
NETTO- OF BRUTOLOON? 

door Marc VANQUICKENBORNE 
Aangesteld Navorser van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 

Geaggregeerde H.O. 

I. De grijparmen van de fiscus zijn in onze moderne maatschappij 
zeer lang geworden : de invloed van de belastingswetten doet zich op 
vele terreinen van het leven gelden. Bijna geen inkomsten ontsnappen 
heden ten dage nog aan taxatie, terwijl zelfs the capital gains in be
paalde gevallen de grondslag van een of andere belasting vormen. 

In het civielrechtelijk schadevergoedingsrecht laat de fiscale incidentie 
zich duidelijk voelen bij de vraag of men het bruto- dan wei het 
nettoloon in aanmerking moet nemen, bij het bepalen van de door 
verwonding of overlijden ontstane schade. De vraag naar het bruto
of nettoloon is trouwens ruimer dan de vraag of men met fiscale lasten 
rekening moet houden, vermits ze ook betrekking heeft op de sociale 
bijdragen en lasten (r). In dit artikel zullen de sociale bijdragen en 
uitkeringen evenwel gei:gnoreerd worden, omdat het verband tussen 
bijdrage en uitkering veel complexer is en gevarieerder dan het verband 
tussen de fiscale lasten en de voordelen, waarvan deze lasten de ver
plichte prijs zouden uitmaken. 

Een andere vraag, die verwant is met de vorige, luidt of men rekening 
mag, of moet houden met het fiscaal regime, waaraan de vergoeding, 
die in de plaats komt van de verloren arbeidsgeschiktheid of van de 
verloren materiele steun, onderworpen is. In de onderstelling dat deze 
vergoeding en/of de inkomsten van de beleggingen, waarvoor men 
deze vergoeding gebeurlijk heeft aangewend, tot bepaalde belastingen 
aanleiding geven, kan men inderdaad zinvol de vraag stellen of de 
vergoeding dan verhoogd moet worden met het bedrag van die 
belastingen. 

2. Men kan de problematiek van het netto- of brutoloon, en van de 
netto- of brutovergoeding, beschouwen als een aspect van de meer 
algemene problematiek van het in acht nemen van belastingsvoordelen 
of -nadelen. 

(I) Zie daarover : FoNTEYNE, J., Les cotisations de securite sociale dans Ia reparation des 
invalidites, R.G.A.R., 1962, 6872;- idem, Les cotisations de securite sociale dans Ia reparation 
des consequences du deces, R.G.A.R., 1963, 6984;- HuMDLET, P., Salaire brut ou salaire net?, 
].T., 1962, 721. 
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Een belastingsvoordeel ontstaat, wanneer de vergoeding, die in de 
plaats komt van een inkomstenbron, in casu de arbeidsgeschiktheid, 
van een gunstiger fiscaal regime geniet dan de inkomsten, die door de 
inkomstenbron werden bekomen. 

Een belastingsnadeel integendeel ontstaat, wanneer de vergoeding een 
nadeliger fiscaal regime heeft dan de inkomsten van de oorspronkelijke 
inkomstenbron. 

Wie bijvoorbeeld de schadevergoeding op basis van het brutoloon 
berekent, terwijl de vergoeding, noch de inkomsten van het vergoe
dingskapitaal belast worden, houdt geen rekening met het belastings
voordeel, dat voor de benadeelde ontstaat, doordat de - belastbare -
beroepsinkomsten vervangen worden door een vergoeding, die niet 
(of minder) belast wordt. 

§ I. Het fiscaal statuut van de schadeloosstelling 

3· Er kan slechts sprake zijn van een belastingsvoordeel of -nadeel, 
indien de schadeloosstelling aan een ander fiscaal regime onder
worpen is dan de beroepsinkomsten. Daarom moeten eerst enige 
woorden worden gewijd aan het fiscaal statuut van de vergoedingen (1). 

4· A. Als het slachtoffer van een onrechtmatige daad geheel of gedeel
telijk arbeidsongeschikt wordt, moet men onderscheid maken tussen de 
schadeloosstelling, die de tijdelijke werkonbekwaamheid vergoedt, en 
tussen de schadeloosstelling, die de definitieve werkonbekwaamheid 
vergoedt. 

De sommen, die de tijdelijke werkonbekwaamheid van een zelfstandige 
vergoeden, zijn belastbaar, ingevolge de artikelen 22,6 en 30,2 W.I.B. 
De fiscale hervorming heeft dus een belangrijke wijziging aangebracht, 
vermits een vergoeding, die het verlies van een arbeidsbekwaamheid of 
van de uit die bekwaamheid voortvloeiende inkomsten compenseerde, 
onder het regime van de Samengeschakelde Wetten, in beginsel niet 
als bedrijfsinkomen beschouwd werd. 

(1) Zie hierover : HuENENS, P., Les nouvelles dispositions fiscales en matiere d'indemnites 
pour incapacite de travail, R.G.A.R., 1963, 7057; - FoNTEYNE, J., La nfforme fiscale et 
l'indemnisation des incapacites de travail et des deces, R.G.A.R., 1963, 7058; - BouRs, E., 
Le nouveau regime fiscal des indemnites allouees en cas d' accident, ].T., 1963, 181-184;- idem, 
].T., 1966, 404; - BAuTERS, P., Le systeme fiscal des indemnites, avantages en nature, et 
pensions dans le cadre des contrats de louage de services, Rev. dr.soc., 1966, 289;- M1CHoux, J., 
Aperfu sur le plan des legis!ations fiscale et sociale de Ia situation des travailleurs salaries, 
victimes d'un accident, autre qu'un accident du travail, B.T.S.Z., 1963, 8r8;- MAssARO, D., 
De ziekte, het lichamelijk ongeval, de invaliditeit, en de Belgische Inkomstenbelastingen, Bull. 
der belastingen, 1968, 2055-2125. 
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Alhoewel het de bedoeling van de wetgever is geweest om op dit punt 
geen discriminatie in te stellen tussen de zelfstandigen, en de loon
trekkenden, moet men aannemen dat de sommen, die het tijdelijk 
verlies van de arbeidsgeschiktheid van een weddetrekkende vergoeden, 
geen belastbaar inkomen vormen (1). 

De regeling inzake de vergoeding van een bestendige werkonbekwaam
heid is precies andersom. Op basis van artikel 26,2 W.I.B., is de 
weddetrekkende belasting verschuldigd op de vergoeding, die zijn 
bestendige volledige of gedeeltelijke werkonbekwaamheid vervangt. 
Voor de zelfstandigen ontbreekt evenwel· een dergelijke bepaling : de 
artikelen 30,2 en 22,6 W.I.B. betreffen enkel de tijdelijke werkonbe
kwaamheid, terwijl de enige tekst, die de bestendige werkonbekwaam
heid bedoelt, slechts geldt voor loon- en weddetrekkenden (2). 

5. In beide gevallen echter, zowel bij tijdelijke als bij definitieve 
werkonbekwaamheid, is vereist dat de vergoeding een verlies van 
inkomsten compenseert (3). Deze voorwaarde, die heel logisch is -
vermits de vergoeding tach belast wordt als bedrijfsinkomen - kan 
echter tot heel wat moeilijkheden aanleiding geven. 

Wat zal er immers gebeuren, indien de rechter een globale vergoeding 
toekent, en daarbij geen onderscheid maakt tussen de morele en de 
materiele schade (4)? 

Men weet verder dat de rechtbanken nogal vaak, - uiteraard veel 
frequenter bij permanente dan bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid -
een schadeloosstelling toekennen, die het verlies van de fysische 
integriteit als dusdanig vergoedt. Het door het slachtoffer verdiende 
inkomen client dan slechts als een waardemeter van deze fysische 
integriteit (5). Een dusdanige vergoeding moet dan oak normaliter 

(r) BouRS, E., ].T., 1963, nr. 13-14; - Cass., 14 december 1964, Pas., 1965, I, 370; 
R.G.A.R.,1966, 7704;-Cass., 22juli 1969, Pas., 1969, I, roo4;-Brussel, II oktober 1967, 
Bull. Ass., 1968, 445; - anders : MAssARO, D., art. cit., nr. 88, biz. 2102, die echter het 
standpunt van de administratie vertolkt. 
(2) Cass., 6 december 1971, ].T., 1972, 46;- LIBOUTON, J., Regime fiscal des indemnites 
allouees aux victimes d'accidents, ].T., 1972, 221. 
(3) Zie de verklaring van senator DESTEXHE : ,En tout cas, je suis heureux que nous 
soyons actuellement bien d'accord pour dire que par cette disposition Ia perte effective de 
remunerations ou de profits sera votee taxable, mais que ne seront jamais taxables les 
indernnites destinees a compenser une decheance physique quelle gu'elle soit" (Pari. Hand., 
Senaat, 1961-62, blz. 1772). 
(4) De door de werkgever aan de werknemer toegekende toelagen voor kosten van dokter> 
chirurg, kuur, en dies meer, - zelfs buiten elke wettelijke en contractuele verplichting om 
- zijn in beginsel belastbare toelagen, op basis van artikel 26, r W.I.B. Artikel 41, § 3, 1° 
W.I.B. stelt echter de meeste dier toelagen, om sociale redenen, van de belasting vrij 
(MAssARO, D., art. cit., nr. 82, biz. 2100). 
(5) Deze opvatting werd verdedigd door J. FoNTEYNE in zijn artikel De Ia nature du dommage 
cause par les lesions physiques (R.G.A.R., 1953, 5203). 
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aan de belasting ontsnappen, vermits zij geen herstel uitmaakt van een 
tijdelijk of permanent inkomstenverlies (1). 

Indien het slachtoffer effectief geen inkomstenverlies lijdt, is deze 
redenering onbetwistbaar. Wat echter, indien het slachtoffer wel 
degelijk zijn inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest? Mag men de 
vergoeding, die, bij onderstelling, luidens de termen van het vonnis, 
niet bedoeld is om het inkomstenverlies te compenseren, maar wel om 
het verlies van de fysische integriteit te vergoeden, dan niet, op grand 
van het realiteitsbeginsel, als een belastbaar inkomen beschouwen? 
Alhoewel de burgerlijke rechter, juridisch-technisch beschouwd, de 
schade opvat als het actueel verlies van een bepaald goed, met name de 
fysische integriteit, dat hij waardeert o.m. op basis van het inkomen 
van het slachtoffer, vergoedt hij in feite het toekomstig inkomsten
verlies van dit slachtoffer (2). 

