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INLEIDING
 IT is een lijst van forfaitaire schadevergoedingen die werd opgesteld door het
Nationaal Verbond van Magistraten en het verbond van vrede- en politierechters
 IT is een werkinstrument (= slechts indicatief): een hulpmiddel om menselijke schade
te begroten die niet in concreto kan bepaald worden
 IT is gebaseerd op de bestaande rechtspraak
 Niet beperkt tot schade voortvloeiend uit een verkeersongeval
 Bijvoorbeeld: het fonds voor vergoeding van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden baseren
zich ook op de IT om de schade te evalueren
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1

INLEIDING
 De beoordelingsvrijheid van de rechter blijft bestaan, IT is slechts indicatief
 Het uitgangspunt is dat de schade moet worden bewezen en het bewijs primeert. Als
er bewijs bestaat voor de werkelijke schade dan moet men niet teruggrijpen naar de
bedragen die worden aanbevolen in de IT
 De schadeposten zijn niet limitatief
 IT wordt gebruikt als aanvulling om de schade te ramen dewelke men niet in
concreto kan begroten. Het gaat over schade waarvan het concreet bewijs ontbreekt
 Cass. 11/09/2009, C.08.0031.F: het Hof van Cassatie aanvaardt dat de rechter de IT gebruikt als een
gegeven om de schade te begroten.
 Het gebruik van de IT is geen schending van artikel 6 Ger.W. en de artt. 1382 –1383 oud BW. De
rechter mag zich in principe alleen baseren op de wet en mag niet op basis van algemene richtlijnen
uitspraken doen. Het gebruik van IT is zodanig ingeburgerd geraakt en wordt aanvaard als element
om schade te gaan begroten.
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INLEIDING
 Evaluatie van de IT is in principe om de 4 jaar: de voorgaande versies verschenen in 1995, 1998, 2001,
2004, 2008, 2012, 2016 en 2020
 De herzieningen gebeurden door een werkgroep bestaande uit magistraten in dialoog met o.a. de
balie, gerechtsdeskundigen, verenigingen van slachtoffers, verzekeringssector enzovoort
 Grote hervorming in 2012:
 De term ‘arbeidsongeschiktheid’ (IT 2008) viel weg en werd vervangen door een onderverdeling in 3 soorten
ongeschiktheden: persoonlijke, huishoudelijke en economische ongeschiktheid. Hierbij slaat de persoonlijke
ongeschiktheid op de schade die in de vorige tabellen werd aangeduid als morele schade. Deze ongeschiktheden
zijn goed ingeburgerd in de rechtspraak, bij advocaten en experten
 Bij de vergoeding van toekomstige schade werd een hiërarchie ingelast in de wijze van vergoeding van de
blijvende ongeschiktheid: (1) rente – (2) kapitalisatie – (3) forfaitair. Kapitalisatie was aanbevolen indien er
sprake was van een BO van 15%

 Aanpassing/hervorming in 2016:
 De kapitalisatie is mogelijk vanaf een blijvende ongeschiktheid van 1%. De vorige IT stelde dat kapitalisatie
aangewezen was voor ongeschiktheden vanaf 15%. Deze nuance wordt op heden niet meer gemaakt.

 De IT 2020 bestaat eerder uit beperkte aanpassingen. Elke wijziging komt doorheen de slidesshow
aanbod!
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WIJZE VAN VASTSTELLING VAN DE
ONGESCHIKTHEDEN
 De ongeschiktheid op medisch vlak wordt vastgesteld door een expertise
(gerechtelijk of minnelijk)
 Bij de IT zit nog steeds een model opdracht voor een deskundige waaraan
inhoudelijk niet werd geraakt. De model opdracht is zeer uitgebreid: bijlage bij IT
 Een deskundig dient te onderzoeken en te bepalen welke schadeposten aanwezig zijn
 De rechter is vrij de opdracht van de deskundige al dan niet te beperken
 M.i. lijkt het gebruik van de volledige opdracht aanbevolen
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INDICATIEVE TABEL 2020






De werkgroep bestond uit magistraten (Franstalige, Nederlandstalige en Duitstalige)
De herziening is tijdig afgeraakt ongeacht de corona crisis
Publicatie van de IT in mei 2021 in het tijdschrift van politierechters
Vergelijking gemaakt tussen de IT 2016 en 2020
Geen aanpassing van bedragen op een aantal kleine uitzonderingen na: op welke
criteria heeft de werkgroep zich gebaseerd om tot deze conclusie te komen?
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INDICATIEVE TABEL 2020
 Uitgangspunt = het bepalen van een passende en billijke vergoeding voor niet in geld
waardeerbare schadeposten
 De wijze van vergoeding is een voorwerp van kritiek vanuit de slachtofferkant (zijn de
bedragen niet te laag?) en vanuit de verzekeringssector (zijn de bedragen niet te hoog?).
 M.i. is de werkgroep er in geslaagd te komen tot een passende en billijke vergoeding
 De werkgroep heeft de rechtspraak nagekeken. De meerderheid volgt de indicatieve tabel
met betrekking tot de vergoedingen inzake de ongeschiktheden. De cijfers in 2016 waren
nog steeds een passende en billijke vergoeding volgens de werkgroep. Het recht maakt deel
uit van een maatschappelijke en economische realiteit. Men moet dus ook durven kijken
naar de verzekeringspremies. Schade wordt namelijk in de meeste gevallen gedragen door
een verzekeraar (= goed is voor slachtoffers – vorm van solidariteit). Indien de bedragen
aanzienlijk zouden verhoogd worden dan zal de verzekeringssector de verhoging van de
bijdragen die men zal moeten uitkeren, afwentelen op een verhoging van de premies.
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INDICATIEVE TABEL 2020:
Inwerkingtreding
 IT is geen wet
 De beoordeling van de schade gebeurt door de rechter op het ogenblik van de uitspraak.
De rechter bepaalt welke criteria hij in aanmerking neemt
 Cass. 7/09/2018 AR. C.17.0703.N:
 “De vergoedende interest vergoedt de schade die voortvloeit uit de vertraging in de schadeloosstelling, terwijl de
aanpassing van de vergoeding een berekeningswijze is die wordt toegepast om rekening te houden met de
vermindering van de koopkracht, zodat dit twee verschillende correctieven zijn, ook al houden beide verband met
een tijdsverloop. De rechter kan aldus vergoedende interest toekennen op de door hem op de dag van
zijn beslissing geraamde vergoeding.”
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade

