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nationaliteit), over schadevergoeding voor lichamelijk letsel

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen de indicatieve tabel op basis waarvan de hoogte van de 
schadevergoeding voor lichamelijk letsel wordt vastgesteld in België, onder meer bij 
rechtszaken. Volgens indiener is in de indicatieve tabel een vergoedingsschaal vastgelegd van 
65 % voor vrouwen en 35 % voor mannen, hetgeen, ervan uitgaande dat de ernst van de schade 
en beperking gelijk is, discriminerend zou zijn ten opzichte van mannen. Hij heeft de Belgische 
Federale Overheidsdienst Justitie hierover benaderd, maar nog geen antwoord ontvangen. Hij 
roept op tot de nodige maatregelen zodat de indicatieve tabel niet langer leidt tot discriminatie 
op grond van geslacht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 juni 2019.De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2019

Richtlijn 2004/113/EG van de Raad houdende toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en 
diensten1. Uit hoofde van deze richtlijn is discriminatie op grond van geslacht bij de toegang 
tot en het aanbod van goederen en diensten verboden (artikelen 1 en 4). Bovendien is in 
artikel 5, lid 1, van de richtlijn bepaald dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat, in alle nieuwe 
contracten die na 21 december 2007 worden gesloten, het gebruik van geslacht als een factor 
bij de berekening van premies en uitkeringen in het kader van verzekeringsdiensten en 

1 Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten, PB L 373 van 
21.12.2004.
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aanverwante financiële diensten niet resulteert in verschillen in de premies en uitkeringen van 
individuele personen. In artikel 5, lid 2, wordt een uitzondering gemaakt op deze algemene 
regel: de lidstaten mogen proportionele verschillen in premies en uitkeringen voor individuele 
personen toestaan in de gevallen waarin geslacht een bepalende factor is bij de beoordeling van 
het risico op basis van relevante en nauwkeurige actuariële en statistische gegevens. Artikel 5, 
lid 2, is echter niet meer van toepassing sinds 21 december 2012 na het Test-Aankoop-arrest 
van het Hof van Justitie van de Europese Unie2.

In de Belgische wetgeving is discriminatie op grond van geslacht bij de toegang tot en het 
aanbod van goederen en diensten verboden (artikelen 6, 8 en 19 van de wet ter bestrijding van 
discriminatie tussen vrouwen en mannen3). Opgemerkt dient te worden dat België gebruik heeft 
gemaakt van artikel 5, lid 2, van Richtlijn 2004/11/EG van de Raad en in artikel 10, lid 1, van 
de wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen het gebruik van geslacht als 
actuariële factor toestaat voor de bepaling van verzekeringspremies en -prestaties in 
levensverzekeringsovereenkomsten. In overeenstemming met het Test-Aankoop-arrest is die 
bepaling echter nietig verklaard door het Grondwettelijk Hof van België4 en in een wet van 
19 december 2012 geherformuleerd. In deze nieuwe versie mag geslacht alleen als actuariële 
factor worden gebruikt in overeenkomsten die uiterlijk op 21 december 2012 werden 
afgesloten. België heeft Richtlijn 2004/113/EG van de Raad dus juist omgezet. Wanneer een 
richtlijn is omgezet in nationale wetgeving moet een persoon die meent te zijn gediscrimineerd, 
een zaak aanhangig maken bij de nationale autoriteiten, zoals een nationale rechtbank, om 
verhaal te halen op grond van discriminatie.

Wat de indicatieve tabel betreft, moet worden opgemerkt dat deze geen bindend instrument is, 
maar slechts een aanbeveling die gebruikt kan worden om de schadevergoeding bij lichamelijk 
letsel te bepalen. In de tabel staat bovendien dat ze bij gebrek aan concrete gegevens als leidraad 
moet worden gebruikt en dat de schade altijd per geval moet worden beoordeeld. De Commissie 
heeft echter contact opgenomen met de Belgische autoriteiten om een oplossing te vinden voor 
de verschillende behandeling van mannen en vrouwen zoals vastgesteld in de indicatieve tabel.

Conclusie

De Commissie heeft contact opgenomen met de Belgische autoriteiten om een oplossing te 
vinden voor de verschillende behandeling van mannen en vrouwen zoals vastgesteld in de 
indicatieve tabel.

2 Zaak C-236/09.
3 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.
4 Arrest nr. 116/2011 van 30 juni 2011. 