6. Deze opwerping steunt echter op een te restrictieve opvatting van 
de materiele schade. 

Het verlies van de fysische integriteit is inderdaad op zichzelf een 
materiele schadepost; en het is meestal onrechtvaardig en irreeel vol te 
houden dat een fysisch getroffen persoon geen andere materiele 
schade lijdt dan het verlies van de inkomsten, die hij zou verdiend 
hebben, indien hij door de onrechtmatige daad niet gekwetst zou zijn 
geworden (3). Wie in zijn fysische integriteit wordt aangetast, lijdt 
persoonsschade : heel wat professionele en extraprofessionele, pro
duktieve en niet-produktieve activiteiten worden hem onmogelijk 
gemaakt; zijn sociaal, zijn cultureel, en zijn ontspanningsleven worden 
in het gedrang gebracht. Nochtans heeft het slachtoffer recht op deze 
thans onmogelijk geworden levensvormen; en de aansprakelijke zal 
hem alle middelen (bv. taxi, secretaresse, pick-up, ... ) ter hand 
moeten stellen om hem zo goed als mogelijk toe te laten zijn vroeger 
leven verder te zetten, en zijn potentialiteiten te ontwikkelen. Tevens 
zal hij alle materiele gevolgen moeten vergoeden van het verstoorde 

(1) BoURs, E., ].T., 1963, nr. 12; .,Het is duidelijk dat de vergoeding wordt belast, indien 
het een werkelijke vergoeding is voor de winstderving, maar dat, indien vergoeding voor 
schade, of het nu gaat om morele of andere, buiten de winstderving, deze natuurlijk niet 
word belast" (Min. van Fin. DEQUAE, Parlem. Hand., Kamer, 1961-62, nr. 72-73, biz. 38);
anders : Brussel, 4 januari 1971, ]ourn. prat. dr. fisc., 1971, so. Een minnelijke schikking 
kende aan het slachtoffer Z F toe, .,ex aequo et bono, in afwezigheid van inkomstenverlies". 
Het hof hechtte evenwel geen geloof aan de bewering dat er geen inkomstenverlies was, 
verrnits het slachtoffer voor het dienstjaar 1964 X F had aangegeven, voor het dienstjaar 
196~ slechts Y F (Y = X X o,~7). 

(2) Aldus HuENENs, P., art. cit., nr. 12. 
(3) Zie hierover FoNTEYNE, J., Le probleme des dommages corporels, R.G.A.R., 1969, 8320; 
- vgl.: Cass., 10 oktober 1969, R.G.A.R., 1971, 8585. 
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culturele en gezelschapsleven van het slachtoffer : het is immers 
duidelijk dat iemands socio-culturele bedrijvigheden in bepaalde 
gevallen- denk aan een advocaat, een politicus, een handelaar- op 
de lange duur belangrijke economische implicaties hebben. 

Oak in het geval dat de benadeelde reeel inkomstenverlies ondergaat, 
kan men derhalve verdedigen dat de schade bestaat in de aantasting 
van de fysische integriteit, en dat de schadeloosstelling in de plaats 
komt van deze verloren gegane integriteit en niet in de plaats van 
inkomsten. 

7. Maar zelfs wie deze stelling verwerpt, zou in elk geval moeten 
toegeven dat het niet opgaat om de vergoeding in haar geheel te be
schouwen als een compensatie van de winstderving. Hoogstens kan 
hij volhouden dat de toegekende vergoeding, vanuit het standpunt van 
de economische realiteit, dat het standpunt van de fiscus zou zijn, 
gedeeltelijk het inkomstenverlies van het slachtoffer dekt. 

In de praktijk echter zal een dergelijke opvatting tot onoverkomelijke 
moeilijkheden leiden : hoe zal men het bedrag van de schadeloosstelling 
ventileren? Wie zal uitmaken welk deel ervan het eigenlijk in de 
toekomst geprojecteerde inkomstenverlies dekt, en welk deel de 
persoonsschade, en het verlies van de andere produktieve en niet
produktieve potentialiteiten van het slachtoffer? 

Het hier betwiste systeem zou trouwens tot paradoxale consequenties 
leiden. Indien iemand in feite geen loonverlies lijdt, zou zijn vergoe
ding niet belast worden, vermits men dan zeker niet kan volhouden 
dat deze vergoeding in feite loonverlies compenseert. Iemand die er 
integendeel erg aan toe is, en die zijn loon volledig verliest, zal wel 
belast worden. 

Het heeft er dan ook veel van weg dat het nieuwe regime van de 
vergoedingen, dat door de fiscale hervorming werd ingevoerd, een dode 
letter zal moeten blijven (I). 

8. De vergoedingen wegens tijdelijke werkonbekwaamheid, voor 
zover belastbaar, zijn onderworpen aan een afzonderlijk tarief van 
IS %, op grand van artikel 93, § I, 2, b W.I.B. De vergoedingen 
wegens definitieve werkonbekwaamheid worden bij de overige in
komsten gevoegd, en zijn onderworpen aan het tarief, dat het geglo
baliseerde inkomen van de belastingsplichtige treft. Indien deze ver
goedingen toegekend worden onder de vorm van een kapitaal, worden 

(1) Vgl. : Senator DEsTEXHE, Pari. Hand., Senaat, 1961-62, biz. I773· 
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ze, voor de berekening van de belasting, slechts in aanmerking ge
nomen ten belope van de lijfrente, welke zou voortspruiten uit hun 
omzetting, volgens de door artikel I2 van het koninklijk besluit van 
r december I962 (art. 57 van de S.K.B.I.B.) bepaalde coefficienten. 

Deze omzettingscoefficienten zijn voor de belastingsplichtige zeer 
voordelig, omdat men er rekening mee houdt dat het vergoedings
kapitaal meestal aangewend zal worden voor beleggingen wier in
komsten zelf aan bepaalde belastingen zullen onderworpen worden (I). 

9· B. Als de onrechtmatige daad de dood van het slachtoffer voor 
gevolg heeft, zullen zijn rechthebbenden een vergoeding bekomen, 
hetzij onder de vorm van een lijfrente, hetzij onder de vorm van een 
kapitaal, als compensatie van de schadelijke gevolgen, die de dood van 
hun verwante voor hen meebrengt. 

Deze vergoeding is niet belastbaar (2). Men kan inderdaad niet vol
houden dat ze het verlies van bedrijfsinkomsten zou compenseren. 
Artikel 26,3 W.I.B. kan niet ingeroepen worden, omdat bedoeld 
artikel verwijst naar artikel 20,2 waarin nogmaals enkel sprake is van 
inkomsten met een bedrijfskarakter. Evenmin is artikel 26,2 W.I.B. 
toepasselijk. 

Voegen we hier nog aan toe dat, luidens het in artikel 82, ~ 2 W.I.B. 
bepaalde, de overleden echtgenoot beschouwd wordt als zijnde ten 
laste van de overlevende echtgenoot, indien deze niet hertrouwd is, en 
een of meer kinderen ten laste heeft. 

Indien beide echtgenoten bedrijfsinkomsten genoten, zal voor de 
overlevende de door de artikelen 63 en 64 W.I.B. voorziene forfaitaire 
aftrek op de samengevoegde bedrijfsinkomsten van de echtgenoten 
vervallen, terwijl de beroepsinkomsten van de overledene vervangen 
worden door een rente of door een in een rente om te zetten kapitaal, 
in de mate dat het verlies van deze beroepsinkomsten voor de over
ledene schade uitmaakt. De juiste fiscale incidentie daarvan kan men 
moeilijk nauwkeurig bepalen (3). 

Men weet anderzijds hoe een bepaald gedeelte van de winst, in toe
passing van de artikelen 63, § I, 2 en 64, § I W.I.B., geacht wordt te 

(1) BouRs, E., ].T., 1963, nr. 16; - Parlem. Besch., Senaat, I961-1962, nr. 366, biz. 177. 
(2) FoNTEYNE, J., R.G.A.R., 1963, 7058, nr. 6; - HuENENs, P. ,R.G.A.R., 1963, 7057, 
nr. 9; - Corr. Dinant, 28 maart 1966, R.G.A.R., 1967, 7764;- Gent, 9 maart 1966, inzake 
Macors-Wwe Bernard en cs. t. De Tollenaere, niet gepubliceerd, vermeld in Bull. Ass., 
1966, 512;- Gent, 31 oktober 1967, R.G.A.R., 1968, 8oos;- anders: Hoei, 8 april 1963, 
R.G.A.R., 1963, 7066;- Corr. Bergen, 24juni 1964, R.G.A.R., 1965, 7373;- Corr. Gent, 
9 november 1967, R.G.A.R., 1970, 8402. 
(3) Vgl. : Corr. Brussel, 18 november 1965, Bull. Ass., 1966, 523. 
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zijn toegekend aan de echtgenote, die geen persoonlijke inkomsten 
geniet, en die haar echtgenoot effectief bijstaat in zijn beroepsbezig
heden. Het lijkt redelijk om de nettowinst van het slachtoffer te 
bepalen, zonder aftrek van dit gedeelte, vermits het overlijden van het 
slachtoffer meebrengt dat zijn beroepsactiviteit vervalt, en meteen de 
van deze activiteit volledig afhankelijke werkzaamheden van de echt
genote, en dus ook het haar toegekend gedeelte van de bedrijfswinst 
van de man (1). 

§ 2. De belastingen die voortvloeien uit de toekenning van de 
schadeloosstelling, zijn, als belastingsschade, vergoedbaar 

10. Beginnen we met de gevolgen van het fiscaal regime van de ver
goeding, omdat hierover minder twijfel bestaat (2). 

Men is het er namelijk ongeveer over eens dat de belastingen die 
eventueel op de vergoeding zelf rusten, en de belastingen die zullen 
wegen op de inkomsten van het toegekende kapitaal, in die mate in 
aanmerking moeten genomen worden, dat de nettovergoeding, die 
het slachtoffer bekomt, gelijk is aan het bedrag waarop zijn schade 
berekend werd (3). 

Anders uitgedrukt : de belastingsschade is een reele schadepost, die, 
als dusdanig, voor vergoeding in aanmerking komt. De benadeelde -
zij het het slachtoffer zelf, zij het zijn rechthebbende- moet immers 

(r) Gent, 31 oktober 1967, R.G.A.R., 1968, 8oos; - Bergen, 30 juni 1970, R.G.A.R., 
1971, 8712. 
(2) DALCQ, R.O., Traite de Ia responsabilite civile, Les Novelles, Droit civil, V, nr. 3587; -
Cass., 22 juli 1959, Pas., 1959, I, rr42;- Cass., 13 mei 1970, Arr. Cass., 1970, 857; -
Carr. Dendermonde, IS maart 1965, R.G.A.R., 1965, 7477· Deze uitspraken betreffen 
meestal de hypothese, waarin de rechthebbenden van het slachtoffer schadevergoeding 
vorderen; maar men ziet niet in waarom deze oplossing ook niet zou gelden, als het slacht
offer zelf vergoeding vordert voor zijn eigen invaliditeit. 
(3) Men meet de vergoeding dus zodanig berekenen, dat haar nettowaarde gelijk is aan de 
reeel geleden schade. De belastbare grondslag, d.i. de toe te kennen vergoeding, meet dus 
met dat bedrag verhoogd worden. 

