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Verkeersdoden in Nederland
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Wet vergoeding affectieschade

• Met ingang van 1 januari 2019 kent het Nederlandse recht de mogelijkheid om 
vergoeding van affectieschade te krijgen. De Eerste Kamer heeft op 10 april 
2018 het wetsvoorstel vergoeding affectieschade aangenomen.

• De wet en het besluit affectieschade is op 17 mei 2018 (Stb. 2018, 133) 
gepubliceerd in het Staatsblad.
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Wet vergoeding affectieschade

• Het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, maar in leed dat men 
ondervindt doordat een persoon met wie men een affectieve band heeft, 
ernstig gewond raakt of overlijdt.
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Huidige situatie

• Nederland kent een gesloten stelsel van recht op schadevergoeding voor 
derden,  6:162 BW beschermt alleen het directe slachtoffer.

• Bij letsel waarvoor een ander aansprakelijk is, heeft alleen de gekwetste zelf 
aanspraak op vergoeding van materiële en immateriële schade.

• Uitzonderingen voor derden gecreëerd in 6:107 en 6:108 BW.
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Affectieschade versus shockschade.
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• . De Hoge Raad heeft in het Taxibus-arrest in 2002 (HR 22 februari 2002, 
ECLI:NL:HR:2002:AD5356) aanvaard dat nabestaanden van slachtoffers 
van een verkeersongeval onder omstandigheden recht hebben op 
vergoeding van ‘shockschade’. Bij shockschade dient er sprake te zijn 
geweest van van een directe confrontatie met een bijzonder ernstig 
ongeval of de gevolgen daarvan. Voor affectieschade is voornoemde 
directe confrontatie geen voorwaarde. 



De nieuwe wet

• Shockschade kan bestaan naast 
affectieschade. 

• In Taxibusarrest heeft de HR een 
onderscheid gemaakt tussen 
affectieschade (waar destijds nog 
geen vergoeding voor mogelijk was) 
en shockschade.
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ernstig en blijvend letsel overlijden
ernstig en blijvend letsel door een 

misdrijf overlijden door een misdrijf

echtgenoten en geregistreerde 
partners (a)

€ 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000

levensgezellen (b) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000

minderjarige kinderen en ouders (c en 
d)

€ 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000

meerderjarige thuiswonende kinderen 
en ouders (c)

€ 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000

pleegkinderen en ouders (e en f)
€ 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000

meerderjarige niet-thuiswonende 
kinderen en ouders (c en d)

€ 12.500 € 15.000 € 15.000 € 17.500

zorg in gezinsverband (e en f)
€ 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000

overige nauwe persoonlijke relaties 
(g)

€ 12.500 € 15.000 € 15.000 € 17.500
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1.	De	bedragen	voor	nadeel	dat	niet	in	vermogensschade	bestaat,	bedoeld	in	artikel	107,	eerste	lid,	onder	b,	en	artikel	108,	derde	lid,	van	Boek	6	van	het	Burgerlijk	Wetboek	zijn:	



• Compensate niet alleen  mogelijk bij 
overlijden maar ook bij ernstig en 
blijvend letsel van naasten. Zie ook 
de memorie van toelichting voor 
duiding.

• Deze criteria geven naar 
verwachting aanleiding voor 
discussie en de wetgever heeft ook 
beoogd om de duiding nader in te 
vullen middels jurisprudentie.

11



Niet in steen gebeiteld:

• Aanpassing /indexering van de 
bedragen per 5 jaar. Per AMVB 
vastgesteld.
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Wat is verder van belang:

• Geen beslaglegging mogelijk op aanspraken op vergoeding van 
affectieschade.

• Artikel 95 wordt als volgt gewijzigd: 1. Voor de tekst wordt de 
aanduiding «1.» geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
2. Het recht op een vergoeding voor nadeel dat niet in vermogens-
schade bestaat, is niet vatbaar voor beslag. Voor overgang onder 
algemene titel is voldoende dat de gerechtigde aan de wederpartij 
heeft medegedeeld op de vergoeding aanspraak te maken. 
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Wat is verder van belang:

• Mogelijkheid tot voegen van naasten in het strafproces.

