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In het overgrote  
deel van Europa zijn 
juristen er al mee  
bekend: vergoeding 

De hoogte varieert.  
In Griekenland worden 
bedragen toegekend 
tot € 380.000,- in 
Frankrijk kan een  
ouder tussen de  
€ 20.000,- à € 30.000,- 
vergoed krijgen.1 

vergoeding van affectieschade aan 

naasten. In beginsel heeft alleen de 

direct getroffene een aanspraak. De 

wet maakt twee uitzonderingen voor 

Wetboek in 1992 is bewust gekozen 

voor dit gesloten stelsel en is er van 

afgezien om affectieschade aan naasten 

voor vergoeding in aanmerking te laten 

komen. Als argumenten voor die keus 

werden toen onder andere genoemd 

dat commercialisering van verdriet moet 

-

komen.2 Een eerder wetsvoorstel voor 

vergoeding van affectieschade is om 

Vanaf 1 januari 2019 gaat dit veran-

6:107 en 6:108 BW. Op 10 april 2018 is 

de Wet Affectieschade3 unaniem door 

de Eerste Kamer aangenomen.4 Naasten 

van een gekwetste of naasten van een 

-

ding van affectieschade. De bedragen 

variëren tussen de € 12.500,- en  

€ 20.000,-. 

De vergoeding van affectieschade zal 

beantwoord.5 Daarnaast kunnen de 

het Centrum voor Verzekeringsstatistiek 

van het Verbond van Verzekeraars is 

de verwachting dat de schadelast door 

deze wet voor verzekeraars met 3% zal 

-

heidsverzekeraars zelfs met circa 15%.6  

Een duik in het waarom, wat, waarop en 

Waarom deze nieuwe wet?

“De ratio van het voorstel 
is gelegen in de wense-
lijkheid van juridische en 
maatschappelijke erken-
ning van het feit dat ern-
stig en blijvend letsel niet 
alleen een zeer ingrijpend 
verlies voor de verwonde 
zelf betekent, maar, gelet 
op de nauwe persoonlij-
ke betrekkingen die zijn 
directe naasten met hem 
onderhouden, ook voor 
die naasten, aan wie door 
de toekenning van een 

-
schade tevens genoeg-
doening wordt verschaft.”7  

De vergoeding van de affectieschade 

geen compensatie kan bieden voor het 

verdriet van de naaste. Uit het in 2008 

 

zoek kwam naar voren dat naasten 

erkenning en genoegdoening putten uit 

de vergoeding van affectieschade en 

verdriet.8  

een vooruitblik 

door Annerie Joxhorst  
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Wat verandert deze wet?

Strafrecht en Strafvordering en de Wet 

Per 1 januari 2019 bieden artikel 6:107 en 

6:108 BW de grondslag voor een vaste 

kring van personen om aanspraak te 

vast te stellen bedrag voor een nadeel 

dat niet in vermogensschade bestaat. 

een gekwetste9 10 en 

een derde. Daarnaast moet een nauwe 

overledene en de naaste. 

Oftewel er moet worden voldaan aan 

drie vereisten om voor vergoeding van 

affectieschade in aanmerking te komen: 

-

Onderstaand wordt ervan uitgegaan 

reeds is genomen en wordt ingegaan op 

de laatste twee vereisten. 

Vergoeding van affectieschade is pas 

aan de orde als sprake is van ernstig en 
11 12 

De wetgever heeft er expliciet voor 

de gekwetste recht op vergoeding van 

affectieschade te geven. Dit omdat het 

-

veroorzakende gebeurtenis worden 

geconfronteerd.13 

Volgens de wetgever spreekt voor zich 

dat niet iedere verwonding recht behoort 

te geven op vergoeding van affectie-

schade. Maar wanneer is voldaan aan 

van Toelichting omschreven als letsel 

-

deren, althans in die mate dat het letsel 

niet meer als ernstig is aan te merken.14  

maar ook om psychisch letsel. 

geven, wordt expliciet vermeld dat het 

moet gaan om medisch objectiveerbaar 

van letsel. 

-

steld aan de hand van de AMA-guides.15  

doorslaggevend. Een factor die ook mee 

zal wegen is hoeveel invloed het letsel 

heeft op het leven van de gekwetste en 

de naaste. 

Minder ernstig letsel dat volgens de 

met de andere gevolgen van het letsel 

alsnog een zodanig verlies of ernstige 

slachtoffer en diens naasten meebren-

-

-

den worden onder meer een ernstige 

karakter- en gedragsverandering of het 

algeheel verlies van het vermogen tot 

spreken genoemd.16

Uit de strekking van de bewoordingen 

kunnen worden afgeleid dat over het 

letsel van de gekwetste de doorslag zal 

geven.

