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Affectieschade is de immateriële schade van een naaste in verband met de ernstige verwonding of het overlijden van 

een dierbare. In vrijwel alle Europese landen bestaat in enige vorm de mogelijkheid van vergoeding van 

affectieschade. Nederland is een uitzondering en kent geen algemene regeling die alle naasten recht geeft op 

affectieschade. Ook de jurisprudentie biedt geen basis voor vergoeding van affectieschade en een eerdere poging tot 

wetgeving strandde in 2010. In deze situatie lijkt echter verandering te gaan komen met het wetsvoorstel 

schadevergoeding zorg- en affectieschade. Zoals de titel al doet vermoeden, regelt het wetsvoorstel naast 

affectieschade nog andere onderwerpen. Het wetsvoorstel voorziet namelijk ook in een verruiming van de 

vergoeding van de zorgkosten die naasten maken ten behoeve van een gekwetste. De verschillende aspecten van het 

wetsvoorstel, dat grote gevolgen zal hebben voor aansprakelijkheidsverzekeraars, worden in deze bijdrage besproken. 

Artikel | Mr. M.C.R. van Lent1 en mr. dr. W.C.T. Weterings2

Een prominentere rol voor naasten 
in het schadevergoedingsrecht: het 
wetsvoorstel schadevergoeding 
zorgschade en affectieschade

1. Inleiding
Affectieschade is de immateriële schade die een naaste 

lijdt doordat een persoon waarmee men een affectieve 

band heeft, ernstig gewond raakt of overlijdt.3 In vrijwel 

alle Europese landen bestaat in enige vorm de mogelijk-

21

heid van vergoeding van affectieschade.4 In Nederland is 

het sinds 1 januari 2012 ingevolge art. 4 lid 1 van de Wet 

schadefonds geweldsmisdrijven voor nabestaanden van 

slachtoffers van misdrijven mogelijk om een uitkering ter 

vergoeding van affectieschade te verkrijgen uit het Scha-

defonds Geweldsmisdrijven. Een algemene regeling die 

alle naasten een recht geeft op vergoeding van affectie-

schade kent Nederland echter niet. 

Nadat de wetgever bij de introductie van het nieuw Bur-

gerlijk Wetboek (BW) in 1992 de discussie over affectie-

schade parkeerde en een eerdere poging tot wetgeving in 

de vorm van het wetsvoorstel affectieschade (28 781) in 

2010 strandde, heeft de regering anno 2014 het onder-

werp nieuw leven ingeblazen als onderdeel van het re-

geerakkoord. Het resultaat is het wetsvoorstel schadever-

goeding zorg- en affectieschade dat op 27 mei 2014 is 

gepubliceerd. Dit wetsvoorstel creëert niet alleen de mo-

Noten

1. Maud van Lent is advocaat bij Dirkzwager Advocaten en Notarissen N.V. te Arn-

hem, sectie ‘Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering’.

2. Wim Weterings is advocaat bij Dirkzwager Advocaten en Notarissen N.V. te Arn-
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de Universiteit van Tilburg, vakgroep Business Law.

3. Zie pagina 1 van de Memorie van Toelichting (MvT) van het wetsvoorstel schadever-

goeding zorg- en affectieschade, te kennen via de site van de rijksoverheid (http://

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2014/05/28/memo-

rie-van-toelichting-wetsvoorstel-schadevergoeding-zorg-en-affectieschade.html). 
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gelijkheid van vergoeding van affectieschade van naasten 

maar verruimt tevens de mogelijkheden om de door naas-

ten gemaakte zorgkosten vergoed te krijgen.

In deze bijdrage zal eerst een overzicht worden gegeven 

van de ontwikkelingen die hebben geleid tot het wetsvoor-

stel schadevergoeding zorg- en affectieschade. Dit over-

zicht bestaat uit een uiteenzetting van het onderwerp af-

fectieschade en de rechten van naasten en nabestaanden 

tijdens de ontwikkeling van het BW (§ 2). Vervolgens wordt 

het (oude) wetsvoorstel affectieschade (28 781) behandeld 

(§ 3). Daarna komt de actuele stand van de jurisprudentie 

op het gebied van de rechten van nabestaanden en naas-

ten beknopt aan bod (§ 4). Aansluitend wordt de inhoud 

van het wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectie-

schade besproken en wordt waar nodig commentaar gege-

ven op het nieuwe wetsvoorstel en een vergelijking ge-

maakt met het oude wetsvoorstel affectieschade (§ 5). Tot 

slot volgt de conclusie (§ 6). 

2. Voorgeschiedenis affectieschade 
en de rechten van naasten en nabe-
staanden bij totstandkoming van 
het Nieuw Burgerlijk Wetboek
Voorafgaand aan de invoering van het huidige BW in Ne-

derland was er al discussie over de vraag of affectiescha-

de een wettelijk geregeld recht diende te worden.5 Bij de 

invoering in 1992 heeft de wetgever er echter toch uitdruk-

kelijk voor gekozen affectieschade niet voor vergoeding in 

aanmerking te laten komen. De wetgever motiveerde deze 

keuze door aan te geven dat men vreesde dat een wettelij-

ke regelgeving zou leiden tot onsmakelijke procespraktij-

ken en de opkomst van een claimcultuur. Ook had men be-

denkingen bij het willen goedmaken van leed met geld. Tot 

slot was men bang dat de vergoeding van affectieschade 

zou leiden tot commercialisering van verdriet.6 

De regeling van een vergoeding van affectieschade werd 

dus op de lange baan geschoven. De wetgever besloot 

vooralsnog enkel de benadeelde zelf een recht te geven op 

vergoeding van immateriële schade (art. 6:106 BW). De 

schadevergoeding die derden konden vorderen in verband 

met een ander overkomen ongeval, werd beperkt tot de re-

gelingen van art. 6:107 en 6:108 BW. 

Op grond van art. 6:107 BW7 komen voor vergoeding in 

aanmerking de kosten die een derde maakt in verband met 

de verzorging en verpleging van de gekwetste. Art. 6:108 

BW geeft een (limitatief) aantal derden recht op vergoe-

ding door de aansprakelijke partij van de schade in ver-

band met het gederfde levensonderhoud door het overlij-

den van de benadeelde. Ook de kosten van de lijkbezorging 

en gemaakte kosten omdat na het overlijden op andere 

wijze in de gang van de huishouding moet worden voor-

zien, kunnen op grond van art. 6:108 BW worden gevor-

derd. Bij zowel art. 6:107 als 6:108 BW is er echter sprake 

van zogenaamde verplaatste schade: schade die derden 

hebben gemaakt ten behoeve van het slachtoffer en die het 

slachtoffer – zo hij die kosten zelf zou hebben gemaakt – 

van de aansprakelijke partij had kunnen vorderen.8 

3. Het ‘oude’ wetsvoorstel affectie-
schade (28 781)
Zowel vanuit de praktijk als de Eerste Kamer kwam er veel 

kritiek op de keuze van de wetgever om het recht op affec-

tieschade niet wettelijk te regelen.9 Ook verzekeraars kon-

den zich in een regeling vinden, mits deze efficiënt en ef-

fectief was. De minister gaf uiteindelijk toe dat het gezien 

de maatschappelijke ontwikkelingen niet langer te recht-

vaardigden was dat in Nederland een recht op vergoeding 

van affectieschade niet mogelijk was.10 Uiteindelijk werd 

op 6 februari 2003 een (eerste) wetsvoorstel ingediend bij 

de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel affectieschade (28 781) zag op een uit-

breiding van de bestaande art. 6:107 en 6:108 BW. De aan-

gepaste artikelen kenden aan een limitatieve kring van ge-

rechtigden een vast bedrag van € 10.000 toe in geval van 

ernstig en blijvend letsel bij een dierbare of in geval van 

overlijden van een dierbare, waarmee een affectieve relatie 

wordt onderhouden.11 De limitatieve lijst van gerechtigden 

luidde als volgt: 

 de echtgenoot of geregistreerde partner;

 de levensgezel, mits sprake is van een duurzame, ge-

meenschappelijke huishouding;

 de ouder van een minderjarige;

 de ouder van een inwonende meerderjarige;

 een minderjarig kind; 

 een thuiswonend meerderjarig kind;

 degene die duurzaam in gezinsverband de zorg voor de 

gekwetste heeft; en

 degene voor wie de gekwetste duurzaam in gezinsver-

band de zorg heeft.

4. E.F. Mulder & W.C.T. Weterings, Vergoeding van affectieschade: vroeg of laat een 

feit in Nederland en de lessen die daarbij van België kunnen worden geleerd, 

Tijdschrift voor Privaatrecht 2011-4, p. 1581-1583. Zie ook R. Rijnhout, Wetsvoor-

stel vergoeding voor zorg- en affectieschade: twee, of zelfs drie stappen voor-

uit? Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2014-9. 

5. Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3, 5 en 6), p. 1271 e.v.

6. Kamerstukken II 2002/03 28781 nr. A.

7. Inwerkingtreding volgens tekst en commentaar: 1-1-1992, Kamerstukken 7729. 

Stb. 600.

8. Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3, 5 en 6) p. 1288-1289. 

9. Zie onder andere S.D. Lindenbergh, Smartengeld voor naasten; tijd voor een 

wettelijke regeling, Nederlands Juristenblad 2001-2, p. 61 en A.J. Verheij, Vergoe-

ding van affectieschade, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk recht 1998-9, p. 329-

330. Naar aanleiding van het Baby Joost-arrest zijn Kamervragen gesteld over 

affectieschade (Kamerstukken II 2000/01, 27 400 VI, nr. 31). Zie voor kritiek van 

de Eerste Kamer Parlementaire Geschiedenis Boek 6 (Inv. 3, 5 en 6), p. 382 en 

1272–1277.