• Artikel 51f, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering komt 
te luiden: 2. Indien de in het eerste lid genoemde persoon ten 
gevolge van het strafbare feit is overleden, kunnen zich voegen 
diens erfgenamen ter zake van hun onder algemene titel 
verkregen vordering en de personen, bedoeld in artikel 108, eerste 
tot en met vierde lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek ter 
zake van de daar bedoelde vorderingen. Indien de in het eerste lid 
genoemde persoon ten gevolge van het strafbare feit letsel heeft, 
kunnen zich voegen de personen, bedoeld in artikel 107, eerste 
lid, onder a en b, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek ter zake 
van de daar bedoelde vorderingen. 
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Een blik over de 
grens



België:

• Al lange tijd een wettelijk systeem 
waarin vergoeding van morele 
schade (immateriële) schade voor 
nabestaanden.

• In principe een open systeem.
• Vanuit praktijk criteria ontwikkeld:

Richtlijn voor rechtspraktijk =       
Indicatieve tabel
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Wettelijke basis:
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• Art. 1382 BW.
• Iedere persoon die schade heeft 

geleden, veroorzaakt door de schuld 
van een andere,heeft ten laste van 
deze laatste een recht op 
vergoeding van de veroorzaakte 
schade.

• Dat betekent een in beginsel een 
open systeem van 
aanspraakgerechtigden en verder 
ingevuld door case-law.



Overleden
slachtoffer

Begunstigde Bedrag

gehuwd/samenwonend/
samenlevingcontract

gehuwd/samenwonend/
samenlevingcontract 15.000

inwonende	ouder inwonend	kind 15.000

inwonende	ouder inwonend	weeskind 15.000

niet-inwonende ouder niet-inwonend	kind 24.000

inwonend	kind ouder 6.000

zelfstandig	wonend	kind ouder 15.000

miskraam ouder 6.000

inwonende	broer/zuster inwonende	broer/zuster 3.000

niet-inwonende	broer/zuster niet-inwonendd	broer/zuster 1.800

inwonenden	grootouders inwonenden	kleinkind 3.000

niet- inwonenden	grootouder niet-inwonenden	kleinkind 1.500

inwonenden	kleinkinderen inwonenden	grootouders 1.800
niet-inwonenden	
kleinkinderen niet-inwonenden grootouders 1.500

Indicatieve  tabel 2016 18



Afwijkingen van indicatieve tabel mogelijk in specifieke 
omstandigheden:

19

• De confrontatie van de naasten met 
de doodsstrijd van het slachtoffer

• De omstandigheden van het 
ongeval en het overlijden

• De jonge leeftijd van het slachtoffer

De tabel wordt regelmatig 
geïndexeerd en geëvolueerd door 
commissie van 
werkveldprofessionals.
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• Causaliteitsverrekening:
• in situaties waarin meerdere partijen 

aansprakelijk zijn niet want het is een 
zelfstandig recht.

• Vb. automobilist A heeft ongeval met 
Automobilist B. Beide partijen zijn voor 
50% verantwoordelijk voor het ongeval. 
Nabestaande echtgenote van A krijgt 
wel de volledige schadevergoeding 
voor morele schade danwel 50% van 
ieder van de 2 bij het ongeval 
betrokken WAM verzekeraars.



Duitsland

• Sinds juli 2017 een wettelijk 
systeem waarin vergoeding van 
morele schade (immateriële) schade 
voor nabestaanden.

• In principe een gesloten systeem.

• Term: “Hinterbliebenengeld”
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Wat cijfers uit ons buurland:

• In Duitsland ca 3000 verkeersdoden 
per jaar waarvoor een andere 
verkeersdeelnemer aansprakelijk is.