€
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – principes
 De IT onderscheidt nog steeds 3 soorten ongeschiktheden
 De persoonlijke ongeschiktheid = PO
 De huishoudelijke ongeschiktheid = HO
 De economische ongeschiktheid = EO

11

INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – principes

 De persoonlijke ongeschiktheid gaat over de gevolgen die niet economisch
waardeerbaar zijn. Het gaat over de beperkingen die men ervaart, de pijnen die men
heeft, het ongemak, de frustratie en de invloed op het sociaal leven. In de volksmond
wordt dit dikwijls de “morele schade” genoemd
12

6

INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – principes

 De huishoudelijke ongeschiktheid is de aantasting van het potentieel van het slachtoffer
om huishoudelijke taken te vervullen. Dat is onder meer het onderhouden van het huis
en de tuin, koken, kinderen opvoeden, winkelen, wassen en strijken, administratie en
huisdieren verzorgen
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – principes

 De economische ongeschiktheid gaat over de gevolgen op het professioneel of lucratief
leven van het slachtoffer. Het is de vergoeding van het concrete inkomstenverlies en
eventueel een vergoeding voor verhoogde inspanningen die men moet leveren om te
werken of te studeren in de periodes dat men nog niet volledig genezen is
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – Medische kosten voor de consolidatie




Het feit dat de hospitalisatieverzekeraar bepaalde kosten niet vergoedt, impliceert niet dat deze geen vergoedbare schade kunnen
vormen. Naast kine-behandelingen, doktersafspraken enzovoort zijn ook niet-medische kosten tijdens het ziekenhuisverblijf (tv,
dranken, diëtiste, …) zijn uitsluitend een gevolg van het ongeval. (Rb. Brugge 21 december 2018)
Wat is de maximumfactuur (= MAF)? Dankzij uw verzekering voor medische kosten betaalt het ziekenfonds een groot deel van
de kosten terug, doch kan het remgeld nog vrij hoog oplopen. De oplossing die hiervoor bestaat is de MAF. Met de MAF krijgt
elk “gezin” de garantie dat het niet meer dan het vastgelegde grensbedrag moet uitgeven voor zijn medische kosten. “Gezin” =
alleenstaanden als verscheidene mensen die normaal onder hetzelfde dak samenwonen. Het grensbedrag hangt af van uw
inkomen. De MAF geeft de meest kwetsbare personen een betere bescherming. Ook hangt het grensbedrag van de MAF af van
de sociale categorie waartoe u behoort of van uw gezinsinkomen. Zodra het remgeld voor bepaalde medische zorgen gedurende
een kalenderkaar het grensbedrag bereikt, is er gedurende de rest van het jaar een terugbetaling tegen 100%.

15

INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – De hulpmiddelen






Orthese = ofwel een uitwendig gedragen hulpmiddel ter correctie van standsafwijkingen of abnormale beweeglijkheid van
gewrichten of van de wervelkolom ofwel een 'beugel' ter correctie van het gebit
Prothese = hulpmiddelen ter vervanging van een ledemaat of lichaamsdeel
De voorkeur wordt verleend aan een herstel van de schade of een vergoeding aan de hand van bewijsstukken (bv. een
factuur)
Rechtbank van eerste aanleg Gent 13 september 2018: het slachtoffer is een jonge dame, studente geneeskunde en werd
geconfronteerd met de gevolgen van de overrijding van haar benen door een vrachtwagen. Het slachtoffer kreeg een
vergoeding voor de noodzakelijke hulpmiddelen. De toekomstige schade (vervangingen van hulpmiddelen) werd vergoed
door toekenning van een door kapitalisatie berekend bedrag. De rechtbank was van oordeel dat “in zo een geval er wordt
van uitgegaan dat de benadeelde, opdat hij voor de toekomstige schade zou zijn vergoed, in de toekomst op periodieke wijze over een
bepaald bedrag moet beschikken.”
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – De hulpmiddelen
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – hulpmiddelen
 De hulp van derden = de nood van het slachtoffer om zich voor bepaalde
levensbehoeften en sommige dagelijkse bezigheden te laten bijstaan door een ander
persoon.
 De rechtbank van eerste aanleg te Gent oordeelde in hoger beroep op 23 januari
2020:
“Hulp van derden kan worden gedefinieerd als de hulp, de bijstand en het toezicht die
een gehandicapte persoon nodig heeft bij het uitvoeren van de activiteiten van het
dagdagelijkse leven. (…) De hulp van derden kan bestaan in het:
 assisteren of volledig overnemen van activiteiten die het slachtoffer slechts gedeeltelijk of niet kan uitvoeren, bijvoorbeeld het
bereiden van voeding, verplaatsingen, communiceren en onderhouden van sociale contacten;
 stimuleren tot het uitvoeren van activiteiten die de getroffene mechanisch wel kan uitvoeren, maar waartoe hij/zij uit zichzelf niet
het initiatief neemt; De hulp kan bestaan in het motiveren en verhogen van de coöperatie van het slachtoffer;
 toezicht houden over het slachtoffer teneinde hem/haar te beschermen tegen zichzelf of zijn omgeving.”
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – De hulpmiddelen
 De politierechtbank Antwerpen 14 juni 2019 oordeelt: “Indien K “gezinshulp” vordert omdat zij extra
noden had qua zelfredzaamheid (naast en boven de reeds vermelde thuisverpleging), zou dit wel afzonderlijk
vergoed kunnen worden.” In casu was het slachtoffer een alleenstaande dame die kon worden
vergoed voor “gezinshulp”. Dit betekent dat een vergoeding voor hulp van derden in aanmerking
komt zowel wanneer hulp wordt verleend door een professional als door een naaste van het
slachtoffer.
 Het is vaste rechtspraak dat een slachtoffer: (Politierechtbank Gent 21 januari 2019;
Politierechtbank Hasselt 14 februari 2019)
 1) het bewijs dient te leveren dat men beroep heeft moeten doen op de hulp van derden
 2) het bewijs dient te leveren van het uurloon dat hoger is dan € 10,00/uur of, bij gebreke
daaraan, beroep kan doen op een forfaitaire vergoeding van € 10,00/uur (volgens de IT)
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – TPO