10. Kamerstukken II 2000/01, 27 400 VI, nr. 70.

11. Kamerstukken II 2002/03, 28 781 nr. 1/2.
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12.  Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2002/03, 28 781 nr. A en Kamerstukken II 

2002/03, 28 781 nr. 5.

13. Tweede Nota van Wijziging, Kamerstukken II 2004/05, 28 781, nr. 9.

14.  Zie onder andere Kamerstukken I 2004/05, 28 781 nr. B, Kamerstukken I 2006/06, 

28 781 nr. D en Handelingen I 2005/06, 28 781, Vergaderingnummer 38.

15. Kamerstukken I 2005/06, 28 781, D, p. 2.

16.  A.J. Akkermans e.a., Slachtoffers en aansprakelijkheid. Een onderzoek naar behoef-

ten, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun naasten met betrekking 

tot het civiele aansprakelijkheidsrecht, Deel II Affectieschade, WODC 2008.

17.  Kamerstukken I 2009/09, 28 781 nr. G. Zie hierover K.A.P.C. van Wees, Wetsvoor-

stel affectieschade verworpen, PIV-Bulletin 2010-2, p.1-3. 

18. Kamerstukken I 2005/06, 28 781, nr. E, p. 2. 

19. Kamerstukken I 2009/10, 28 791, nr. 23.

20. Kamerstukken I 2009/10, 28 791, nr. 21.

21.  Zie onder andere Hoge Raad 8 september 2000, NJ 2000, 734 (Baby Joost), 

Hoge Raad 22 februari 2002, NJ 2002, 240 (Kindertaxi), Hoge Raad 9 oktober 

2009, NJ 2010, 387 (Vilt arrest / Shockschade II) en Hof Amsterdam 26 april 

2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ8885 (Amsterdamse zedenzaak).

De minister wilde de voorgestelde vaste vergoeding (van  

€ 10.000) bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 

vaststellen, zodat het bedrag eenvoudig aangepast kon 

worden in geval van (bijvoorbeeld) geldontwaarding.

Bij behandeling in de Tweede Kamer werden kanttekenin-

gen geplaatst bij het wetsvoorstel. Onder andere de keuze 

voor een beperkte kring van gerechtigden en één vast be-

drag aan schadevergoeding voor elke groep gerechtigden 

was onderwerp van discussie.12 Ook werd gediscussieerd 

over de keuze om vergoeding voor affectieschade mogelijk 

te maken bij zowel overlijden als ernstig en blijvend letsel. 

Er werd gewezen op de onduidelijkheid van het begrip 

‘ernstig en blijvend letsel’ en de discussies die daarover in 

de praktijk waarschijnlijk zouden ontstaan. Tot slot werd 

aangevoerd dat de huidige opzet van het wetsvoorstel niet 

zou leiden tot het behalen van de doelstellingen van de 

vergoeding: erkenning en genoegdoening. 

Naar aanleiding van deze kritiek werd het wetsvoorstel 

aangepast. Onder meer werd een hardheidsclausule toege-

voegd.13 Deze maakte het mogelijk de beperkte kring van ge-

rechtigden open te breken. Voor degene die niet behoort tot 

de kring van gerechtigden maar eveneens een zeer nauwe 

band heeft met de gekwetste of overledene, en die op grond 

van de redelijkheid en billijkheid ook als een naaste kan 

worden aangemerkt, werd eveneens een aanspraak op ver-

goeding van affectieschade mogelijk gemaakt. De Tweede 

Kamer nam vervolgens het aangepaste wetsvoorstel aan.

Hierna ging het gewijzigde voorstel van wet voor behande-

ling naar de Eerste Kamer.14 De CDA-fractie wierp tijdens 

de behandeling van het wetsvoorstel op 12 september 

2006 de vraag op, of er bij de potentiële gerechtigden wel 

behoefte bestond aan een recht op vergoeding van affec-

tieschade.15 Er werd besloten de uitkomsten van het on-

derzoek onder leiding van prof. Akkermans in opdracht 

van het Ministerie van Justitie af te wachten.16 Aan Akker-

mans e.a. werden aanvullende vragen gesteld, zoals de 

vraag of er daadwerkelijk behoefte bestaat aan vergoeding 

van affectieschade en de vraag of een vergoeding een bij-

drage kan leveren aan de leedverwerking. 

De uitkomsten van het onderzoek lieten een overwegend 

positieve beantwoording van deze vragen zien. Respon-

denten gaven aan het belangrijk te vinden dat bij de ver-

goeding van affectieschade (enigszins) rekening wordt ge-

houden met de individuele omstandigheden van het geval 

en een zekere afstemming hierop van de vergoeding. Wel 

gaf men aan dat discussies over deze omstandigheden als 

vervelend zouden worden ervaren. De meerderheid stond 

positief tegenover een variabele of een genormeerde ver-

goeding (in plaats van één vast bedrag).

De minister besloot desondanks vast te willen houden aan 

één vast bedrag voor alle gevallen. Dit stuitte echter op 

stevige bezwaren vanuit de Eerste Kamer.17 Daarop kon-

digde de minister een concept AMvB aan, waarin verschil-

lende vaste bedragen werden genoemd die correspondeer-

den met de aard van de relatie en de aard van het letsel 

(ernstig blijvend letsel dan wel overlijden). Wanneer na de 

invoering van het wetsvoorstel bij een evaluatie zou blij-

ken dat het vaste bedrag van € 10.000 voor alle gevallen 

niet bevredigend zou werken, dan zou het bepaalde in de 

concept-AMvB desgewenst in werking kunnen treden.18

Het wetsvoorstel werd desondanks op 23 maart 2010 door 

de Eerste Kamer verworpen.19 De fracties van de VVD en 

het CDA (mede namens CU en de SGP) bleven kritisch. Zij 

betwijfelden of met de concept-AMvB voldoende rekening 

werd gehouden met de individuele omstandigheden van 

het geval (onvoldoende differentiatie) en wezen tevens op 

de onbepaaldheid van het begrip ‘ernstig en blijvend let-

sel’. Het CDA had voorts bezwaar tegen de vertaling van 

menselijk leed in een financiële compensatie. De VVD 

sprak de vrees uit voor de ontwikkeling van een claimcul-

tuur. Ook was volgens de VVD de overheidsbemoeienis 

door de concept-AMvB te groot.20 Hiermee kwam een einde 

aan het eerste wetsvoorstel affectieschade. 

4. Actuele stand jurisprudentie ver-
goeding schade van naasten en na-
bestaanden

4.1 Inleiding
Dat het stelsel van de wet nog steeds geen basis biedt voor 

vergoeding van affectieschade en maar beperkte mogelijk-

heden voor vergoeding voor verplaatste schade (waaron-

der zorgkosten), heeft enkele naasten en nabestaanden er 

niet van weerhouden om toch te pogen in gerechtelijke 

procedures de grenzen op te rekken, althans de ruimte in 

het wettelijke systeem te zoeken. Die pogingen werden 

vaak gebaseerd op art. 6:106 BW bij affectieschade en de 

art. 6:107 en 6:108 BW bij zorgschade. Ook werd in het ka-

der van affectieschade geregeld een beroep gedaan op art. 

8 EVRM.21 Zonder volledigheid na te streven, wordt hierna 

een beknopt overzicht gegeven van de algemene lijn in de 

relevante jurisprudentie over deze onderwerpen. 
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sprakelijke persoon de kosten van verzorging door de der-

de al heeft betaald aan de derde, hij met deze betaling je-

gens de gelaedeerde is bevrijd, en omgekeerd.

4.3 Algemene lijn jurisprudentie over affectieschade
In de jurisprudentie over shockschade, die wel onder om-

standigheden voor vergoeding in aanmerking kan komen, 

is ook geregeld – en tevergeefs – vergoeding van affectie-

schade gevorderd. Shockschade betreft alle materiële en 

immateriële schade van een naaste die wordt veroorzaakt 

door een hevige emotionele schok als gevolg van het waar-

nemen van een ongeval van een slachtoffer/dierbare of de 

directe confrontatie met de ernstige gevolgen daarvan. Het 

gaat om eigen schade van de benadeelde/naaste als gevolg 

van een onrechtmatige daad van de dader jegens de naas-

te. Affectieschade betreft de schade die een naaste lijdt 

door het (‘normale’) verdriet om het overlijden of het ern-

stige en blijvende letsel van het slachtoffer. Het gaat daar-

bij om indirecte schade van een naaste als gevolg van een 

onrechtmatige daad jegens het slachtoffer. Het betreft 

met andere woorden verplaatste schade. 

In HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240 (Kindertaxi) was de 

schade aan de orde van de moeder van de vijfjarige Simo-

ne die was overreden door een taxibusje. De moeder had 

het hoofd van haar dochtertje vastgepakt en greep daarbij 

in haar schedel. Een en ander heeft geleid tot ernstig gees-

telijk letsel (gestagneerd rouwproces en posttraumatische 

stressstoornis) bij de moeder, dat ook door haar psychiater 

is vastgesteld. De moeder vordert van de bestuurder van 

de taxibus vergoeding van de schade die zij zelf heeft gele-

den als gevolg van een (ook) jegens haar gepleegde on-

rechtmatige daad. De moeder stelt cassatie in tegen onder 

meer het oordeel van het hof dat art. 6:106 lid 1 BW – on-

der omstandigheden – slechts een grondslag biedt voor 

shockschade en niet voor affectieschade. De bepaling biedt 

volgens de moeder ook een wettelijke grondslag voor het 

toekennen van affectieschade aan naasten, indien men be-

reid is om aan te nemen dat in een dergelijk geval tevens 

steeds sprake is van een onrechtmatige daad jegens de 

waarnemer van het ongeval/de direct met de gevolgen ge-

confronteerde en daarmee van een aantasting van de per-

soon van de naaste (relativiteit schending van verkeers- of 

veiligheidsnorm). 