• Ongeveer 1500 overlijdensgevallen 
in medische incidentzaken

• 500 dodelijke slachtoffers van 
geweldsmisdrijven

• 1000 dodelijke slachtoffers als 
gevolg van andere 
aansprakelijkheidskwesties dan 
bovengenoemde
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Wettelijke basis

• § 253 BGB
Immaterieller Schaden

• (1) Wegen eines Schadens, der nicht 
Vermögensschaden ist, kann 
Entschädigung in Geld nur in den durch 
das Gesetz bestimmten Fällen 
gefordert werden.

• (2) Ist wegen einer Verletzung des 
Körpers, der Gesundheit, der Freiheit 
oder der sexuellen Selbstbestimmung 
Schadensersatz zu leisten, kann auch 
wegen des Schadens, der nicht 
Vermögensschaden ist, eine billige 
Entschädigung in Geld gefordert 
werden.
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Wettelijke basis:
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• Art. 844 BGB. § 844
Ersatzansprüche Dritter bei Tötung

• (1) Im Falle der Tötung hat der Ersatzpflichtige die Kosten der 
Beerdigung demjenigen zu ersetzen, welchem die Verpflichtung 
obliegt, diese Kosten zu tragen.

• (2) 1Stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in 
einem Verhältnis, vermöge dessen er diesem gegenüber kraft 
Gesetzes unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig werden 
konnte, und ist dem Dritten infolge der Tötung das Recht auf den 
Unterhalt entzogen, so hat der Ersatzpflichtige dem Dritten durch 
Entrichtung einer Geldrente insoweit Schadensersatz zu leisten, als 
der Getötete während der mutmaßlichen Dauer seines Lebens zur 
Gewährung des Unterhalts verpflichtet gewesen sein würde; die 
Vorschrift des § 843 Abs. 2 bis 4 findet entsprechende Anwendung. 
2Die Ersatzpflicht tritt auch dann ein, wenn der Dritte zur Zeit der 
Verletzung gezeugt, aber noch nicht geboren war.

• (3) 1Der Ersatzpflichtige hat dem Hinterbliebenen, der zur Zeit der 
Verletzung zu dem Getöteten in einem besonderen persönlichen 
Näheverhältnis stand, für das dem Hinterbliebenen zugefügte 
seelische Leid eine angemessene Entschädigung in Geld zu 
leisten. 2Ein besonderes persönliches Näheverhältnis wird 
vermutet, wenn der Hinterbliebene der Ehegatte, der 
Lebenspartner, ein Elternteil oder ein Kind des Getöteten war.



Wat valt op:

• Door wetgever geen bedrag 
aangegeven. Dat laat de wetgever 
aan de jurisprudentie. Dus geen 
tabellensysteem zoals in andere 
landen.

• Richtbedrag aangegeven ca. 
10.000,- (max)

• Snelheid waarbinnen uiteindelijk 
wetsvoorstel is gerealiseerd.
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• Alleen eigen recht op smartengeld bij overlijden van naasten. Los van 
smartengeldvergoeding via vererving of shockschade.

• Wetgever heeft beoogde Hinterbliebenengeld lager in te steken als 
vergoedingen voor shockschade.

• Causaliteitstoerekening bij vergoeding van affectieschade?
• Ja.

• Cumulatie van shockschade en affectieschade mogelijk.
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Italië
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Wettelijke basis:

• Art. 2059 Codice civile
• Sinds 1942.
• 3 soorten immateriële 

schadevergoeding:
• - morele schade (affectieschade)
• - biologische schade (shockschade)
• - existentiële schade
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• In de praktijk ook richtlijnen voor 
rechters hoe daar mee om te gaan.

• Veelgebruikte tabel is die van 
rechtbank Milaan.
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Danno non patrimoniale per la morte del congiunto

Tabel van Milaan 30

Rapporto di parentela da a

A favore di clescun
genitore per morte di un 
figlio

€165.960,- €331.920,-

A favore del figlio per 
morte di un genitore

€165.960,- €331.920,-

A favore del coniuge
(non-separato), de/la 
parte 
dell'unione civit« o del 
convivente di fatto
sopravvissuto

€165.960,- €331.920,-

A favore del fratel/o per 
morte di un fratello

€   24.020,- €144.130,-

A favore del nonno per 
morte di un nipote

€   24.020,- €144.130,-



• Causaliteitstoerekening bij 
vergoeding van affectieschade?