 TPO
 € 34,00/dag bij hospitalisatie/ revalidatie
 € 28,00/dag voor de gewone TPO aan 100 %
 In de IT 2016 werden de bedragen verhoogd van € 31,00 naar € 34,00/dag bij
hospitalisatie/revalidatie en van € 25,00 naar € 28,00/dag voor de gewone TPO aan 100%
 In de IT 2020 blijven de bedragen ongewijzigd
 Te laag/te hoog? Dit blijft het voorwerp van kritiek. De werkgroep vond dat deze vooropgestelde
bedragen nog steeds aanvaard kunnen worden als een redelijke vergoeding voor slachtoffers
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – TPO
Voorbeeld
 TPO 50% van 01.01.2021 t.e.m. 31.01.2021 (ziekenhuis)
 TPO 25% van 01.02.2021 t.e.m. 28.02.2021 (geen ziekenhuis)
 TPO 10% van 01.03.2021 t.e.m. 28.03.2021 (geen ziekenhuis)
 € 34 x 50% x 31 dagen = € 527
 € 28 x 25% x 30 dagen = € 210
 € 28 x 10% x 28 dagen = € 78,40
Het slachtoffer zou recht hebben op een vergoeding van € 815,40 voor de periode van TPO
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – TPO

 Ter opfrissing: in principe wordt specifieke schade (pijnen, tijdelijke esthetische schade,
seksuele schade etc.) niet afzonderlijk vergoed, tenzij bewijs wordt geleverd door het
slachtoffer
22
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – TPO
 Het is vaste rechtspraak dat, behoudens bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden, de specifieke
schade niet afzonderlijk wordt vergoed.
 Politierechtbank Maaseik 22 januari 2019: het slachtoffer is een dame tewerkgesteld in een gekend
modehuis en had verwondingen in haar aangezicht n.a.v. een arbeidsongeval. In casu werd de
esthetische schade afzonderlijk vergoed en was de rechtbank van oordeel dat “bij de begroting van deze
schade rekening dient gehouden te worden met het feit dat een dame esthetische schade doorgaans zwaarder
treft dan een heer en zeker wanneer deze dame in een gekend modehuis werkt.”
 Politierechtbank Sint-Niklaas 18 februari 2019: een bromfietser wordt gekwetst bij een ongeval en
vordert genoegenschade.
 De rechtbank oordeelt dat “behoudens uitzonderlijke omstandigheden de specifieke schade, zoals genoegenschade, niet
afzonderlijk wordt vergoed. Deze schade kan slechts uitzonderlijk worden vergoed in de uitzonderlijke gevallen waarin het
slachtoffer als gevolg van het schade verwekkend feit een bewezen en op doorgedreven wijze uitgeoefende sport of hobby geheel
of gedeeltelijk dient stop te zetten.”
 In casu werd geen afzonderlijke vergoeding toegekend, nu het slachtoffer niet het bewijs leverde dat hij volledig
of gedeeltelijk een volhardende of bewezen sport of hobby heeft moeten stopzetten.
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – THO

 THO:
 € 20,00/dag + € 7,00 per kind ten laste
 Verdeling huishoudelijke taken: 65 (vrouw)/35 (man)
 Deze verdeelsleutel heeft voorwerp uitgemaakt van veel kritiek
 Schending van gelijkheidsbeginsel? IT kan niet worden aangevochten aangezien het werkinstrument (geen
wet!) en deze verdeelsleutel gesteund is op wetenschappelijke studies waarnaar in de IT wordt verwezen.
Wanneer een andere situatie niet kan worden aangetoond, is er bij de meeste gezinnen een verdediging van
65/35. Men mag altijd aantonen dat de verdeelsleutel anders is.
 Partners van hetzelfde geslacht? De partners moeten de rechtbank overtuigen op welke wijze de huishoudelijke
taken worden verdeeld.
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – THO
Voorbeeld
 Het slachtoffer is een man en woont samen met zijn vrouw en 2 kinderen. Het bewijs hiervan
kan geleverd worden door een attest van gezinssamenstelling
 THO 100% van 13.02.2021 t.e.m. 16.02.2021
 THO 50% van 17.02.2021 t.e.m. 28.02.2021
 THO 35% van 01.03.2021 t.e.m. 31.03.2021





€ 34 (= € 20 + € 14) x 35% x 100% x 4 dagen = € 47,60
€ 34 (= € 20 + € 14) x 35% x 50% x 12 dagen = € 71,40
€ 34 (= € 20 + € 14) x 35% x 35% x 31 dagen = € 129,11
Het slachtoffer zou recht hebben op een vergoeding van € 248,11 voor de periode van THO
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – THO
 Politierechtbank Nijvel 11 juni 2012: “het slachtoffer dient het bewijs te leveren (bijvoorbeeld door een officieel
attest van gezinssamenstelling) dat hij op het ogenblik van het ongeval al dan niet het leven deelde met een vriendin of
een partner, wat daadwerkelijk een invloed heeft op de geleden huishoudelijk schade”
 Corr. Charleroi 20 maart 2009: “Een hospitalisatieperiode sluit het bestaan van huishoudelijke schade niet uit. Een
dergelijke schade hangt immers af van de duur van de hospitalisatieperiode. De vergoeding van die schadepost vormt
evenmin een overlapping met die van de hulp van een derde, aangezien die hulp enkel voorzien is voor de periode van
volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid, zodat de derde zich klaarblijkelijk in hoofdzaak bezighield met de persoon zelf
van de burgerlijke partij en niet met zijn huishouden. De schade die is ontstaan uit de noodzaak om een beroep te doen
op de hulp van een derde, moet dus worden onderscheiden van de huishoudelijke schade, aangezien de eerste voortvloeit
uit de behofte aan een derde om verschillende taken en activiteiten van het slachtoffer van voor het ongeval te
vervullen, terwil de tweede voortvloeit uit de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om huishoudelijk taken te
verrichten, zonder dat het noodzakelijk is om een beroep te doen op de hulpp van een derede, en tot uiting kan komen
in het feit dat men het moeilijker heeft om zijn huishouden te doen.”
 Rb. Kortrijk 2 november 2020: het slachtoffer die alleenstaande is en n.a.v. de feiten slechts 4 dagen
gehospitaliseerd was waardoor tijdens deze korte periode het huishouden even “on hold” stond, vermits er
niet diende te worden gekookt, gewassen, gepoetst enzovoort, heeft geen recht op een vergoeding voor de
vier dagen dat het slachtoffer gehospitaliseerd was.
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – TEO

 TEO:
 Verlies van inkomen
 Verhoogde inspanningen: geen inkomstenverlies en het slachtoffer doet toch de moeite het werk
te hervatten met een handicap
 € 25,00/gepresteerde dag (niet hetzelfde als een werkdag)
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – TEO
Voorbeeld





TEO 100% van 13.02.2021 t.e.m. 20.02.2021
TEO 50% van 21.02.2021 t.e.m. 28.02.2021
TEO 25% van 01.03.2021 t.e.m. 31.03.2021
Het slachtoffer heeft een gewaarborgd loon gekregen en het werk hervat op 21.02.2021 hoewel er nog
sprake was van een economische ongeschiktheid. Om het werk te kunnen hervatten, heeft het
slachtoffer meerinspanningen geleverd.






