Bedrijfsschade verhalen
na een bedrijfsoverval
Uw bedrijf is overvallen. Indien de overval schade heeft veroorzaakt, is het mogelijk die
schade vergoed te krijgen. Hieronder leest u meer informatie over de verschillende
schadeposten en mogelijkheden voor het verhalen van uw bedrijfsschade. Slachtofferhulp
Nederland kan u hier verder over informeren en u ondersteunen in het strafproces.

Er zijn verschillende soorten schade
De schade van een bedrijfsoverval kunt u op de overvaller verhalen. Er zijn verschillende soorten schade die
u kan verhalen. Hieronder leest u welke schadeposten dit zijn. Heeft u schade die u wilt verhalen? Zorg dan
dat u uw schadeposten en -kosten bijhoudt en relevante documentatie bewaart. Daarmee kunt u uw schade
onderbouwen.

1. Schade door vernieling of diefstal van eigendommen bij de overval
Bij deze schadepost kunt u denken aan schade aan meubilair en aan ramen of deuren die bij de overval zijn
vernield. Tijdens de overval gestolen geld en goederen vallen hier ook onder. Naast schade door diefstal en
vernieling, kan er ook bedrijfsschade ontstaan die verband houdt met de overval. Dit zijn bijvoorbeeld kosten
voor het schoonmaken. Of kosten van een tijdelijke sluiting, waardoor u verlies van omzet heeft.
Wordt de overvaller vervolgd voor diefstal met geweld of afpersing? Dan kan uw bedrijf de schade verhalen
in het strafproces, mits de schade nog niet is vergoed door uw verzekeraar. De strafrechter beoordeelt dan
of de overvaller uw schade moet vergoeden. Als de overvaller niet wordt vervolgd of de strafrechter uw
schade niet-ontvankelijk verklaard, kunt u uw schade buiten het strafproces om verhalen. Dit noemen we
‘civielrechtelijk’. Hierover leest u meer bij ‘Manieren om uw schade te verhalen’.

2. Schade doordat uw werknemer slachtoffer is geworden van de overval
Door de overval kan het voor komen dat uw werknemer arbeidsongeschikt raakt. Hierdoor kan bij u als
werkgever schade ontstaan in de vorm van doorbetaald nettoloon en re-integratiekosten. Ook kunt u kosten
hebben van zaken die u aan de werknemer heeft vergoed, zoals medische kosten of een bril. Deze kosten
kunt u verhalen op de overvaller.
Bij het verhalen van het nettoloon en re-integratiekosten past u het zogenaamde ‘regresrecht’ toe. Is een
werknemer tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt? Dan bent u als werkgever verplicht het loon 104 weken
door te betalen. Voor dat loon wordt echter geen arbeid verricht. Deze zogenoemde loonschade, kunt u
verhalen op de overvaller.
Het bedrag dat u kunt verhalen is gelijk aan het betaalde loon aan de werknemer. Kosten die u maakt zoals
loonbelasting en sociale premies, kunnen dus niet op de overvaller worden verhaald. Daarnaast bent u als
werkgever verplicht de nodige inspanningen te verrichten om uw werknemer weer aan het werk te helpen.
Ook daar zijn kosten aan verbonden. Deze re-integratiekosten kunt u verhalen op de overvaller.
De schade die u heeft doordat uw werknemer slachtoffer is van de overval, kunt u verhalen in het
strafproces als de overvaller wordt vervolgd voor diefstal met geweld of afpersing. U kunt uw schade maar
één keer vergoed krijgen, dus als uw schade reeds door uw verzekeraar is vergoed kunt u geen
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schadevergoeding meer eisen van de overvaller. De strafrechter beoordeelt of de overvaller uw schade moet
vergoeden. Als de overvaller niet wordt vervolgd of de strafrechter uw schade niet-ontvankelijk verklaard,
kunt u uw schade civielrechtelijk verhalen. Hierover leest u meer bij ‘Manieren om uw schade te verhalen’.

3. Overige kosten
Kosten voor bepalen van schade en aansprakelijkheid
Hieronder vallen kosten van juridisch advies en kosten voor het verzamelen van bewijs. Ook
expertisekosten, de kosten voor het vaststellen van uw schade, vallen hieronder. Voor de kosten geldt dat
zowel het maken van de kosten als de hoogte ervan redelijk moet zijn.
Buitengerechtelijke kosten (zonder tussenkomst van een rechter)
Als u de schade op de dader wilt verhalen zonder tussenkomst van een rechter, maakt u daarbij mogelijk
ook kosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van het inschakelen van een incassobureau. U schakelt een
incassobureau in wanneer u het verhalen van uw schade wilt uitbesteden. Ook wanneer u zelf kosten maakt
en geen incassobureau inschakelt, komen uw kosten voor vergoeding in aanmerking. Hiervoor geldt dat
zowel het maken van de kosten als de hoogte ervan redelijk moet zijn.
Komt het tot een strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure? Dan kunnen deze kosten in de procedure
worden meegenomen.
Proceskosten
Er zijn verschillende proceskosten. Kosten van rechtsbijstand en vertegenwoordiging, reis- en verblijfkosten
in verband met het bijwonen van de zitting, kosten voor dagvaarding en griffierecht (in civiele procedures) en
kosten in verband met getuigen en deskundigen.