Precieser : x - n x = v. 
roo 

waar v de hoogte is van de geleden schade; 
x de toe te kennen vergoeding, rekening houdende met de belastingsdruk; 
n de aanslagvoet van de belasting. 

Bij tijdelijke werkonbekwaamheid is de aanslagvoet rs %; en wordt de vergelijking gemak
kelijk oplosbaar. Bij definitieve werkonbekwaamheid integendeel heeft men twee onbe
kenden : de aanslagvoet van de vergoeding v kan immers lager zijn dan de aanslagvoet van 
de vergoeding x, - waarbij men dan nog met de globalisatie meet rekening houden. Men 
zal dus voorlopig n bepalen, als de aanslagvoet, die een bedrag v treft, en de vergelijking 
oplossen. Blijkt de aanslagvoet van x dan hager te zijn dan die van v, dan herbegint men 
de bewerking, op basis van n = aanslagvoet van x, enz ... Het proces meet eenmaal ten 
einde komen, vermits de progressiviteit niet onbeperkt is. De noot J.F. onder Hoei, 8 april 
1963 (R.G.A.R., 1963, 7066) maakt enige toespelingen op deze moeilijkheden. 
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volledig vergoed worden. En dit onderstelt dat de nettovergoeding 
gelijk is aan de reeel geleden schade. 

I I. Weliswaar vindt men occasioned een aantal argumenten, waarmee 
men de vergoedbaarheid van deze belastingsschade poogt te ont
zenuwen. Laten we die argumenten kart vermelden en bespreken. 

a) Men heeft opgeworpen dat de rechter zich aldus de bevoegdheid 
van de wetgever toeeigent, die immers, krachtens de grondwet, alleen 
bevoegd is om belastingen te heffen, en om de belastingsschuldige aan 
te wijzen (1). Het hof van cassatie verwierp echter de voorziening, 
omdat de rechter er zich toe beperkt de eiser in cassatie te veroordelen 
tot het betalen van het bedrag van de belastingen, waartoe de bena
deelde gebeurlijk gehouden zal zijn, omdat de vergoeding netto, dit is 
vrij van belastingen, gewaardeerd werd. 
De feitenrechter had in hoofde van de eiser in cassatie dus geenszins 
een :fiscale schuld doen ontstaan, - met alle gevolgen van het publiek
rechtelijk statuut, dat aan dit type van schuld kleeft, - waartoe hij 
vanzelfsprekend onbevoegd is. Hij heeft de eiser veroordeeld tot het 
voldoen van een burgerlijke schuld, wier bedrag echter gelijk is aan 
het bedrag van de :fiscale schuld, die in hoofde van het slachtoffer zal 
ontstaan wegens het verkrijgen van inkomsten uit het vergoedings
kapitaal. 

I2. b) De belastingen op de vergoeding, en op de inkomsten van het 
vergoedingskapitaal, zouden volledig vreemd zijn aan de fout en aan de 
schade, en als dusdanig, op grand van de formule van het hof van 
cassatie van 29 september 1948 (2), volledig irrelevant (3). 

Men weet echter dat deze formule van het hof alles behalve duidelijk is. 
Men kan er bv. hoegenaamd niet mee rechtvaardigen dat de belastings
schade niet in aanmerking moet genomen worden. Daartoe zou 
namelijk vereist zijn dat reeds vaststaat dat de belasting vreemd is aan 
de schade; maar dat is precies de vraag waarover het gaat. De kwes
tieuze stelling komt derhalve neer op een onbewezen af:firmatie zonder 
meer. 
Herinneren we er trouwens aan hoe men algemeen de weeldetaksen op 
de aankoop van een nieuwe wagen als een onderdeel van de uit de 

(I) Cass., IS juni 1964, R.G.A.R., I965, 7540;- Cass., I juni I97I, R. W., I97I-72, 1491. 
(2) Cass., 29 september 1948, Pas., 1948, I, 509;- Cass., 3 I maart 1952, Pas., 1952, I, 489, 
met goede kritiek van J. RoNSE, in A.P.R., Tw. Schade en schadeloosstelling, nr. 38I1 e.v. 
(3) Luik, 28 april 1965, R.G.A.R., 1965, 7627; - Luik, 26 november 1964, R.G.A.R., 
1965, 7375; - Luik, 24 januari 1968, Bull. Ass., 1968, 773; R.G.A.R., I969, 8187; -'
Brussel, 24 mei 1965, R.G.A.R., 1966, 7570. 
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vernieling van de oude wagen voortvloeiende schade opvat (1). In dit 
geval is de belasting dus blijkbaar hoegenaamd niet vreemd aan de 
schade. 

13. c) V66r de fiscale hervorming wierp de verweerder soms op dat 
hij de fiscale lasten, waardoor de opbrengst van het aan de benadeelde 
toegekende kapitaal verminderd wordt, niet hoefde te dragen, omdat 
de benadeelde maar een fiscaal vrijgestelde belegging moest kiezen. 
Steevast echter luidde het antwoord dan dat de verweerder de bena
deelde niet kan verplichten om het kapitaal op die manier te be
leggen (2). Dit antwoord is pertinent. Weliswaar rust op de benadeelde 
een schadebeperkingsplicht; en moet hij zelf voor de schadelijke ge
volgen instaan, in de mate dat die verergerd worden door zijn optreden 
of nalatigheid, voorzover dit optreden of die nalatigheid hem verweten 
kunnen worden. Voor een zodanig verwijt is in onderhavig geval 
evenwel geen plaats. Dit ware enkel mogelijk indien de benadeelde het 
hem toegekende kapitaal kon beleggen op een aantal manieren, die 
economisch gelijkwaardig zijn, wier opbrengst en risico ongeveer 
gelijk zijn, - terwijl de ene belegging fiscaal gunstiger zou worden 
behandeld dan de andere. lndien de benadeelde, in die omstandig
heden, een fiscaal ongunstige belegging zou kiezen, zou de verweerder 
in beginsel kunnen verdedigen dat hij deze fiscale last niet moet 
dragen, - tenzij de benadeelde zou kunnen aantonen dat de door hem 
gekozen belegging, in zijn concreet geval, niet onredelijk was. 

Vermits fiscaal vrijgestelde beleggingen evenwel over het algemeen, 
en zeker na de fiscale hervorming, economisch minder interessant zijn 
dan belastbare beleggingen, heeft de benadeelde volkomen het recht 
een belastbare beleggingsvorm te kiezen. 

§ 3. Het basisloon is het nettoloon 

14. Vervolgens wordt de vraag behandeld of het als basisloon in 
aanmerking te nemen loon het bruto- dan wel het nettoloon is. Ten 
overstaan van deze vraag maakt men doorgaans onderscheid (3) tussen 
de hypothese, waarin de benadeelde zelf schadevergoeding vordert 
voor zijn eigen lichamelijke schade, en de hypothese waarin de recht-

(I) DALCQ, R.O., o.c., nr. 3464; - Brussel, 3I oktober I967, R. W., I967-68, 886. 
(2) Bv. Luik, IS januari I9~4· R.G.A.R., I9.)5. 5.'!25;- Corr. Charleroi, 25 januari I957. 
R.G.A.R., I96I, 6676; - Corr. Luik, 6 februari I958, R.G.A.R., I958, 6Io7; - anders : 
Luik, 31 oktober I95I, R.G.A.R., I952, 5042. 
(3) DALCQ, R.O., o.c., nr. 3582 e.v.; - RoNsE, J,, o.c., nr. 870 e.v.; - DALCQ, R.O., 
Examen de jurisprudence, nr. us, R.C.].B., I968, 373, en de aldaar geciteerde rechtspraak. 
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hebbenden van het overleden slachtoffer vergoeding vorderen van de 
door hen persoonlijk geleden schade. Deze indeling zal om didactische 
redenen worden gevolgd. 

A. DE BENADEELDE VORDERT ZELF VERGOEDING VOOR ZIJN EIGEN 
SCHADE 

15. In dit geval wordt de schade, zoals men weet, berekend op basis 
van het door dit slachtoffer verdiende loon, hetzij dat men de schade 
beschouwt als het actueel en toekomstig inkomstenverlies, hetzij dat 
men ze beschouwt als een aantasting van de fysische integriteit. 

16. a) Welnu, aangenomen moet worden dat het in aanmerking te 
nemen loon het nettoloon is, dit is het brutoloon, verminderd met de 
erop drukkende belastingen. Het slachtoffer mag inderdaad niet ver
rijkt worden door de schadeloosstelling; hij heeft slechts recht op 
hetgeen hij effectief heeft verloren. Het loon, dat hij vroeger verdiende, 
en dat nu geheel of gedeeltelijk wegvalt, is, in feite, het nettoloon. Het 
slachtoffer lijdt enkel verlies, in de mate dat zijn nettoloon verdwijnt 
of vermindert; want enkel dit nettoloon heeft voor het slachtoffer 
praktische en reele waarde. 
JJit-ts-duidelijlchet ·geva:l~-indien-de belastin:g-bij wijze van· vootheffing 
wordt gekweten(I). Dit blijft echter gelden, indien een andere heffings
techniek wordt gebruikt. W eliswaar is het in deze laatste hypothese 
niet zo duidelijk dat de belasting een last is die op het inkomen drukt; 

, maar het blijft in elk geval gelden dat een bepaald deel van het inkomen 
van meetaf aan bestemd moet worden voor de betaling van de erop 
drukkende belastingen (2). 

17. b) Het nettoloon client verder als basis, ongeacht de gehuldigde 
schadeopvatting. Het is dus niet zo dat men het brutoloon als 
referentie zou mogen nemen, indien men de schade niet opvat als 
winstderving, maar wel als een dadelijke en actuele aantasting van de 
fysische integriteit. 

Men houdt dikwijls het tegendeel voor (3). Het loon is in deze laatste 
schadeopvatting inderdaad slechts de maatstaf, waarmee men de 

(1) De bedrijfsvoorheffing is trouwens geen definitieve belasting; maar enkel een voorschot. 
Zie :VAN HouTTE, J., Beginselen van het Belgisch belastingsrecht, Gent, 1966, nr. 353· 
(2) Vgl. : HuENENS, P., Salaire brut ou salaire net?; ].T., 1962, 65r, nr. s;- FoNTEYNE, J., 
Le dommage resultant des lesions corporelles, et les impots sur les revenus, R.G.A.R., 1961, 
6674, nr. 4; -Carr. Charleroi, 2 december 1963, R.G.A.R., 1964, 7278. 
(3) Zie : FoNTEYNE, J., art. cit., R.G.A.R., 1961, 6674, nr. 3; - Dinant, 27 februari r964, 
R.G.A.R., 1964, 7256;- Luik, 30 april 1964, R.G.A.R., 1965, 7374; - Cass., 23 rnei 1966, 
Pas., 1966, I, II97· 



waarde van het verloren goed, de fysische integriteit, vaststelt. De 
waarde van een goed wordt bepaald door de prijs, die men ervoor 
moet betalen op de markt. In dit geval zou zulks het brutoloon zijn, 
dat de werkgever aan de werknemer verschuldigd is. 