Het slachtoffer heeft geen recht op verlies van inkomen gelet op het gewaarborgd loon
€ 25/dag x 8 dagen (21.02.2021 t.e.m. 28.02.2021) x 50% BEO = € 100
€ 25/dag x 31 dagen (01.03.2021 t.e.m. 31.03/2021) x 25% BEO = € 193,75
Het slachtoffer zou recht hebben op een vergoeding van € 293,75 voor de verhoogde inspanningen
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – TEO
 Cassatie 16 maart 2004: “een vergoeding voor extra inspanningen wordt toegekend aan een
slachtoffer dat een extra inspanning moet leveren om spijts pijn en hinder toch het werk te
hervatten en zijn arbeidsinkomen veilig te stellen. Het betreft aldus een vergoeding die wordt
toegekend voor meerinspanningen bij de hervatting van de professionele activiteiten. Het gaat
om een materieel-economische schade die bestaat in de noodzaak van het slachtoffer zich harder
in te spannen bij het volbrengen van zijn normale beroepswerkzaamheden en die zijn resterend
fysiek potentieel meer dan normaal moet inzetten teneinde te vermijden dat een
inkomstenverlies wordt geleden…”
 Antwerpen 23 januari 2019 en Rb. Kortrijk 22 januari 2019 bevestigen deze
zienswijze van Cassatie. Er kan slechts sprake zijn van professionele
meerinspanningen indien er werkgeschiktheid is. Dit is niet het geval tijdens de
periodes van 100 % economische ongeschiktheid.
 De verhoogde inspanningen als een vorm van schade is NIET aanwezig tijdens een
hospitalisatieperiode en de periode van 100% arbeidsongeschiktheid
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – TEO

 Schade ontstaan tijdens de studies:
 Verhoogde inspanningen als student: geen inkomstenverlies en het slachtoffer doet toch moeite
om zijn/haar schoolwerk te hervatten met een handicap
 Lager onderwijs: € 5,00/gepresteerde dag
 Middelbaar onderwijs: € 10,00/gepresteerde dag
 Hoger/universitair: € 15,00/gepresteerde dag
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – TEO
 Rechtbank Nijvel 23 december 2008: “Het begrip meerinspanning is geenszins ondergeschikt
aan het bestaan van betaalde arbeid. De meerinspanningen die door een student worden geleverd in
het kader van zijn schoolactiviteit maken schade uit die moet vergoed worden afzonderlijk van de
morele schade die het gevolg is van zijn aantasting van zijn fysieke integriteit.”
 Politierechtbank Sint-Niklaas 7 oktober 2019: het slachtoffer is een jonge scholier van +/12 jaar. Hij was slachtoffer van een verkeersongeval en liep volgende letsels op: breuk van
linkerschouder en –arm, dubbele breuk linker scheenbeen, breuk linker kuitbeen
enzovoort. Hij kwam dan ook met een rolstoel naar school.
 De rechtbank oordeelde dat “gelet op deze letsels, het aantal operatieve ingrepen, de grootte en de duur van de
(degressieve) ongeschiktheden, kan het niet anders zijn dan dat R wel degelijk meerinspanningen heeft geleverd
wanneer hij kort na het ongeval de schoolse activiteiten heeft hervat.”
 Bij een TEO aan 100% kan er geen vergoeding voor meerinspanningen worden toegekend omdat er in
die omstandigheid per definitie geen “restvaliditeit” is, die men dan ook niet intensiever kan/moet
gebruiken.

31

INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – TEO

 Schade ontstaan tijdens de studies:
 Materiële schade door verlies van een schooljaar





Lager onderwijs: € 400,00
Middelbaar onderwijs: € 1.000,00
Hoger/universitair onderwijs: € 2.500,00 + huuruitgaven kot
Deze cijfers worden gehanteerd als enig bewijs onderbreekt. Iemand die hoger/universitair
onderwijs doet, kan men de daadwerkelijke kosten bewijzen
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – TEO

 Schade ontstaan tijdens de studies:
 Morele schade verlies schooljaar
 Lager + middelbaar: € 2.500,00
 Hoger + universitair: € 3.800,00
 Een student die later tijdens diens beroepsloopbaan moet uitleggen dat hij/zij een schooljaar heeft verloren,
zal dit gemakkelijker kunnen uitleggen door te zeggen dat dit te wijten was aan een ongeval. Als men de
arbeidsmarkt betreedt, moet men zich t.a.v. de werkgever kunnen verantwoorden waarom men een jaar
verloren is. De student lijdt dus morele schade.
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – TEO

 Schade ontstaan tijdens de studies:
 Achterstand van de loopbaan doordat men een schooljaar is verloren
 Dit is ongewijzigd gebleven

