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Beste makelaar, 

 

sedert 1 maart 2017 is de nieuwe indicatieve tabel (versie 2016) van toepassing voor de 

berekening van menselijke schade. Deze tabel is een lijst van forfaitaire schadevergoedingen, 

opgesteld door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk 

verbond van vrede- en politierechters.  

 

De tabel is indicatief, eerder bedoeld als leidraad voor de raming van lichamelijke schade die 

men niet in concreto (aan de hand van bewijsstukken) kan begroten. 
    

 

 
    

 

Als gevolg van kwetsuren is er voor een slachtoffer weerslag op het persoonlijke leven, de 

huishoudelijke activiteiten en het professionele leven. De tabel vertaalt dat in persoonlijke, 

huishoudelijke en economische ongeschiktheid. 

 

De persoonlijke ongeschiktheid gaat over de gevolgen die niet economisch waardeerbaar zijn. 

Het gaat over de beperkingen die men ervaart, de pijnen die men heeft, het ongemak, de 

frustratie en de invloed op het sociaal leven. In de volksmond wordt dit dikwijls de “morele 

schade” genoemd. 

 

De huishoudelijke ongeschiktheid is de aantasting van het potentieel van het slachtoffer om 

huishoudelijke taken te vervullen. Dat is onder meer het onderhouden van het huis en de tuin, 

koken, kinderen opvoeden, winkelen, wassen en strijken, administratie en huisdieren 

verzorgen. 

 

De economische ongeschiktheid gaat over de gevolgen op het professioneel of lucratief leven 

van het slachtoffer. Het is vergoeding van het concrete inkomstenverlies en eventueel een 



vergoeding voor verhoogde inspanningen die men moet leveren om te werken of te studeren 

in de periodes dat men nog niet volledig genezen is. 
 

   

 

 
    

 

De versie 2016 van de tabel vervangt deze van 2012. 

 

De bedragen ter vergoeding van de tijdelijke persoonlijke ongeschiktheid werden licht 

verhoogd. 

 

Bij de berekening van de blijvende schade wordt er niet langer een onderscheid gemaakt voor 

blijvende schade onder en boven de 6 %. Er worden nu ook aparte bedragen toegekend voor 

de blijvende persoonlijke, huishoudelijke en economische ongeschiktheid. Voor de blijvende 

huishoudelijke ongeschiktheid wordt er vanaf deze versie van de tabel rekening gehouden met 

de bijdrage van het slachtoffer in het huishouden. Tenzij het concreet kan gestaafd worden, is 

deze bijdrage 65 % voor een vrouw en 35 % voor een man. 

 

De volledige tekst van de nieuwe indicatieve tabel kan je nalezen op de website van het 

Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds.  

 

Voor je gemak zetten wij alles schematisch in een folder. De aangepaste versie kan je vinden 

op onze website. Klik HIER.  

 

Bij vragen kan je altijd terecht bij de schadebeheerders of via safetyworld@euromex.be. 

Wil je een gedrukt exemplaar? Vraag ernaar aan je accountmanager.  
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Voertuigschade

Basisbedrag expertise

Waardevermindering bijzondere 
omstandigheden

nieuw voertuig 10% WVO

oldtimer 10% WVO

BTW (niet BTW plichtige) aanslagvoet vervanging

Takelkosten factuur

Stallings -of bergingskosten factuur

> periode ter beschikking expert

> tijd nodig verkoop wrak 

> afwachting herstelling

Gebruiksderving

Wachttijd voertuig niet  buiten 
gebruik

1 dag

Wachttijd voertuig buiten gebruik 
herstelling

periode tot kennis kostprijs herstelling

Wachttijd voertuig buiten gebruik 
totaal verlies

periode tot kennis totaal verlies/waarde 
wrak

Forfaitair zonder schadebewijsstuk 15 dagen 

Huurfactuur 90% huurfactuur (gelijkwaardig voertuig)

Financieringskosten herstel of 
aankoop

Andere kosten

Verplaatsingskosten 0,33/km

Administratiekosten 100

Kledij als niet anders bepaald 375

1. Schade aan voorwerpen en kosten

Bedragen in euro

Voertuigschade derving (in euro)

