
Anticonceptiepil
weer beschikbaar 

Twee verdachten
terreur blijven vast 

Van de vier terreurverdachten
die zaterdag in Rotterdam wer-
den opgepakt op verdenking
van betrokkenheid bij het
voorbereiden van een terroris-
tisch misdrijf, blijven er twee
vastzitten en zijn er twee op
vrije voeten gesteld. Dat heeft
de rechter-commissaris van de
rechtbank in Rotterdam giste-
ren beslist. Van de twee die in
de cel blijven, is het voorarrest
met twee weken verlengd. Een
vijfde verdachte werd in de
Duitse stad Mainz opgepakt.
Deze 26-jarige Syriër is nog
niet uitgeleverd aan Neder-
land. ANP

Vrouwen bedelden massaal bij
elkaar om aan de anticoncep-
tiepil te komen, nadat de apo-
thekers hen sinds september
met lege handen naar huis
stuurden vanwege de grote te-
korten. Inmiddels is de anti-
conceptiecrisis voorbij en ligt
de pil weer in heel Nederland
in de schappen, laat de KNMP,
de brancheorganisatie voor
apothekers, weten aan het AD.
Dat betekent niet dat alle
voorraden inmiddels weer
goed gevuld zijn: vrouwen krij-
gen nog niet de gebruikelijke
hoeveelheid voor zes tot
twaalf maanden mee naar
huis. TROUW

Toeristen vast door
komende storm 

De alarmcentrale van de
ANWB heeft tussen de dertig
en veertig telefoontjes gehad
van Nederlanders die vastzit-
ten op eilandjes in Thailand,
zoals Koh Phangan en Koh
Tao. Ze kunnen er niet meer
weg omdat er een tropische
storm aankomt en de golven
nu al te hoog zijn voor de veer-
diensten. Dat meldt een
woordvoerder van de ANWB.
De weerkundige dienst van
Thailand waarschuwt dat de
storm Pabuk gepaard gaat met
harde wind, overvloedige re-
genval, golven van 5 tot 7 me-
ter en vloedgolven. ANP 

Den Haag zoekt
beeld vreugdevuur 

De gemeente Den Haag roept
mensen op foto’s en filmpjes
van het uit de hand gelopen
vreugdevuur op het Scheve-
ningse strand op te sturen naar
een e-mailadres van de ge-
meente. Via de opnames wil
Den Haag een beter beeld krij-
gen van wat er nou precies mis
ging. Ook is over de hoogte van
de stapel gesteggel. Volgens de
bouwers voldeed deze aan de
eisen, volgens de gemeente
was hij dertien meter te hoog.
Filmbeeld kan uitkomst bie-
den, hoopt de gemeente. Het
mailadres staat op de gemeen-
tewebsite. ANP
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Vuurwerk kostte bij de jaarwisseling
het leven van een man in het Friese
Morra en van een volwassene in En-
schede. In beide gevallen zijn verdach-
ten opgepakt en moet nog worden be-
paald hoeveel schuld ze hebben. Toch
hebben de nabestaanden in Friesland
zeker geen recht op minstens 17.500
euro aan ‘affectieschade’. Want het
was nog 2018 toen het slachtoffer
overleed. In Enschede gebeurde het
na middernacht en geldt de nieuwe
regeling mogelijk wel.

“Je moet ergens een grens trekken,
en je wilt niet dat in veel oudere al af-
gesloten zaken mensen ook deze
schade gaan eisen”, zegt Siewert Lin-
denbergh, hoogleraar privaatrecht aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Maximaal 20.000 euro voor een
doodgereden kind, het klinkt als een
cynisch cijfer. “Dat is het ergste dat je
kan overkomen en dat kun je niet in
geld uitdrukken”, bevestigt Linden-
bergh. “Het is wel bedoeld als een er-
kenning van je verdriet. En het past in
de trend waarin er meer aandacht is
voor nabestaanden.”