Deze redenering lijkt weinig overtuigend. De werknemer wentelt 
immers de loonbelasting af op de werkgever : indien zijn loon onbelast 
zou zijn, zou hij bereid zijn om zijn arbeidsgeschiktheid tegen een 
lagere prijs ter beschikking te stellen (1). De reele waarde van de 
arbeidsbekwaamheid is het nettoloon; het is enkel wegens het feit 
van de belasting dat de patroon aan de arbeider een hager loon moet 
uitbetalen. 

Als men het verlies van het arbeidsongeschikt geworden slachtoffer 
wil waarderen met behulp van het door dit slachtoffer verdiende loon, 
moet de maatstaf derhalve, in beginsel, het nettoloon zijn. 

18. c) De belastingsschuldige haalt geen persoonlijk voordeel uit dat 
deel van zijn inkomen, waarmee hij zijn belastingsschuld vereffent. 

Hiermee wordt niet betwist dat de belastingsplichtige juridisch recht 
heeft op zijn integrale brutobezoldiging, en dat deze bezoldiging dus 
oak die sommen bevat, die hij zal bestemmen voor de betaling van 
zijn belasting, of die aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn 
geweest. Maar voor de begroting van de schade zijn feitelijke toe
standen determinerend, en niet juridische abstracties (2). 

En de feiten rechtvaardigen de bewering dat de individuele belastings
plichtige feitelijk niet wordt verrijkt door de betaling van zijn be
lastingen (3). De tegenprestatie, die de overheid hem levert, en die 
bestaat in het geheel van de collectieve diensten, is inderdaad niet in 
verhouding met de hoogte van de betaalde belastingen. Het tegendeel 
is zelfs eerder waar : de minst bedeelden, die derhalve fiscaal het minst 
of helemaal niet worden getroffen, genieten in feite het meest van de 
diensten van de collectiviteit. De regelmatige betaling van de belas
tingen is zelfs geen voorwaarde om te kunnen genieten van de over
heidsprestaties en -tussenkomsten. 

(1) In haar algemeenheid is deze stelling onjuist : of de arbeider de loonbelasting kan 
afwentelen op de werkgever, hangt af van de situatie van de arbeidsmarkt. Toch staat vast 
dat de werknemer een stijging van de belasting zal ervaren als een daling van zijn inkomen, 
en een daling van de belasting als een stijging van zijn inkomen. Vgl. : FoNTEYNE, J., 
art. cit., nr. 3, die, op basis van dezelfde gegevens, tot precies omgekeerde resultaten komt : 
.,Le prix des choses tient compte de !'incidence des impots sur les revenus, qu'elles pour
raient produire. Ainsi, du prix du travail". 
(2) RoNsE, J., o. c., nr. 869. 
(3) Juridisch wei : .,Qui paie ses dettes, s'enrichit" (FoNTEYNE, J., art. cit.); maar juri
dische verhoudingen zijn in dit geval irrelevant. 
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Bovendien weet men hoe moeilijk het is om de waarde van de collec
tieve materiele en immateriele voorzieningen te schatten (r). 

19. Men (2) heeft gemeend een argument ten voordele van de hier 
betwiste stelling te kunnen halen uit artikel 50,3 W.I.B. dat de aftrek
baarheid van de betaalde personenbelasting weigert, terwijl de 
bedrijfsbelasting, onder het regime van de samengeschakelde wetten, 
in beginsel wel aftrekbaar was. 

Het is waar dat de minister de nieuwe regeling onder meer poogde te 
rechtvaardigen door te wijzen op zekere doctrine (3), volgens welke de 
belasting een aanwending zou zijn van het inkomen. Eigenlijk is deze 
opvatting een verre uitloper van de liberale belastingstheorie, die de 
belasting beschouwde als de vergoeding voor een door de staat aan de 
staatsburger gepresteerd voordeel. De Duitse filosoof Pufendorff ver
woordde deze overdracht van de private huishouding naar de staats
huishouding als volgt : ,De belasting is het loon van de staat voor de 
door hem verleende bescherming, waarvan de hoogte bepaald wordt 
zoals de prijs op de markt." 

Het merendeel van de commissarissen volgde de opvatting van de 
minister echter niet (4) en hield vast aan de stelling, die in de be
lasting een last van het inkomen ziet en geen besteding ervan. 

Noch de geest, noch de letter van artikel 50,3 W.I.B. laten derhalve 
toe de in dit artikel vervatte regeling te gebruiken als een argument ten 
voordele van de hier betwiste stelling. 

20. d) De belastingsschuld is geen priveschuld, en kan daarmee niet 
geassimileerd worden (5). 

Tussen de fiscale schuld, die een publiekrechtelijk statuut heeft, en de 
private schuld (zoals de huurlasten bv.), bestaan inderdaad veel ver
schillen. Zodra de wettelijke voorwaarden vervuld zijn, zodra een 

(I) Vgl. :DE BIE, P., Budgetsfamiliaux en Belgique, I957-58, Modes de vie dans trois groupes 
socio-professionnels, Leuven, 1960; biz. IS :.,II y a lieu de distinguer d'une part Ia depense 
de consommation, contrepartie de Ia depense privee de biens, et d'autre part les impots et 
retenues de securite sociale, contrepartie de Ia consommation socialisee. La consommation 
socialisee n'implique pas une relation etroite entre le montant de Ia depense et le degre de 
consommation, le montant de la depense etant fixee par les pouvoirs publics independam
ment de Ia consommation effective de chaque menage". 
(2) Corr. Charleroi, 2 december I963, R.G.A.R., I964, 7278. 
(3) Zie : Verslag Senaatscommissie van Financien, Parlem. Besch., Senaat, 1961-1962, 
nr. 366, biz. 116. De bedoelde auteurs zijn o.m. : ScHREUDER, E., Les impots sur les revenus, 
Brussel, 1957, 168-I69. 
(4) Verslag Commissie, biz. 120. 

(s) Anders : Cass., 28 november 1960, Pas., 1961, I, 335: - Brussei, r6 maart 1962, 
R.G.A.R., 1964, 7219. 
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inkomen genoten wordt, heeft de fiscale schuld verder reeds een 
bepaald latent bestaan. W eliswaar wordt ze pas tot een formele schuld 
door de aanslag; maar die aanslag is desgevallend slechts een van de 
middelen om aan de latente schuld een formeel bevestigd bestaan 
te geven (1). 

Het is dus niet onzinnig om de fiscale schuld voor te stellen als een last, 
die juridisch op het inkomen drukt;- hetgeen zeker niet het geval is 
voor een willekeurige private schuld. 

21. Feitelijk gaat de assimilatie tussen een fiscale schuld en een 
private schuld verder evenmin op, om de eenvoudige reden dat niet 
iedereen die een inkomen geniet, verplicht is dit inkomen te besteden 
aan huurlasten bv., of aan het afbetalen van een auto. 
Dit wordt trouwens ten overvloede bevestigd door het economisch 
spraakgebruik: het beschikbare inkomen is het netto-inkomen; het is 
het bruto-inkomen, verminderd met de erop wegende belastingen 
(en sociale lasten), maar geenszins verminderd met de huishoudelijke 
uitgaven. Deze laatsten zijn precies de beschikkingen, waartoe de 
belastingsplichtige zijn beschikbaar inkomen aanwendt, en die, zelfs 
vertrekkend van eenzelfde netto-inkomen, van persoon tot persoon 
varieren. Het voor de belastingsbetaling bestemde inkomen is integen
deel oninteressant, omdat het uniform en verplicht wordt aangewend, 
en omdat men er niets tastbaars voor in de plaats krijgt. 
Dit alles blijft gelden, alhoewel het bedrag van de belasting afhankelijk 
is van allerlei persoonlijke omstandigheden, zoals de gezinslasten, het 
uitgeoefend beroep, en dies meer (2). Dat de belastingsschuld geper
sonaliseerd is, sluit niet uit dat ze een publiekrechtelijk karakter heeft 
en dat ze een verplichte uitgave is, die niet ter beschikking staat van de 
belastingsplichtige. 

22. e) De bepaling van de schade op basis van het nettoloon is ten
slotte het correlarium van de berekening van de schadeloosstelling op 
een nettobasis. Het zou inderdaad niet opgaan om de schade te be
rekenen op basis van het brutoloon, en om niettemin het bedrag van 
de belastingen op de vergoeding en op de inkomsten van het vergoe
dingskapitaal als belastingsschade te vergoeden. Dit zou immers 
betekenen dat men wel rekening houdt met het belastingsnadeel, maar 
dat men geen rekening houdt met het belastingsvoordeel, dat voor de 
benadeelde zou ontstaan uit het berekenen van de schadeloosstelling 

(1) CLAEYs-BouuAERT, I., De aanslag, Brussel, 1963, nr. 131-:u6, biz. 94-138. 
(2) Anders : RoNsE, J., o.c., nr. 870. 



op basis van zijn brutobezoldiging. Een zodanige asymmetrie zou het 
rechtsgevoel duidelijk storen. 

De verhouding is trouwens wederkerig : omdat men de netto-bezoldi
ging als basis beschouwt, past het dat men de vergoeding netto 
berekent. 

23. Is dit symmetrieargument echter geen tweesnijdend zwaard? 
Kan men niet evengoed vertrekken van een brutobezoldiging, die een 
brutovergoeding zou impliceren, en omgekeerd? Deze objectie lijkt 
fel overdreven. 

Het symmetrieargument is inderdaad niet het enige argument ten 
voordele van het in acht nemen van het nettosalaris in plaats van het 
brutosalaris. Het hoofdargument is de economisch-sociale realiteit : 
men beschikt in feite slechts over het netto-inkomen, zodat r) het 
verlies van de inkomsten of van de fysische integriteit op basis van dit 
netto-inkomen gewaardeerd moet worden, en zodat 2) de schadeloos
stelling aan de benadeelde een voordeel moet verschaffen, dat, in feite, 
qua economische beschikbaarheid, gelijk is aan de waarde van het 
geleden verlies. 

Het symmetrieargument is dus slechts een supplementair argument ten 
voordele van een stefling, die reeds eerder,- en ()p andere gronaen, 
aannemelijk werd gemaakt. Niettemin is het niet onbelangrijk, omdat 
het toelaat te onderstrepen dat men, in elk geval, beide bedragen, het 
beroepsinkomen en de vergoeding, met een gelijke maatstaf moet 
waarderen. 