 Teneinde te bepalen of er sprake is van een achterstand op de loopbaan houdt de rechter rekening
met het jaar van de opleiding en de reeds behaalde schoolresultaten voor en na het
schadeverwekkende feit
 Het gaat vaak over het verlies van een kans om een jaar eerder tewerkgesteld te worden. Men kan
zelfde met zekerheid vaststellen dat het slachtoffer onmiddellijk en effectief zou tewerk gesteld zijn
indien hij een jaar eerder was afgestudeerd.
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – TEO
 Bij de toekenning van een vergoeding voor morele en materiële schade door verlies
van een schooljaar houdt de rechter rekening met het feit dat een slachtoffer al
dan niet een voorbeeldstudent was zodat bij slechte resultaten deze niet uitsluitend
en alleen toe te schrijven zouden zijn aan het ongeval (Politierechtbank Brugge 12
september 2019). In casu werd in overweging genomen dat het slachtoffer al voor
het ongeval geen “modelstudent” was, zodat de slechte schoolresultaten niet
uitsluiten en alleen toe te schrijven waren aan het ongeval.
 Het slachtoffer was steeds geslaagd en heeft geen enkel jaar moeten dubbelen. Het
slachtoffer kreeg dan ook een vergoeding voor de achterstand van de loopbaan.
(Antwerpen 4 juni 2019)
 Een slachtoffer lijdt morele schade door verlies van een schooljaar wanneer hij/zij
door het ongeval de frustratie wegens een aantasting van zijn/haar studietraject
ondervindt. (Politierechtbank Leuven 8 januari 2019)
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INDICATIEVE TABEL 2020: lichamelijke
schade – schade geleden door naastbestaanden
 De nabestaande dient het bewijs te leveren dat een vergoeding voor de periode in hoofde
van het slachtoffer grote vrees en onzekerheid was over het lot zijn/haar
echtgenote/echtgenoot en de afloop van het ongeval. Bij gebreke aan voldoende bewijs
wordt de vordering thans afgewezen.
 Politierechtbank Hasselt 22 maart 2019: Het betreft een dodelijk ongeval van een vrouwelijke fietsster
geboren in 1955. het ongeval gebeurde op 3 oktober 2017, terwijl mevrouw S overleden is op 7 oktober
2017. de rechtbank oordeelde dat “de nabestaande streeft een vergoeding na voor de periode dat er in hoofde
van hem grote vrees waas en onzekerheid over het lot van zijn echtgenote en de afloop van het ongeval. Het staat
buiten kijf dat deze periode voor de burgerlijke partij bijzonder zwaar moet zijn geweest.”
 Politierechtbank Brugge 12 oktober 2020: dodelijk ongeval van een man. De rechtbank oordeelde dat
“Een vergoeding voor genegenheidsschade bovenop de morele schade verbonden met het overlijden kan worden
toegekend door het zien van het slachtoffer waarvan de dagelijkse en langdurige toestand gekenmerkt wordt door een
“uitzonderlijke psychische, fysieke of mentale aftakeling”. Mevrouw D die stelt dat haar overleden echtgenoot nog
27 dagen in een comateuze toestand lag en zij daar dagelijks op bezoek ging en haar partner zag lijden, betekent
nog niet dat er sprake is van een “uitzonderlijke psychische, fysieke of mentale aftakeling in hoogde van het
slachtoffer. Een bijkomende vergoeding bovenop de reeds toegekende niet afdoende wordt verantwoord door louter
naar een comateuze toestand te verwijzen.”
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – wijze van vergoeding
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – wijze van vergoeding
 De consolidatiedatum onderscheidt de periodes van tijdelijke en blijvende
ongeschiktheid. Dit is de datum waarop aangenomen wordt dat de letsels van
het slachtoffer niet meer verergeren of verbeteren.
 Het grootste discussiepunt in de rechtbank is op welke wijze we de schade
voortvloeiend uit blijvende ongeschiktheid moeten begroten?
 3 methoden:
 Rente = de meest passende vorm volgens de makers van de IT.
 Kapitalisatie
 Forfaitaire berekening
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – wijze van vergoeding
 Rente
 = de meest passende vorm van vergoeding volgens de makers van
de IT: iemand die maandelijks een inkomen ziet wegvallen of
maandelijks met schade wordt geconfronteerd, wordt het beste
hersteld door iedere maand een vergoeding te krijgen die hersteld
wat er is weggevallen
 Probleem is dat de rente niet wordt gevraagd of aangeboden
 Vaak omdat een slachtoffer liever een vergoeding krijgt
(kapitalisatie) tegenover € 1.000 per jaar…

van € 300.000

 Ambtshalve?
 De rechter kan ambtshalve een rente opleggen wanneer deze bijvoorbeeld
wordt geconfronteerd met een slachtoffer dat het kapitaal niet kan beheren
dat eigenlijk bedoeld is om de schade te vergoeden voor de rest van diens
leven
 Cass. 15/09/2014, 14.0116.N: het is toegelaten maar men moet rekening
houden met het beschikkingsbeginsel en het recht van verdediging
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – wijze van vergoeding
 Kapitalisatie
 = de afkoop van een rente: het slachtoffer dient normaal zoveel x euro per maand te worden uitbetaald, maar er
wordt besloten om het in één keer te betalen en het daarmee stopt
 Het is een vorm van vergoeding gesteund op statistische gegevens o.a. de billijke levensduur, de mogelijke netto
opbrengst van het geld enzovoort
 Dit zijn ongekende parameters met als gevolg dat men nooit tot mathematisch juiste berekeningen kan komen.
 IT beveelt nog steeds een rentevoet aan van 1%.
 Veel discussie gevoerd over de statische gegevens zoals de rentevoet van 1%, de levensduurverwachting (corona
pandemie?) enzovoort.
 Kapitalisatie is een goede methode maar wees u ervan bewust dat altijd gesteund wordt op gegevens die an sich
nooit zeker helemaal correct kunnen zijn
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – wijze van vergoeding
 Kapitalisatie
 Bij de toepassing van de Splitsingsmethode wordt een onderscheid gemaakt tussen de reeds
geleden schade en de toekomstige schade
 De reeds geleden schade wordt vergoed aan de waarde van de dag van de uitspraak met de vergoedende
interest
 De toekomstige schade wordt gekapitaliseerd waarop geen vergoedende interest kan worden toegerekend en
waarbij rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden (vermoedelijke levensduur, geslacht
enzovoort).
 De scharnierdatum die deze splitsing bepaalt, is de datum van het vonnis of de datum van de dading.
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – wijze van vergoeding

 Forfaitaire vergoeding
 Deze vergoeding is enkel van toepassing voor geringe tot gematigde ongeschiktheden
 De forfaitaire bedragen zijn niet verhoogd en deze bedragen zijn slechts een aanbeveling waarover de rechter moet
oordelen
 In tegenstelling tot de IT 2012 worden er geen percentage meer vooropgesteld (vanaf 15% ongeschiktheid moet
men kapitaliseren). Het wordt volledig overgelaten aan de beoordeling van de rechter!
 Sinds 2016 moeten de bedragen geïnterpreteerd worden per ongeschiktheid
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – wijze van vergoeding
 Het grootste discussiepunt in de rechtbank is op welke wijze we de schade voortvloeiend uit
blijvende ongeschiktheid moeten begroten?
 Vaste cassatierechtspraak
 De rechter mag bepalen de schade forfaitair te begroten wanneer er geen aanwijzingen zijn dat de toestand
van het slachtoffer bijzonder of abnormaal is. De rechter kan oordelen dat de schade niet de periodiciteit of
het constante karakter heeft die de kapitalisatie ervan rechtvaardigt. Indien hij de schade niet in concreto
kan bepalen, zal hij een forfaitair bedrag toekennen. (Cass. 11 september 2009; Cass. 24 september 2014)
 Cass. 25 april 2019: “Het bestreden vonnis dat erkent dat die schade blijvend is en uit zijn redenen die betrekking
hebben op het bestaan en de omvang van de schade maar niet op de raming ervan, afleidt dat de huishoudelijke schade
van de eiser, ook al is die blijvend, noch de bestendigheid, noch de periodiciteit vertoont die de kapitalisatie impliceert,
verantwoort niet naar recht zijn beslissing om die schade op forfaitaire wijze te vergoeding”. De politierechtbank
Oudenaarde 25 september 2020 e.a. volgende deze vaste cassatierechtspraak.
 De rechter voldoet aan de voorwaarden voor afwijzing van de kapitalisatiemethode als hij vaststelt dat er
geen evidente concrete begrotingsgrondslag aanwezig is, dat niet bewezen is dat de schade voor en na de
consolidatie van eenzelfde intensiteit blijft en voor altijd als een statisch gegeven moet worden beschouwd en
dat de verschillende elementen van de morele schade waaronder de pijn, de gederfde levensvreugde, het
bewustzijn van de vermindering van de fysieke kracht of geestelijke vermogens, de angst en onzekerheid over
de toekomstige ontwikkeling, alle aan dynamische factoren onderhevig zijn van een mogelijke verergering
van de pijn (vooral bij zware fysieke aandoeningen) maar meestal van gewenning en aanpassing. (Cass. 20
november 2012)
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – medische kosten na consolidatie