-

drukt in een percentage invaliditeit. Een 

dan ook niet te geven. Wel moet het ook 

hier gaan om medisch objectiveerbaar 

weegt zwaar wat de invloed daarvan is 

op het leven van de gekwetste en dienst 

naasten. Wanneer aan deze maatstaf is 

voldaan, is vooralsnog lastig te con-

cretiseren. Voorbeelden worden in de 

Memorie van Toelichting niet gegeven. 

De Nadere Memorie van Antwoord geeft 

wel een aanknopingspunt: 

“(mentaal) letsel dat ertoe 
leidt dat iemand onmoge-
lijk nog voor zichzelf kan 
zorgen valt eveneens on-

en blijvend letsel’, ook als 
sprake zou zijn van een 
functiestoornis van min-
der dan 70%.”17  

Opvallend is nog dat de wetgever 
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invloed daarvan op het leven van de 

gekwetste “van zwaarwegend belang” 

acht.18 Of de wetgever hier bewust 

-

ieder een ander effect kan hebben. 

levenssfeer als factor zwaarder weegt, 

Het is aan de naaste die een beroep 

doet op vergoeding van de affectie-

schade om aan te tonen dat sprake is 

sommige gevallen van meet af aan dui-

-

dige moeten worden vastgesteld.

Volgens de wetgever zou overigens in 

voldaan, behoudens enkele grensge-

rooskleurig beeld van de wetgever is. 

-

dige moet worden geraadpleegd om te 

beoordelen of sprake is van ernstig en 

deskundigenonderzoek ten behoeve van 

de gekwetste reeds expliciet de ernst 

nemen. 

(III) Kring van gerechtigden

-

bepalen de kring van personen die recht 

hebben op vergoeding van affectiescha-

de. Deze kring mocht volgens de wetge-

ver niet te ruim worden genomen. Er is 

gekozen voor een beperking tot perso-

nen die geacht worden een zeer nauwe 

band met het slachtoffer te hebben.19 De 

gedachte hierachter is dat de zeer nau-

we band tussen naasten en de gekwets-

te/overledene niet slechts meebrengt dat 

De wet noemt de volgende vorderings-

gerechtigden.

a. de ten tijde van de  
gebeurtenis niet van  
tafel en bed gescheiden 
echtgenoot of geregis-
treerde partner van de 
gekwetste/overledene;

Het is helder waar deze categorie op 

ziet. Vereist is een relatie tussen het 

slachtoffer en de naaste die is geforma-

-

treerd partnerschap.

b. de levensgezel van de 
gekwetste/overledene, 
die ten tijde van de 
gebeurtenis duurzaam 
met deze een gemeen-
schappelijke huishou-
ding voert;

Het gaat hier om “alle andere gevallen” 

waarin het slachtoffer en de naaste 
20 De Dikke van Dale geeft 

-

leven deelt en samenwoont’. Dit laatste 

komt tot uitdrukking in de bepaling door 

van de schadeveroorzakende gebeurte-

huishouding werd gevoerd.21 

Voor de duurzaamheid van de ge-

de wetgever bewust afgezien van het 

te geven, merkt de wetgever op dat het 

gaat om een relatie met een zodanig 

duurzaam karakter dat kan worden 

gezegd dat het letsel van de gekwetste 

-

te een ernstig verlies betekent.22 Veel 

-

woont met de gekwetste/overledene, 

als voor iemand die al tien jaar samen-

woont. Dit zou een punt van discussie 

kunnen worden, waarin een strikte uitleg 

rol kan spelen. Met andere woorden: 

heeft het letsel van de gekwetste/overle-

c. degene die ten tijde van 
de gebeurtenis ouder 
van de gekwetste/over-
ledene is;

d. degene die ten tijde van 
de gebeurtenis het kind 
van de gekwetste/over-
ledene is;

geen problemen opleveren. De wetgever 

vond het ook niet nodig om aanvullende 

eisen te stellen, omdat het bestaan van 

een zeer nauwe band tussen ouder en 

kind voor de hand ligt.23 Gelet op de 

bewoordingen van deze twee bepalin-

tussen ouders en kinderen bestaat. Dat 

is immers niet als vereiste gesteld.24  

e. degene die ten tijde 
van de gebeurtenis 
duurzaam in gezinsver-
band de zorg voor de 
gekwetste/overledene 
heeft;

f. degene voor wie de ge-
kwetste/overledene ten 
tijde van de gebeurtenis 
duurzaam in gezinsver-
band de zorg heeft;

Onder e. en f. worden door de wetgever 

als voorbeelden genoemd pleegouders 

de zorg voor een kleinkind duurzaam 

plaatsvindt door een grootouder. Deze 

genoemd onder a. tot en met d. 

