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en 
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Een korte doorkijk in een ‘zorgschadezaak’

1. Start van de zaak: cliënt als ‘eigenaar van 
zijn of haar Zorg-B.V.’

2. De behandeling van de ‘zorgschadezaak’

3. De afronding van een ‘zorgschadezaak’



de start: wie is mijn cliënt?

Betrokkenen met een belang:

een curator art. 1:378 BW

een (zorg)mentor art. 1:450 BW

een bewindvoerder art. 1:431 BW

Bewindvoerder is regelmatig een naaste die ook 
bij de zorg betrokken is. Vergt goede 
voorlichting.

De partner



de start

Wie is de ‘betalende partij’? 

Prof. mr. S.D. Lindenbergh, Zorgschade, NJB 
2017/1021

“daarbij speelt een rol dat het werkelijk 
berekenen van zorgschade niet als zinvol werd 
gezien, omdat bij schades met een grote 
zorgcomponent de maximaal verzekerde som was 
bereikt” 

wie betaalt de schade als de verzekerde som is 
bereikt?



de schadebehandeling

Praktisch: 

Schakel een zorgdeskundige in, een ‘spin in het web’ 

Juridisch: 6:107 BW, art. 6:96 BW

Johanna Kruidhof, HR 28 mei 1999, NJ 1999/564

Krüter/Wilton Fijenoord, HR 6 jun 2003, NJ 2003/54

Rijnstate/Reuvers, HR 5 dec 2008, NJ 2009/387



- Aansprakelijke is van meet af aan verplicht de gekwetste in 
staat te stellen zich van de noodzakelijke verpleging en 
verzorging te voorzien. 

- Redelijkheid brengt mee dat voor de vraag of het kind 
schade heeft geleden en tot welk bedrag, mag worden 
geabstraheerd van omstandigheden dat 

a. taken niet door hulpverleners zijn vervuld

b. ouders jegens kind geen aanspraak hebben

c. ouders geen inkomsten derven

- Vergoeding bedraagt dan maximaal bespaarde kosten    
professionele hulp

- Voor zover normaal en gebruikelijk is dat werkzaamheden 
door professionele betaalde derden wordt verricht



Mogelijke knelpunten

Een aantal voorbeelden:

- publieke zorgaanbod sluit niet altijd aan bij de 
behoefte van de benadeelde: moet een benadeelde 
van het publieke zorgaanbod gebruik maken?

vgl. drs. P. Ongenae en mr. C.C.J. de Koning in Letsel 
en Schade 2019/1

- wat is normaal en gebruikelijk? Begeleiding, toezicht, 
administratie.... of moet de praktijk uitgaan van 
(dubbele) redelijkheid? Zie mr. A. Hammerstein in 

Derdenschade, prof. mr. F.T. Oldenhuis en H.Vorsselman (red), BJU, 
2015 en overigens ook prof. mr. S.D. Lindenbergh.



- De aard van de verhouding tussen zorgverlener en 
benadeelde. Arbeidsverhouding? wat te doen bij ziekte 
zorgverlener? Fiscale risico’s?

- Wat als naasten betaalde arbeid opgeven om zorg te 
verlenen aan de benadeelde? Plafond van Kruidhof?

zie prof. S.D. mr. Lindenbergh (NJB 2017/1021) en mr. M de 

Groot (H&R 2018/1)

- Welke hulp komt voor vergoeding in aanmerking en tegen 
welk uurtarief?

weinig jurisprudentie: Hof A-L 14 jan 2014, ECLI:GHARL:2014:185

Hof knoopt aan bij PGB-normen: uurtarief € 25 verzorging door familie



afronding

- Lumpsum? Nee, tenzij?

vermogensinkomensbijtelling (VIB), iteratie-
effect. Mogelijk uitzondering voor letselschadeslachtoffers? 

Brief sts Snel d.d. 24 april 2019 n.a.v. brief LSA, Slachtofferhulp, 
Verbond van Verzekeraars d.d. 15 feb 2019 

rekenrente

voorbehouden

- Periodieke afwikkeling, periodieke begroting?



conclusie

In (vaak complexe) ‘zorgschadezaken’ is 
maatwerk de norm.

Voor het adequaat regelen van ‘zorgschadezaken’ 
is creativiteit en welwillendheid vereist van alle 
bij de schaderegeling van het slachtoffer 
betrokken professionals.

Alleen dan is nadere richtinggevende 
jurisprudentie of ingrijpen door de wetgever niet 
nodig.
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