Het is vaste rechtspraak dat de kosten na consolidatie kunnen worden teruggevorderd voor zover deze kosten in causaal verband staan met
het ongeval. Consolidatiebetekent niet dat er geen medische verzorging meer nodig is, alleen dat, volgens de geneesheren, de blijvende
gevolgen van het ongeval vaststaan. (Politierechtbank Gent 23 maart 2016)
Rb. Brugge 3 mei 2007: “Medische kosten na consolidatie komen voor vergoeding in aanmerking op voorwaarde dat het oorzakelijk verband vaststaat.”
Wat is de maximumfactuur (= MAF)? Dankzij uw verzekering voor medische kosten betaalt het ziekenfonds een groot deel van de kosten
terug, doch kan het remgeld nog vrij hoog oplopen. De oplossing die hiervoor bestaat is de MAF. Met de MAF krijgt elk “gezin” de
garantie dat het niet meer dan het vastgelegde grensbedrag moet uitgeven voor zijn medische kosten. “Gezin” = alleenstaanden als
verscheidene mensen die normaal onder hetzelfde dak samenwonen. Het grensbedrag hangt af van uw inkomen. De MAF geeft de meest
kwetsbare personen een betere bescherming. Ook hangt het grensbedrag van de MAF af van de sociale categorie waartoe u behoort of van
uw gezinsinkomen. Zodra het remgeld voor bepaalde medische zorgen gedurende een kalenderkaar het grensbedrag bereikt, is er
gedurende de rest van het jaar een terugbetaling tegen 100%.
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – de hulpmiddelen
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – de hulpmiddelen

 Idem dito bij TO
 Slachtoffer moet het bewijs leveren van de hulp van derden (gezinshulp of professionele hulp)
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – BPO

 De pijn kan op basis van dezelfde bedragen als bij de tijdelijke ongeschiktheid worden berekend
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – BPO
Voorbeeld
 Er is een BPO van 10% vanaf 23.02.2021
 Het slachtoffer vordert een vergoeding op basis van de kapitalisatiemethode +
splitsingsmethode
 De geleden schade (vanaf consolidatiedatum tot heden zijnde 5 juli 2021): € 28,00/dag x 10%
BPO x 84 dagen = € 235,20
 De toekomstige schade: € 28,00/dag x 10% BPO x 365 dagen x 18,322 = € 18.725,08

 De coëfficient van 18,322 wordt berekend overeenkomstig de tafel Schryvers
2020. Deze is berekend op basis van volgende gegevens: zekere rente, duur =
mediaanlevensduur, maandelijks, vrouw en 1% rente.
 Het slachtoffer heeft recht op een vergoeding van € 18.960,28 voor de periode van
BPO
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – BPO
Wees u zich ervan bewust dat dit forfaitair op een lagere vergoeding zou komen…
 Er is een BPO van 10% vanaf 23.02.2021, leeftijd 40 jaae
 Een forfaitaire vergoeding zou zijn:
 10 x € 840,00 = € 8,400,00

 Het slachtoffer zou recht op een lagere vergoeding van € 8,400,00 voor de periode
van BPO

56

28

INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – BPO

https://www.tafelsschryvers.be/tables
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – BPO
De tafels van Schryvers
worden gebruikt om de
coëfficiënt te bepalen
Hier vind u de tabellen
per jaar alsook de
sterftetafels terug

https://www.tafelsschryvers.be/tables
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U kunt verschillende
Rekenbladen vinden aan de hand
waarvan u een vergoeding via de
kapitalisatiemethode kunt berekenen