Het moet gaan om een zorgrelatie in een 

gezinsverband met een duurzaam ka-

rakter. Of sprake is van een zorgrelatie 

zal moeten worden vastgesteld aan de 
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-

de Memorie van Toelichting onder meer 

naar artikel 1:247 lid 2 BW.25   

Dit artikel bepaalt:

 “Onder verzorging en 
opvoeding worden mede 
verstaan de zorg en de 
verantwoordelijkheid voor 
het geestelijk en lichame-
lijk welzijn en de veiligheid 
van het kind alsmede  
het bevorderen van de 
ontwikkeling van zijn  
persoonlijkheid (…).”

Wederom is er bewust van afgezien om 

aan de duurzaamheid van de zorgrelatie 

g. een ander persoon die 
in zodanige nauwe per-
soonlijke relatie tot de 
gekwetste/overledene 
staat, dat uit de eisen 
van de redelijkheid en 
billijkheid voortvloeit 
dat hij voor de toepas-
sing van lid 1 onder b 
(art. 6:107 BW) respectie-
velijk lid 3 (art. 6:108 BW) 
als naaste wordt aan-
gemerkt.

van gerechtigden opgenomen die 

een recht hebben op vergoeding van 

affectieschade. Echter, deze kring is niet 

kring’ behoort kan een beroep doen op 

onderdeel g. van artikel 6:107 lid 2 BW 

Onderdeel g. betreft een hardheidsclau-

recht op vergoeding van affectieschade 

de gebeurtenis een zodanige nauwe 

als naasten worden gezien. Met deze 

bepaling wordt beoogd in zeer spreken-

de gevallen toch ruimte te bieden voor 

een vergoeding van affectieschade.

De wetgever geeft de volgende maatstaf: 

“Voor het aannemen van 
een nauwe persoonlij-
ke betrekking dient een 

te worden aangetoond. 
Niet de formele maar de 
feitelijke verhouding is 
beslissend. De omstan-
digheden van het geval 
zijn bepalend.”26

duur van de relatie. Hoewel het gaat om 

-

heid van de relatie in de toekomst en de 

invloed die de gebeurtenis daarop heeft 

relevant. Ook hier kan de vraag worden 

-

leven opnieuw moet inrichten. Volgens 

de wetgever leidt alleen een toekomst-

ommezwaai in het leven van de naaste 

Als voorbeeld worden broers en zussen 

genoemd die langdurig samenwonen en 

langdurige, hechte LAT-relatie.27  

Een ander voorbeeld zouden de inwo-

nende jonge broertjes en/of zusjes van 

een gekwetst of overleden minderjarig 

betekenen. 

terecht – dat dit onderdeel in de prak-

de hoofdregel van artikel 150 Rv is het 

aan degene die een beroep doet op 

betrekking’ heeft met de gekwetste of 

overleden persoon. Aangezien het gaat 

rechtvaardigen dat deze persoon ook 

als naaste wordt aangemerkt, moet 

een enkele verklaring van de gekwetste 

-

rikelen zouden alsnog kunnen leiden tot 

toekenning van affectieschade eerder 

is stukgelopen. Echter, deze discussies 

affectieschade. 

Uitzonderingen op de regel

Stel een echtgenoot maakt aanspraak 

op affectieschade wegens ernstig en 

deze echtgenoot is reeds vóór het onge-

val met de noorderzon vertrokken. Is er 

dan alsnog een recht op vergoeding van 

een voorbeeld waarin een vergoeding 

van affectieschade naar maatstaven 

-
28 Met een 

beroep op artikel 6:2 lid 2 BW kan een 

-

den afgewezen.

Andere situaties waarin de vergoeding 

van affectieschade naar maatstaven 

-

geval waarin ouders al heel lang geen 

contact meer hebben gehad met hun 

kinderen en vice versa. 

De wetgever geeft wel mee dat het 

criterium van artikel 6:2 lid 2 BW slechts 

-

sing moet vinden. Met name omdat de 

voor de naasten belastend en precair 

-

discussies tot gevolg kan hebben, zou 

dan maar uit de weg moet gaan. Dit 

doel van de wet die juist beoogd om 

enkel naasten met een nauwe band met 

de gekwetste/overledene een vorde-

ringsrecht te geven.
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Waarop heeft  
een naaste recht?