Drie manieren om uw schade te verhalen
Via uw verzekeraar
Mogelijk heeft u een verzekering die (bepaalde) schade bij een bedrijfsoverval dekt. Wij raden u aan altijd
contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. U kunt uw schade maar één keer vergoed krijgen.
Mocht uw verzekeraar de schade hebben vergoed, dan kunt u geen schadevergoeding meer eisen van de
overvaller.

In het strafproces verhalen
Als de overvaller wordt vervolgd voor diefstal met geweld of afpersing, kan uw bedrijf zich ‘voegen in het
strafproces’. Dit houdt in dat er binnen het strafproces schade wordt gevorderd van de overvaller. De
strafrechter beslist dan of de overvaller uw schade moet vergoeden.
Degene die rechtstreeks schade heeft geleden door de overval, kan zich voegen in het strafproces. Dit
betekent dat u zich kan voegen voor schade genoemd bij ‘1. Schade door vernieling of diefstal van
eigendommen bij de overval’, ‘2. schade doordat uw werknemer slachtoffer is geworden van de overval’ en
schade genoemd bij ‘3. Overige kosten’.

Civielrechtelijk schade verhalen
Als de strafrechter uw schade niet (volledig) toewijst (gedeeltelijk niet-ontvankelijk verklaard) of als de
overvaller niet wordt vervolgd, kunt u uw (restant) schade civielrechtelijk verhalen. Wij adviseren u eerst te
proberen de schade zonder tussenkomst van de civiele rechter vergoed te krijgen.
A. Zonder tussenkomst van de rechter
U kunt proberen uw schade zonder tussenkomst van de rechter vergoed te krijgen van de overvaller. In dit
geval wordt de overvaller benaderd om tot een regeling te komen. Dit kan via een schriftelijke
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aansprakelijkstelling. Een incassobureau kan u helpen de schade te innen, wanneer dit onderling niet lukt.
De overvaller wordt dan schriftelijk gesommeerd om te betalen. Daarbij wordt duidelijk aangegeven wat de
consequenties zijn als niet (tijdig) wordt betaald. Reageert of betaalt de overvaller niet (volledig)? Dan kunt u
er voor kiezen een civiele procedure bij de rechter te starten.
B. Via een civiele procedure bij de rechter
U kunt een civiele procedure tegen de overvaller starten. Deze kunt u direct starten of nadat het zonder
tussenkomst van een rechter geen resultaat heeft opgeleverd. Het gaat hierbij meestal om grotere of
complexe schades. Een civiele procedure begint met een dagvaarding aan de overvaller.
In de dagvaarding staat:
 wie de eiser is;
 wat de eiser wil;
 van wie de eiser dat wil;
 waarom de eiser dit wil;
 welk onderbouwend bewijs de eiser hiervoor heeft.
Zaken met schade onder de € 25.000,- worden behandeld door de kantonrechter. Het is dan niet verplicht
om vertegenwoordigd te worden door een advocaat, maar vaak is het wel wenselijk. Zaken met schade
boven de € 25.000,- worden behandeld door de civiele rechter. Daar is vertegenwoordiging door een
advocaat verplicht. De rechter bepaalt of en hoeveel schade de overvaller aan uw bedrijf moet betalen. Ook
bepaalt de rechter wie de kosten van de procedure betaalt.

Waar kan Slachtofferhulp Nederland u bij ondersteunen?
Slachtofferhulp Nederland kan u informeren over de verschillende schadeposten en over de mogelijkheden
om uw schade te verhalen. Een medewerker kan u ondersteunen bij het verhalen van uw schade in het
strafproces.
Wij bieden geen ondersteuning bij de civielrechtelijke procedures. Wij kunnen u wel over de civielrechtelijke
mogelijkheden informeren. Indien nodig en gewenst, kunnen wij u doorverwijzen naar bijvoorbeeld een
advocaat.

Heeft u vragen? Stel ze gerust!
Heeft u vragen of behoefte aan verdere ondersteuning? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij
Slachtofferhulp Nederland. U kunt ook bellen naar het algemene nummer 0909-0101 of kijken op
www.slachtofferhulp.nl/contact voor andere contactmogelijkheden.
Kijkt u ook eens op https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/bedrijfsoverval/ . Hier vindt u adviezen en
tips over wat u zelf kunt doen na een bedrijfsoverval en hoe Slachtofferhulp Nederland u kan ondersteunen.
Ook vindt u hier tips over hoe u uw werknemers kan ondersteunen.
© Slachtofferhulp Nederland | april 2021

Ga voor meer informatie naar: www.slachtofferhulp.nl of bel naar: 0909-0101
(voor dit informatienummer betaalt u de gebruikelijke belkosten)

3 van 3