Fiets (met/zonder trapondersteuning, max 25 km/u 10

Gemotoriseerde 2-of 3-wieler, quad, speed pedelec, moto 15

Aanhangwagen minder dan 750 kg 10

Aanhangwagen meer dan 750 kg 15

Voertuigen (ook professioneel) 20

Mobilhome 50

Taxi grote ondernemingen 50

Taxi zelfstandige uitbater 60

Huurwagen (geen leasing) 46

Lichte vrachtwagen en bestelwagen (tot 3,5 ton netto 
laadvermogen)

40

Vrachtwagen en geleed voertuig (3,5 ton en meer netto 
laadvermogen)

50

Extra derving per ton voor vrachtwagens (3,5 ton en meer netto 
laadvermogen)

10

Eigenaar van 1 vrachtwagen 62

Takelwagen, kraanwagen, betonwagen, tankwagen 150

Landbouwtractor, semi tractor oplegger, oplegger van 
vrachtwagen

150

Ziekenwagen 87

Kampeeraanhangwagen, caravan 24

Autobus < 50 plaatsen, autocar < 31 plaatsen 50

Autobus >= 50 plaatsen, autocar >= 31 plaatsen 90

Autobus > 60 plaatsen, autocar > 38 plaatsen 115

Autobus > 70 plaatsen, autocar > 44 plaatsen 140

Autobus > 80 plaatsen, autocar > 50 plaatsen 180

Bedragen in euro



Deskundigenonderzoek basis vergoeding

Soorten schade te bepalen door deskundige

> persoonlijke schade

> huishoudelijke schade

> economische schade

Tijdelijke schade 

Materiële hulpmiddelen voorkeur aan herstel van schade factuur

Hulp van derden in concreto volgens kwalificatie hulpverlener factuur of forfaitair 10 p/u

Persoonlijke ongeschiktheid morele schade 28 p/d aan 100% 34 bij hospitalisatie

Huishoudelijke ongeschiktheid huishoudschade 20 p/d per gezin aan 100% - ook alleenstaande
extra 7 per kind  
vrouw 65%/man 35%

Economische ongeschiktheid verlies aan inkomen in concreto hetzelfde nettoloon

Economische ongeschiktheid verhoogde inspanning 25 aan 100 % per gepresteerde dag

verhoogde inspanning studenten 
lager onderwijs 5 aan 100 % per gepresteerde dag
middelbaar onderwijs 10 aan 100 % per gepresteerde dag
hoger onderwijs 15 aan 100 % per gepresteerde dag

Specifieke schade

quantum doloris
(als daarvoor een aparte
vergoeding nodig is)

1 op 7 1

2 op 7 3

3 op 7 6

4 op 7 10

5 op 7 15

6 op 7 21

7 op 7 28

esthetische schade uitzonderlijk

seksuele schade oordeel van de rechter

genoegenschade oordeel van de rechter

Verlies van een schooljaar 

materiële schade 

lager onderwijs 400

middelbaar onderwijs 1.000

hoger onderwijs en universiteit 2.500 (kot niet inbegrepen)

morele schade alle onderwijstypes 3.750

bewezen achterstand loopbaan eerste jaar beroepsinkomen

Schade naastbestaanden 
uitgaven in oorzakelijk verband ongeval

psychische schade bij verontrustende afloop

2. Schade aan personen

Bedragen in euro



Leeftijd ongeschiktheid

0 tot 15 jaar  1.220 
16 jaar  1.200 
17 jaar  1.185 
18 jaar  1.170 
19 jaar  1.155 
20 jaar  1.140 
21 jaar  1.125 
22 jaar  1.110 
23 jaar  1.095
24 jaar  1.080 
25 jaar  1.065 
26 jaar  1.050 
27 jaar  1.035 
28 jaar  1.020 
29 jaar  1.005 
30 jaar  990 
31 jaar  975 
32 jaar  960 
33 jaar  945 
34 jaar  930 
35 jaar  915 
36 jaar  900 
37 jaar  885 
38 jaar  870 

Blijvende schade vanaf consolidatie

Vergoedingswijzen
> rente
> kapitalisatie aan 1% vlg. recentste tabellen
> forfait

Soort schade

Materiële hulpmiddelen
voorkeur aan herstel van 
schade

kapitalisatie 

Hulp van derden
in concreto vlg. kwalificatie 
hulpverlener

factuur of forfaitair 10 p/u
kapitalisatie of rente

Persoonlijke/huishoudelijke/economische ongeschiktheid
Forfaitaire bedragen bij huishoudschade verdeling 65% vrouw en 35% man