https://www.tafelsschryvers.be/tables
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – BPO
 De rechter houdt bij het toekennen van een vergoeding wegens specifieke schade
rekening met de leeftijd op het moment van het schadeverwekkende feit, het feit of
het slachtoffer een levenspartner heeft, de gezinssamenstelling van het slachtofffer
enzovoort. (Rb. Antwerpen 15 maart 2019; Rb. Kortrijk 1 april 2019)
 Seksuele schade wordt slechts uitzonderlijk toegekend wanneer het slachtoffer fysiek
gehinderd wordt ten gevolge van het ongeval. (Politierechtbank Antwerpen 25 juni
2019)
 Indien de lichamelijke beperkingen dermate erg zijn en het vaststaat dat deze hun
weerslag zullen hebben op de seksuele beleving en dit ook werd bevestigd in
bijvoorbeeld een MME kan een afzonderlijke vergoeding worden gevorderd voor de
blijvende seksuele schade (Politierechtbank Gent 9 januari 2020)
 De rechtbank meent dat het beperken van intieme contacten tot hoofdzakelijk kussen
knuffelen op zich reeds getuigt van een krenking van de mogelijkheid tot seksuele
beleving. (Politierechtbank Gent 16 november 2020)
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – BHO
Voorbeeld
 Er is een BHO van 3% vanaf 20.08.2021. Het slachtoffer is een man geboren
op 15 november 1974. Op dat ogenblik heeft het slachtoffer de leeftijd van 46
jaar.
 3 x € 750 = € 2.250
 Het slachtoffer heeft recht op een vergoeding per punt (3 x € 750) van € 2.250
voor de periode van BHO
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – BHO
 Hof van beroep Antwerpen 23 januari 2019: sportongeval van een man die werkt als sociaal
assistent bij het OCMW. De rechtbank oordeelt dat “M geen gegevens reikt die toelaten te besluiten dat
de huishoudelijke teken in het gezin met één kind ten laste in gelijke mate worden verdeeld. Een verdeling van
35/65 is dan ook redelijk.” Het is vaste rechtspraak dat een slachtoffer het bewijs dient te leveren van
de volgens hem/haar werkelijke bijdrage die hij/zij levert in het huishouden.
 Rechtbank van eerste aanleg Kortrijk 25 januari 2019: het slachtoffer is een jonge man, ongehuwd
en 26 jaar ten tijde van het ongeval. De rechtbank oordeelt dat “T als inwonende volwassene bij zijn
moeder zal toch een aantal huishoudelijke taken moeten verrichten en mee dienen in te staan voor zijn eigen
onderhoud in het huishouden. Ten gevolge van de opgelopen verwondingen was er wel degelijk een aantasting
van de economische waarde in het huishouden. Het aandeel van T in het huishouden bedraagt 35% en de
gevorderde forfaitaire vergoeding toe.”
 Politierechtbank Namen 14 december 2010: “De huishoudelijke schade en de hulp van derden zijn van
verschillende aard. De eerste heeft betrekking op de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om huishoudelijke
taken te vervullen en komt meestal tot uiting in het moeilijker kunnen uitvoeren van die taken. De schade die
voortvloeit uit de noodzaak om een beroep te doen op de hulp van een derde, heeft betrekking op de schade ten
gevolge van het feit dat het slachtoffer verplicht wordt om een beroep te doen op de hulp van een derde voor de
uitvoering van verzorgende taken (baden, maaltijden, persoonlijke hygiëne,…), verplaatsingen of meer algemeen
activiteiten die het slachtoffer voor het ongeval alleen vervulde. Het gaat bijgevolg om twee schades van
verschillende aard. Het behoort nu tot de vaste rechtspraak dat de schade geleden door een slachtoffer dat
verplicht was om een beroep te doen op de hulp van een derde, die al dan niet wordt bezoldigd (bijvoorbeeld zijn
ouders), wel degelijk een materiële schade vormt die eigen is aan het slachtoffer.”
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INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – BEO

67

INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – BEO
 Het Hof van Cassatie stelt dat een slachtoffer dat een brugpensioen geniet, nog steeds
zijn/haar economische waarde behoudt en wel degelijk schade lijdt door zijn/haar
arbeidsongeschiktheid. Het slachtoffer dient uiteraard wel het bewijs te leveren. (Cassatie 16
oktober 2013)
 Rb. Mechelen 29 april 2019 kent een vergoeding toe wegens de aantasting van het
arbeidsvermogen van het slachtoffer (economische waarde op de arbeidsmarkt), meer bepaald
zijn concurrentievermogen tegenover valide mededingers indien hij een nieuwe tewerkstelling
zou moeten zoeken want hij zal waarschijnlijk zijn huidig werk niet kunnen behouden gelet op
zijn toestand na het ongeval (beenhouwer grootwarenhuis – breuk borstbeen, ribbreuken
enzovoort is onherroepelijk). De vergoeding wordt berekend op basis van zijn netto
maandinkomen.
 Postlucratieve schade: het slachtoffer dient het bewijs te leveren dat hij/zij nog zou hebben
gewerkt na zijn/haar pensioensleeftijd en dat hieruit een inkomen zou gehaald hebben van €
500/jaar. (Rb. Oudenaarde 18 september 2020)
68

