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Internal

In welke omstandigheden heb je je 
letsel opgelopen ? 
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https://wheeldecide.com/e.php?c1=priv%C3%A9+leven&c2=arbeidson
geval+werknemer+%2Fambtenaar&c3=aansprakelijke+derde&c4=no+fa
ult+aansprakelijkheid&c5=rechtbank&c6=rechter&c7=belgisch+recht+%
3F+&c8=ernstig+genoeg+voor+moza+%3F+&c9=maatschappelijke%2Fp
olitieke+aandacht&c10=arbeidsongeval+zelfstandige&t=letselschade+%
3F+hopelijk+heb+je+wat+geluk+bij+je+ongeluk&time=5&width=750&re
move=1

https://wheeldecide.com/e.php?c1=priv%C3%A9+leven&c2=arbeidsongeval+werknemer+%2Fambtenaar&c3=aansprakelijke+derde&c4=no+fault+aansprakelijkheid&c5=rechtbank&c6=rechter&c7=belgisch+recht+%3F+&c8=ernstig+genoeg+voor+moza+%3F+&c9=maatschappelijke%2Fpolitieke+aandacht&c10=arbeidsongeval+zelfstandige&t=letselschade+%3F+hopelijk+heb+je+wat+geluk+bij+je+ongeluk&time=5&width=750&remove=1


Internal

Slachtoffer van een terroristische 
aanslag ? Hopelijk word je vergoed 
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https://wheeldecide.com/e.php?c1=op+straat+%3F+&c2=in+gebouw+t
oegankelijk+voor+het+publiek+%3F+&c3=Omvergereden+door+een+vr
achtwagen+%3F+&c4=gebouw+met+bom&c5=gebouw+met+geweer&c
6=op+straat+met+mes&c7=in+een+winkel+kleiner+dan+100+m2&t=let
sel+bij+terroristische+aanslag+%3F+Hopelijk+heb+je+wat+geluk+bij+je+
ongeluk&time=5&width=750&remove=1

https://wheeldecide.com/e.php?c1=op+straat+%3F+&c2=in+gebouw+toegankelijk+voor+het+publiek+%3F+&c3=Omvergereden+door+een+vrachtwagen+%3F+&c4=gebouw+met+bom&c5=gebouw+met+geweer&c6=op+straat+met+mes&c7=in+een+winkel+kleiner+dan+100+m2&t=letsel+bij+terroristische+aanslag+%3F+Hopelijk+heb+je+wat+geluk+bij+je+ongeluk&time=5&width=750&remove=1


Internal

De indicatieve tabel : zeer nuttig !!
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1. 

Geeft benchmark aan de begroting 
letselschade in concreto in gemeen recht

Stimuleert mogelijk succes van de 
minnelijke regelingen 

Zorgt voor matige uniformiteit tussen 
gerechtelijke districten en rechtbanken

Geeft meer vertrouwen aan slachtoffers 
(referentie)

Blijft specialistenwerk



Internal

Afhankelijkheden slachtoffer invloed 
op omvang en snelheid regeling 
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2.

• Kennis en inzet van zijn belangenbehartiger (algemeen, medisch en 
juridisch) en die van zijn TGP

• Het toepasselijk recht (IPR) (geen europese benchmark/ quid 4de ERL 
Belgisch Recht wordt toegepast door buitenlandse rechtbank)

• De bevoegde rechtbank (cfr. burgerlijke procedure ipv burgerlijke 
partijstelling) 

• De betrokken rechter

• De maatschappelijke aandacht (cfr. terrorisme en druk op morele 
schade)

• Houding van gesubrogeerde partijen (bv. VAPH)

• Evolutie indicatieve tabel



Internal

Afhankelijkheid van 
omstandigheden : 
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3. 

ThuisongevalThuisongeval

•Werknemer / ambtenaar / zelfstandige

ArbeidsongevalArbeidsongeval

Ongeval of ziekteOngeval of ziekte

FoutaansprakelijkheidFoutaansprakelijkheid

•Productaansprakelijkheid / Zwakke weggebruiker / objectieve aansprakelijkheid brand en 
ontploffing / …

•Neiging tot nieuwe foutloze : FMO, dieren, terrorisme, gevaarlijke activiteiten,  …

No fault aansprakelijkheid No fault aansprakelijkheid 



Internal

verschillende vergoedingsstelsels / 
grote verschillen in schadevergoeding
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4.

• economische en niet – economische componenten

Ongeval veroorzaakt met 
aansprakelijkheid 

leidt tot volledige vergoeding

•economische en niet-economische componenten

→ Dronken voetganger legt zich ‘s nachts op de weg en wordt aangereden : 
volledige vergoeding !??

Objectieve aansprakelijkheid 
(motorrijtuigen)

leidt tot volledige vergoeding

•Geografisch : in gebouw, op straat

•Aard : frituur > 50 m2, winkel 100 m2

•Oorzaak / middel : brand ontploffing, instorting, vuurwapen

•Limiet 25mio, suppletief mutualiteiten en AO 

Objectieve aansprakelijkheid 
(brand, vuur en ontploffing)
leidt tot volledige vergoeding



Internal

verschillende vergoedingsstelsels / 
grote verschillen in schadevergoeding
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5.