39 jaar  855 
40 jaar  840 
41 jaar  825 
42 jaar  810 
43 jaar  795 
44 jaar  780 
45 jaar  765 
46 jaar  750 
47 jaar  735 
48 jaar  720 
49 jaar  705 
50 jaar  690 
51 jaar  675 
52 jaar  660 
53 jaar  645 
54 jaar  630 
55 jaar  615 
56 jaar  600 
57 jaar  585 
58 jaar  570 
59 jaar  555 
60 jaar  540 
61 jaar  525 
62 jaar  510 
63 jaar  495 
64 jaar  480 
65 jaar  465 

>>>Bedragen in euro

66 jaar  450
67 jaar  435 
68 jaar  420 
69 jaar  405 
70 jaar  390 
71 jaar  375 
72 jaar  360 
73 jaar  345 
74 jaar  330 
75 jaar  315 
76 jaar  300 
77 jaar  285 
78 jaar  270 
79 jaar  255 
80 jaar  240 
81 jaar  225 
82 jaar  210 
83 jaar  195 
84 jaar  180 
85 jaar  165 

Blijvende schade 
vanaf consolidatie

Persoonlijke schade kapitalisatie 28 p/d aan 100%

Huishoudelijke 
schade 

kapitalisatie 
20 p/d per gezin 
aan 100%

extra 7 per kind

vrouw 65%/man 
35%

Economische 
ongeschiktheid 

kapitalisatie/rente
verlies aan inkomen 
in concreto

nettoloon

voorbehoud 
sociale/fiscale 
lasten

Specifieke schade

Pijn afzonderlijk bij uitzonderlijke blijvende pijnen

Seksuele schade moreel + kosten

Genoegenschade uitzonderlijk

Schade naastbestaanden

Voorbehoud

Esthetische schade (bedragen in euro)
Leeftijd  1/7  2/7  3/7  4/7 5/7  6/7 7/7

miniem zeer 
licht

licht middel- 
matig

ernstig zeer ernstig uitzonderlijk

0-10  540 2.150  4.850  8.625  15.000  20.000  30.000 
11-20  520 2.075  4.700  8.300  14.500  19.250  29.000 
21-30  490 2.000  4.400  7.850  13.700  18.250  27.500 
31-40  450 1.800  4.100  7.250  12.600  16.800  25.250 
41-50  400 1.600  3.600  6.500  11.200  14.900  22.250 
51-60  350 1.400  3.100  5.550  9.700  12.900  19.500 
61-70  275 1.100  2.600  4.400  7.750  10.350  15.500 
71-80  200 800  1.750  3.100  5.500  7.300  11.000 
81 en ouder  115 450  1.050  1.850  3.200  4.250  6.400 

Bedragen in euro



Vergoedende intrest rentevoet in concreto

Moratoire intrest wettelijke rentevoet 2017: 2% 
2016: 2,25%
2015: 2,50% 
2014: 2,75%
2013: 2,75%

3. Intresten

Het overlijden
Begrafeniskosten effectieve kosten zover niet buitensporig

vervroegde betaling als slachtoffer ouder dan 
rechthebbende

Schade ex haerede 75 p/d
Schade naastbestaanden morele schade

materiële schade
inkomensverlies - eigen onderhoud
huishoudschade volgens gezinslast - eigen 
onderhoud

Overleden slachtoffer Begunstigde Vergoeding

"Gehuwd/samenwonend/ "Gehuwd/samenwonend/ 15.000 

samenlevingscontract " samenlevingscontract " 15.000 

Inwonende ouder Inwonend kind 15.000 

Inwonende ouder Inwonend weeskind 24.000 

Niet-inwonende ouder Niet-inwonend kind 6.000 

Inwonend kind Ouder 15.000 

Zelfstandig wonend kind Ouder 6.000 

Miskraam Ouder 3.000 

Inwonende broer/zuster Inwonende broer/zuster 3.000 

Niet-inwonende broer/zuster Niet-inwonende broer/zuster 1.800 

Inwonende grootouders Inwonende kleinkinderen 3.000 

Niet-inwonende grootouders Niet-inwonende kleinkinderen 1.500 

Inwonende kleinkinderen Inwonende grootouders 3.000 

Niet-inwonende kleinkinderen Niet-inwonende grootouders 1.500

Ook andere personen kunnen aanspraak maken op een vergoeding, op voorwaarde dat 
het vaststaat dat zij een specifieke affectieve band hadden met het slachtoffer. 

Bedragen in euro


