Lexicon : Morele schade
Een moeder die haar zoon voor haar
ogen ziet verongelukken ...
Het verlies van een naaste ...

K

an men in geld becijferen wat eigenlijk
niet in financiële waarden valt uit te druk-

ken? Sommigen landen kennen derhalve geen
of nauwelijks morele schadevergoeding toe :
zo b.v. in Duitsland, Nederland. Omdat een leven niet becijferd kan worden…
Eveneens uit angst voor Amerikaanse toestanden ! Toch
evolueert men b.v. in Nederland langzaam naar een beperkte vorm van smartengeld in de toekenning van
shockschade of affectieschade :
Zo was er in Nederland een paar jaar geleden het tragische
geval van een moeder die haar kind voor haar ogen zag verongelukken. De vrouw was op weg naar school om haar kind
af te halen. Zij was iets later dan gewoonlijk en haar dochtertje stond al op de stoep te wachten. Toen het meisje haar
moeder zag, stak ze onmiddellijk over en werd ze aangereden door een auto. Het meisje overleed aan haar verwondingen. De moeder zag alles machteloos voor haar ogen gebeuren. In principe had de moeder geen recht op smartengeld.
Zij was immers niet degene die werd aangereden. Omdat deze
harde conclusie onverteerbaar was, heeft de Nederlandse rechter in dit soort zaken een aantal regels ontwikkeld, die de moeder (of een andere naaste) alsnog een recht op smartengeld
kon geven. Het eerste is het zogenaamde confrontatiecriterium (het zien gebeuren) en het tweede is het ontstaan van een
psychiatrisch erkend ziektebeeld als rechtstreeks gevolg van de
confrontatie. Gewoon verdriet is dus niet voldoende !
Gelukkig deelt men in België deze harde houding niet.
In België kunnen alle nabestaanden die een genegenheidsband hadden met het overleden slachtoffer, aanspraak maken op een morele schadevergoeding. Het
bestaan van een genegenheidsband wordt zonder meer
aangenomen tussen echtgenoten en naaste familieleden;
anderen die menen aanspraak te maken op vergoeding,
moeten hem aantonen. Maar er is geen begrenzing van
het aantal aanspraakgerechtigden.

Hoewel het inderdaad geen reële compensatie kan vormen, is de uitkering van een bedrag in ieder geval beter
dan helemaal niets… De vergoeding van morele schade
is immers eveneens nodig als erkenning van het feit dat
het schadegeval waarin het slachtoffer zijn leven laat,
zijn weerslag heeft op diens verwanten die hun verdriet
moeten dragen en die hun leven opnieuw moeten inrichten. Verder dient het ook als genoegdoening in die
zin dat het geschokte rechtsgevoel van de naasten enigszins wordt verzacht doordat van de aansprakelijke persoon een opoffering wordt gevraagd.

Maar rechten hebben is één
zaak, zijn rechten verkrijgen
is nog iets heel anders !
• Hoe ageert  de  verzekeraar rechtsbijstand ?
• Voorziet de polis ook in bijzondere situaties voldoende dekking ?
• Door de  spiegelclausule beperken immers heel
wat verzekeraars de dekking rechtbsijstand tot
vorderingen waarbij zowel materiële en morele
schade geleden is !
• Bent u dan ook echt zeker dat de polis rechtsbijstand (voertuig of familiale ) de getroffen personen 100 % steunt ?

De polis rechtsbijstand Privé-leven van D.A.S. dekt de
verzekeringsnemer, de samenwonende echtgenoot of
partner en de personen die gewoonlijk bij hen inwonen in het kader van hun privé-leven. De basisdekking
Burgerlijk verhaal financiert de vorderingen voor schadeloosstelling van alle mogelijke vormen van schade :
met inbegrip van de morele schade ! Ook de inwonende
partner van de meerderjarige kinderen is verzekerd.
							

In een opmerkelijk dossier met een dodelijk ongeval,
vorderde D.A.S. voor de jonge vriendin van de overledene een belangrijke vergoeding.
Graag vatten we voor u de feiten samen.
Sabine woont in bij de ouders van haar partner met
wie ze half juli wil gaan samenwonen in de nieuwe
woning die ze gebouwd hebben.
Op 11.07.2005 komt haar vriend om bij een motorongeval. Voor zijn motor had hij een B.A. -polis met
rechtsbijstand onderschreven. Deze verzekeraar
rechtsbijstand laat weten dat bij overlijden van de
verzekeringsnemer de vorderingen overgaan op de
echtgenote en ascendenten en descendenten.
Gezien de verzekerde niet getrouwd is en er geen
kinderen zijn, kunnen zij enkel tussenkomen voor
ouders…
Er is dus geen dekking voor de vorderingen van
de inwonende vriendin… ??
Gelukkig heeft de verzekeringsmakelaar van de ouders het gezin verzekerd met een D.A.S. - rechtsbijstand Privé-leven, zodat ook de eis voor schadevergoeding van Sabine Somers als inwonende vriendin
verzekerd is ! D.A.S. stelt onmiddellijk een advocaat aan om voor Sabine Somers, conform artikel 5
bis van het Wetboek van Strafvordering, een verklaring van hoedanigheid van benadeelde persoon in
te dienen. Zij is immers geen familie van de overledene…
Aangezien de zaak voor de politierechtbank komt
en de tegenpartij haar aansprakelijkheid volledig
betwist, stelt zij zich burgerlijke partij met een vor-

dering voor morele schadevergoeding ten bedrage
van € 8.752 (7/8 van de morele schade die de indicatieve tarieven voorzien voor de overblijvende
echtgenote) en materiële schadevergoeding.
De politierechtbank veroordeelt de tegenpartij en
verklaart de vordering van Sabine als gegrond en
kent de vordering voor de morele schadevergoeding van € 8.752 te verhogen met vergoedende intresten toe.
11.06.06 : de zaak gaat in hoger beroep naar de Correctionele rechtbank die op strafgebied het vonnis
van de 1ste rechter bevestigd. De verzekerde ontvangt € 9.500 morele schadevergoeding. We dienen
een eis in voor de afwikkeling van de materiële
schade en slagen erin het dossier minnelijk te regelen :
Begroting van de materiële schade :
- Begrafeniskosten :
€ 257
- Administratiekosten en opleg
medische kosten :
€ 137,19
- Economische schade bij overlijden :
€ 49.499
Totaal van de verkregen vergoeding : € 59.402,69
Afrekening van de raadsman :
€ 6.771,60
Dankzij de D.A.S.- rechtsbijstand privé-leven
verdedigen wij uw cliënt en de inwonende gezinsleden ook voor de morele en materiële schade
bij overlijden van een naaste …
Want als het misloopt, reken je toch op de rechtsbijstand.

Als het gaat om een optimale klantenservice
Kiest u toch D.A.S.