• Ja.
• Redelijkheid en billijkheid speelt een 

rol bij toekenning.
• Ook vergoeding mogelijk voor 

naasten bij zwaar letsel van 
slachtoffer

• In beginsel gesloten systeem, maar 
wel hardheidsclausule 
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Frankrijk
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Wettelijke basis: onrechtmatige daadsartikel art. 1382 
Code civil
• Ingevuld door Case law: o.a. Nomenclature de president Dintilhac
• Open systeem.
• Tabellen voor de rechtspraktijk als richtlijn. Kan van afgeweken worden.
• Ook geen landelijke uniforme tabellen, maar verschillen per regio.
• Zowel morele schadevergoeding mogelijk bij zwaar letsel alsook bij

overlijden van een naaste.
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Wat is verder nieuw:

• Open systeem.
• Tabellen voor de rechtspraktijk als 

richtlijn. Kan van afgeweken 
worden.

• Ook geen landelijke uniforme 
tabellen.
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L’indemnisation du prejdice d’áffection
Ayant-droit Vicitime décedée indemnité
Ouder Kind 20.000 tot 30.000

Inwonend kind Ouder 25.000 tot 30.000

Samenwonend partner Samenwonend partner 20.000 tot 30.000 *

Broer/zus(inwonend) Broer/zus 9.000 tot 14.000

Uitwonende broer/zus Broer/zus 6.000 tot   9.000

Grootouders Kleinkind 7.000 tot 14.000 *

Kleinkind Grootouders 3.000 tot 7.000 *
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Verenigd Koninkrijk:
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Wettelijke basis: Fatal accident act 1976
• 1A Bereavement.E+W
• (1)An action under this Act may consist of or include a claim for damages for bereavement.
• (2)A claim for damages for bereavement shall only be for the benefit—
• (a)of the wife or husband[F1or civil partner] of the deceased; and
• (b)where the deceased was a minor who was never married[F2or a civil partner]—
• (i)of his parents, if he was legitimate; and
• (ii)of his mother, if he was illegitimate.
• (3)Subject to subsection (5) below, the sum to be awarded as damages under this section 

shall be [F3£12,980].
• (4)Where there is a claim for damages under this section for the benefit of both the parents 

of the deceased, the sum awarded shall be divided equally between them (subject to any 
deduction falling to be made in respect of costs not recovered from the defendant).

• (5)The Lord Chancellor may by order made by statutory instrument, subject to annulment in 
pursuance of a resolution of either House of Parliament, amend this section by varying the 
sum for the time being specified in subsection (3) above.
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Opvallend:

• Gesloten systeem.
• Cumulatie van shockschade (eigen 

schade) en affectieschade mogelijk.
• Bedrag relatief laag.
• Geen compensatie voor naasten bij 

zwaar letsel. 
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Tot slot: Een paar conclusies:

• Nederlandse hiaat op schadevergoedingsgebied eindelijk ingevuld.
• Voor de invulling van het Nederlandse systeem is er over de grens gekeken voor 

vergelijking.
• Het recent ingevoerde Duitse systeem  is krapper dan Nederlandse systeem
• De meer zuidelijker gelegen landen kennen een ruimer vergoedingsstelsel in 

zowel bedragen als kring van gerechtigden.
• Nederland zit in de middenmoot.
• Benieuwd naar invulling inzake vergoedingen bij letsel.
• Verwacht geen hausse aan claims. Ervaringen in buitenland leren dat er relatief 

weinig discussie is over deze schadepost.  Maak het niet groter dan het is.
• Wel mooi dat er nu financiële erkenning komt voor nabestaanden.

•
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Dank voor uw 
aandacht. 
Voor 
vragen/feedback:
m.donker@das.nl






