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NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH 

⏱  8u30 Registratie en welkomstkoffie

⏱  9u00 Inleiding en voorstelling door de dagvoorzitter

Dhr. Luc Brewaeys, politierechter Vilvoorde

⏱  9u05 Huishoudelijke schade

Mr. Jean-Baptiste Petitat, Advocatenkantoor Petitat

Definitie en wijze van berekening gedurende de tijdelijke en blijvende 

ongeschiktheid en na overlijden.

⏱  10u15 Hulp van derden

Dr. Jan Matthys, medisch expert

De noodzaak van “hulp van derden” is een schadepost die pas na de Eerste 

Wereldoorlog ontstaan is en die bedoeld was als een bijstand om de zwaarst 

gekwetste frontsoldaten te helpen overleven. Later werd dit begrip ingevoerd in 

Regeling lichamelijke schade in de praktijk
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⏱  1 dag

Lichamelijke schade anno 2014: what's up? Volgens een nieuw ontwikkeld concept verzorgen 4 deskundigen 

eerst een uiteenzetting en treden ze nadien met elkaar in debat over uiteenlopende schadevragen. U krijgt de 

kans om actief te participeren, de sprekers te ontmoeten en hen uw vragen of twijfels voor te leggen. Het 

panel wordt gemodereerd door politierechter Luc Brewaeys, die reeds 2x met succes onze studiedagen over 

de Indicatieve Tabel voorzat. Mr. Jean-Baptiste Petitat bekijkt de Indicatieve Tabel vanuit originele invalshoek 

en is een mogendheid als het op de behandeling van schadedossiers aankomt. Michel Sommerijns is dan 

weer door zijn jarenlange ervaring een veel gevraagd spreker die ons een verfrissende kijk op de 

schaderechtspraak en -actualiteit zal verschaffen. Dokter/medisch expert Jan Matthys is onze vierde 'kenner': 

hij vult het panel aan met zijn medische visie en als specialist inzake evaluatie en vergoeding van lichamelijke 

schade.

Voor wie? 

Zowel magistraten en advocaten verzekeringsrecht, burgerlijk recht, contractenrecht en verbintenissenrecht, 

als medische experten (dokters) en verzekeringsmaatschappijen.
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de sociale zekerheid, waar er een bijkomende vergoeding werd toegekend bij 

opname in een verzorgingsinstelling.

In de ziekte- en invaliditeitsverzekering of in de gehandicaptensector geeft de 

nood aan hulp van derden nu een bijkomende financiële tegemoetkoming.

De noodzaak van HvD is gerechtvaardigd indien noch de veiligheid, noch de 

waardigheid, noch de autonomie van het slachtoffer anders kan gewaarborgd 

worden.

Het is bekend dat 5% van de zwaarste ongevallen verantwoordelijk zijn voor 50% 

van de uitgaven bij de verzekeringen.

We zullen de algemene principes schetsen voor het evalueren van de 

zelfredzaamheid. Het hof van cassatie had reeds als principe vastgelegd dat de 

vergoeding voor de HvD berust op de vermoedelijke loonderving van de personen 

die het slachtoffer verzorgen en dat het van geen enkel belang is wie de 

hulpverlener is, een bloed- of aanverwant of een vreemde, of hij bij de 

gehandicapte inwoont en of hij een eigen loon verdient. Om een HvD te kunnen 

krijgen moet de betrokkene niet totaal en blijvend arbeidsongeschikt zijn, ook bij 

een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan ze toegekend worden.

Sinds een cassatiearrest van 30 november 1977 wordt als principe gesteld dat hulp 

van derden kan toegekend worden en dat het feit dat familieleden deze verzorgen 

de schadeverwekker er niet van ontslaat deze te vergoeden.

