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Een van uw naasten heeft als gevolg van 
bijvoorbeeld een verkeersongeval of 
arbeidsongeval, ernstig en blijvend letsel 
opgelopen of is komen te overlijden. Dit raakt 
niet alleen het slachtoffer, maar kan ook u als 
naaste zeer nadrukkelijk raken. Er is dan sprake 
van affectieschade.

De vergoeding van affectieschade is een vorm 
van smartengeld voor naasten van slachtoffers. 
Het betreft een vergoeding voor het leed 
dat naasten of nabestaanden ondervinden 
als iemand waarmee ze een affectieve band 
hebben, ernstig en blijvend gewond raakt of 
overlijdt. 

De veroorzaker van het ongeluk (of pleger 
van het misdrijf) moet betalen voor de (letsel)
schade van het slachtoffer zelf én/of voor de 
affectieschade aan de partner, kinderen of 
familie. Als er geen opzet was en de veroor-
zaker is goed verzekerd, betaalt zijn/haar 
verzekering de schade. Bij misdrijven moet de 
veroorzaker zelf betalen.

De Wet Affectieschade is op 1 januari 2019 in werking getreden. De 
vergoeding van affectieschade is alleen aan de orde als het voorval op 
of na 1 januari 2019 heeft plaatsgehad.

Wij zijn er voor u 

Wie komt in aanmerking voor 
affectieschade
In onze brochure “Letselschade? “ leggen we uit 
hoe een letselclaim door ons wordt behandeld. 
Waar moet het slachtoffer op letten en welke 
soorten schadeposten kunnen zich voordoen. 
Affectieschade is niet voor het slachtoffer maar 
voor diens naasten en/of nabestaanden.

Hoe kan ik een claim indienen
Als er een strafrechtelijk proces tegen de dader 
loopt, kan een verzoek tot schadevergoeding 
ingediend worden bij de strafrechter. Of 
de aansprakelijke partij kan persoonlijk 
aansprakelijk gesteld worden. 

https://www.unive.nl/binaries/br/content/documents/rechtshulp-particulier/componenten/pdf-documenten/downloads/letsel/letselschade


De wet Affectieschade
Toekenning vergoeding immateriële schade 
aan naasten bij:
• Overlijden op grond van art. 6:108 lid 3 

Burgerlijk Wetboek 
• Ernstig en blijvend letsel op grond van art. 

6:107 lid 1 sub b Burgerlijk Wetboek

Wie kunnen een beroep doen:
• de niet van tafel en bed gescheiden 

echtgenoot of geregistreerde partner van het 
slachtoffer

• de levensgezel van het slachtoffer die 
duurzaam (afhankelijk van aard, duur, 
intensiteit, elkaars verwachtingen) met deze 
een gemeenschappelijke huishouding voert 
of voerde (peildatum: gebeurtenis)

• de (pleeg)ouders van het slachtoffer
• het (pleeg)kind van het slachtoffer
• degene die ten tijde van de gebeurtenis 

duurzaam in het gezinsverband voor het 
slachtoffer zorgde (een oppasser/nanny lijkt 
hier niet onder te vallen. De persoonlijke 
betrekking moet immers vergelijkbaar 
zijn met een partner- of ouderrelatie; een 
grootouder bij wie een kind woont, kan hier 
wel onder vallen). 

• Een ander persoon die in een zodanige 
nauwe persoonlijke en hechte affectieve 
relatie tot het slachtoffer staat, dat uit 
de eisen van redelijkheid en billijkheid 
voortvloeit dat hij als naaste aanspraak 
heeft op de vergoeding. (Dit wordt ook wel 
een hardheidsclausule genoemd. Broers 
en zusters kunnen hieronder vallen, zie 
verderop voorbeelden uitspraken).

Vooraf vastgestelde bedragen (zie 
onderstaande tabel)
De hoogte van de vergoeding ligt tussen de  
€ 12.500 en € 20.000.

Zelfde verweren als tegen het slachtoffer
De aansprakelijke partij kan tegenover de 
naasten en nabestaanden dezelfde verweren 
voeren als hij aan het slachtoffer kan of had 
kunnen tegenwerpen (op grond van art. 6:107 
lid 5, resp. art. 6:108 lid 5). Conform artikel 
6:101 BW kan dus ook slechts een gedeelte 
van de vergoeding voor affectieschade worden 
toegekend, indien de schadeveroorzakende 
gebeurtenis mede het gevolg is van een 
omstandigheid die aan het slachtoffer kan 
worden toegerekend. Dus de bedragen uit de 
tabel kunnen lager uitvallen, als er bijvoorbeeld 
sprake is van een deel eigen schuld.

ernstige en 
blijvend letsel

overlijden
ernstig en 

blijvend letsel 
door een misdrijf

overlijden door 
een misdrijf

echtgenoten en geregistreerde 
partners

€ 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000

levensgezellen € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000

minderjarige kinderen en ouders € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000

meerderjarige thuiswonende 
kinderen en ouders

€ 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000

pleegkinderen en ouders € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000

meerderjarige niet-thuiswonende 
kinderen en ouders

€ 12.500 € 15.000 € 15.000 € 17.500

zorg in gezinsverband € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000

overige nauwe persoonlijke relaties € 12.500 € 15.000 € 15.000 € 17.500



Enkele uitspraken inzake toekenning 
affectieschade broer(s)/zus(sen)
• Rechtbank Gelderland, 3-3-2020, strafrecht.