B. DE RECHTHEBBENDEN VAN HET SLACHTOFFER VORDEREN SCHADE
LOOSSTELLING 

24. In dit geval bestaat de door de naastbestaanden van het slachtoffer 
geleden materiele schade in de derving van dat deel van het inkomen 
van de overledene, waaruit zij persoonlijk voordeel haalden of zouden 
halen (r). Men kan de schade oak beschouwen als het actueel verlies 
van de materiele steun die de overledene voor zijn omgeving be
tekende (2); het hager bedoelde inkomen client dan onder meer om 
dit verlies financieel te begroten. 

Voor de berekening van de aangevoerde schade neemt men dus in elk 
geval een basis, die slechts een deel is van het loon van de overledene. 

(1) Brussel, 4 februari 1962, Pas., 1964, II, 19; - zie ook : noot 2, biz. 234· 
(2) Deze opvatting wordt verdedigd door J. FoNTEYNE in al zijn geciteerde artikelen. 
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25. Men weet hoe de rechtbanken de schade van de rechthebbenden 
meestal berekenen op basis van de schaal van Engel ( r). Deze schaal 
laat toe te bepalen welk deel van het totale gezinsinkomen door de 
overledene uitsluitend voor zijn eigen onderhoud gebruikt werd, en dit 
in functie van de gezinssamenstelling en de leeftijd van de gezinsleden. 
Het resterende inkomen zou dan worden aangewend ten bate van de 
andere gezinsleden, en zou dus de mate van hun verlies bepalen. De 
statistische onderzoekingen van Engel blijken evenwel, in onze huidige 
consumptiemaatschappij, enigszins verouderd te zijn, zoals blijkt uit 
recente onderzoekingen van het Nationaal Instituut voor de Sta
tistiek (2). Over het algemeen moeten de percentages van Engel 
inderdaad verlaagd worden. Ook de recente onderzoekingen van 
P. De Bie over de structuur van het gezinsbudget in drie socio
professionele milieus wijzen in deze richting (3). 

26. De rechtspraak zou dus beter meer recente en concrete enquetes 
consulteren. Men moet inderdaad overwegen dat de schaal van Engel 
gebaseerd is op de wetten van de groei van het menselijk lichaam, zoals 
die door Quetelet werden gedefinieerd. Het is een louter theoretische 

(1) Zie : ENGEL, E., Die Lebenskosten belgischer Arbeiter-Familien frilher und jetzt. 
Ermittelt aus Familien-Haushalt-Rechnungen und vergleichend zusammengestellt, in Bull. 
instit. intern. de statist., IX, 1895, I e.v.;- zie hierover ook: RoNSE, J., o.c., nr. 88o e.v.;
DALCQ, R.O., Traite, 2, nr. 3602 e.v. 
(2) Zie hierover : FoNTEYNE, J., La valeur des avantages procures d leurs proches par I' activite 
des chefs de menage, ouvriers, et employes, R.G.A.R., 1964, 7213, 1965, 7409; - Encore Ia 
valeur des forces actives des chefs de menage, ouvriers, et employes, R.G.A.R., 1965, 7363; -
La valeur des forces actives des chefs de menage, ouvriers et employes, R.G.A.R., 1964, 7199;
zie ook :DE BaNDT, F., Schade en schadeloosstelling. Aftrek van kosten die door het overlijden 
vervallen, R. W., 1964-65, 863-870. 
(3) DE BIE, P., o.c., biz. 158 e.v. Nemen we bv. een arbeidersgezin, met een totaal gezins
lnkomen van 120.823 F. Het gezin heeft 5 kinderen, met een gemiddelde leeftijd van 6,5 jaar; 
het omvat dus 3,5 + 3 + (1,6 x 5) = 14,5 quets. Volgens de Engel-schaal besteedt de 

vader 
120

'
823 

X 3•5 
= 29.366 F voor zijn eigen onderhoud. Uit de gegevens van De Bie 

14,5 
blijkt echter dat het gezinsinkomen als volgt besteed wordt: voeding = 46.410 F; waning = 
30.403 F; kleding = 13.721 F; diversen = 30.289 F We onderstellen dat de uitgaven 
voor de voeding verdeeld worden volgens de Engel-schaal, hetgeen geeft : 46.410 F X 
24% = rr.r38 F; en dat de uitgaven voor woning niet be'invloed worden door het weg
vallen van de kostwinner. De uitgaven voor kleding zijn in het onderzoek per persoon 
gespecifieerd : slechts 2.630 F van de I3.721 F zijn voor de vader bestemd. Onder de 
diverse uitgaven zijn er een aantal, die zeker verdwijnen met de dood van de vader, met 
name de coiffeurskosten van de man (rs6 F), geneeskundige verzorging van de man 
(298 F + 46 F), rookartikelen (731 F), zakgeld van de man (r.s6r F), beroepsverplaat
singen (834 F). Anderzijds zijn er bepaalde uitgaven, die niet be'invloed worden door het 
overlijden, zeals de onderwijskosten (866 F), en de verzekeringspremies (r.8r4 F). Voor de 
rest, d.i. 30.298 F- 6.306 F, onderstellen we nogmaals dat ze proportioneel betrekking 
hebben op de gezinsleden, in verhouding tot hun Engel-percentage, - ofschoon dit voor 
bepaalde posten duidelijk onjuist is, en derhalve het aandeel van een individueel gezinslid 
artificieel verhoogt. Dit geeft voor de man een cijfer van 5·758 F. 
Het totaal der uitgaven, die uitsluitend voordeel brengen aan de vader, wordt dan r r. 138 F 
(voeding) + 2.630 F (kleding) + 3.626 F + 5.758 F (diversen) = 23.152 F. 
Integrale toepassing van de Engel-schaal geeft integendeel als resultaat 29.366 F. 
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schaal : ze bepaalt het uitgavenpatroon in functie van de strikt 
fysiologische behoeften, wier grootte wordt afgeleid uit het fysiologisch 
groeiritme. Hoogstens kan ze dus geldig zijn voor de verdeling van de 
strikt alimentaire uitgaven over de verschillende gezinsleden. 

In de meeste gezinsbudgetten echter vindt men een groat deel vaste 
uitgaven, die niet varieren volgens de gezinsgrootte, zoals verwarming, 
verlichting, verzekering, en andere meer. Daardoor begrijpt men dat 
de Engelschaal te hoge resultaten geeft, en dat haar resultaten des te 
onjuister zijn, naarmate het totaal gezinsinkomen hager ligt (x). 

27. De rechthebbenden verliezen door de dood van het slachtoffer 
dus een bepaald deel van het totale gezinsinkomen. De vraag wordt 
dan of dit deel moet berekend worden op basis van het bruto- of van 
het netto-inkomen. 

Het is veel eenvoudiger om van het netto-inkomen uit te gaan. Het 
probleem bestaat er inderdaad in te bepalen welk deel van de totale 
gezinsuitgaven uitsluitend diende tot het persoonlijk onderhoud van 
een gezinslid, met name het slachtoffer. Als men dit deel wenst te 
berekenen op basis van het bruto-inkomen, moet men noodgedwongen 
uitmaken aan wie de betaling van de belastingen voordeel brengt. Zoals 
reeds gezegd, is het-irreeel om in de collectieve diensten een voordeel 
te zien, dat met de belastingsbetaling verbonden is. Bovendien vervalst 
elke keuze die men kan maken met betrekking tot de door de be
lastingsbetaling zogezegd bevoordeelde de resultaten van het onder
zoek. 

28. Vermits het overlijden van de kostwinner vanzelfsprekend mee
brengt dat zijn inkomsten, en meteen oak de erop verschuldigde 
belastingen verdwijnen, zou men de fiscale last logischerwijze als uit
sluitend te zijnen voordele moeten beschouwen. Aldus wordt het 
aandeel van de kostwinner-belastingsplichtige in het uitgavenpatroon 
van het gezin echter artificieel verhoogd (2). 

Men zou er oak kunnen aan denken het bedrag der verschuldigde 
belastingen te ventileren onder de verschillende gezinsleden, naar ver-

(1) Vgl.: DE BIE, P., o.c., biz. 247-248;- DE BaNDT, F., art. cit. Er is verder nog het ge
deelte van het totale gezinsinkomen, dat niet wordt uitgegeven, maar gespaard, en dat, 
bij hoge inkomens, betrekkelijk groat is. Weliswaar zouden de rechthebbenden ook daarvan 
normalerwijze geprofiteerd hebben : de echtgenote, als mede-eigenares van de gemeen
schap, en de kinderen, als erfgenamen. De mate waarin ze van dit dee! zouden profiteren, 
moet echter met omzichtigheid bepaald worden, en mijns inziens niet op basis van een van 
hogergenoemde schalen. 
(2) Onderstel een gezinsinkomen van Joo.ooo F. : belasting 25 % of 75.000 F.; uitgaven 
uitsluitend ten behoeve van de man : 25 % of 75.ooo F. so %van de uitgaven zouden dus 
uitsluitend ten voordele van de man geschieden. 
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houding van het deel van het netto-inkomen dat voor hen wordt . 
uitgegeven (r). Aldus zal echter de schade van de rechthebbenden 
worden verhoogd, vermits fiscale uitgaven, waarvan ze in feite geen 
enkel profijt halen, voor een bepaald percentage als te hunnen voor
dele zullen beschouwd worden. 

29. Men kan opwerpen dat de belastingsschuld niet verdwijnt door 
het overlijden van de kostwinner, vermits de plaatsvervangende ver
goeding gebeurlijk oak zal getaxeerd worden. Door de schadeloos
stelling van de rechthebbende te berekenen op basis van het brutoloon 
van de overledene, zou men de fiscale lasten, die de inkomsten van het 
vergoedingskapitaal zullen bezwaren, compenseren (2). 

Onderstel bv. een bruto-inkomen van roo.ooo F, netto 90.000 F. 
Onderstel verder dat de vader 25 %van het inkomen uitsluitend voor 
zijn eigen gebruik bestemde. Het verlies van de rechthebbenden 

(
90.000 X 25) bedraagt dan 90.000 - = 67.500 F. 

IOO 

Wie de vergoeding op een brutobasis berekent, komt integendeel tot 
een bedrag van 75.000 F. Men moet dan blijkbaar onderstellen dat 

op dit bedrag een belastingsdruk van 7.500 F of Io.ooo X 3 F weegt, 
4 

zodat de rechthebbende netto 67.500 F bekomt. 