In het Besluit vergoeding affectiescha-

de29

variëren van € 12.500,- tot € 20.000,-.30  

een gezin met drie minderjarige kinderen 

en nog levende ouders een auto-onge-

recht op een totaalbedrag van  
31 

De wetgever heeft er bewust voor 

gekozen om geen hardheidclausule op 

te nemen voor de bedragen. Met andere 

woorden, er is geen ruimte om van deze 

immers pas recht op affectieschade als 

ene leed ernstiger is dan de ander dient 

-

schade gaat het immers om erkenning 

en genoegdoening van het leed en de 

impact op het leven van de naaste. Zou 

er onderscheid worden gemaakt in de 

hoogte van de te betalen bedragen dan 

bestaat het risico dat het niet meer gaat 

om een enkele genoegdoening maar zou 

de vergoeding, van de affectieschade 

neerkomen op een compensatie. Daar is 

de wet niet voor bedoeld. 

Wel is een onderscheid gemaakt indien 

de genoegdoeningsfactor in die geval-

len dat een hoger bedrag wordt toe-

gekend.32 Wanneer sprake is van een 

 

€ 2.500,- hoger.

maximumbedrag opgenomen voor het 

geval dat meerdere naasten recht hebben 

op de vergoeding van affectieschade.  

Echter, indien de omstandigheden 

daartoe aanleiding geven biedt volgens 

de wetgever in dit soort gevallen artikel 

6:109 BW uitkomst voor matiging. Dat 

geldt vanwege het tweede artikellid alleen 

is en daartoe ook niet verplicht was. 

totaal aan vergoedingen van affectie-

schade niet kan betalen, dan bepaalt lid 

heeft op de naasten.33    

Lid 6 van artikel 6:108 BW bepaalt dat 

in het geval een naaste reeds op basis 

van artikel 6:107 BW affectieschade 

vergoed heeft gekregen en de gekwetste 

dezelfde gebeurtenis, de naaste geen 

recht heeft op nog een vergoeding voor 

affectieschade. De naaste heeft dan wel 

recht op het verschil tussen het bedrag 

-

In alle gevallen komt dit neer op een 

verschil van € 2.500,-.34 

mate van eigen schuld van de gekwets-

te /overledene of van andere factoren 

die in risicosfeer van de gekwetste/

overledene liggen. Lid 5 van het nieu-

we artikel 6:107 BW bepaalt dat de 

aangesprokene tot de vergoeding van 

affectieschade hetzelfde verweer kan 

voeren dat hem jegens de gekwetste ten 

De eventuele percentages werken door 

in de bedragen van de vergoeding van 

de affectieschade. Hetzelfde bepaalt het 

nieuwe lid 5 van artikel 6:108 BW.

Wanneer van toepassing?

De wet treedt vanaf 1 januari 2019 in 

werking en heeft geen terugwerkende 

68a juncto 69 sub d van de Overgangs-
35  

Op grond daarvan heeft de inwerking-

-

ringsrecht ontstaat, indien alle feiten die 

de wet daarvoor vereist, reeds voordien 

waren voltooid’. Dit betekent dat wet 

alleen van toepassing is op schadever-

oorzakende gebeurtenissen die plaats-

vinden op of na 1 januari 2019.

In de overgangsperiode zou zich nog 

wel een situatie voor kunnen doen, 

gebeurtenis heeft plaatsgevonden voor 

plaatsvindt op of na deze datum. In dat 

| Jurisprudentie 

Dit betekent dat 
de wet alleen van 
toepassing is op 
schadeveroorza-
kende gebeurte-
nissen die plaats-
vinden op of na  
1 januari 2019.



| PIV Bulletin december 2018 10

geval zou gezegd kunnen worden dat 

 

treding en er dus een recht op affectie-

schade bestaat. Maar, dit is niet het 

geval. In die gevallen sluit de wetgever 
36 Uit dit 

ontstaan, aangesloten dient te worden 

een recht op vergoeding van affectie-

vanwege een schadeveroorzakende 

gebeurtenis die plaatsvond op of na  

beroepsziekten (denk aan mesothe- 

van deze slachtoffers zullen vaak geen 

aanspraak kunnen maken op vergoe-

ding van affectieschade.

Diversen

-

aanbieden van de vergoeding van affec-

omstandigheden en behoefte van de 

naaste.37 Uit het onderzoek van de VU 

brief van de verzekeraar en de aan-

-

uitgangspunt genomen. 