Broer van slachtoffer heeft een bedrag 
gevorderd van € 22.114,92. Dit bedrag 
bestaat voor € 17.500,- uit affectieschade. 
Naar het oordeel van de rechtbank is 
voldoende komen vast te staan dat 
affectieschade is geleden. De broers 
en zussen van slachtoffers komen niet 
standaard voor vergoeding in aanmerking. 
Om voor vergoeding van affectieschade in 
aanmerking te komen moet er bijvoorbeeld 
sprake zijn van een bijzondere affectieve 
relatie of zorgrelatie. De rechtbank is van 
oordeel dat niet is gebleken van een relatie 
die juridisch gezien als zodanig kan worden 
aangemerkt. De gevorderde affectieschade 
dient daarom niet-ontvankelijk te worden 
verklaard.

• Rechtbank Den Haag, 27-01-2020, strafrecht.
Het voorgaande betekent dat de vader van 
het slachtoffer, recht heeft op vergoeding 
van affectieschade van € 17.500.-, zoals hij 
heeft gevorderd. De rechtbank zal dit bedrag 
dan ook toewijzen. Broer van slachtoffer 
heeft gesteld dat hij en het slachtoffer naast 
broers ook beste vrienden en sinds een 
aantal jaar ook huisgenoten waren. Zij gingen 
samen naar de sportschool en samen op 
stap. Deze stellingen zijn door de verdediging 
niet betwist, zodat de rechtbank dit als 
vaststaand zal aannemen. Naar het oordeel 
van de rechtbank wijst dit alles op een 
zodanige nauwe persoonlijke relatie tot de 
overledene dat uit de eisen van redelijkheid 
voortvloeit dat broer slachtoffer voor de 
toekenning van een schadevergoeding 
als naaste in de zin van artikel 6:108 lid 3 
BW moet worden aangemerkt (artikel 108 
lid 4 onder g BW). Ook de broer van het 
slachtoffer heeft om die reden recht op de 
door hem gevorderde schadevergoeding van 
€ 17.500,-. Dit deel van zijn vordering zal dan 
ook worden toegewezen.

• Rechtbank Rotterdam, 12-12-2019, 
strafrecht. De rechtbank constateert dat 
niet alleen de ouders van het slachtoffer 
als naasten kunnen worden aangemerkt, 
maar ook haar zus, nu zij ook in het 
verleden zeer nauw in het leven van het 
slachtoffer betrokken is geweest en nog 
is. De verdediging heeft matiging van de 
in het Besluit vergoeding affectieschade 
genoemde forfaitaire bedragen bepleit. De 
rechtbank gaat daarin niet mee. Met de 
raadsman van de benadeelde partijen is de 
rechtbank van oordeel dat, wanneer - zoals 
in het onderhavige geval - sprake is van 
ernstig en blijvend letsel bij het slachtoffer, 
de naasten recht hebben op het wettelijk 
vastgestelde forfaitaire schadebedrag. De 
mate van invaliditeit heeft op die bedragen 
verder geen invloed. Het verweer van de 
verdediging ter zake wordt verworpen en het 
gevorderde wordt toegewezen.

Schadefonds Geweldsmisdrijven
De broer(s) en zus(sen) van het slachtoffer 
vallen dus niet automatisch onder de kring 
van gerechtigden van de Wet Affectieschade. 
Maar de broer(s) en zus(sen) van het 
slachtoffer vallen, in sommige gevallen wel als 
nabestaande onder de kring van gerechtigden 
van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Wie komt in aanmerking?
• Slachtoffers van opzettelijk gepleegde 

geweldsmisdrijven.
• Nabestaanden van slachtoffers van 

opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven.
• Nabestaanden van slachtoffers van 

dood door schuld in de zin van artikel 6 
Wegenverkeerswet 1994 of artikel 307 
Wetboek van Strafrecht. (Een enkele 
verkeersfout - bv. geen voorrang verlenen 
- is niet voldoende om te komen tot schuld 
in de zin van artikel 6 WVW. De wet eist 
dat er sprake is van een aanmerkelijke 
mate van verwijtbare onvoorzichtigheid. 
Dat is het minimumvereiste bij een 



verkeerongeval om iemand ter zake art. 6 
WVW te kunnen vervolgen. Het wordt dus 
anders als er bijvoorbeeld ook sprake is van 
maximumsnelheid (fors) overschrijden of 
onder invloed rijden. De mate van schuld kan 
niet reeds worden afgeleid uit de ernst van 
de gevolgen van het ongeval.)

• Naasten van slachtoffers met ernstig en 
blijvend letsel, als gevolg van een opzettelijk 
gepleegd geweldsmisdrijf 

NB: misdrijven die zijn gepleegd op of na 1 
januari 2019

Uitkering?
• Voor nabestaanden: € 5.000
• Voor naasten: € 5.000
Schadefonds biedt een tegemoetkoming, geen 
schadevergoeding!

Nabestaanden en naasten ontvangen altijd 
een vaste uitkering (zie onderdeel 2A van de 
letsellijst, waarmee het Schadefonds werkt). 
De uitkering aan nabestaanden kan eventueel 
nog worden aangevuld met twee aparte 
uitkeringen voor uitvaartkosten en derving van 
levensonderhoud.

Let op:
Voorwaarden uitkering is, dat de schade niet op 
een andere manier wordt vergoed!

Contact
Postadres
Univé Rechtshulp
Postbus 557
9400 AN ASSEN

Bezoekadres 
Jan Bommerstraat 6
Gebouw E
9402 NR ASSEN

 
0592 382 501 
rechtshulp@unive.nl
rechtshulp.unive.nl

Let wel: de informatie in deze folder is bedoeld als uitleg. De polis en de polisvoorwaarden zijn doorslaggevend.

http://rechtshulp@unive.nl
https://rechtshulp.unive.nl/