De Hoge Raad oordeelt echter dat een vergoeding voor het 

verdriet van de moeder om het overlijden van haar kind (af-

fectieschade) geen basis in de wet heeft en diens rechtsvor-

mende taak te buiten gaat. Ofschoon affectieschade niet 

voor vergoeding in aanmerking komt, overweegt de Hoge 

Raad dat het wettelijk stelsel zich echter niet verzet tegen 

een vergoeding van immateriële schade in de vorm van 

shockschade. Vereist is hierbij wel dat door de waarneming 

of confrontatie geestelijk letsel, in de zin van een in de psy-

chiatrie erkend ziektebeeld, bij de naaste zelf is ontstaan.

In het Vilt-arrest (HR 9 oktober 2009, NJ 2010, 387) komt 

dit onderwerp wederom aan de orde. Drie jongeren komen 

om het leven wanneer tijdens een achtervolging hun auto 

4.2 Algemene lijn jurisprudentie over zorgkosten
In de zaak Johanna Kruidhof (HR 28 mei 1999, NJ 1999, 

564) besloten de ouders van een ernstig verbrand kind om 

haar zelf te verplegen in plaats van dit aan professionele 

hulp over te laten. De Hoge Raad oordeelde dat een kind 

dat door brandwonden ernstig letsel heeft opgelopen, recht 

heeft op een vergoeding voor de langdurige tijd die de ou-

ders hebben besteed aan de intensieve verpleging, verzor-

ging en begeleiding van hun kind indien en voor zover 

daarmee kosten van professionele hulp worden uitge-

spaard.22 Het verlies van vakantiedagen die de ouders had-

den opgenomen om hun kind in het ziekenhuis te bezoeken, 

kwam echter niet voor vergoeding in aanmerking, omdat 

niet aannemelijk is dat professionele – betaalde – hulpver-

leners worden ingeschakeld voor ziekenhuisbezoek indien 

de ouders niet in de gelegenheid zijn zelf het kind te bezoe-

ken. In de zaak Krüter/Wilton Feijenoord (HR 6 juni 2003, 

NJ 2003, 504) wees de Hoge Raad echter de vordering af 

van een weduwe die haar aan mesothelioom overleden 

echtgenoot in de laatste zes weken van zijn leven had ver-

zorgd. In dit geval was volgens de Hoge Raad het inschake-

len van professionele hulp niet normaal en gebruikelijk. In 

de zaak Rijnstate/Reuvers (HR 5 december 2008, NJ 2009, 

387) nam de partner van een benadeelde de taken in huis 

over. Ook in deze kwestie werd de vraag gesteld of het in-

schakelen van een professional normaal en gebruikelijk is. 

Deze maatstaf wordt in de lagere rechtspraak ook gehan-

teerd. Bijvoorbeeld recentelijk door de Rechtbank Midden-

Nederland in een zaak waarin de ouders van misbruikte 

kinderen de dader aanspreken voor onder meer de vergoe-

ding van vakantiedagen die zijn opgenomen om de kinde-

ren extra aandacht te geven.23 De rechtbank oordeelt in lijn 

met het arrest Johanna Kruidhof dat het niet normaal en 

gebruikelijk is dat professionele hulp wordt ingeschakeld 

om de kinderen te bezoeken c.q. bij hen te zijn. Ook de in-

komensschade van de vader wegens het mislopen van een 

commissariaat wordt afgewezen. Er is geen sprake van 

verplaatste schade.

Ten aanzien van de verplaatste schade is derhalve de alge-

mene lijn dat zorgkosten van naasten tot maximaal de be-

spaarde kosten van professionele hulp voor vergoeding in 

aanmerking komen. Daarbij worden deze zorgkosten enkel 

vergoed voor zover het inschakelen van professionele hulp 

normaal en gebruikelijk is in de betreffende situatie. Dat 

geldt ook bij inleveren van vrije tijd en/of vakantiedagen 

door de naaste en gederfde inkomsten van de naaste. Uit 

bovengenoemde rechtspraak blijkt overigens dat het feit 

dat art. 6:107 BW aan een derde een eigen recht geeft op 

schadevergoeding (zorgkosten), de bevoegdheid van de ge-

wonde zelf om vergoeding van deze schade te vorderen, 

onverlet laat. De Hoge Raad heeft in de zaak Rijnstate/

Reuvers tevens naar voren gebracht dat indien de aan-

22. Dit arrest is onder oud recht (art. 1407 oud BW) gewezen.

23. Rechtbank Midden-Nederland 5 februari 2014, RBMNE:2014:418.
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tegen een boom botst. De bijrijder van de achtervolgende 

auto is strafrechtelijk veroordeeld voor doodslag omdat hij 

de bestuurder dwong de jongeren te achtervolgen. De na-

bestaanden van de jongeren vorderen vergoeding van zo-

wel materiële als immateriële schade van de WAM-verze-

keraar van de achtervolgende auto. Er ontstaat vervolgens 

een discussie over de aansprakelijkheid voor de schade als 

gevolg van het geestelijk letsel van de nabestaanden. Deze 

laatsten stellen dat gelet op de ernst van de normovertre-

ding (moedwillige doodslag als opzetdelict), niet alleen 

sprake was van een onrechtmatige daad jegens de overle-

den slachtoffers maar ook jegens de nabestaanden. Subsi-

diair stellen de nabestaanden dat zij, mede gezien de af-

fectieve relatie, zijn geconfronteerd met de gevolgen van 

een schokkende gebeurtenis. Nu er geestelijk letsel is ont-

staan (zijnde een aantasting in persoon in de zin van art. 

6:106 lid 1 aanhef en onder b BW) hebben zij recht op ver-

goeding van immateriële schade. De verzekeraar stelt dat 

niet is voldaan aan de vereisten uit het Taxibus-arrest 

aangezien er geen sprake is van een rechtstreekse confron-

tatie met het ongeval of de ernstige gevolgen hiervan. Zo-

wel de rechtbank als het hof wijzen de vorderingen af en 

weigeren te anticiperen op het op dat moment aanhangige 

wetsvoorstel affectieschade (28 781). De Hoge Raad over-

weegt dat met art. 6:106 BW is beoogd vergoeding van an-

der nadeel dan vermogensschade slechts in beperkte mate 

mogelijk te maken, in verband waarmee voor vergoeding 

van shockschade alleen onder strikte voorwaarden plaats 

is. Het vereiste waarnemen van het ongeval of de directe 

confrontatie met de ernstige gevolgen mogen daarom niet 

terzijde worden gesteld of afgezwakt vanwege de aard of 

ernst van de normschending.24

Uit deze jurisprudentie volgt dat naar huidig recht imma-

teriële schade van een naaste of nabestaande enkel voor 

vergoeding in aanmerking komt wanneer:

1. deze zelf als benadeelde partij is aan te merken in die 

zin dat de dader het oogmerk had met zijn daad leed toe 

te brengen aan de naaste of nabestaande, dan wel;

2. er sprake is van een directe confrontatie met een onge-

val of de ernstige gevolgen daarvan, als gevolg waarvan 

een psychiatrisch erkend ziektebeeld bij de naaste of na-

bestaande is ontstaan.

Bij beide categorieën is er geen sprake van affectieschade. 

De benadeelde krijgt immers een vergoeding omdat hij zelf 

als gelaedeerde partij is aan te merken. Er wordt geen ver-

goeding toegekend voor het verdriet dat de naaste of nabe-

staande heeft om wat het slachtoffer is aangedaan.

5. Wetsvoorstel schadevergoeding 
zorg- en affectieschade

5.1 Inleiding 
De directe aanleiding voor het nieuwe wetsvoorstel scha-

devergoeding zorg- en affectieschade zijn de door de  

Eerste Kamer en Tweede Kamer geuite wensen en het re-

geerakkoord.25 In dit regeerakkoord is vastgelegd dat 

slachtoffers en hun naaste omgeving een sterkere positie 

moeten krijgen. Deze wens lijkt (met name) ingegeven te 

zijn door de publieke belangstelling voor en de uitkomst 

van de Amsterdamse zedenzaak.26 

Het voorstel is opgedeeld in vier artikelen (I-IV) en regelt 

– zoals de titel al doet vermoeden – niet alleen affectie-

schade. Art. I is opgedeeld in subonderdelen A, B, C, D en 

E. Het artikel bevat in de onderdelen A, C, D en E een voor-

stel voor aanpassing van het BW waarmee vergoeding van 

affectieschade mogelijk wordt gemaakt. Ook wordt in dit 

artikel een regeling voor beslag op een uitkering uit hoof-

de van affectieschade naar voren gebracht. Onderdeel B 

regelt de vergoeding van zorgkosten gemaakt door naas-

ten. Art. II bevat een voorstel dat het Wetboek van Stafvor-

dering (Sv) zodanig aanpast dat voeging in het strafproces 

met een vordering uit hoofde van affectieschade en/of 

zorgschade voor naasten tot de mogelijkheden behoort. 

Art. III stelt een aanpassing van het Wetboek van Straf-

recht (Sr) voor, die ook vergoeding van affectieschade en 

zorgschade in het strafproces mogelijk maakt. Art. IV ziet 

ten slotte op de datum van inwerkingtreding van het wets-

voorstel. Hierna zullen deze facetten van het wetsvoorstel 

de revue passeren.

5.2 Uitbreiding kosten redelijke verzorging en verple-
ging door naasten
In het regeerakkoord is ervoor gekozen om waar mogelijk 

noodzakelijke zorg dichter bij de mensen te organiseren. 