34

INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – BEO

69

INDICATIEVE TABEL 2020: Blijvende
schade – BEO
 Politierechtbank Brugge 9 april 2019: dodelijk ongeval van een vader van een minderjarige dochter. De dochter vordert een
vergoeding voor de geleden morele schade door het verlies van haar vader en voor de geleden materiële schade door het verlies van
bijdrage in haar levensonderhoud. Het is vaste rechtspraak dat nabestaanden het bewijs van de schade moeten leveren.
 De rechtbank stelt dat “uit de stukken blijkt voldoende dat D en wijlen haar vader nooit een dag hebben samengewoond, doch neemt dit
niet weg dat er op 6 juni 2007 door de jeugdrechtbank van Doornik een vonnis werd uitgesproken waaruit blijkt dat de dochter haar
domicilie zou behouden bij haar moeder, maar één week op twee bij haar vader zou verblijven. Ze zou ook de helft van de schoolvakanties bij
haar vader verblijven. Verder is in dat vonnis voorzien dat de vader maandelijks een onderhoudsbijdrage van 70 euro zou betalen. De moeder
zou verder de kinderbijslag ontvangen, maar de helft daarvan afstaan aan de vader. Hoewel vader en dochter nooit hebben samengewoond,
was er dus in elk geval wel een vonnis dat minstens “theoretisch” hun band regelde en voorzag dat ze mekaar regelmatig zouden zien en dat
hij voor haar een bijdrage zou betalen.”
 Morele schade: “er kan voor waar worden aangenomen dat de dochter door het overlijden van haar vader, die zij minstens kende, een moreel
leed lijdt, al was het maar doordat zij geen contact meer met hem kan hebben en ook in de toekomst niet zal kunnen hebben”
 Materiële schade: “Bij gebreke van meer concrete en bewijskrachtige gegevens en bij gebreke van realistische mogelijkheid om zoveel jaren na
het overlijden van de heer C concrete en bewijskrachtige gegevens te verzamelen over de vraag hoe de concrete toestand was en hoe hij zou
geëvolueerd zijn als hij was blijven leven, moet de schade in billijkheid begroot worden.”
 Politierechtbank Antwerpen 27 juni 2019: een gehuwde man met kinderen wordt zeer ernstig gekwetst: spraak- , gezichts- en
geheugenstoornissen en gedragscontroleproblemen. Sindsdien is hij ook rolstoelafhankelijk. Hij is niet meer in staat zijn goederen te
beheren en zal nooit meer bij zijn gezin kunnen wonen. Hij woont in een woonzorgcentrum. Echtgenote en kinderen leveren het
bewijs dat zij met de echtgenoot/vader jarenlang een gezin hebben gevormd. De rechtbank oordeelt dat “in die omstandigheden kan
niet ernstig worden betwist dat A morele schade heeft geleden door het aanzien van haar partner, vader van haar kinderen, waarvan de dagelijkse en
langdurige toestand gekenmerkt wordt door een uitzonderlijke psychische, fysieke en mentale aftakeling.(…) ter zake geen enkele reden om te
twijfelen aan de hechte genegenheidsbanden tussen de vader en zijn kinderen, en beschouwd dit – behoudens tegenbewijs – als een vaststaan
gegeven. Het feit dat D vanuit Revarta (revalidatiecentrum) verschillende keren op proef naar huis is gegaan en de uitgesproken bereidwilligheid van
mevrouw A om – voor zover praktisch haalbaar – haar echtgenoot thuis op te vangen, naar de mening van de rechtbank, te overvloede de hechte
band van de gezinsleden aantonen.”
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– begrafeniskosten
 Diegene die de begrafeniskosten betaalt ongeacht of de factuur al dan niet op zijn naam
staat, kan die kosten recupereren bij de vereffening en verdeling van de nalatenschap.
Het slachtoffer zou langer hebben geleefd dan haar echtgenoot en dus had de echtgenoot
normaliter de begrafeniskosten niet moeten betalen. Indien de waarschijnlijke
levensduur van diegene die deze kosten betaald heeft (echtgenoot) korter is dan deze van
het slachtoffer, de echtgenoot normalerwijze deze kosten niet zou hebben moeten maken
in welk geval hij recht heeft op integrale vergoeding. In het ander geval dient een
verdiscontering te worden toegepast. (Politierechtbank Turnhout 12 februari 2019;
Politierechtbank Gent 7 december 2020; Pol. Hasselt 22 maart 2019; Rb. Leuven 6 maart
2019)
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 Voorbeelden:
 Het slachtoffer geeft aan hevige pijnen te lijden door overdruk in de hersenen alvorens
in een comateuze toestand te belanden
 Na verhoor blijkt dat de ernst van het ongeval is doorgedrongen bij het slachtoffer en hij
goed bewust was van de afloop
 Wanneer het slachtoffer in een kunstmatige coma werd gebracht en voor het overlijden
niet meer bij bewustzijn was, leidt niet tot de vordering ex haerede
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– schade van de naastbestaande
MORELE SCHADE bij het verlies van een nabestaande:
 Dit is een zeer delicate beoordeling. Hierover is veel discussie in de rechtbank. Het wegvallen van iemands leven
is niet te vergoeden/te begroten. Sommige landen vinden het onkies om een bedrag te plakken op het
overlijden/wegvallen van iemand zodat een symbolische vergoeding van 1 euro wordt toegekend (geen
vergoeding). In België heeft men ervoor gekozen dat 1 euro te weinig is en toch een forfaitair bedrag wordt
toegekend.
 De forfaitaire bedragen zijn opgenomen op basis van de graad van affectie. Indien een affectieve band kan
worden aangetoond, heeft men eveneens recht op een vergoeding (ook al staat men niet opgesomd in de IT)
 In RP bestaat de neiging dat de bedragen worden beschouwd als minima en worden aangepast in functie van de
specifieke omstandigheden.
 Let op: de vergoeding wordt toegekend om te trachten slachtoffers te herstellen in hun leed. Deze vergoeding is
een erkenning van het leed en geen vergelding. Een vergelding krijgt men door een veroordeling van de dader
ingevolge een vordering van het OM.
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INDICATIEVE TABEL 2020: Het overlijden
– schade van de naastbestaande
 Rechtbank Gent 8 januari 2019: “een vorm van tarifering dringt zich derhalve op om ervoor te
zorgen dat personen in een gelijkaardige situatie op dezelfde manier erkenning krijgen van hun leed.
De tarieven voorgesteld door de indicatieve tabel zijn niet bindend en mogen/moeten/kunnen niet
blindelings als vast uitgangspunt worden toegepast. Er dient rekening te worden gehouden met
specifieke en bijzondere omstandigheden, indien deze worden bewezen”
 De rechtbank meent dat het louter feit van verwantschap geen vermoeden oplevert van een
affectieve band tussen twee personen. De nabestaanden die menen recht te hebben op
dergelijke vergoeding dienen het bestaan van de schade en de omvang ervan te bewijzen.
(Politierechtbank Gent 5 november 2020)
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INDICATIEVE TABEL 2020: Het overlijden
– schade van de naastbestaande
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INDICATIEVE TABEL 2020: Het overlijden
– schade van de naastbestaande
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INDICATIEVE TABEL 2020: Het overlijden
– schade van de naastbestaande
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INDICATIEVE TABEL 2020: Het overlijden
– schade van de naastbestaande
 Voorbeeld
 Politierechtbank Beringen 3 september 2020
 M. SOMMERIJNS, Lichamelijke schade. Repertorium
van rechtspraak 2019-2020-2021, Mortsel, Intersentia,
2021
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INDICATIEVE TABEL 2020: Schade aan
voorwerpen en kosten

86

43

INDICATIEVE TABEL 2020: Schade aan
voorwerpen en kosten – Voetuigschade
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INDICATIEVE TABEL 2020: Schade aan
voorwerpen en kosten – Voetuigschade
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INDICATIEVE TABEL 2020: Schade aan
voorwerpen en kosten – Voetuigschade
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INDICATIEVE TABEL 2020: Schade aan
voorwerpen en kosten – Voetuigschade
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INDICATIEVE TABEL 2020: Schade aan voorwerpen en
kosten – Verplaatsings- en administratiekosten

 Administratieve kosten
 Vork van € 50,00 tot € 150,00

 Verplaatsingskosten
 Auto: € 0,35/km
 Andere voertuigen: € 0,24/km
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INDICATIEVE TABEL 2020: Schade aan
voorwerpen en kosten – Kledijschade
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INDICATIEVE TABEL 2020: Interest en
provisie
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INDICATIEVE TABEL 2020: Interest en
provisie
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INDICATIEVE TABEL 2020: geraadpleegde
werken
• Geraadpleegde werken
• M. SOMMERIJNS, Lichamelijke schade. Repertorium van rechtspraak 2018-2019-2020,
Mortsel, Intersentia, 2020
• M. SOMMERIJNS, Lichamelijke schade. Repertorium van rechtspraak 2019-2020-2021,
Mortsel, Intersentia, 2021
• X., Indicatieve Tabel 2020, T. Pol. 2021, afl. 2, 59 – 104.
• X., Indicatieve Tabel 2016, T. Pol. 2017, nr. 1, 7-34.
• B. WEYTS, De Indicatieve Tabel 2016: kansen en kritiek, Mortsel, Intersentia, 2018
• W. PEETERS, Praktische toelichting bij de Indicatieve Tabel 2016, Brugge, die Keure, 2017
• X, “Indicatieve tabel 2016”, VAV 2017, nr. 4, 3-17
• L. BREWAEYS en O. DIERCKX DE CASTERLE, “Toelichting bij de indicatieve
tabel 2016”, VAV 2017, nr. 4, 17-25
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