
jeugdzorgletsel.
Daarnaast hebben andere landen grootschalige individuele regelingen en specifieke regeling zoals
een klein pensioen. Een klein pensioen is te vergelijken met ‘Periodieke hersteltoeslag geweld
jeugdzorg, toegekend als jeugdzorgletsel ‘.
De petitie en ondertekenaars
De commissie geeft bij regelingen aan dat het aan het kabinet en de brancheorganisaties Jeugd in
overleg met de lotgenotengroepen te onderzoeken welke vormen van erkenning aangewezen zijn.
De volgende lotgenotenorganisaties hebben de ‘Periodieke hersteltoeslag slachtoffers geweld
jeugdzorg, toegekend als jeugdzorgletsel’ geadopteerd, ondertekend en verspreid bij hun achterban:
Het Koershuis i.o., Stichting Voor Ons, Revief, SKIP, Nederland Heelt, Stichting NMGJ, Ongeziene
Blinden, WOMP, SOS-jeugdzorg.
Ook hebben niet georganiseerde lotgenoten de petitie ondertekend van heel het land, maar ook
daarbuiten zoals UK, Italië, USA en België.
De beroepsgroepen die het ondertekend hebben zijn divers, mensen die direct te maken hebben met
slachtoffers zoals gespecialiseerde traumatherapeuten, welzijnswerkers en huisartsen. Mensen die
niet in deze beroepsgroep vallen zijn van hovenier tot promovendi en nog meer. Hieruit blijkt dat
mensen begaan zijn.
Ten slotte
Twee keer heb ik het voorstel ‘Periodieke hersteltoeslag slachtoffers geweld jeugdzorg, toegekend
als jeugdzorgletsel ‘aan het Projectteam ‘Implementatie aanbevelingen de Winter’ gestuurd. Ik heb
daar nooit reactie op gekregen, ook heeft het Projectteam dit niet geagendeerd of voorgelegd aan
lotgenotengroepen of in andere overlegvormen
Dit komt niet overeen met de aanbeveling van de commissie dat een regeling in samenspraak met
lot- en brancheorganisatie zou moeten worden ontwikkeld
Anderhalf jaar geleden is het rapport uitgekomen, de commissie stelt dat aan regelingen risico’s
kleven, om teleurstelling van slachtoffers tegen te gaan is bij uitstek de SVB het uitvoeringsorgaan
om in een korte tijd adequaat uitvoering te geven aan ‘Periodieke hersteltoeslag slachtoffers geweld
jeugdzorg, toegekend als jeugdzorgletsel.’
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Petitie
Periodieke hersteltoeslag slachtoffers geweld in de jeugdzorg, toegekend als
jeugdzorgletsel
De eis
Wij eisen van de Nederlandse regering een periodieke hersteltoeslag voor de slachtoffers van het
geweld in de jeugdzorg. De nu door de Minister Dekker voorgestelde eenmalige compensatieregeling
van € 5000,- per persoon voor deze slachtoffers doet geen recht aan de permanente schade
(gestolen jeugd en verdere ontwikkeling) die deze slachtoffers hebben geleden.

Achtergrond informatie
Het geweld in de Jeugdzorg dat geleid heeft tot permanente ontwikkelingsachterstanden bij
kinderen, tot levenslange beschadigingen met alle ernstige gevolgen van dien op veel leefgebieden.
Bijvoorbeeld permanente bindingsangst, hechtingsproblemen, doodsverlangen, psychotrauma’s.
Deze traumatische ervaringen zijn blijvend zichtbaar en bepalend voor het leven van deze kinderen.
Een terugkerende herbeleving van de tijd uit de jeugdzorg heeft vaak het gevolg geen grip meer
krijgen op het leven en geen langdurige relatie en carrière kunnen op bouwen.

