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Advies over het Besluit vergoeding affectieschade

Geachte heer Grapperhaus, geachte heer Dekker,
Bij mail van 13 september 2017 is de NVvR geattendeerd op de internetconsultatie ter zake
van het Besluit tot vaststelling van bedragen voor nadeel van naasten dat niet in
vermogensschade bestaat (Besluit vergoeding affectieschade).
Dit advies is voorbereid door leden van de vereniging en vastgesteld door de
Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.
Strekking concept-besluit
Het besluit strekt, blijkens de nota van toelichting, tot het vaststellen van de omvang van de
vergoeding tot affectieschade, zoals bepaald in de wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek,
het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van
affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan, alsmede het verhaal van verplaatste
schade door derden in het strafproces te bevorderen.
Advies

Onder verwijzing naar haar advies van 30 september 2014 (concept-wetsvoorstel
schadevergoeding zorg- en affectieschade), als bijlage gevoegd bij dit advies, volstaat de
WeCo ter zake van het onderhavige concept-besluit met het maken van de volgende
opmerkingen.
De WeCo kan zich vinden in de door de wetgever gemaakte keuze om de bedragen voor het
nadeel dat niet in vermogensschade bestaat uit te drukken in vaste en ronde bedragen, die
niet jaarlijks worden geïndexeerd. Een evaluatie van de wet na vijf jaren kan tevens op de
instemming van de WeCo rekenen.
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Ter zake van de reikwijdte van het concept-besluit de WeCo erop dat bij de vergoeding van
affectieschade in dit kader ook kan worden gedacht aan de vergoeding van deze schade na
arbeidsongevallen (artikel 32 Arbowet, artikelen 307 en 308 van het Wetboek van
Strafrecht). Hieraan ware aandacht te besteden in de nota van toelichting.

De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR,

A.V. van den Berg
voorzitter a.i.