Mantelzorg (hulp door en in eigen omgeving gewonde) zou 

dit bij uitstek mogelijk maken. Ook is mantelzorg door ge-

zinsleden in overeenstemming met de gedachte die aan 

art. 8 EVRM ten grondslag ligt, namelijk dat men in staat 

wordt gesteld om een normaal gezinsleven te leiden (het 

recht op ‘family life’). Met het huidige wettelijke stelsel is 

het niet ondenkbaar dat een slachtoffer zich om financiële 

redenen genoodzaakt ziet zich te laten verplegen door pro-

fessionele krachten in plaats van door zijn eigen familiele-

den. Dit past volgens de staatssecretaris niet langer in een 

tijd waarin grote waarde wordt gehecht aan eigen keuzes, 

waarbij wij zelfredzaamheid willen bevorderen en waarin 

wij de samenleving steeds vaker een beroep willen laten 

doen op de zorg van naaste familieleden.27 Daarnaast ziet 

de staatssecretaris een reden om de vergoeding van zorg-

schade te verruimen omdat verzorging door een naaste in 

24.  Zie anders Rechtbank Rotterdam 18 december 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:10725 

waarin wordt geoordeeld dat minder hoge eisen worden gesteld aan de recht-

streeksheid van de confrontatie met (de gevolgen van) het ongeval, naarmate 

de normschending ernstiger is. 

25.  Zie Kamerstukken II 2010/11, 32 500 VI, J en Kamerstukken II 2012/13, 33 552, nr. 

2, p. 5.

26. Hof Amsterdam 26 april 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ8885.

27. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 2.
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plaats van professionele hulp de levenskwaliteit van de 

gekwetste kan verbeteren. Verzorging door een naaste kan 

zowel om emotionele als medische redenen – minder 

stress – de voorkeur verdienen boven professionele hulp.28

Het wetsvoorstel regelt dan ook (in art. I onder B) een ver-

ruiming van de vergoeding van de kosten van redelijke 

verzorging en verpleging die een derde vanwege de gewon-

de maakt in verband met het letsel. Zoals uit de jurispru-

dentie blijkt die hierboven de revue passeerde, komen deze 

kosten momenteel ‘louter’ voor vergoeding in aanmerking 

tot maximaal het niveau van de uitgespaarde kosten van 

professionele hulp. Het wetsvoorstel beoogt dat bij de ver-

goeding wordt gekeken naar de reële zorgbehoefte van de 

gewonde. Door een naaste gemaakte zorgkosten die de 

kosten van professionele hulp overstijgen, kunnen voor 

vergoeding in aanmerking komen als deze kosten in rede-

lijkheid zijn gemaakt. Ook indien er sprake is van verlies 

van vakantiedagen en/of gederfd inkomen (gederfd loon, 

omzetschade of winstderving) van de naaste in verband 

met het (kunnen) verlenen van zorg, kan dat – ofschoon dat 

(helaas) niet direct uit de voorgestelde wettekst blijkt – 

voor vergoeding in aanmerking komen indien de keuze om 

minder te werken redelijk is.29 Aan art. 6:96 BW wordt een 

nieuw lid 2 sub d toegevoegd, dat als volgt komt te luiden:

‘2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in 

aanmerking: (…)

d. redelijke kosten die een gekwetste in verband met zijn 

letsel maakt voor een redelijke verzorging, verpleging, be-

geleiding en huishoudelijke hulp.’

Er wordt ter zake de zorgkosten dus een redelijkheids-

toets aangelegd in plaats van de maatstaf ‘normaal en 

gebruikelijk’. Dat heeft als voordeel dat bij de te verlenen 

zorg meer rekening kan worden gehouden met de per-

soon van de gewonde, diens situatie en diens levensstan-

daard. Aan de andere kant zal de dubbele redelijkheids-

toets van art. 6:96 BW veel onzekerheid en discussies 

gaan opleveren.30 Er mag de gewonde niet een bepaalde 

wijze van zorg worden opgedrongen en hij hoeft expliciet 

niet voor het goedkoopste of het gemiddelde alternatief 

(qua kosten) te kiezen, maar wat is nog redelijk in zijn 

situatie (bovengrens)? Daar zullen slachtoffer en (de ver-

zekeraars van) de schadeveroorzaker geregeld verschil-

lend over denken. 

Voorts heeft de directeur van het Personenschade Insti-

tuut Verzekeraars (PIV), F.Th. Kremer, ons inziens terecht 

opgemerkt dat het gebruik van de term ‘huishoudelijke 

hulp’ terwijl het gaat om vergoeding van zorgkosten, ver-

warrend is (want ziet op een andere veel voorkomende 

schadepost).31 Het verdient dan ook aanbeveling deze term 

achterwege te laten. 

Kremer werpt ook terecht de volgende vragen op die bij de 

behandeling van het wetsvoorstel nader aan bod zouden 

moeten komen: Moet de inkomensschade van de naaste 

bruto of netto vergoed worden? Moeten ook diens carrière-

kansen meegewogen worden? Voor wie komt het risico dat 

de verzorgende naaste arbeidsongeschikt wordt dan wel 

na het beëindigen van de zorgtaken geen werk meer kan 

vinden? Dergelijke vragen dienen thans zo veel mogelijk te 

worden meegenomen en beantwoord te worden opdat dis-

cussies in de letselschadepraktijk worden voorkomen. Als 

overigens de inkomensschade van de naaste bruto vergoed 

zou moeten worden, dan leidt dit tot een enorme schade-

post en het is de vraag of een ruimere vergoeding van 

zorgschade zo ver moet gaan.

In het wetsvoorstel is er uitdrukkelijk voor gekozen om art. 

6:96 lid BW uit te breiden in plaats van art. 6:107 BW. De 

gedachte is dat de behoefte aan zorg een schadepost van de 

gekwetste zelf is. De benadeelde is dus degene die de ver-

goeding van zorgkosten kan vorderen. Dit is een bewuste 

keuze en biedt volgens de staatssecretaris enkele voorde-

len.32 Zo houdt de gekwetste de regie over de wijze waarop 

hij zijn zorg regelt en kan deze keuze niet worden gedwars-

boomd door onverwachte levenswendingen zoals een echt-

scheiding of overlijden van de naaste. Op deze wijze wordt 

ook voorkomen dat in geval van voornoemde onverwachte 

levenswendingen discussie ontstaat over de vraag of de 

naaste (nog) wel gerechtigd is tot de vergoeding.

Overigens kan ook de naaste (nog steeds) zelf een vorde-

ring tot vergoeding van diens zorgkosten neerleggen bij 

de schadeveroorzaker op grond van art. 6:107 BW. Het 

betreft echter alleen de kosten van reeds verleende zorg. 

Art. 6:107 BW geeft de naaste geen mogelijkheid om ver-

goeding van in de toekomst te maken zorgkosten te clai-

men aangezien er dan nog geen sprake is van ‘verplaats-

te schade’. Alleen de gewonde zelf kan zorgschade die in 

de toekomst wordt geleden op grond van art. 6:96 BW 

vorderen. Ten aanzien van reeds ontstane zorgschade 

doemt de vraag op, of hetgeen door de gekwetste kan 

worden gevorderd op basis van art. 6:96 BW afwijkt van 

hetgeen de naaste op grond van art. 6:107 BW kan vorde-

ren. Volgens de Memorie van Toelichting is dat niet het 

geval.33 Een naaste kan op grond van art. 6:107 BW junc-

to het voorgestelde art. 6:96 lid 2 onderdeel d BW ook de 

werkelijke zorgschade (voor zover redelijk) vorderen. Dit 

blijkt echter niet uit de tekst van art. 6:107 BW, waar-

door onduidelijk blijft of bijvoorbeeld reeds gederfde in-

komsten door een naaste gevorderd kunnen worden.34 

28. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 4.

29. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 15.

30.  Zie ook het bericht d.d. 30 juli 2014 van F.Th. Kremer van het Personenschade 

Instituut Verzekeraars (PIV) naar aanleiding van het wetsvoorstel (te kennen via 

het PIV-Kennisnet).

31.  F.Th. Kremer, Commentaar PIV op conceptwetsvoorstel zorg- en affectiescha-

de, PIV-Kennisnet 30 juli 2014.

32. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 4-5.

33. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 16.

34.  Zie A.J. Verheij, Wetsvoorstel zorg- en affectieschade: een evenwichtsoefening tus-

sen hanteerbaarheid en individuele rechtvaardigheid, Verkeersrecht 2014-6, p. 221.
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35.  Vergelijk R. Rijnhout, Wetsvoorstel vergoeding voor zorg- en affectieschade: 

twee, of zelfs drie stappen vooruit? Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 

2014-9. 

36. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 18.

37. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 19.

38. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 22.

39. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 19.

40. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 6.

Daar komt bij dat indien de hulp is verleend door een 

derde waarmee de gekwetste geen hechte, persoonlijke 

relatie heeft, het ‘gewone’ regime van art. 6:107 BW geldt 

(zoals hierboven beschreven in § 4.2). Alleen de uitge-

spaarde kosten van professionele hulp komen dan voor 

vergoeding in aanmerking. Het lijkt ons aangewezen om 

de bijzondere positie van naasten binnen art. 6:107 BW 

in de wettekst tot uitdrukking te brengen.35

5.3 Vergoeding affectieschade naasten bij verwonding 
dierbare

5.3.1 Vergoeding bij ‘ernstig en blijvend letsel’

Art. I, onderdeel D, van het wetsvoorstel stelt een aantal 

aanpassingen van art. 6:107 BW voor. Het huidige lid 1 

wordt (deels) lid 1 sub a, en er wordt een sub b toegevoegd. 

Het nieuwe art. 6:107 lid 1 BW komt er als volgt uit te zien:

‘1. Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waar-

voor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk 

letsel oploopt, is die ander behalve tot vergoeding van de 

schade van de gekwetste zelf, ook verplicht tot vergoeding 

van: 

a. de kosten die een derde anders dan krachtens een ver-

zekering ten behoeve van de gekwetste heeft gemaakt en 

die deze laatste, zo hij ze zelf zou hebben gemaakt, van 

die ander had kunnen vorderen; en 

b. een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen 

bedrag of bedragen voor nadeel dat niet in vermogens-

schade bestaat geleden door de in lid 2 genoemde naas-

ten van de gekwetste met ernstig en blijvend letsel.’