De oplossing
Deze petitie wil recht doen aan de slachtoffers van het jeugdzorggeweld door maandelijkse
periodieke financiële toeslag voor de rest van je leven. Waarin ook mentale- en fysieke schade door
psychotrauma wordt meegenomen: het jeugdzorgletsel.
Het toegekende jeugdzorgletsel is een voorstel voor een maandelijkse belasting vrije toeslag. Deze
wordt niet mee berekend voor het vaststellen van de hoogte van huur-, zorg- en andere toeslagen en
wordt niet verrekend met schulden.
De voorgestelde eenmalige € 5000,00 van minister Dekker en De Jonge zien we als een
schadeloosstelling uit de periode van de jeugdzorg die uitgekeerd wordt naast de periodieke De
hersteltoeslag, toegekend als jeugdzorgletsel.
Voor de toekenning van De deze jeugdzorgletsel aan een slachtoffer/lotgenoot hoeft geen bewijslast
geleverd te worden. Ook geldt geen verjaringstermijn.

Teken deze Petitie!!
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Bijlage petitie
Periodieke hersteltoeslag slachtoffers geweld in de jeugdzorg, toegekend als
jeugdzorgletsel
In februari 2020 was er een vervolg lotgenotenbijeenkomst van slachtoffers geweld in de jeugdzorg
van de cie. De Winter. Minister Dekker liet toen weten dat er een eenmalige compensatieregeling
komt van € 5000,00 per persoon voor de slachtoffers van het ´Geweld in de Jeugdzorg´.
Logisch dat lotgenoten teleurgesteld en verontwaardigd waren over de eenmalige compensatie
omdat het geen recht doet aan erkenning en genoegdoening van hun gestolen jeugd en hun verdere
ontwikkeling.
Ook in de brief van 16 maart 2020 van Het Koershuis i. o. wordt gesteld dat dit bedrag te algemeen
en te summier is. De cie. De Winter heeft geen financiële aanbeveling gegeven omdat zij ons geen
valse hoop wilden geven.
Het voelde alsof de ernstige, traumatische gevolgen van het geweld werden ‘afgekocht’ met een
fooi. Voor de zoveelste keer werd er weggekeken om erkend te worden als lotgenoot.

Levenslange beschadiging
Het onderzoek naar geweld in de Jeugdzorg van de cie. De Winter heet niets voor niets ‘Onvoldoende
beschermd ‘. Jeugdzorg was geen veilige haven. In plaats daarvan, het oplopen van traumatische
ervaringen, de ontwikkeling van psychotrauma.
Deze schokkende periode is een bepalende ervaring voor je verdere leven zoals:
•
•
•
•

Ongewilde en terugkerende herbeleving uit de tijd van de jeugdzorg
Bindingsangst en hechtingsproblemen.
Van overleven tot doodsverlangen.
Langdurige professionele ondersteuning van psychologische of psychiatrische hulp om grip te
krijgen en te houden op het leven.

Periodieke financiële hersteltoeslag slachtoffers geweld in de jeugdzorg, toegekend als
jeugdzorgletsel
Deze petitie wil recht doen aan de slachtoffers door een maandelijkse periodieke financiële
hersteltoeslag voor de rest van je leven, toegekend als het jeugdzorgletsel. Waarin ook mentale- en
fysieke schade door psychotrauma wordt meegenomen.
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De voorgestelde eenmalige € 5000,00 van Minister Dekker zien we als een schadeloosstelling uit de
periode van de jeugdzorg die uitgekeerd wordt naast de periodieke hersteltoeslag, toegekend als
jeugdzorgletsel.

Jeugdzorgletsel
Het jeugdzorgletsel is een belastingvrije toeslag en wordt niet mee berekend voor het vaststellen
van de hoogte van huur-, zorg- en andere toeslagen en wordt niet verrekend met schulden. Mentale
en fysieke schade door psychotrauma hoort ook in het jeugdzorgletsel. Voor de toekenning van dit
jeugdzorgletsel aan een lotgenoot hoeft geen bewijslast geleverd te worden. Ook geldt geen
verjaringstermijn.
We maken ons sterk, met z’n allen, als lotgenoten, als lotgenotengroepen!
Ondersteun dit initiatief jeugdzorgletsel. De levenslange beschadigingen van zovelen vereist een
jeugdzorgletsel. Niet alleen een eenmalige regeling en zeker niet als fooi.
We gaan met deze petitie naar de Tweede Kamer! Met duizenden handtekeningen van vooral
lotgenoten, hun kinderen, hun vrienden en verdere families!
Er moet naar ons worden geluisterd! We willen het geagendeerd hebben in het debat over de
aanbevelingen geweld in de jeugdzorg.
Teken de Petitie!!
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