“Je kunt leed niet voorkomen,
maar wellicht wel enigszins verzach-
ten door de erkenning”, zegt Armin

Vorsselman. Hij is letselschadeadvo-
caat en voorzitter van beroepsvereni-
ging LSA, die zich al lang beijvert voor
de affectieschade. “Eigenlijk zag ie-
dereen wel het belang ervan, maar
omdat een eerder wetsvoorstel het op
het laatste moment niet haalde, heeft
dit vijftien jaar moeten duren.” Toen
het vorige kabinet de positie van na-
bestaanden wilde verstevigen, paste
affectieschade daar perfect bij en kon
het tot deze wet komen.

Wie voor 1 januari een kind verloor,
kan hoogstens proberen zogeheten
‘shockschade’ te verhalen op de dader.
“Maar dan moet je bijvoorbeeld aan-
tonen dat je erbij was toen je kind
overleed, en daardoor een ernstig psy-
chiatrische ziekte hebt opgelopen”,
zegt Lindenbergh. Dat is nu allemaal
niet meer nodig. Lindenbergh ver-
wacht dat het gros van de affectie-

schades in onderling overleg zal wor-
den uitgekeerd. Verzekeraars hebben
al een getal genoemd van zestig mil-
joen euro per jaar.

Verkeerszaken en misdrijven zijn
doorgaans overzichtelijk, in het zie-
kenhuis verwacht Lindenbergh meer
problemen. “Daar wordt schade tot
nu toe vaak afgedaan met de patiënt,
maar nu komen er partijen bij. Dat
kan zorginstellingen veel geld gaan
kosten.”

Volgens advocaat Vorsselman zul-
len de leden van zijn vereniging LSA
‘niet alleen de mogelijkheden, maar
ook de onmogelijkheden’ van de wet
uitleggen aan de naasten van overle-
denen of gewonden. “Het is belang-
rijk dat we er prudent gebruik van ma-
ken. Het is mogelijk dat iemand er-
vaart dat zijn naaste ernstig letsel
heeft opgelopen, terwijl dat volgens
de wet net weer niet ernstig genoeg is
om affectieschade uit te keren. Dat
moet je dan ook vertellen.”

Volgens Lindenbergh loopt Neder-
land al jaren achter met het vergoe-
den van affectieschade, maar is de
nieuwe regeling juist ruimer dan el-
ders. Behalve overlijden kan ook ‘ern-
stig letsel’ aanleiding zijn. “En in Ne-
derland kan een grotere groep er ge-
bruik van maken.” Zo kunnen ook
mensen die een ‘zorgrelatie’ hebben
schade claimen als diegene door ie-

mands schuld overlijdt of zeer ernstig
letsel oploopt. In de praktijk zal men
moeten aantonen fulltime te zorgen,
verwacht Lindenbergh.

Op die manier kan bijvoorbeeld de
stiefouder in beeld komen die inten-
sief zorgt voor de kinderen van zijn of
haar partner. “Nieuwe uitzonderin-
gen zullen er altijd komen, met bijbe-
horende rechtszaken over de uitleg
van de wet”, zegt advocaat Vorssel-
man. “Maar het belangrijkste is dat er

nu voor de meeste zaken, waarin alles
duidelijk is, een goede regeling is.”

Stel dat u in scheiding ligt en uw
toekomstige ex wordt omvergereden
door een zatlap: u krijgt uitgekeerd.
Lindenbergh haalt met instemming
een Australische rechter aan die een
vonnis motiveerde met de woorden:
‘Mensen rouwen net zo goed om een
slechte echtgenoot als om een goede’.

Een schadevergoeding 
om het leed te verzachten

Hulpdiensten in het Friese Morra, waar iemand door vuurwerk om het leven kwam. FOTO ANP

NIEUWE WET Wie partner, kind of ouder verliest door de schuld van een
ander, kan sinds 1 januari ‘affectieschade’ verhalen op de dader. ‘Het is
bedoeld als erkenning van het leed.’
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Behalve overlijden kan
ook ‘ernstig letsel’
aanleiding zijn voor een
schadevergoeding

Verzekeraars hebben 
al een getal genoemd
van 60 miljoen euro 
per jaar