Het nieuwe lid 1, sub b, maakt aldus vergoeding van affec-

tieschade mogelijk voor naasten van slachtoffers die ern-

stig en blijvend letsel oplopen door een gebeurtenis waar-

voor een ander aansprakelijk is.

De formulering roept de vraag op wat onder ‘ernstig en 

blijvend letsel’ moet worden verstaan. Volgens de Memorie 

van Toelichting is hiervan (in ieder geval) sprake indien er 

een blijvend functioneel verlies van 70% of meer is ont-

staan. Dat er sprake is van ernstig en blijvend letsel, zal 

door de naaste die een beroep doet op de vergoeding van 

affectieschade moeten worden aangetoond.36

Niet in alle gevallen zal het percentage van 70 echter vol-

gens de staatssecretaris de doorslag geven. Naast functio-

nele invaliditeit is ook de invloed die het letsel heeft op 

het leven van de naaste en de gekwetste een relevante fac-

tor. Ook kan een combinatie van de lichamelijke of uiterlijk 

waarneembare component van het letsel met andere com-

ponenten van het letsel een zodanig verlies of ernstige ver-

storing van de mogelijkheid van wezenlijk persoonlijk con-

tact tussen het slachtoffer en diens naasten meebrengen, 

dat van ernstig en blijvend letsel sprake zal zijn. Voorbeel-

den die worden genoemd zijn onder andere coma, ernstige 

karakter- en gedragsveranderingen, verlies van het vermo-

gen tot spreken en ernstige aantasting van de geheugen-

functie. Tot slot kan er ook sprake zijn van ernstig en  

blijvend letsel indien het slachtoffer door het gebeuren 

volledig of nagenoeg volledig afhankelijk wordt van zoda-

nig intensieve hulp en zorg dat de mogelijkheid van het 

onderhouden van een privéleven ernstig wordt verstoord. 

In dit laatste geval heeft het letsel ook ernstige beperkin-

gen voor de naasten.37

Hoewel de staatssecretaris de praktijk en de rechter thans 

enige ruimte wil geven bij de invulling van de term ‘ern-

stig en blijvend letsel’, biedt het nieuw voorgestelde art. 

6:107 lid 3 BW wel een mogelijkheid voor de wetgever om 

in te grijpen. Hierin wordt namelijk bepaald dat bij AMvB 

regels kunnen worden gesteld waarmee nader kan worden 

bepaald wanneer letsel als ernstig en blijvend letsel kan 

worden aangemerkt. Indien nodig en/of mogelijk, kan er 

dus door de wetgever meer duidelijkheid omtrent het be-

grip worden verschaft.38 Er kan dan bijvoorbeeld op basis 

van ontwikkelingen in de praktijk en de rechtspraak voor 

worden gekozen om het begrip nader te preciseren en ex-

plicieter vast te leggen dan thans in het wetsvoorstel (van 

vage norm naar een scherpere norm), hetgeen de transac-

tiekosten in de letselschadepraktijk kan verminderen. 

5.3.2 Vaste kring van gerechtigden

In het voorgestelde nieuwe lid 2 van art. 6:107 BW wordt 

uiteengezet wie de ‘naasten’ zijn die volgens lid 1 sub b 

gerechtigd zijn tot de vergoeding van affectieschade. Er is 

gekozen voor een vaste kring van gerechtigden, waarbij 

het uitgangspunt is dat de kring is beperkt tot personen 

die worden geacht een zeer nauwe band met het slachtof-

fer te hebben.39 

Met de keuze voor een vaste kring van gerechtigden en 

vaste bedragen had de staatssecretaris voor ogen zo veel 

mogelijk te vermijden dat de vaststelling van de vergoe-

ding van affectieschade zal leiden tot een langdurige en 

onsmakelijke discussie over de intensiteit van het leed. De 

staatssecretaris wilde bovendien voorkomen dat de trans-

actiekosten (de kosten gemoeid met het verkrijgen/afwik-

kelen van de vergoeding) die omvangrijker zijn in een stel-

sel waarin gedebatteerd dient te worden over de omvang 

van de vergoeding, de gerechtigden ervan zou weerhouden 

affectieschade te vorderen.40 Dit lijkt ons juist, aangezien 

alsdan de doelstellingen van de vergoeding van affectie-

schade (erkenning en genoegdoening) niet worden bereikt. 

Ook wil men de regeling van affectieschade op deze ma-

nier beheersbaar houden.41 
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De kring van gerechtigden op vergoeding van affectiescha-

de ziet er als volgt uit: 

‘2. De naasten, bedoeld in lid 1 onder b, zijn: 

a. de ten tijde van de gebeurtenis niet van tafel en bed 

gescheiden echtgenoot of geregistreerde partner van de 

gekwetste; 

b. de levensgezel van de gekwetste, die ten tijde van de 

gebeurtenis duurzaam met deze een gemeenschappelijke 

huishouding voert; 

c. degene die ten tijde van de gebeurtenis de ouder van 

de gekwetste is; 

d. degene die ten tijde van de gebeurtenis het kind van 

de gekwetste is; 

e. degene die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in 

gezinsverband de zorg voor de gekwetste heeft; 

f. degene voor wie de gekwetste ten tijde van de gebeurte-

nis duurzaam in gezinsverband de zorg heeft; 

g. een andere persoon die in een zodanige nauwe per-

soonlijke relatie tot de gekwetste staat, dat uit de eisen 

van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij voor de 

toepassing van lid 1 onder b als naaste wordt aange-

merkt.’

De categorieën a en b betreffen het geval waarin het slacht-

offer en de naaste partners zijn, waarbij voor categorie a 

geldt dat de verbintenis is geformaliseerd. Bij categorie b 

is dit niet het geval en wordt er met het oog op het bestaan 

van een voldoende nauwe band vereist dat ten tijde van de 

schadeveroorzakende gebeurtenis duurzaam een gemeen-

schappelijke huishouding werd gevoerd. Een vaste termijn 

gedurende welke deze gemeenschappelijke huishouding 

heeft (moeten) bestaan, wordt uitdrukkelijk niet gesteld om 

willekeur te voorkomen. Vereist is enkel dat de relatie een 

zodanig duurzaam karakter heeft, dat kan worden gezegd 

dat het ernstige en blijvende letsel van de gekwetste ook 

voor de naaste een ernstig verlies betekent, waarvoor een 

vergoeding van affectieschade op haar plaats is.42

De categorieën c en d betreffen de relatie tussen ouders en 

hun kinderen. De staatssecretaris stelt voor om een lager 

bedrag toe te kennen aan meerderjarige, niet-thuiswonen-

de kinderen en hun ouders. Dit omdat de confrontatie met 

de gevolgen van het ernstig en blijvend letsel niet dage-

lijks zal plaatsvinden wanneer een kind niet meer thuis 

woont.43 

De categorieën e en f zien op situaties waarin een zorgre-

latie in gezinsverband bestaat die een duurzaam karakter 

heeft (ook hier wordt ervoor gekozen geen vaste termijn 

aan te houden), maar er geen sprake is van een relatie als 

bedoeld in sub 1 tot en met d. In de Memorie van Toelich-

ting worden als voorbeelden genoemd grootouders die 

duurzaam de zorg voor een kleinkind op zich hebben geno-

men en duurzame zorg voor een kind in een pleeggezin.44 

Voor wat betreft de termen ‘zorg’ en ‘gezinsverband’ wordt 

verwezen naar de betekenis die deze termen hebben gekre-

gen in de wet, in het bijzonder in het kader van het perso-

nen- en familierecht. 

Categorie g bevat een hardheidsclausule en zorgt ervoor 

dat personen die niet onder de andere categorieën vallen 

maar die wel een hechte affectieve relatie hebben met de 

gekwetste, een recht op vergoeding van affectieschade 

kunnen hebben. Om deze relatie aan te tonen is niet de 

formele maar de feitelijke verhouding beslissend.45 Facto-

ren die hierbij van belang kunnen zijn, zijn onder meer de 

intensiteit, de aard en de duur van de relatie.46 Ook is van 

belang de (te verwachten) bestendigheid van de relatie in 

de toekomst en de invloed die de gebeurtenis daarop heeft. 

Een voorbeeld van een ‘categorie g geval’ wordt niet gege-

ven door de staatssecretaris. Deze vangnetbepaling is be-

grijpelijk, maar zal wel tot discussies in de praktijk kun-

nen leiden waar werd beoogd deze te voorkomen. Rechters 

zullen dan ook het strikte uitzonderingskarakter dienen te 

benadrukken. Het zou ook meer in de wettelijke bepaling 

zelf tot uitdrukking kunnen worden gebracht.

In het oude wetsvoorstel affectieschade (28 781) werd ge-

kozen voor vier categorieën gerechtigden. Dit systeem 

werd – ons inziens terecht – te weinig fijnmazig geacht om 

tegemoet te komen aan het idee dat er enigszins rekening 

moet worden gehouden met de van belang zijn de persoon-

lijke omstandigheden van de naaste of nabestaande.47 In 

het nieuwe wetsvoorstel is de kring van gerechtigden – in 

beperkte mate – verruimd in die zin, dat de beperking tot 

minderjarige kinderen en hun ouders is geschrapt en ook 

meerderjarige kinderen en hun ouders tot de kring van ge-

rechtigden behoren. De kring van gerechtigden is naar 

onze mening echter nog steeds nauw en zou verder ver-

ruimd mogen worden, zoals in België in de Indicatieve Ta-

bel is gedaan met betrekking tot het overlijden van een 

dierbare.48 Daar wordt met recht een affectieve band niet 

alleen (vermoedelijk) aanwezig geacht bij partners/echtge-

noten, ouders/verzorgers en kinderen, maar ook bij broers/

zussen (inwonend of uitwonend) en kleinkinderen.49 Te-

vens zijn er normbedragen opgesteld voor schoonouders 

en schoonkinderen. Een ruimere kring van gerechtigden 

beperkt ook de discussies en daarmee gepaard gaande af-

wikkelingskosten onder de hardheidsclausule.50 De moge-

lijk minder sterke affectieve relatie dan bij de gerechtig-

41. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 19.

42. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 20.

43. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 20.

44. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 20.

45. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 20.

46. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 21.

47. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 6.

48.  E.F. Mulder & W.C.T. Weterings, Vergoeding van affectieschade: vroeg of laat 

een feit in Nederland en de lessen die daarbij van België kunnen worden ge-

leerd, Tijdschrift voor Privaatrecht 2011-4, p. 1572-1573 en p. 1586 e.v.

49.  J. Bogaert, Morele schade en andere schade bij overlijden, in Handboek Letselscha-

de gemeen recht, Kluwer, Mechelen, 2010, p. 99. 

50.  Vergelijk het Advies concept-wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectie-

schade d.d. 29 september 2014 van de Raad voor de Rechtspraak, p. 4.
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den die nu worden genoemd, kan in de bedragen (lagere 

omvang) tot uiting komen. In België blijkt (meer) differen-

tiatie goed te werken en is ook niemand tegen het hante-

ren van verschillende bedragen.51 Een dergelijke regule-

ring sluit bovendien aan bij hetgeen het onderzoek door 

prof. Akkermans c.s. heeft aangetoond.52 Naasten en nabe-

staanden hebben aangegeven de voorkeur te geven aan een 

vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de indi-

viduele omstandigheden van het geval maar waarbij te-

vens sprake is van een zekere normering.

5.3.3 Rangorde, eigen schuld en medeschuld

Indien er meerdere gerechtigden zijn op grond van sub a 

tot en met g, dan bepaalt het nieuwe lid 4 dat indien het 

totaal van de vergoedingen een bij AMvB vast te stellen 

bedrag overschrijdt, de rechten van de naasten naar even-

redigheid worden teruggebracht tot het beloop van dat  

bedrag. Iedere naaste krijgt in dat geval dus slechts een 

(gelijk) gedeelte van zijn vergoeding uitbetaald. De staats-

secretaris is vooralsnog niet voornemens een maximumbe-

drag vast te stellen, maar wil de ontwikkelingen van de 

praktijk op dit punt eerst de ruimte geven.53 De gecreëerde 

ruimte om bij AMvB een plafond in te stellen, lijkt niet 

heel relevant gezien het matigingsrecht van art. 6:109 BW 

en de mogelijkheid van limitering van aansprakelijkheid 

op grond van art. 6:110 BW.54 

Het nieuwe lid 5 regelt een rangordeprobleem dat zou 

kunnen ontstaan indien de aansprakelijke partij onvol-

doende solvent is. Indien dit het geval is, ontvangt het 

slachtoffer zijn volledige uitkering. Aanspraken van naas-

ten uit hoofde van affectieschade komen hierna pas voor 

vergoeding in aanmerking en komen niet in mindering op 

de vergoeding van het slachtoffer. Lid 5 bepaalt echter ook 

dat indien er sprake is van een aanspraak van het slacht-

offer waarop art. 6, lid 1, van de Wet Aansprakelijkheids-

verzekering Motorrijtuigen (WAM) van toepassing is, de 

WAM voorgaat. Dit betekent dat in een WAM-geval de ver-

goedingen van de gekwetste en de naasten die recht heb-

ben op affectieschade overeenkomstig art. 6 lid 1 WAM op 

één hoop worden gegooid en naar evenredigheid worden 

voldaan.55 Hierdoor ontstaat er – helaas – een scheefstand 

tussen gevallen waarop de WAM wel en niet van toepas-

sing is. Nu art. 6, lid 6, WAM een uitwerking is van inter-

nationaal recht, is aanpassing van deze wet aan lid 5 ech-

ter niet mogelijk.56

Het nieuwe lid 6 is het huidige art. 6:107 lid 2 BW op een 

kleine tekstuele aanpassing na. Hierdoor wordt geregeld 

dat ook ten aanzien van een vordering uit hoofde van af-

fectieschade, de aangesprokene aan de naaste dezelfde 

verweren kan tegenwerpen als tegenover het slachtoffer 

zelf. Hoewel een recht op affectieschade geen afgeleid 

recht maar een eigen recht is van de naaste, is het volgens 

de staatssecretaris gezien de nauwe band met de schade-

veroorzakende gebeurtenis gerechtvaardigd om bijvoor-

beeld eigen schuld van het slachtoffer (niet dragen van een 

helm door een bromfietser) mee te laten wegen bij de vraag 

in hoeverre vergoeding van affectieschade op haar plaats 

is. Ofschoon in de Memorie van Toelichting louter eigen 

schuld wordt genoemd, betekent een en ander naar ons 

idee dat ook andere verweren door de schadeveroorzaker 

aan de naaste kunnen worden tegengeworpen zoals een 

exoneratiebeding tussen de aansprakelijke en de gewonde, 

het (deels) ontbreken van causaliteit en de vastgestelde 

proportionele aansprakelijkheid (of verlies van een kans) 

in de relatie schadeveroorzaker-gekwetste.57 

Een andere vraag is, of men wel moet willen dat de scha-

deveroorzaker dergelijke verweren kan voeren jegens de 

naaste. Met Verheij menen wij dat nu er bij affectieschade 

sprake is van vaste, symbolische bedragen en geen com-

pensatie van schade wordt nagestreefd (doch ‘louter’ ge-

noegdoening en erkenning), een eigen-schuldkorting (of 

een andere korting vanwege verweren die jegens de ge-

wonde gevoerd kunnen worden) niet op zijn plaats is.58 

Een naaste zou dan een gedeeltelijke symbolische vergoe-

ding krijgen, hetgeen de symboliek (grotendeels) teniet-

doet. Tevens zou de schadeveroorzaker er dan ook twee 

keer goed vanaf komen; eerst met een lage symbolische 

vergoeding in plaats van een volledige schadevergoeding 

en vervolgens wordt die vergoeding ook nog in verband 

met eigen schuld van het slachtoffer naar beneden bijge-

steld. Bovendien is er sprake van een eigen recht van de 

naaste, waardoor het aanvoeren van verweren uit de rela-

tie schadeveroorzaker-gewonde ons inziens minder voor 

de hand ligt. Het belangrijkste argument is misschien wel 

dat dergelijke verweren de beoogde eenvoudige toepassing 

van de regeling in de weg staan. 

Volgens de Memorie van Toelichting kunnen ook de ten op-

zichte van de schadeveroorzaker als medeschuld van de 

naaste aan het letsel te kwalificeren omstandigheden, als 

‘eigen schuld’ in de zin van art. 6:101 BW worden aange-

merkt en de naaste dus worden tegengeworpen.59 Aller-

eerst merken wij op dat dit niet in lid 6 staat. Medeschuld 

is immers geen verweer dat de schadeveroorzaker jegens 

51.  E.F. Mulder & W.C.T. Weterings, Vergoeding van affectieschade: vroeg of laat 

een feit in Nederland en de lessen die daarbij van België kunnen worden ge-

leerd, Tijdschrift voor Privaatrecht 2011-4, p. 1588.

52.  A.J. Akkermans e.a., Slachtoffers en aansprakelijkheid. Een onderzoek naar behoef-

ten, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun naasten met betrekking 

tot het civiele aansprakelijkheidsrecht, Deel II Affectieschade, WODC 2008.

53. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 22.

54.  Zie ook het Advies concept-wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectie-

schade d.d. 29 september 2014 van de Raad voor de Rechtspraak, p. 5.

55. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 23.

56. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 24.

57.  Zo ook F.Th. Kremer, Commentaar PIV op conceptwetsvoorstel zorg- en affec-

tieschade, PIV-Kennisnet 30 juli 2014.

58.  A.J. Verheij, Wetsvoorstel zorg- en affectieschade: een evenwichtsoefening 

tussen hanteerbaarheid en individuele rechtvaardigheid, Verkeersrecht 2014-6, 

p. 224. 

59. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 24.
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de gekwetste kan voeren. Voorts is het strikt juridisch ook 

de vraag, of hier wel sprake is van hoofdelijke aansprake-

lijkheid/medeschuld. Het is immers de naaste die de dader 

op grond van een eigen recht aanspreekt. De dader en de 

naaste zijn niet hoofdelijk verbonden jegens het slachtof-

fer (in de zin van art. 6:6 lid BW) ter zake van affectiescha-

de en de schadeveroorzaker heeft niet slechts een interne 

bijdrageplicht voor het gedeelte van de schuld dat hem 

aangaat (art. 6:10 BW). Als de wetgever/staatssecretaris 

deze situatie ook (juist) wil regelen, zal dat nader in het 

voorgestelde art. 6:107 BW moeten worden opgenomen. 

Wellicht is het beter – al was het maar vanwege het voor-

komen van kostbare discussies – om zowel van eigen 

schuld als medeschuld af te zien.

Het wetsvoorstel treft geen regeling voor het geval dat het 

– mede gelet op de relatie tussen de naaste en de gekwets-

te – op grond van de redelijkheid en billijkheid onaan-

vaardbaar is dat een naaste daadwerkelijk een vergoeding 

ontvangt. Het voorbeeld dat de staatssecretaris in dit ka-

der geeft is dat van de echtgenoot die met de noorderzon 

vertrokken is voorafgaand aan het ongeval.60 Een regeling 

hiervan is echter niet nodig, omdat in dat geval een beroep 

op art. 6:2 lid 2 BW (beperkende werking redelijkheid en 

billijkheid) uitkomst biedt.

5.3.4 Vaste bedragen per categorie naasten

De hoogte van de vergoedingen die de naasten ontvangen 

in geval van ernstig en blijvend letsel, zijn in de Memorie 

van Toelichting in tabel 1 weergegeven61.