Klik hier voor het vervolg van deze korte inhoud

⏱  11u15 Koffiepauze en netwerking

⏱  11u45 Economische ongeschiktheid

Dhr. Luc Brewaeys, politierechter Vilvoorde

Komen daarbij aan bod:

• Definitie

• Inkomstenverlies

• Aantasting economische capaciteit

• Verhoogde inspanningen

• Economische schadevan zelfstandige – werkloze - student

• Cumulatie met vergoedingen uitbetaald door de verzekeraar arbeidsongevallen

• Cumulatie met vergoedingen uitbetaald door de mutualiteit

• Bespreking van specifieke cijfervoorbeelden uit de rechtspraak

⏱  12u45 Middagpauze en warme maaltijd

⏱  13u45 Verschillende vergoedingswijzen van de blijvende ongeschiktheid

Dhr. Michel Sommerijns, inspecteur-schaderegelaar lichamelijke schade Allianz

Verschillende vergoedingswijzen: ex aequo et bono vergoeding, kapitalisatie, 

geïndexeerde rente. Deze worden becommentarieerd aan de hand van recente 

rechtspraak (2012-2014). Kritische benadering van de toepassing in de rechtspraak 

van de 'richtlijnen' die in de indicatieve tabel zijn opgenomen. Specifieke 

schadeposten zoals seksuele schade, genegenheidsschade, genoegenschade e.d.

⏱  14u45 Overzicht van de voornaamste standpunten door de dagvoorzitter



⏱  15u00 Koffiepauze en netwerking

⏱  15u15 Interactief panelgesprek met de 4 gastsprekers onder leiding van de 

dagvoorzitter

Mogelijkheid tot vraagstelling en actieve participatie door het aanreiken van hot 

items en eventuele knelpunten.

⏱  16u00 Netwerkdrink

Een ultieme kans om met uw collega's en de gastsprekers in dialoog te gaan bij het 

nuttigen van een natje en een droogje.

⏱  17u00 Einde omstreeks 17 uur

Ter Elst, Edegem

Kattenbroek 1 

2650 Edegem 

Hoe betalen? Na ontvangst van uw inschrijving sturen we u een bevestiging, 

factuur en routeplan door. Gelieve de kostprijs van het seminarie 

over te schrijven op Confocus bvba - Sint-Truidersteenweg 576A - 

3500 Hasselt - Bankrekening FORTIS 001-5351909-10, met 

vermelding van factuurnummer. Indien u betaalt via de KMO-

portefeuille, klik hier.

Recupereer 50% van uw 

inschrijvingsgeld via de KMO-

portefeuille!

Confocus werd door de Vlaamse Overheid erkend als 

opleidingsverstrekker. Dit wil zeggen dat u 50% uitspaart van uw 

inschrijvingsgeld dankzij subsidie van de Vlaamse Overheid.

Wat heeft u nodig voor uw subsidieaanvraag via de kmo-

portefeuille? 

1) Het erkenningsnummer van Confocus: DV.O106917.

2) Het aantal opleidingsuren van deze opleiding: 6 effectieve 

opleidingsuren

Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be of klik hier.

Er is ruime parking aan de locatie.

Bekijk de routebeschrijving.

450 euro (excl. BTW) met powerpointsyllabus, eventueel bijgevoegde documenten, randinfo, catering en 

boek. In deze deelnameprijs is 1 boek inbegrepen. U kunt kiezen uit Evaluatie en vergoeding van 

lichamelijke schade (Uitgeverij Larcier, t.w.v. 70 euro) van Jan Matthys of Kanttekeningen bij de 

indicatieve tabel (Uitgeverij Story Publishers, t.w.v. 64 euro) van Jean-Baptiste Petitat. Gelieve op het 

inschrijvingsformulier (bij opmerking) uw keuze te vermelden.
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Verantwoordelijke Bart Halsberghe

Sint-Truidersteenweg 576A - 3500 Hasselt

T +32 (0)11 36 98 29

F +32 (0)11 75 41 04

bart.halsberghe@confocus.be

OVB: erkenning voor 6 juridische punten.

IGO: geïnteresseerde magistraten kunnen zich persoonlijk wenden tot het IGO met de vraag voor 

tussenkomst. Het IGO evalueert elke aanvraag afzonderlijk.

FSMA: Confocus is geaccrediteerd door de FSMA.

Andere locaties/data

Verwante seminaries
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  ALM, Berchem

⏱  1 dag

Verder lezen
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