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Personenschade vergoeden

• Aansprakelijkheid vaststellen

• Benadeelde zoveel mogelijk plaatsen in situatie alsof er geen fout was geweest

• Herstellen wat kan, de rest compenseren

• Vermogensschade & ander nadeel (smartengeld)

• Schade = verschil tussen twee hypothetische lijnen:

• situatie na ongeval

• situatie zonder ongeval



De hamvragen

• Wat kan het slachtoffer nog na het ongeval?

• Wat zou het slachtoffer zonder het ongeval hebben gekund?

• Hoe overbruggen we dat verschil?

• Wat zeggen ervaringsdeskundigen eigenlijk?



Van smart naar geld

Beoogde onderzoeksvragen:

• Welke schade?

• Welke vergoeding?

• Hoe besteed?

Uiteindelijk:

• Hoe is het met deze mensen?

• Wat heeft het betekend?

• Stellen wij wel de juiste vragen?



Hoe het vroeger ging…

Eabele Dillema

• 30 juli 1970: plotseling oversteken

• Fl 18,63 voor een koplamp?

• ‘Hoe oud denkt u dat uw zoon wordt?’

• Eabele Dillema I en II

• De vergoeding: ‘op lucht rijdt een auto niet, behalve in de banden dan’; modelbouwen met de 

mond

• Had Van der Grinten gelijk?

• ‘Een mens is niet zijn beperking.’

• Hoe dan ook: een schril contrast: aansprakelijkheid of niet

• Patrick Atiyah: The damages Lottery



In het verleden behaalde resultaten…

• 29 augustus 1995: 18 en in Amsterdam, Tehila Koblenz

• De tram op de Weteringschans, coma, net geen hersenoperatie

• Een afscheidsfeestje in het Vondelpark

• ‘Ik deed VWO en zat daarna ineens in een inrichting voor geestelijk gehandicapten’

• Sociaal isolement als je 18 bent

• Je leert vechten en dingen voor jezelf regelen, zowel praktisch als emotioneel

• In 1997 scheikunde, in 2010 gepromoveerd



In het verleden behaalde resultaten…

De schaderegeling in perspectief:

• ‘Voor een gesprek met de schade- behandelaar lig ik twee weken wakker.’

• ‘Aan de ene kant vecht ik om er iets goeds van te maken, aan de andere kant ben ik telkens 

van slag. Dat komt ook door mijn karakter: ik ben gevoelig. Ik wil niet de zielige zijn en ben 

ook een professional.’

• ‘Je wilt jezelf ontwikkelen, maar hebt die schadestaat: als je het goed doet, denken ze: die 

heeft niks nodig.’

• ‘Pas als de zaak over is kan het leven echt beginnen.’



In het verleden behaalde resultaten…

Het goede nieuws:

• Er is best wel wat verbeterd: geen ‘Eabele Dillema’s’ meer

• Meer deskundigheid

• Beter afwikkelingsklimaat

Het slechte nieuws:

• Het aansprakelijkheidsrecht blijft rekenen met het verleden (vav)

• Veel aandacht voor een fictieve toekomst (vav), weinig voor daadwerkelijke financiele

zekerheid

• En dat was alleen nog maar verlies arbeidsvermogen



Veel aandacht voor een fictieve toekomst

• Terug naar de kernvragen:

• Hoe zou het leven er zonder het ongeval uit hebben gezien?

• Wat kan er na het ongeval nog worden verdiend?

• Uiteenlopende standpunten, voer voor debat

• Battle of experts

• Ordinair handjeklap

• Met de vso is de zaak klaar



…maar weinig aandacht voor daadwerkelijke financiele zekerheid

Tehila Koblenz:

• Elf jaar na het ongeval kwam er een voorschot

• ‘Ik ben helemaal niet gewend om met geld om te gaan’

• ‘Pas sinds 2 jaar hebben we hulp in huis en we hebben een computer en een wasdroger 

gekocht

• En de loterij…?’ 



En dan is vav het minste probleem

• Vav is dubbele fictie, maar zorgschade is een schadepost ‘die in de toekomst daadwerkelijk

onze kwaliteit van vandaag de maat zal nemen’

• Grote zorgschades zijn/hebben de toekomst

• Consultatievoorstel

• Zorgbehoefte, taakvervulling, duurzaamheid, een tweede vav?

• Complicaties:

• overheidsvoorzieningen blijken volatieler dan de beurs

• wie gaat dit volhouden (leeftijd, echtscheiding, faillissement)?

• omvang gederfd inkomen, arbeidsrelatie, fiscus, regres, etc.

• rekenrente niet van deze tijd (‘een claim is je beste belegging’)



Garanties voor de toekomst?

• Schaderegelen was nog teveel op verleden gericht

• Advisering over huwelijk, faillissement, schuldsanering?

• Een fatsoenlijke rekenrente?

• Financieel advies en begeleiding?

• Dan toch maar vaker periodiek?



Dus…

• Een loterij heeft soms professionelere trekken

• Het slachtoffer van vandaag wil – terecht – garanties voor morgen

• Is de verzekeringsbranche daar klaar voor?