-

gevallen discussie zal ontstaan tussen 

haast evident. De naasten zullen zich in 

door een belangenbehartiger. Dat is niet 

-

Als een naaste aanspraak maakt op 

vergoeding van affectieschade en 

daarvoor kosten moet maken, komen 

deze in principe ex artikel 6:96 lid 2 BW 

voor vergoeding in aanmerking zolang 

aanspraken is denkbaar dat niet tot 

terechte aanspraak op vergoeding van 

affectieschade. In die gevallen volstaat 

-

kosten voor vergoeding in aanmerking 

komen indien de naaste een terechte 

aanspraak deed op de vergoeding van 

affectieschade. Uiteraard geldt dat 

-

betekent dit in ieder geval dat er een 

aanvaardbare verhouding moet bestaan 

schadebedragen en de hoogte van de 
38  

-

goeding van affectieschade vordert 

letsel, dan volgt uit het systeem van de 

te onderzoeken niet voor vergoeding in 

aanmerking komen. Immers, die kosten 

komen alleen voor vergoeding in aan-

verplichting tot schadevergoeding en 

dat is niet het geval jegens die betref-

fende persoon nu niet aan de vereisten 

uit de wet is voldaan.

Afronding

wetgever heeft opgemerkt dat de hier-

voor genoemde handvatten geen harde 

open deur, maar de wetgever acht het 

enige ruimte wordt gelaten. De wetge-

en de rechter om richtsnoeren te gaan 

vormen. 

De minister heeft toegezegd de wet 

zal worden gekeken naar de omvang 

de slachtoffers daarmee recht wordt 

gedaan.39

de vergoeding van affectieschade wordt 

afgehandeld. 

De minister acht het van belang dat juri-

dische procedures over affectieschade 

dat moet de wet bevorderen.40 Deze 

opmerking vind ik opvallend, omdat de 

rechter wil overlaten om de kaders te 

gaan vormen. Dat juridische procedures 

dan voorkomen moeten worden, staat 

een positieve precedentwerking hebben 

ook niets mis mee.

Dat vanaf 1 januari 2019 vergoeding 

-

worden om te bepalen of iemand recht 

heeft op de vergoeding van affectie-

-

het begin zelf richting te geven aan de 

onbenut moeten worden gelaten.

De wet geeft geen 
lijst die afgevinkt 
kan worden om te 
bepalen of iemand 
recht heeft op de 
vergoeding van af-
fectieschade. Voor 
de praktijk liggen 
hier kansen om 
vanaf het begin zelf 
richting te geven 
aan de begrippen 
‘ernstig en blijvend 
letsel’ en ‘naasten’.



31| Bijlage 

| Jurisprudentie
 

1 Kamerstukken I, vergaderjaar 2017-2018, 34 257, nr. 

E, pagina 10 en 11.

2 Kamerstukken I, vergaderjaar 2008-2009, 28 781, 

Handelingen, vergadering d.d. 9 juni 2009.

3

4

5

gaat de verjaring lopen, en kan voor vergoeding van 

6

-

7 Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 34 257, nr. 

8

9

10

11

12

13 Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 34 257, nr. 

14 Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 34 257, nr. 

15

16 Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 34 257, nr. 

17 Kamerstukken I, vergaderjaar 2017-2018, 34 257, nr. 

18 Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 34 257, nr. 

19 Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 34 257, nr. 

20 Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 34 257, nr. 

21 Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 34 257, nr. 

22 Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 34 257, nr. 

23 Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 34 257, nr. 

24

een ernstig verlies maar de gevolgen daarvan worden 

25 Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 34 257, nr. 

26 Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 34 257, nr. 

27 Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 34 257, nr. 

28 Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 34 257, nr. 

29

30

plaatsvinden na de evaluatie van de wet. 

tot vaststelling van bedragen voor nadeel van naasten 

31

12.500,-.

32 Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 34 257, nr. 

33

-

34

35 Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 34 257, nr. 

36 Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 34 257, nr. 

37 Kamerstukken I, vergaderjaar 2016-2017, 34 257, nr. 

38 -

39 Kamerstukken I, vergaderjaar 2017-2018, 34 257, nr. 

E, pagina 1.

40 Kamerstukken I, vergaderjaar 2017-2018, 34 257, nr. 

E, pagina 2.

| Leren en inspireren 

1 -

-

 

| Opinie
 

 

1

2 -

-

3

4

6-a1605329 

5

verkeersdoden-2017 

6

-

7

8 -

Bijlage 


