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Samenvatting  

Om getroffenen van rampen tegemoet te komen wanneer zij personenschade lijden, kan de Wet tegemoetkoming 
schade bij rampen (Wts) uitgebreid worden met een tegemoetkoming voor letsel- en overlijdensschade. Deze 
toevoeging vergt een aantal principiële keuzes. Zo dient de kring van gerechtigden te worden bepaald, net als de 
specifieke kostensoorten die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. Bovendien zal bepaald moeten worden 
of een tegemoetkoming gewaardeerd wordt via een forfaitair systeem of op basis van werkelijk geleden schade. Deze 
laatste keuze kan gemaakt worden door de belangen van alle betrokken partijen zorgvuldig tegen elkaar af te 
wegen.  
 
De huidige vorm van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (Wts) voorziet niet in een 
tegemoetkoming voor personenschade. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie bezint zich op 
de mogelijkheid om bij een eventuele herziening van de Wts personenschade als 
tegemoetkomingscategorie op te nemen. Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en 
Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie heeft daarom SEO Economisch Onderzoek 
en INTERVICT verzocht inzicht te geven in de mogelijkheden daartoe en de eventuele effecten 
ervan. Twee onderzoeksvragen staan in het onderzoek centraal: 
 

1. In hoeverre en hoe kan personenschade opgenomen worden in de Wts en hoe dient het 
gewaardeerd te worden? 

2. In hoeverre en hoe kan daarbij de balans worden behouden tussen rechtszekerheid versus 
flexibiliteit en maatwerk? 

De Wts 

De Wts bestaat sinds 1998 en is tot op heden vijf keer toegepast. De wet is het politieke 
antwoord op verzekerbaarheidsproblemen ten aanzien van overstromings- en aardbevingsrisico’s. 
Met de wet poogt de overheid plotselinge maatschappelijke ontwrichting van gedupeerden te 
voorkomen en een uiting te geven van solidariteit. Kenmerkend voor de wet zijn de volgende 
zaken:  
 
• De wet heeft het karakter van een vangnetregeling. Gedupeerden hebben geen recht op een 

volledige vergoeding van geleden schade en gemaakte kosten, maar ontvangen een 
tegemoetkoming.  

• Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming dient de geleden schade te zijn 
ontstaan in een geografisch vastgesteld schadegebied en het rechtstreeks en onmiddellijk 
gevolg te zijn van de ramp. 

• Schadeposten die redelijkerwijs verzekerbaar, verhaalbaar, of vermijdbaar zijn, komen niet 
voor een tegemoetkoming in aanmerking. 

• Voor de precieze uitwerking van de wet wordt per ramp een specifieke regeling opgezet. 
• De grondslag voor een tegemoetkoming is de werkelijk geleden schade.   
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Personenschade 

Bij personenschade gaat het om schade die het gevolg is van de aantasting van de menselijke 
persoon. Hieronder valt zowel schade door lichamelijk letsel (letselschade) als schade door 
overlijden (overlijdensschade). Personenschade kan zowel materieel als immaterieel van aard zijn. 
Te denken valt aan inkomensschade, medische kosten, begrafeniskosten en smartengeld.  
 
Veel soorten personenschade zijn op enige wijze verzekerbaar of kunnen uit sociale 
voorzieningen vergoed worden. Het staat echter niet op voorhand vast of die verzekeringen en 
sociale voorzieningen voor de gehele bevolking schadedekkend en/of toegankelijk zijn.    
 
Personenschade kan op verschillende manieren gewaardeerd worden. Systemen daartoe zijn dan 
wel gebaseerd op forfaitaire bedragen, dan wel op de werkelijk geleden schade.  

Personenschade in Wts 

Wanneer personenschade als tegemoetkomingscategorie in de Wts wordt opgenomen, brengt dat 
een aantal keuzes met zich mee. Door de systematiek van de Wts door te lopen, komen we die 
keuzes stapsgewijs tegen. 
 

1. Tegemoetkomend karakter; volgens de huidige systematiek van de Wts hebben 
gedupeerden geen recht op volledige vergoeding van de geleden schade en gemaakte 
kosten, maar slechts op een tegemoetkoming daarin. Dit principe kan ook op 
personenschade worden toegepast. 
 