Wegens de progressiviteit en de personalisering van de belastings
tarieven, is het echter geenszins zeker dat de belasting die het beroeps
inkomen van het slachtoffer zou getroffen hebben, aan hetzelfde tarief 
zou worden berekend, als de belasting die de inkomsten uit het 
vergoedingskapitaal treft. 

Oak deze werkwijze maakt het onderzoek dus onzuiver. 

30. Het hager vermelde onderzoek van het Nationaal Instituut voor 
de Statistiek ging trouwens uit van het netto-beschikbaar inkomen. 
Engel ging integendeel uit van het bruto-inkomen, vermits hij de 
belastingsuitgaven opneemt in de analyse van de uitgavenstructuur. 
Praktisch gesproken heeft dit m.i. onaangepast uitgangspunt zijn 
resultaten echter nauwelijks bei:nvloed, vermits er tot voor 1919 in 
Belgie van een eigenlijke inkomstenbelasting geen sprake was. De 
uitgaven voor Rechtsschutz und offentliche Sicherheit (Steuern) bedroeg 
nag geen 0,50 % van het totale huishoudelijke budget. 

(r) Die oplossing wordt voorgesteld door FoNTEYNE, J., R.G.A.R., 1964, 7213 7 • 

(2) Vgl. verder nr. 41. 
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Het onderzoek van De Bie is eveneens gebaseerd op het bruto
inkomen. De bedoeling was echter in de eerste plaats de structuur van 
de gezinsinkomsten en -uitgaven te bepalen, alsook de last te berekenen 
die verbonden is aan de opvoeding van een of meer kinderen. Gegeven 
deze bedoeling is dit uitgangspunt derhalve niet onredelijk. 

Men kan trouwens de resultaten van De Bie omzetten in termen van 
het netto-inkomen, en ze dan gebruiken voor een antwoord op de 
thans aan de orde zijnde vraag : welk deel van de gezinsuitgaven hangt 
uitsluitend af van de aanwezigheid van de kostwinner. 

31. Het sub A vermelde beginsel, lui dens hetwelk men slechts schade 
ondervindt in de mate dat het beschikbare inkomen wordt verminderd 
(hetzij dat de schade in die winstderving zelf bestaat, hetzij dat het 
gederfde inkomen slechts een waardemeter is voor de verloren fysische 
integriteit) vindt hier dus tweemaal toepassing. Vooreerst inderdaad 
is het beschikbare inkomen van het gezin het netto-inkomen. En ver
volgens halen de gezinsgenoten slechts een effectief voordeel uit een 
bepaald deel van dit nettogezinsinkomen. Voor de bepaling van de voor 
de begroting van de schadeloosstelling vereiste basis zal men van het 
gezinsinkomen dus vooreerst het deel van de fiscus aftrekken, en ver
volgens het deel dat exclusief aan de overledene voordeel bracht. 

§ 4· Verenighaarheid met de bedoeling van de belastingswetten 

32. De hier verdedigde stelling komt erop neer dat belastingsvoor
delen zonder enige beperking aangerekend worden op het bedrag van 
de schadeloosstelling, en dat belastingsnadelen een integrerend 
bestanddeel van de schade uitmaken. 
Tegen een zodanige stelling kan men een prillcipieel bezwaar in
brengen. Indien het fiscaal regime van de schadeloosstelling gunstiger 
is dan dat van de beroepsinkomsten, betekent zulks dat de fiscale wet
gever van oordeel was dat het draagvermogen van het invalide ge
worden slachtoffer, of van de rechthebbenden verminderd werd. 
Aanrekening van dit belastingsvoordeel zou derhalve in strijd zijn met 
de bedoeling van de fiscale wet. Omgekeerd : indien het fiscaal 
regime van de schadeloosstelling ongunstiger is dan dit van de be
roepsinkomsten, wijst zulks op de opvatting van de fiscale wetgever, 
dat het draagvermogen in het eerste geval grater is dan in het tweede 
geval. Het past dan ook niet tegen deze opvatting in te gaan door de 
belastingsschade te vergoeden ( 1). 

(1) LANGEME1JER, A.G., conclusies bij H.R. 25 november 1955, N.J., 1958, nr. 29; -
BLOEMBERGEN, A.R., Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Deventer, 1965, nr. 236. We 
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33. Hierop kan men antwoorden dat het niet zeker is dat het fiscaal 
voordeel of nadeel voortvloeit uit een of andere beleidsopvatting van 
de wetgever betre:ffende het draagvermogen van de belastings
plichtige (1). Een dispariteit tussen twee fiscale regimes kan ook het 
gevolg zijn van een historische evolutie, of zelfs van een vergetelheid 
- denk aan het verschillend regime van de schadevergoeding bij 
weddetrekkenden en zelfstandigen. 

Ze kan eveneens voortvloeien uit bepaalde juridische opvattingen, 
luidens welke bv. enkel inkomsten, die uit een winstgevende activiteit 
voortvloeien, belastbaar zijn, zodat de vergoeding die men bekomt in 
afwezigheid van een zodanige activiteit, aa11 de belasting ontsnapt (2). 

34· Maar zelfs indien men er van uit kan gaan dat de wetgever de 
schuldeiser van een schadevergoeding bewust voordeliger of na
deliger heeft willen behandelen dan de genieters van beroepsinkomsten, 
is dit nog geen red en om deze voor- of nadelen niet toe te rekenen. 

Het duidelijkst blijkt dit bij een belastingsnadeel. Het slachtoffer is 
dan, ingevolge de onrechtmatige daad, dus tegen zijn wil in, aan een 
objectief nadelig fiscaal regime onderworpen. De aansprakelijke dader 
moet daarvoor instaan. Maar, mutatis mutandis, geldt hetzelfde bij een 
belastingsvoordeel. Dank zij de onrechtmatige daad, worden de 
beroepsinkomsten van het slachtoffer, die bij onderstelling aan een 
ongunstig fiscaal regime onderworpen zijn, vervangen door een rente 
of door de inkomsten van het vergoedingskapitaal, die fiscaal bevoor
deeld worden. Normalerwijze zou het slachtoffer niet in staat geweest 
zijn om van dit gunsttarief te genieten. Wegens de onrechtmatige 
daad, en de daaruit voortvloeiende schadevergoeding, slaagt hij daar 
wel in. Het lijkt dan ook logisch dat dit objectieve voordeel in minde
ring komt van het bedrag der schadeloosstelling. 

Zou men opwerpen dat het slachto:ffer, ondanks de schadevergoeding, 
er toch slechter aan toe is dan voorheen, dan moet het antwoord luiden 
dat de schadeloosstelling dan van meetaf aan, dit is voor de aftrek van 
het belastingsvoordeel, onvoldoende was. Het gaat niet op deze fout 
in de schadebegroting te corrigeren door het belastingsvoordeel niet 
af te trekken. 

verwijzen hier naar de Nederlandse doctrine, !outer ter illustratie; dit artikel is inderdaad 
principieel niet rechtsvergelijkend opgevat. Vgl. trouwens bij ons, heel terloops : Gent, 
II juli 1955. R.G.A.R., 1956, 568o. 
(1) Vgl. : BLOEMBERGEN, A.R., o.c., I.e. 
(2) BouRs, E., La notion de revenu taxable en matiere d'impots directs, Luik, 1951, biz. 242. 
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35· Men kan deze laatste overweging als volgt veralgemenen. Onder
stellen we dat het verscbillend fiscaal regime voortvloeit uit twee 
motieven. De wetgever meent dat de schadeloosstelling voor de bena
deelde bepaalde materiele voordelen, respectievelijk nadelen mee
brengt. Bovendien meent bij dat de gewijzigde levensomstandigbeden 
van bet slacbtoffer meebrengen dat zijn subjectief draagvermogen 
verboogde, respectievelijk verlaagde. Daarom zal bij de ene keer een 
belastingsnadeel, de andere keer een belastingsvoordeel toekennen. 

36. De burgerlijke recbter is niettemin gerecbtigd dit belastings
nadeel, respectievelijk -voordeel aan te rekenen op bet bedrag der 
scbadeloosstelling. 

Indien de benadeelde er, ingevolge de onrecbtmatige daad, objectief 
slechter aan toe is dan voorbeen, zal een correct berekende scbadeloos
stelling volstaan om hem daarvoor te vergoeden. Wanneer de burger
lijke rechter het belastingsvoordeel dan niet aftrok, zou hij, in een 
zekere zin, tweemaal dezelfde schade vergoeden. 

Mutatis mutandis geldt een analoge redenering met betrekking tot bet 
belastingsnadeel. 

37· Anderzijds mag de recbter, bij de begroting van de materiele 
scbade, geen rekening houden met de omstandigbeid dat de titularis 
van een vergoeding voor een bepaald bedrag de belastingsdruk beter, 
respectievelijk slecbter ondergaat dan de genieter van een beroeps
inkomen ten belope van eenzelfde bedrag. 

Om zicb hiervan te overtuigen, boeft men slecbts te denken aan een 
multimiljonair, wiens wagen stuk gereden wordt, en aan de kleine 
arbeider, wiens wagen betzelfde lot ondergaat (1). Voor de ene zal de 
klap psycbologiscb veel zwaarder aankomen dan voor de andere. 
Niettemin zal de recbter in beide gevallen als materiele scbade enkel de 
verkoopswaarde van de wagen vergoeden (2). 

§ 5. Praktische uitwerking van de voorgestelde oplossing 

38. Volgens de bier voorgestelde oplossing moet men de :fiscale last, 
die op de ingevolge de onrecbtmatige daad geheel of gedeeltelijk 

(r) Vgl. : MAzEAUD, H. et L. et TuNc, A., Traite theorique et pratique de Ia responsabilite 
civile, Paris, 1958, III, nr. 2396. 
(2) Het is weliswaar mogelijk dat de kleine man een lening moet aangaan, om zich een 
nieuwe wagen te kunnen aanschaffen, en dat de schade daardoor erger wordt; in beginsel 
moet deze supplementaire schade dan vergoed worden : Corr., Dinant, 3 november 1966, 
R.G.A.R., 1967, 7798; - Pol. Jehay-Bodegnee, 30 juni 1962, ].J.P., 1963, 372. Maar 
daarover gaat het hier niet : de onderstelling is namelijk dat heiden juist dezelfde materiele 
schade hebben geleden. 
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verloren beroepsinkomsten zou gedrukt hebben, vergelijken met de 
fiscale lasten, die zullen voortvloeien uit de toekenning van de ver
goeding, en uit het genieten van inkomsten uit het vergoedings
kapitaal. Men moet zich immers baseren op het nettoloon, en ook de 
vergoeding moet netto berekend worden. Beide fiscale lasten moeten 
bovendien geraamd worden gedurende de gehele vermoedelijke levens
duur van het slachtoffer of benadeelde. Het hoeft dan ook niet veel 
betoog dat deze raming weinig precies kan zijn, want de twee termen 
van vergelijking kunnen bezwaarlijk nauwkeurig begroot worden (1). 
De persoonlijke hoedanigheden van de belastingsplichtige, die voor de 
hoogte van de verschuldigde belasting bepalend zijn, kunnen wijzi
gingen ondergaan (verhogingen van het inkomen, verandering van 
beroep : vrij beroep in plaats van bezoldigd beroep, wijziging in de 
gezinssamenstelling, en dies meer). Bovendien leert de ervaring dat de 
fiscale wetten nogal vaak veranderen. Anderzijds moet men toegeven 
dat de fiscale hervorrning een grotere eenvormigheid gebracht heeft in 
het fiscaal regime van de verschillende soorten inkomsten, zodat de 
vergelijking tussen de belasting, die op de bedrijfsinkomsten drukt, en 
de belasting, die de inkomsten van roerende goederen en kapitalen 
treft, gemakkelijker wordt (2). 

