Schadegeval van de maand
	Jonge man dood omdat beklaagde ten
alle prijze de trein wilde halen...
“Mijn cliënten wensen zich burgerlijke partij te
stellen tegen de heer P.S. en dit naar aanleiding
van het tragische ongeval welke hun zoon M.K.
is overkomen. Wilt u mij laten weten of ik in het
kader van de polis rechtsbijstand kan optreden
voor hen om hun belangen te behartigen?” In
2004 ontvingen we deze brief van meester P.J.
Morele schadevergoeding vorderen door een burgerlijke
partijstelling in een strafdossier? Kan dit via mijn D.A.S.verzekering?
Ja, ook dit is gedekt in een polis Rechtsbijstand van D.A.S.
De 30-jarige zoon van de verzekerde was als veiligheidsagent bij de NMBS onder een trein geduwd en overleed ten
gevolge van zijn zeer zware verwondingen. Omdat hij niet
langer thuis woonde stelde zich tevens de vraag of de D.A.S.
-polis ook kon tussenkomen om materiële en morele schade
voor de ouders en overblijvende inwonende broer te vorderen?
Ja, ook dit is gedekt omdat de waarborg ‘burgerlijk verhaal
privé-leven‘ tussenkomst verleent voor deze vorm van morele schade.
Dit proces haalde een paar jaar geleden alle media en veroorzaakte opnieuw heel wat discussies omtrent zinloos geweld.
Wij vatten de feiten nog even voor u samen.

Het is een stoptrein!
Op 4 april 2004 komt rond 22.00 u in Brussel-Centraal een
trein aan met bestemming Antwerpen op perron 5. P.S. wil
deze trein nemen maar stelt vast dat het een stoptrein is. Hij
raakt hierover in discussie met de treinbegeleider. De heer P.S.
accepteert de uitleg niet en reageert agressief met slagen en

schoppen. De interne veiligheidsdienst van de NMBS wordt
geroepen terwijl P.S. blijft roepen en tieren.
De twee veiligheidsagenten die even later arriveren slagen er
ook niet in hem te kalmeren en besluiten de politie te verwittigen.
Ondertussen is een nieuwe trein op het perron aangekomen.
De tierende reiziger ziet zijn kans en maakt aanstalten deze
trein te nemen. Opnieuw ontstaat tumult met veel trek –en
duwwerk tot gevolg. Uiteindelijk kalmeert hij als de treindeuren zich sluiten.

Fatale duw
Op het moment dat de trein zich in beweging zet springt P.S.
echter recht en duwt D.K., de veiligheidsagent, opzettelijk tegen de trein. D.K. belandt onder de wielen van de trein en
wordt enkele tientallen meters meegesleurd. De politiediensten die ter plaatse zijn zwaar toegetakelde lichaam terugvinden, kunnen enkel het overlijden vaststellen… De boze treinreiziger wordt gearresteerd… Diverse getuigen leggen verklaringen af over de precieze omstandigheden…
De ouders en broer van de overleden veiligheidsagent zijn verzekerd bij D.A.S. en wensen zich in deze moordzaak burgerlijke partij te stellen. Na een paar maanden besluit de familie
een gereputeerde pleiter aan te stellen. D.A.S. maakt het dossier over aan het kantoor V. D.A.S. betaalt € 1.080 kosten van de
eerste raadsman (onze cliënt mag veranderen van raadsman,
de bijkomende kosten zijn echter voor zijn rekening). De nieuwe advocaat veroordeelt deze gruwelijke feiten in zijn conclusies en eist:
- Ten titel van materiële schadevergoeding voor de begrafenis
kosten en andere kosten naar aanleiding van het overlijden
€ 1 provisioneel;
- Morele schadevergoeding voor de iedere ouder van € 25.000
en een bedrag van € 6.250 voor de broer. Deze bedragen zijn
verantwoord gelet op het vroegtijdige en gruwelijke overlijden van een familielid, volgens de raadsman.
In het geval van het overlijden van een inwonend kind voorziet de ‘Indicatieve Tabel’ voor de vergoeding van de morele
schade een forfait van € 12.500 per ouder. Dit bedrag wordt

teruggebracht tot € 5.000 indien het overleden kind niet meer
thuiswoont. Voor het overlijden van een inwonende broer/zus
geeft de indicatieve tabel een bedrag van € 2.500, verminderd
naar € 1.500 bij een niet inwonende broer/zus.
( De raming van deze morele schade is uiteraard zeer gevoelig. De bedragen van de Indicatieve Tabel zijn, zoals de
naam weergeeft indicatief. Deze forfaits kunnen, zoals in dit
dossier, aangepast worden in functie van de bijzondere omstandigheden. Zie ook de uitleg hieronder).
De correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg
behandelt de zaak in december 2005. De dader wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en vier maanden.
Op burgerlijk vlak concludeert de rechtbank dat deze geëiste
bedragen de normen van de indicatieve tabel weliswaar ver te
boven gaan, maar accepteert de redenering om de tabel niet
slaafs te volgen. Het leed veroorzaakt door een overlijden na
een ongeval is immers niet vergelijkbaar is met wat men voelt
bij een overlijden als gevolg van een vrijwillige en opzettelijke
daad. De burgerlijke partijen hebben recht op een morele schadevergoeding van €10.000 (ouders) en € 2.500 (broer) plus de
materiële schade.
De tegenpartij gaat in hoger beroep. Na enig aandringen,
wordt de zittingsdatum bekend: 17 oktober 2006. In extremis
wordt deze datum uitgesteld wegens overbelasting van de kamer en verschoven naar 26 februari 2007. De zaak werd gepleit en in beraad genomen, de uitspraak verschillende malen uitgesteld. Uiteindelijk volgt het arrest op 24 oktober 2007.
De rechtbank brengt de gevangenisstraf terug tot 1 jaar en zes
maanden met uitstel onder voorwaarde van een psycho-medische begeleiding.

Wat is de indicatieve tabel?
Een waardevol en onmisbaar instrument opgesteld door
magistraten van de politierechtbanken en rechtbanken van
1ste aanleg.
Deze tabel hanteert niet-bindende normen voor alle gevallen waar door gebrek aan bijzondere elementen enkel
een forfaitaire vergoeding van de schade mogelijk is. Het
is geen wondermiddel voor de schaderaming maar eerder
simpelweg zoals naam het aanduidt, een indicatief instrument ten dienste van de partijen in hun onderhandelingen
en de rechters in hun beslissingen.
In 2008 arriveerde een nieuwe versie van de indicatieve tabel waaraan gewerkt werd door een multidisciplinair team
met leden die betrokken zijn in de vergoeding van schade.
De leden komen van zeer diverse richtingen: verenigingen
van ouders van verongelukte kinderen, de balie, de verzekeringswereld, de beroepshoven , politierechtbanken en
rechtbanken van 1ste aanleg.
Als een praktische en complete gids voor een precieze en
transparanten berekening van een schade-eis, is deze indicatieve tabel een essentieel instrument voor de evaluatie
van lichamelijke letstels.

De rechter bekrachtigt de eisen op burgerlijk vlak.
Totale schade-eis: € 41.477,38. Na onderhandelingen met de
tegenpartij komt er uiteindelijk een definitieve regeling ten
bedrage van € 38.514,71.
De erelonen en kosten van de raadsman van onze
verzekerden?
Op basis van het waardetarief en verhoogd met 50 % voor
de procedure in beroep: € 8.231, 20.
Eigen administratieve kosten: € 1.000

Rechtsbijstand D.A.S. dat is zeker zijn uw belangen door de allerbesten te laten behartigen
Vooral als het ondenkbare gebeurt…