2. Causaliteitsvoorwaarden en de kring van gerechtigden; schade dient te zijn ontstaan 
in een geografisch bepaald schadegebied en het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg te zijn 
van een ramp. Voor een tegemoetkoming in personenschade zullen de laatste 
causaliteitsvoorwaarden naar de mening van experts geen extra beperkingen opleveren. 
Echter, personenschade valt niet zoals zaakschade tot een geografisch gebied te beperken. 
Te denken valt aan het leed dat nabestaanden van een ramp ervaren. Om te voorkomen 
dat de kring van gerechtigden grenzeloos wordt, kan deze bij voorbaat afgebakend 
worden.  
 

3. Beperkingen aan een tegemoetkoming;  de Wts biedt slechts een tegemoetkoming 
indien er geen andere vergoedingsmogelijkheden zijn. Zoals gezegd zijn veel soorten 
personenschade verzekerbaar, dan wel via een sociale voorziening te verhalen. Ze lijken 
daarmee uitgesloten van een tegemoetkoming onder de Wts aangezien ze ‘redelijkerwijs 
verzekerbaar’ zijn. Echter, het staat niet op voorhand vast dat die verzekeringen en sociale 
voorzieningen voor de gehele bevolking toegankelijk zijn dan wel een redelijke vergoeding 
voor personenschade bieden. Er is dan ook ruimte voor de wetgever om op voorhand in 
te vullen welke schadecategorieën onder de Wts vallen en welke niet. 
 

4. Waardering personenschade; de huidige Wts biedt voor zaakschade een 
tegemoetkoming die gelijk is aan een bepaald percentage van de werkelijke schade. Het is 
binnen de huidige wet echter ook mogelijk om te werken met forfaitaire bedragen, een 
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eigen risico, drempelbedragen en uitkeringsplafonds. Anders gezegd: de huidige Wts biedt 
zowel de mogelijkheid om personenschade via forfaitaire bedragen te waarderen, als op 
basis van de werkelijke schade. 
 

5. Belangenafweging; of personenschade gewaardeerd dient te worden op basis van een 
forfaitair systeem dan wel aan de hand van de werkelijk geleden schade, kan bepaald 
worden door belangen af te wegen. Bij het vergoeden van personenschade na een ramp 
zijn verschillende partijen betrokken, die elk hun eigen (tegenstrijdige) belangen hebben. 
Zoals de synthese van dit rapport laat zien, geldt voor sommige van die belangen dat ze 
het beste tegemoet kunnen worden gekomen door middel van een forfaitair systeem, 
andere belangen zijn meer gebaat met een systeem gebaseerd op de werkelijk geleden 
schade. Om tot een keuze te komen voor de waarderingsgrondslag, zullen deze belangen 
tegen elkaar gewogen dienen te worden. 
 
Overigens is het ook mogelijk om met een combinatie van beide grondslagen te werken en 
bijvoorbeeld inkomensschade op grond van forfaitaire bedragen te vergoeden en medische 
kosten aan de hand van werkelijke kosten. De werkelijke waarde van sommige 
schadesoorten is immers gemakkelijker vast te stellen dan van anderen. Ook is het 
mogelijk een forfaitair systeem aan de hand van vele criteria te differentiëren zodat het  
gaat lijken op een grondslag met werkelijke kosten. Dit zal het systeem complexer maken, 
maar de wetgever wel in staat stellen meerdere, uiteenlopende, belangen te dienen. 

 
Samengevat laat deze studie zien dat het mogelijk is om personenschade in de Wts op te nemen 
en dat er verschillende manieren zijn om personenschade te waarderen. Op basis van 
wetenschappelijke literatuur en een analyse van verschillende cases waarin overheden een 
tegemoetkoming hebben geboden voor personenschade kan echter geen enkelvoudig antwoord 
gegeven worden op de vraag ‘hoe personenschade gewaardeerd dient te worden’. Eén forfaitair 
bedrag heeft voor- en nadelen en zo ook een tegemoetkoming gebaseerd op werkelijk geleden 
schade en gemaakte kosten. Zo biedt de eerste rechtszekerheid, maar geeft de laatste juist alle 
mogelijkheid tot maatwerk. En waar een systeem gebaseerd op werkelijke schade juist tot (zeer) 
hoge uitvoeringslasten zal leiden, werkt één forfaitair bedrag rechtsongelijkheid in de hand. Waar 
het gaat om personenschade en de Wts is het dan ook aan de wetgever om te bepalen welke 
belangen er gediend zouden moeten worden met het toekennen van een tegemoetkoming en 
vervolgens welke waarderingsgrondslag daarbij het beste past. 
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