Niettemin blijft het moeilijk om zich aan een prognose te wagen. 

39· Men is dan geneigd om in dit verband een of andere bewijslast
verdeling voor te stellen (3). Deze regeling zou ongeveer als volgt 
luiden : In beginsel zal men de vergoeding bepalen, afgezien van elke 
fiscale incidentie, dus op basis van het brutoloon. De verweerder moet 
dan aantonen dat het brutoloon belast wordt, en met welk bedrag. De 
vergoeding wordt dan bepaald op basis van het nettoloon, tenzij de 
eiser kan aantonen dat de hem toegekende vergoeding eveneens tot 
bepaalde fiscale lasten aanleiding zal geven. 

40. Het lijkt niet adaequaat om hier van een eigenlijke bewijslast
verdeling te spreken, met alle gevolgen vandien (4). Veeleer beschrijve 

(1) Zie hierover uitvoerig : FoNTEYNE, J., R.G.A.R., 1961, 6674. 
(2) Deze uitdrukking is elliptisch voor : de belasting, die proportioneel overeenstemt met 
de bedrijfsinkomsten, en voor : de belasting, die proportioneel overeenstemt met de 
inkomsten uit roerende goederen en kapitalen. 
(3) Zoals voorgesteld in Mayne and McGregor on Damages, door H. McGREGOR, Londen, 
1961, nr. 277; - vgl. : noot 1, biz. 231. 
(4) Het hof van cassatie moet de bewijsappreciatie door de feitenrechter eerbiedigen. Als de 
feitenrechter de regels ter zake de bewijslastverdeling schendt, zal het hof de beslissing 
verbreken. Zie hierover uitvoeriger : STORME, M., De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, 
Gent, 1962, nr. 143 en nr. 140. 
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men de situatie als volgt. De eiser vordert een bepaald bedrag als 
schadeloosstelling, dat, bij onderstelling, door de verweerder betwist 
wordt. Men onderstelle verder dat hij zijn berekening baseert op het 
brutoloon, en dat hij bovendien een supplementair bedrag vordert, 
ter compensatie van de belastingen, die op de hem toe te kennen 
vergoeding zullen drukken. De verweerder zal dan opmerken I) dat het 
brutoloon met de fiscale lasten werd verminderd, en 2) eventueel zal 
hij de hoogte van de op de vergoeding wegende fiscale last in twijfel 
trekken. 

Op basis van al deze gegevens zal de rechter dan de schade vrij en 
soeverein waarderen. 

Op de verweerder rust niet de last om het bestaan en de hoogte 
van de belastingen op het inkomen van het slachtoffer te bewijzen. 
Hij kan volstaan met te wijzen op het bestaan van een belastingsplicht 
in hoofde van het slachtoffer, en voege daar, zo mogelijk, een ruwe 
schatting aan toe van het reele netto-inkomen. De rechter zou zelfs 
eventueel de eiser kunnen uitnodigen om zijn fiscale bescheiden voor 
te leggen, om de fiscale incidentie zo nauwkeurig mogelijk te kunnen 
bepalen. Indien de eiser zulks weigert, zal de rechter daaraan de 
gepaste gevolgen hechten ( 1), en zelf het netto-ink omen van het 
slachtoifer scnatteri: --- -- - - -.-- -----

Men overwege hierbij inderdaad dat het brutoloon een onmiddellijk 
gegeven is, dat gemakkelijk kan worden bewezen, terwijl het netto
inkomen slechts een afgeleid gegeven is, waarvan de hoogte niet altijd 
zo onmiddellijk duidelijk is. In vele gevallen evenwel vervalt deze 
moeilijkheid wellicht, omdat de documenten, waarmee de eiser de 
hoogte van het brutoloon bewijst, dikwijls ook de hoogte van het 
nettoloon zullen aangeven : men denke aan een fiscale aangifte. 

Indien de eiser bovendien een supplementair bedrag vordert, ter 
compensatie van de belastingen, die op het hem toe te kennen kapitaal 
zullen drukken, moet hij de realiteit van deze schadepost aantonen. 
Het is begrijpelijk dat hij dit zelden of nooit met mathematische 
zekerheid zal kunnen doen; hoogstens zal men tot een redelijke 
prognose kunnen komen. 

41. Hoe moet de rechter echter tewerk gaan bij deze soevereme 
waardering van de fiscale incidentie? 

a) Een nogal gemakkelijke manier om het probleem op te lassen bestaat 
erin de vergoeding te bepalen op basis van het brutoloon. De rede~ 

(r) STORME, M., o.c., nr. 205 e.v. 



nering is dan dat het bedrag van de belastingen, die uit de toekenning 
van de schadeloosstelling zullen voortvloeien, ongeveer gelijk is aan 
het bedrag van de belastingen, die de beroepsinkomsten van het 
arbeidsonbekwaam geworden slachtoffer zouden getroffen hebben. 

42. Deze gelijkstelling van beide fiscale amputaties blijkt acceptabel 
te zijn, indien het slachtoffer zelf vergoeding vordert voor zijn eigen 
schade. De geglobaliseerde inkomstenbelasting treft inderdaad alle 
inkomsten in beginsel gelijkelijk, zodat de belastingsdruk niet veran
dert, als de samenstelling van het inkomen verandert. Men weet 
verder hoe de roerende en de onroerende voorheffingen slechts beperkt 
verrekenbaar zijn, en hoe ze in bepaalde gevallen niet worden terug
gegeven, indien hun bedrag hoger blijkt dan de uiteindelijk verschul
digde belasting (1). De aansprakelijke kan over deze berekeningsbasis 
dus zeker niet klagen. 

43. Indien de rechthebbende evenwel schadevergoeding vordert, is de 
brutobasis minder aanvaardbaar (2). Eerder werd reeds aangestipt hoe 
de berekening op basis van het brutoloon in dit geval de gevolgen van 
de progressiviteit en van de personalisering van de belastingen over 
het hoofd ziet (3). 
Men kan de brutobasis, bij de bepaling van de schade van de recht
hebbenden, trouwens op twee manieren aanwenden. Ofwel berekent 
men het percentage van de Engelschaal (of van een verbeterde versie 
ervan) op het brutoloon. Het verlies van de rechthebbende wordt dan 
bv. 75 % van Ioo.ooo F ( = brutoloon) in plaats van 75 % van 
90.000 F ( = nettoloon). Ofwel (4) berekent men de uitgaven, die het 
overleden slachtoffer uitsluitend te zijnen behoeve deed, op basis van 
het nettoloon; deze uitgaven trekt men dan echter af van het brutoloon. 
Om bij het hogere fictieve voorbeeld te blijven : men zou dus 25 % 
van 90.000 F = 22.500 F aftrekken van Ioo.ooo F. Het is duidelijk 
dat deze laatste berekeningswijze nog onpreciezer is dan de eerste. 

(1) Artikel 197, § 1, 1° W.I.B.; -artikel3 K.B. IS januari 1964; -artikel 197, § 1, z0 W.I.B. 
(z) Vgl. : noot R.B. onder Cass., z~ november 1968, Bull. Ass., 1969, 6z3; - zie ook : 
de conclusies van A.G. MAHAUX bij Cass., IS mei 1970, Arr. Cass., 1970, 861 : de fiscale 
lasten, die de toegekende vergoeding zullen bezwaren, zullen in de regel, en buiten uit
zonderlijke gevallen, de fiscale lasten, die de bezoldiging van het slachtoffer bezwaarden, 
niet evenaren. 
(3) Zie boven, nr. 29. 
(4) Zoals : C'..orr. Gent, 9 november 1967, Bull. Ass., 1969, 591. 
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44· b) Sommige rechtbanken ( 1) vinden deze manier om met de 
fiscale incidentie rekening te houden te grof en te weinig precies, en 
stellen een deskundige aan om ter zake tot meer precieze gegevens te 
komen. Men kan zich echter afvragen of deze deskundige de onzeker
heid van de rechter in belangrijke mate kan opheffen. Hij kan welis
waar de materiele schade van het slachtoffer zo nauwkeurig mogelijk 
vaststellen, waarbij hij rekening zal houden met de - thans verlorene 
- professionele mogelijkheden, en met het fiscaal regime van deze 
mogelijkheden. Hij kan bovendien de waarschijnlijke beleggings
politiek van de benadeelde proberen te bepalen, incluis de fiscale 
consequenties daarvan. Maar zijn advies zal een raming blijven; en in 
elk geval kan hij geen rekening houden met de eventuele wijziging van 
de fiscale wetten. 

45· c) Een derde mogelijkheid bestaat erin dat men aan de benadeelde 
voorbehoud geeft voor de belastingsschade (2). Aldus vermijdt men 
vanzelfsprekend de willekeur, die altijd verbonden is aan een raming 
van een toekomstige evolutie. Anderzijds heeft deze theoretisch aan
trekkelijke oplossing nogal wat praktische bezwaren : ze is een bran 
van vele moeilijkheden en processen; en de verzekeringsmaatschap
pijen houden niet van een voorlopige regeling. 

46. d) Men kan oak de vergoeding bepalen op basis van het netto
inkomen van de benadeelde, en de belastingen die eventueel uit de 
schadeloosstelling en de inkomsten van het vergoedingskapitaal zullen 
voortvloeien, onmiddellijk ten laste van de verweerder leggen, zonder 
hun bedrag evenwel reeds te bepalen (3). 

Oak deze oplossing kan in de praktijk evenwel tot grate moeilijkheden 
leiden. 

§ 6. De Belgische rechtspraktijk 

47· In het voorgaande werd onderzocht welke de theoretisch meest 
verantwoorde oplossing is. Laten we thans nagaan in hoeverre de 
houding van de Belgische rechtsleer en rechtspraak met deze oplossing 
overeenstemt. 