•Enkel de economische en dus telbare componenten

•Ongeval veroorzaakt door werkmakker <-> ongeval veroorzaakt door 
werkmakker uitzendbureau 

•Loonplafond / Riziv tarief / gelimiteerde hulp van derden

Arbeids(weg)ongeval 

•leidt tot een volledige vergoeding, met of zonder aansprakelijkheid, mits 
overschrijding drempel ‘ernstig’

Fonds Medische 
ongevallen 

•sociale zekerheid of eigen verzekeringPrivé-ongeval



Internal

Special case : terrorisme
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6.



Internal

De schadeposten indicatieve tabel bij regeling
o.b.v. Gemeen Recht

7.

Niet-economische/financiële Economische / financiële

Morele schadevergoeding  
(TPO/BPO)

Onkosten (stoffelijke schade –
medische kosten)

Pretium doloris Inkomens- en pensioenverlies

Genoegenschade Hulp van derden

Esthetische schade Huishoudelijke hulp

Pretium voluptatis ….
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Er tussenin of gemengd

Meerinspanningen

Verlies schooljaar



Internal

De schadeposten bij regeling o.b.v. AO8. 

Niet-economische/financiële Economische / financiële

Morele schadevergoeding  
(TPO/BPO)

Onkosten (stoffelijke schade –
medische kosten)

Pretium doloris Inkomens°- en pensioenverlies 
° loonplafond

Genoegenschade Hulp van derden °
°geplafonneerd

Esthetische schade Huishoudelijke hulp

Pretium voluptatis ….
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Er tussenin of gemengd

Meerinspanningen -> 
rendementsvergoeding aan WG 
tijdens TO periode

Verlies schooljaar



Internal

vertaald naar centen9.
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Simulatie : arbeider 20 j, inkomen netto 24.000 eur p/j, 
100%BPO/BEO/BHO HVD 24/24 



Internal

Vertaald naar centen9.
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GR AO Privé Fonds geweld 

BPO 475.000 0 0 +Max 125.000

BHO 120.000 0 0

BEO 1.020.000 
netto met 

vbh pensioen 

1.300.000 
netto
+ afgetopt bij hogere 
lonen
+ 500.000 pensioen 

60% bruto – RSZ 1ste

jaar 2de jaar 
schommelt cfr
gezinssituatie
19.510 x45 = 875.000  
belastbaar

Idem privé

Med
kosten

Integraal RIZIV tarief, 
geen suppl.

MAF Idem privé

Pretium
Voluptatis

30.000 0

HvD 3.600.000 1.300.000
Basis is 12 x 
gewaarborgd 
gemiddeld min. 
Maandinkomen dus 
afgetopt bij hogere 
lonen

22 p/d mut=
514.000 EUR
Fac PAB VAPH

Idem privé



Internal

Conclusie uit cijfermateriaal9.
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• De vergoeding in GR is 150% tov vergoeding in AO.

• De vergoeding in GR is 350% tov de vergoeding bij Privé Ongeval.

• De morele en aanverwante niet-economische schadeposten   
vertegenwoordigen 12 tot 40% van de vergoedingen in(objectieve) 
aansprakelijkheidsdossiers.

• Slachtoffers van een privé-ongeval ondervinden vaak financiële 
problemen om hun kosten af te dekken.

• Slachtoffers van Arbeidsongeval worden vergoed voor hun kosten 
en gecompenseerd voor hun financiële verliezen (inkomen), maar 
beperkt bij hogere inkomens wegens loonplafond.

• Slachtoffers objectieve aansprakelijkheid worden integraal vergoed ; 
welstand/spaarvermogen verhogen ten gevolge van de morele en 
aanverwante niet-economische schadeposten. 



Internal

Conclusie : gelijkaardige letsels leiden tot andere
vergoedingen, afhankelijk van het 
vergoedingsstelsel
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maatschappelijke vraagstelling : 

• Is het nodig om bij foutloze aansprakelijkheid de niet-economische 
componenten even zwaar te laten doorwegen als in 
aansprakelijkheidsdossiers ?

→ uitnodiging  tot fraude ? / discriminatie met  slachtoffers van 

privé-ongevallen ziekte ? 

• Weegt de vergoeding voor de niet-economische componenten (zoals 
morele schade) niet te zwaar door in  objectieve 
aansprakelijkheidsdossiers ?

→ bemoeilijking arbeidsreïntegratie ?



Internal

En er blijven vergoedingsstelsels bij komen….1.
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• Vergoeding voor slachtoffers van 
terreurdaden wordt herbekeken maar de 
discussies hierrond zijn oeverloos….Welke 
compensatie is genoeg/eerlijk ???? 

maatschappelijke vraagstelling :

Is het een optie om bij foutloze 
aansprakelijkheden alle economische schade te 
begroten maar niets meer ?

-uitgaven, medische kosten volledig

-inkomensverlies en hulp van derden volledig       
MAAR geplafonneerd conform AO 

▪ Garantie : ieder slachtoffer van een 
schadegeval objectieve aansprakelijkheid is 
gelijk behandeld! 



Wat denkt u 
hierover ?
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