Deze procedure kunt u na het onherroepelijk worden van strafvonnis starten.
Het strafvonnis dient als bewijs. U en de dader zijn dan beiden de partijen in
de zaak. Bijstand van een gespecialiseerde advocaat is nodig en verstandig,
zeker als er sprake is van forse schade.
Verjaring
Voordat er een civiele procedure gestart kan worden moet bekeken worden of
een vordering kan worden ingediend en niet verjaard is. Hiervoor gelden
verschillende termijnen. De beoordeling daarvan vraagt om zeer
specialistische kennis. Om verjaring van een vordering te voorkomen kan een
vordering worden ‘gestuit’.
Wat is de basis van een civiele procedure?
Een onrechtmatige daad of een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) is
de basis van de vordering tot schadevergoeding. Hiervoor moet de eiser alle
bewijs aanleveren: “wie stelt moet bewijzen”.
Wat kan gevraagd worden?
Materiële schade (alle gemaakte kosten, of verlies van inkomen, gederfde
winst), immateriële schade (geestelijke schade, ofwel smartengeld), en de
wettelijke rente over al deze posten vanaf de datum van het ‘foute’ handelen.
Ook de kosten van de rechtsbijstand en de kosten die gemaakt worden om
bewijs aan te leveren (bijvoorbeeld een verklaring van een arts of kosten van
een schadeberekening) kunnen geclaimd worden.
Verder kan een straat- of contactverbod, een plaatsverbod of verhuisgebod
gevraagd worden als daar redenen voor zijn.
Soms kan ook zgn. shockschade vergoedt worden indien aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan: het waarnemen of geconfronteerd worden met
een ernstig ongeval of de rechtstreekse gevolgen daarvan. Een medische
verklaring die dit onderbouwd is daarbij van belang.
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Wie kan aangesproken worden voor het betalen van de schadevergoeding?
De dader (of daders) zelf, de wettelijke vertegenwoordigers, de
toezichthouder, het ziekenhuis of de instelling waar de dader werkt en waar
het feit is gepleegd, de werkgever of soms zelfs de w.a. verzekeraar of
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de dader.
Schadevergoeding voor wie?
Voor het directe slachtoffer, voor degene die kosten heeft betaald voor het
slachtoffer, voor de nabestaanden, voor de werkgever van een slachtoffer
(doorbetaald loon).
Verloop civiele procedure
Eerst moet de dader aansprakelijk gesteld worden en een sommatie krijgen
om de schade die een slachtoffer heeft geleden te vergoeden.
Indien de dader niet wil betalen of niet reageert op een sommatie wordt de
procedure gestart met een dagvaarding; u bent dan de eiser. De gedaagde
partij moet bij de rechtbank binnen een bepaalde termijn schriftelijk reageren
op de dagvaarding.
Over het algemeen plant de rechtbank na het ontvangen van het schriftelijke
antwoord een zitting (een comparitie) met partijen en hun advocaten om
vragen te stellen aan partijen over punten die nog niet duidelijk zijn en om te
proberen om een regeling (een schikking) te treffen tussen de beide partijen.
Een enkele keer wil de rechtbank dat beide partijen nog een keer schriftelijk
reageren op elkaar (repliek en dupliek). Daarna wordt er alsnog een zitting
bepaald of er komt een vonnis.
Van een vonnis kunnen partijen binnen drie maanden schriftelijk beroep
instellen bij het gerechtshof.
Als er in een vonnis schadevergoeding is toegekend dan kan er beslag gelegd
worden op het geld, het vermogen of het huis van de veroordeelde partij.
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