Deze vergoedingen zullen dus in een AMvB worden gego-

ten indien het wetsvoorstel in werking treedt. Dit heeft als 

voordeel dat de bedragen gemakkelijk kunnen worden 

aangepast indien de omstandigheden dit vragen. 

Het is ons inziens een goede zaak dat vaste normbedragen 

worden gehanteerd. Het past bij het sterk symbolische ka-

rakter van de vergoeding en tegelijkertijd zijn de transac-

tiekosten lager. In tegenstelling tot het oude wetsvoorstel 

worden nu niet alle gerechtigden en alle gebeurtenissen 

op één hoop gegooid (met één normbedrag van € 10.000 

voor alle gevallen), maar wordt er in het nieuwe wetsvoor-

stel enige differentiatie aangebracht in de vergoedingen 

voor de categorieën naasten en nabestaanden. Daarmee 

wordt bereikt dat ondanks het hanteren van vaste bedra-

gen toch enigszins rekening wordt gehouden met de mate 

van de affectieve relatie en de situatie. De naasten en na-

bestaanden die dichter bij de benadeelde staan, krijgen 

een hogere vergoeding dan de categorieën die verder van 

de benadeelde af staan (waarbij zoals gezegd ons inziens 

categorieën gerechtigden zoals broers, zussen en grootou-

ders – met lagere normvergoedingen – zouden mogen wor-

den toegevoegd). Ook wordt er een onderscheid gemaakt in 

ernstig en blijvend letsel/overlijden als gevolg van een ge-

weldsmisdrijf en ernstig en blijvend letsel/overlijden als 

gevolg van andere oorzaken dan een geweldsmisdrijf. Het 

nieuwe wetsvoorstel kent tevens hogere vergoedingen voor 

affectieschade toe aan naasten en nabestaanden dan het 

oude wetsvoorstel, hetgeen is gebaseerd op de voorkeuren 

van naasten en nabestaanden die zijn gebleken uit onder-

zoeken.62 

Wij vragen ons wel af, of het voorstel nu wel politiek haal-

baar is en de Eerste Kamer nu wel van mening zal zijn dat 

er sprake is van voldoende differentiatie. Er is sprake van 

meer differentiatie in zowel de categorieën gerechtigden, 

de normbedragen als de situaties, maar de differentiatie is 

nog steeds beperkt. Zoals gezegd, zijn wij voorstander van 

meer categorieën gerechtigden, waarbij dan ook meer af-

wijkende normbedragen worden gehanteerd. Bijvoorbeeld 

€ 7500 voor broers en zussen bij ‘ernstig en blijvend let-

sel’. De bedragen liggen nu wel erg dicht bij elkaar. Voorts 

zou wellicht nog meer een onderscheid naar het type scha-

de-evenement (verkeersongeval, arbeidsongeval, medische 

fout, gebrekkig product, geweldsmisdrijf) kunnen worden 

aangebracht. 

5.4 Vergoeding affectieschade nabestaanden bij overlij-
den dierbare
Art. I, onderdeel E van het wetsvoorstel stelt een aantal 

aanpassingen van art. 6:108 BW voor. Het huidige lid 1 en 

2 blijven ongewijzigd. Het huidige lid 3 wordt verplaatst 

en wordt het nieuwe lid 5. Verder worden er nieuwe leden 

60. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 21.

61. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 21-22.

62. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 21.

Ernstig blij-

vend letsel 

Ernstig blijvend letsel 

door geweldsmisdrijf

Echtgenoten en geregistreer-

de partners (categorie a)

€ 15.000 € 17.500

Levensgezellen (categorie b) € 15.000 € 17.500

Minderjarige kinderen en 

ouders (categorieën c en d)

€ 15.000 € 17.500

Meerderjarige thuiswonende 

kinderen en ouders 

(categorie c)

€ 15.000 € 17.500

Pleegkinderen en ouders 

(categorieën e en f )

€ 15.000 € 17.500

Meerderjarige niet thuiswo-

nende kinderen en ouders 

(categorieën c en d)

€ 12.500 € 15.000

Zorg in gezinsverband (cate-

gorieën e en f )

€ 12.500 € 15.000

Overige nauwe persoonlijke 

relaties (categorie g)

€ 12.500 € 15.000

Tabel 1: Overzicht vergoedingen naasten in geval van ernstig en 

blijvend letsel
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3, 4, 6 en 7 toegevoegd.

Het nieuwe lid 3 schept een recht op vergoeding van affec-

tieschade geleden door nabestaanden als gevolg van het 

overlijden van een dierbare persoon. Dit lid ziet er qua re-

dactie in grote lijnen hetzelfde uit als het voorgestelde art. 

6:107 lid 1 sub b BW dat hiervoor werd besproken. Ook de 

kring van gerechtigden (opgenomen in het nieuwe art. 

6:108 lid 4 BW) komt overeen met de kring zoals genoemd 

in het voorgestelde art. 6:107 lid 2 BW. Het enige verschil is 

dat de gerechtigden in het nieuwe art. 6:108 lid 4 BW wor-

den aangeduid met ‘nabestaanden’ in plaats van ‘naasten’. 

Het nieuw voorgestelde lid 5 is het huidige art. 6:108 lid 3 

BW. Dit betekent dat degene die tot schadevergoeding 

wordt aangesproken hetzelfde verweer kan voeren jegens 

de nabestaanden als dat hem tegenover de overledene ten 

dienste zou hebben gestaan. Deze bepaling zagen we ook 

al hiervoor terug bij het nieuwe art. 6:107 BW. 

Het voorgestelde lid 6 bevat eenzelfde cumulatiebepaling 

als het voorgestelde art. 6:107 lid 4 BW. Indien er meer-

dere gerechtigden op vergoeding van affectieschade van-

wege het overlijden van een dierbare zijn en indien het 

totaal van de vergoedingen een bij AMvB vast te stellen 

bedrag overschrijdt, zullen de rechten van de nabestaan-

den naar evenredigheid worden teruggebracht tot het be-

loop van dat bij AMvB vastgestelde bedrag. Ook in dit ka-

der is de staatssecretaris vooralsnog niet van plan een 

maximum te stellen, maar wil hij de ontwikkelingen in de 

praktijk afwachten.

Afwijkend ten opzichte van (het nieuwe) art. 6:107 BW is 

wel dat het voorgestelde art. 6:108 BW in lid 7 een bepa-

ling bevat die ziet op de samenloop van de rechten uit 

hoofde van art. 6:107 en art. 6:108 BW. Dit lid bepaalt dat 

geen recht op vergoeding van affectieschade wegens 

overlijden van een dierbare bestaat, voor zover de recht-

hebbende op grond van dezelfde gebeurtenis reeds een 

vergoeding van affectieschade vanwege ernstig en blij-

vend letsel heeft ontvangen. Aldus wordt voorkomen dat 

de aansprakelijke partij ‘dubbel’ moet betalen in het ge-

val dat het slachtoffer ernstig en blijvend letsel heeft en 

vervolgens overlijdt.63 Wanneer er sprake is van ‘dezelfde 

gebeurtenis’ zal volgens de Memorie van Toelichting 

doorgaans duidelijk zijn. In twijfelgevallen zal dit echter 

door de rechter moeten worden vastgesteld. Hierbij zal 

de rechter aansluiting kunnen zoeken bij andere wetsbe-

palingen die deze term hanteren, zoals art. 6:100 BW.64 

De hoogte van de vergoedingen die de nabestaanden ont-

vangen in geval van overlijden van de benadeelde, zijn in 

de Memorie van Toelichting in tabel 2 weergegeven.

Ook hier geldt dat deze vergoedingen – in verband met de 

grotere flexibiliteit - in een AMvB zullen worden gegoten 

indien het wetsvoorstel in werking treedt. 

5.5 Beslag op vordering vergoeding affectieschade 
Art. I, onderdeel A en C van het wetsvoorstel regelt een 

wijziging van art. 6:95 BW en art. 6:106 BW. Art. 6:95 BW 

wordt opgesplitst in die zin dat de huidige tekst lid 1 zal 

gaan vormen en er een nieuw lid 2 wordt toegevoegd. Dit 

nieuwe lid 2 komt als volgt te luiden:

‘2. Het recht op een vergoeding voor nadeel dat niet in 

vermogensschade 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.’

Aldus wordt bepaald dat het recht op vergoeding voor  

nadeel dat niet in vermogensschade bestaat (dus: immate-

riële schadevergoeding, waaronder vergoeding voor affec-

tieschade) nooit vatbaar is voor beslag. De huidige moge-

lijkheden in lid 2 van art. 6:106 BW om (toch) beslag te 

leggen op een recht op vergoeding van immateriële schade 

als dit bij overeenkomst is vastgelegd of ter zake een vor-

dering in rechte is ingesteld, komen in het voorgesteld art. 

6:95 lid 2 BW te vervallen.

De voorwaarden die thans worden gesteld aan de over-

gang onder bijzondere titel – het recht op vergoeding is 

bij overeenkomst vastgelegd of de benadeelde start ter 

zake de vordering een procedure – komen te vervallen. 

Voor overgang onder algemene titel (onder andere: erfop-

volging) is voldoende dat de gerechtigde aan de wederpar-

tij heeft medegedeeld op de vergoeding aanspraak te ma-

ken. In de Memorie van Toelichting wordt aangegeven dat 

deze keuze is gemaakt om recht te doen aan het hoogst-

persoonlijke karakter van het recht op smartengeld. De na-

Overlijden Overlijden door 

geweldsmisdrijf

Echtgenoten en geregistreerde part-

ners (categorie a)

€ 17.500 € 20.000

Levensgezellen (categorie b) € 17.500 € 20.000

Minderjarige kinderen en ouders (cate-

gorieën c en d)

€ 17.500 € 20.000

Meerderjarige thuiswonende kinderen 

en ouders  (categorie c)

€ 17.500 € 20.000

Pleegkinderen en ouders (categorieën e 

en f )

€ 17.500 € 20.000

Meerderjarige niet thuiswondende kin-

deren en ouders (categorieën c en d)

€ 15.000 € 17.500

Zorg in gezinsverband (categorieën e 

en f )

€ 15.000 € 17.500

Overige nauwe persoonlijke relaties 

(categorie g)

€ 15.000 € 17.500

63. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 25.

64. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 25.

Tabel 2: Overzicht vergoedingen naasten in geval van overlijden
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bestaande moet niet de keuze worden ontnomen om wel/

niet aanspraak te maken op zijn recht op vergoeding van 

affectieschade, vanwege de mogelijkheid van een dreigend 

beslag. 65

5.6 Vergoeding van affectieschade in het strafproces
Art. II van het wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en af-

fectieschade bevat een wijziging van het huidige lid 2 van 

art. 51f Sv. Het voorgestelde lid 2 ziet er als volgt uit:

‘2. Indien de in het eerste lid genoemde persoon ten gevol-

ge 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 art. 108, 

eerste tot en met vierde lid, van Boek 6 van het Burgerlijk 

Wetboek ter zake van de daar bedoelde vorderingen. In-

dien de in het eerste lid genoemde persoon ten gevolge 

van het strafbare feit letsel heeft opgelopen, kunnen zich 

voegen de personen bedoeld in art. 107, eerste lid, van 

Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de daar 

bedoelde vorderingen.’

Aldus maakt het nieuwe tweede lid het mogelijk dat naas-

ten en nabestaanden zich in het strafproces kunnen voe-

gen met de hen volgens de (voorgestelde) art. 6:107 en 

6:108 BW toekomende vordering uit hoofde van affectie-

schade wegens ernstig en blijvend letsel of overlijden. Het 

nieuwe tweede lid maakt het ook mogelijk voor derden om 

zich in het strafproces te voegen om vergoeding van de 

kosten die zij ten behoeve van het slachtoffer hebben ge-

maakt te vorderen. Een voorwaarde voor behandeling van 

deze vorderingen is wel dat deze behandeling het straf-

proces niet onevenredig mag belasten.66

Art. III van het wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en 

affectieschade houdt een voorstel tot wijziging van art. 36f 

lid 1 Sr in. Na de woorden ‘of diens nabestaanden in de zin 

van art. 51f, tweede lid, van het Wetboek van Strafvorde-

ring’ wordt krachtens het voorstel telkens ingevoegd: ‘als-

mede de andere in dat lid genoemde personen’. Hiermee 

wordt bewerkstelligd dat ook ten behoeve van naasten en 

nabestaanden ter zake van hun vordering tot vergoeding 

van affectieschade, en ten behoeve van derden ter zake de 

door hen voor het slachtoffer gemaakte kosten, een maat-

regel kan worden opgelegd aan de dader. Wanneer de ver-

oordeelde na acht maanden geheel of gedeeltelijk niet aan 

zijn betalingsverplichting voldoet, keert de Staat overeen-

komstig art. 36f lid 5 Sr het resterende bedrag uit.67 Het 

Uitvoeringsbesluit voorschot schadevergoedingsmaatregel 

zal aan deze nieuwe situatie worden aangepast. 

Affectieschade in het strafproces roept vragen op. Zo is 

het de vraag, of een strafprocedure wel geschikt is om een 

vergoeding van affectieschade vast te stellen. Dit geldt ons 

inziens nog sterker voor de vergoeding van zorgkosten 

door naasten.68 Door de naasten en nabestaanden in het 

strafproces toe te laten met hun civiele vorderingen wordt 

weliswaar voorzien in een maatschappelijke behoefte, 

maar ons inziens zal dit wel een aanzienlijke belasting van 

het strafproces betekenen. Zo behoort het begroten van 

zorgkosten niet tot de gebruikelijke werkzaamheden van 

de strafrechter. Nu waarschijnlijk veel gevallen door de 

strafrechter zullen worden doorverwezen naar de civiele 

rechter (ex art. 361 lid 3 Sv), verdient het ons inziens de 

voorkeur om dit deel van het wetsvoorstel weg te laten.

5.7 Overgangsrecht 
Er is geen bepaling van overgangsrecht in het wetsvoor-

stel opgenomen. Dit is niet nodig aangezien uit art. 68a 

juncto art. 69, onder d, van de Overgangswet nieuw BW 

volgt dat het voorstel slechts gevolgen zal hebben ten aan-

zien van schadeveroorzakende gebeurtenissen die plaats-

vinden na het in werking treden van het voorstel.69 Het 

wetsvoorstel heeft derhalve geen terugwerkende kracht. 

De vraag is hoe dit uitwerkt indien er een schadeveroorza-

kende gebeurtenis plaatsvindt voorafgaand aan het in 

werking treden van het wetvoorstel, terwijl het overlijden 

van het slachtoffer plaatsvindt na de inwerkingtreding. In 

dat geval zijn strikt genomen pas met het overlijden alle 

feiten voltooid die volgens de wet voor het ontstaan van 

het vorderingsrecht zijn vereist. In de Memorie van Toe-

lichting wordt ten aanzien van dit voorbeeld verwezen 

naar art. 173 lid 2, tweede volzin, van de Overgangswet 

nieuw BW.70 Hieruit volgt dat de aansprakelijkheid wegens 

iemands overlijden na het tijdstip van het in werking tre-

den van de wet als gevolg van letsel dat vóór dat tijdstip is 

ontstaan, ook met betrekking tot haar omvang, naar het 

tevoren geldend recht wordt beoordeeld. Kortom: indien 

het overlijden na in werking treden ligt terwijl het schade-

veroorzakend feit ervoor heeft plaatsgevonden, is er geen 

recht op vergoeding van affectieschade.

5.8 Beoogde inwerkingtreding en commentaar instanties
Het wetsvoorstel zal in werking treden op een bij Konink-

lijk Besluit te bepalen tijdstip (zie art. IV van het wets-

voorstel). Zo ver is het echter nog niet. Volgens het 

nieuwsbericht van 28 mei 2014 is het wetsvoorstel voor 

advies naar ‘verschillende instanties’ verzonden.71 De 

Stichting Personenschade (PIV) is één van deze instan-

ties. Ook de Raad voor de Rechtspraak lijkt uitverkoren. 

Welke andere instanties ook om hun visie op het wets-

voorstel is gevraagd, wordt niet duidelijk uit het nieuws-

65. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 8 en 11.

66. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 26. 

67. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 26.

68.  Zie ook het Advies concept-wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en Affectie-

schade d.d. 29 september 2014 van de Raad voor de Rechtspraak, p. 8-9.

69. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 10.

70. MvT wetsvoorstel zorg- en affectieschade, p. 10.

71.  Het nieuwsbericht is te vinden via de website van de Rijksoverheid (link: 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/05/28/ruimere-schadevergoeding-

voor-slachtoffers-en-hun-naaste-omgeving.html).
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bericht van 28 mei 2014. Onduidelijk is ook of en in hoe-

verre het wetsvoorstel naar aanleiding van deze visies 

zal worden aangepast. Duidelijk is echter wel dat het 

wetsvoorstel nog een behoorlijke weg te gaan heeft voor-

dat het wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de Eerste 

en Tweede kamer. 

6. Conclusie
Nu de maatschappij hierom vraagt en de rechter het – te-

recht – niet diens taak vindt om het voortouw te nemen, is 

het een goede zaak dat de wetgever affectieschade en een 

verruiming van vergoeding van zorgschade wil gaan rege-

len. De huidige inhoud van het wetsvoorstel kan ons in-

ziens grotendeels goed door de beugel. Wij zouden alleen 

graag een verruiming zien van de kring van gerechtigden 

en (daarmee) ook een grotere differentiatie van de normbe-

dragen. Dat zal de afwikkelingskosten verlagen (minder 

discussies onder de hardheidsclausule). Het zal ook de 

kans vergroten, gezien de geschiedenis met het ‘oude’ 

wetsvoorstel affectieschade, dat het wetsvoorstel door de 

Eerste en Tweede Kamer zal worden goedgekeurd. 

Voorts kunnen naar ons idee enkele aspecten uit het 

wetsvoorstel worden geschrapt, zoals de mogelijkheid 

van het stellen van maximumbedragen bij AMvB, de mo-

gelijkheid van het voeren van een eigen schuld verweer, 

medeschuld verweren en vergelijkbare verweren, en de 

mogelijkheid van naasten en nabestaanden om vergoe-

ding van affectieschade en zorgschade in een strafpro-

ces te vorderen. Het zal de toepasbaarheid van het wets-

voorstel vereenvoudigen, hetgeen ook de voorkeur van 

verzekeraars zal hebben. Ook is het goed, wederom van-

wege de hanteerbaarheid en het voorkomen van discus-

sies, om de voorgestelde bepalingen hier en daar te ver-

duidelijken en aanwezige ruimtes meer in te vullen. Dit 

kan in de Toelichting maar bij voorkeur in de bepaling 

zelf (indien mogelijk).

Kortom, het is een in de kern goed wetsvoorstel dat wat 

betreft de uitwerking nog eens kritisch tegen het licht zou 

moeten worden gehouden. Nu het onderwerp affectiescha-

de eindelijk weer op de agenda van de wetgever komt te 

staan en dat tevens wordt gecombineerd met een ander 

belangrijk onderwerp, zorgschade van naasten, is een 

zorgvuldige voorbereiding van belang. Het lijkt gezien de 

geschiedenis een kwestie van nu of nooit. Het zou een ge-

miste kans zijn als in Nederland affectieschade niet een 

regeling zou krijgen, nu de publieke opinie laat zien dat 

hier sterk behoefte aan is. |