(1) Zoals : Carr. Dendermonde, 15 maart 1965, R.G.A.R., 1965, 7477· 
(2) Brussel, 7 december 1966, R.G.A.R., 1967, 7785;- Gent, 31 oktober 1967, R.G.A.R .. 
1968, Boos. 
(3) Bv. : Carr. Dinant, 25 januari 1966, R.G.A.R., 1966, 7626. 



A. DE BENADEELDE VORDERT ZELF SCHADEVERGOEDING VOOR ZIJN 
INV ALIDITEIT 

48. Ten einde een goed inzicht te krijgen in de posities ter zake, is het 
van belang dat men zich rekenschap geve van de verschillende stelling
namen die mogelijkerwijze verdedigd kunnen worden. 

a) Men kan steeds uitgaan van het brutoloon, waarbij men zich steunt 
op een van de eerder vermelde, maar te licht bevonden argumenten, 
zoals : de bestemming die de benadeelde aan zijn inkomen geeft, 
incluis de betaling van een belastingsschuld, is irrelevant, en ver
mindert de door hem geleden schade niet, of : het verlies van de 
lichamelijke integriteit moet gewaardeerd worden op basis van het 
brutoloon. 
In het licht van deze stelling is het brutoloon dan ook de minimumbasis. 
Logischerwijze moet het ook een maximumbasis zijn. Het gaat 
inderdaad niet op de vergoeding te verhogen met de eventuele 
belastingsdruk die erop zou wegen. Want als de benadeelde geniet van 
het deel van het inkomen, waarmee hij zijn bedrijfsbelasting betaalt, 
moet hij eveneens genieten van het deel van de inkomsten van het 
vergoedingskapitaal, dat tot aflossing van zijn fiscale schuld bestemd is. 
Een zeldzame keer echter vindt men een uitspraak, die, alhoewel uit
gaande van het brutoloon, de vergoeding niettemin netto toekent (r). 

49· b) Men gaat, in beginsel, uit van het brutoloon, op grond van de 
sub a) vermelde redenen. Deze beginseloplossing wordt echter ge
nuanceerd door twee correctieven. 

r) Enerzijds mag het toekennen van de schadeloosstelling aan de 
benadeelde geen voordeel bezorgen. Dit laatste zou het geval zijn, 
indien vast kwam te staan dat het fiscaal regime van de schadeloos
stelling gunstiger is dan dat van de beroepsinkomsten. Dit fiscaal voor
deel moet dan toegerekend worden op het bedrag van de op basis van 
het brutoloon berekende schadeloosstelling. Vooraleer men daartoe 
overgaat, moet het echter duidelijk en onbetwistbaar vaststaan dat het 
slachtoffer inderdaad een voordeel zou bekomen; want de hoofdregel 
van het schadevergoedingsrecht is dat het slachtoffer in elk geval 
integraal vergoed moet worden (2). 

(I) Corr. Hoei, 4 mei I963, onder Cass., IS juni 1964, R.G.A.R., 1965, 7540, 
(2) RoNsE, J., o.c., nr. 868. 
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Deze stelling is niet erg consequent (1). Met betrekking tot de schade
loosstelling wordt inderdaad toegegeven dat het wegvallen van de 
belastingsdruk een voordeel is; daaruit moet dan logischerwijze volgen 
dat het betalen van belasting voor het slachtoffer een nadeel is. De 
realiteit van dit nadeel moet evenzeer worden aangenomen op het vlak 
van de door een fiscale last geamputeerde vergoeding, als op het vlak 
van de door fiscale lasten geamputeerde beroepsinkomsten. Men zou 
dus in beginsel van het netto-inkomen moeten uitgaan, en ontkennen 
dat het slachtoffer oak voordeel haalt uit dat deel van zijn beroeps
inkomsten, waarmee hij zijn belastingen betaalt (2). 

Dit doet men echter niet : twee maten, en twee gewichten! 

so. 2) Indien de benadeelde zou kunnen aantonen dat de belastingen 
op de vergoeding en op de inkomsten van het vergoedingskapitaal 
hager zijn dan de belastingen op zijn beroepsinkomsten, zou er aan
leiding zijn om de vergoeding te berekenen op een verhoogde basis. 
Deze belastingsschade moet dan evenwel zeker zijn, en vaststaan. 

Men aanvaardt dus het bestaan van een belastingsschade; maar 
weeral op een eenzijdige manier, enkel op het vlak van de vergoeding. 

51. c) Tenslotte is er de derde stelling, die onder meer in dit artikel 
wordt verdedigd, en die, in beginsel, van het nettoloon uitgaat. 

Dit belet niet dat men soms het brutoloon in acht neemt, om aldus 
namelijk de belastingen, die zullen wegen op de toekenning van de 
vergoeding, en op de inkomsten van het vergoedingskapitaal te 
compenseren. Het brutoloon, dat door deze derde stelling derhalve 
niet absoluut wordt uitgesloten, is echter noch een maximum, noch 
een minimum, dit in tegenstelling tot de eerste stelling. 

Het verschil met de tweede stelling zal duidelijk blijken, indien de 
verweerder de brutoloonbasis zou betwisten, zonder dat het fiscaal 
regime van het vergoedingskapitaal ter sprake komt. In dit geval zal de 
rechter die de tweede stelling volgt, de brutoloonbasis behouden; 
degene, die de derde stelling volgt, zal uitgaan van de nettoloonbasis. 

52. Bovendien impliceert deze derde stelling een bewijsregeling die 
verschillend is van de bewijsregeling, zoals die, in het systeem van de 

(1) Is wel consequent : Brussel, 24 mei 1965, R.G.A.R., 1966, 7570, waarin de aan de 
rechthebbenden toekomende vergoeding bepaald wordt op basis van het brutoloon, en 
waarin geen rekening gehouden wordt met de taxa tie van de vergoeding. De rechter vertrekt 
evenwel van het brutoloon, omdat hij niet de winstderving vergoedt, maar wel het verlies 
van de arbeidsgeschiktheid. 
(2) Zie hoven, nr. 18. 
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tweede stelling, geldt. Zoals gezegd, zal men daar in beginsel van het 
brutoloon vertrekken, tenzij duidelijk blijkt dat de benadeelde aldus 
een belastingsvoordeel zou bekomen. Wie de zaken zo voorstelt, is 
geneigd een echte bewijslastverdeling te verdedigen, in dier voege 
namelijk dat op de verweerder de bewijslast zou rusten van het 
belastingsvoordeel, waarvan de eiser zou genieten (1). Er werd echter 
betoogd hoe van een eigenlijke bewijslastverdeling geen sprake is in het 
kader van dit derde stelsel (2). 

Maar zelfs als men niet aan een eigenlijke bewijslastverdeling toe is, 
geloof ik dat de appreciatie van de omvang van de schade door de 
rechter in beide systemen langs andere wegen zou verlopen. Als men 
in beginsel uitgaat van het brutoloon, zal zeer overtuigend materiaal 
aangebracht moeten worden, om de rechter van die basis af te brengen. 
De kaarten liggen anders, indien men uitgaat van het nettoloon, en de 
vergoeding verhoogt met een bedrag, dat de belasting op de ver
goeding en op de inkomsten van het vergoedingskapitaal vertegen
woordigt. Opdat de hoogte van het brutoloon bereikt zou worden, 
moet dus redelijkerwijze vaststaan dat deze laatste belastingen gelijk 
zijn aan het verschil tussen het bruto- en het nettoloon. De rechter 
moet dan ook deze gelijkheid of gelijkwaardigheid duidelijk vaststellen. 

53. De Belgische rechtspraak huldigt nogal dikwijls de tweede 
stelling. Ze gaat in beginsel uit van het brutoloon, hetzij omdat de 
bestemming, incluis de betaling van een belastingsschuld, geen invloed 
heeft op de hoogte van de door de benadeelde geleden schade, hetzij 
omdat het brutoloon de beste maatstaf bleek om de verloren gegane 
arbeidsgeschiktheid van het slachtoffer te waarderen (3). 
Indien de verweerder opwerpt dat het fiscaal regime van de schade
loosstelling gebeurlijk gunstiger is dan het fiscaal regime van de in
komsten van de beroepsactiviteit, wordt dikwijls geantwoord dat het 
niettemin niet vaststaat dat de benadeelde door het toekennen van de 
schadeloosstelling wordt bevoordeligd. Uiteraard geschiedde zulks 
meer voor de fiscale hervorming (4). 

(1) RoNsE, J., o.c., I.e. 
(2) Zie hoven, nr. 40. 
(3) Bv. : Brussel, 1 juni 1960, R.G.A.R., 1961, 6683;- Brussel, 16 maart 1962, R.G.A.R., 
1964, 7219; - Brussel, 15 juni 1962, Pas., 1963, II, 90; - Luik, 26 juni 1962, R.G.A.R., 
1963, 7017: - Luik, 24 oktober 1962, R.G.A.R., 1963, 7165; - Luik, 30 april 1964, 
R.G.A.R., 1965, 7374: - Rb. Dinant, 27 februari 1964, R.G.A.R., 1964, 7256; - Rb. 
Dinant, 30 juni 1967, ].T., 1967, 669; - Carr. Hoei, 6 november 1968, R.G.A.R., 1970, 
8494· 
(4) Rb. Oudenaarde, 28 april 1955, R. W., 1955-~6, 449; - Brussel, 18 november 1955, 
R.G.A.R., 1956, 5698; -Carl". Brussel, 23 juni 1956, Bull. Ass., 1956, 789 (onmiddellijke 
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Tach is er rechtspraak en rechtsleer, die in overeenstemming is met 
het hier verdedigde standpunt (1). 

54· Vaak is het echter niet duidelijk of de rechter de brutobezoldiging 
weerhoudt, omdat hij die in beginsel als het juiste uitgangspunt 
beschouwt (stelling b), of omdat hij, vertrekkend van de netto
bezoldiging, aldus een aanvaardbaar evenwicht hoopt te bereiken 
tussen de fiscale lasten van de beroepsinkomsten en die van de in
komsten van het vergoedingskapitaal (stelling c). Als hij er zich 
inderdaad toe beperkt de brutobezoldiging te weerhouden, omdat de 
vergoeding oak belastbaar is, kan men beide interpretaties verdedigen(2). 
In acht genomen het verschil in bewijsappreciatie, naargelang men 
de tweede ofwel de derde stelling aanhangt(3), is het misschien meer 
werkelijkheidsgetrouw om in deze dubbelzinnige rechtspraak eerder 
een voorbeeld van de tweede stelling te zien. 

55. Men roept zelfs het gezag in van het hof van cassatie ten voordele 
van deze tweede stelling (4). De draagwijdte van de arresten van het 
hoogste rechtscollege in deze aangelegenheid is echter niet zo onmid
dellijk duidelijk. 
Als het hof overweegt dat de feitenrechter kan oordelen dat de bena
deelde persoonlijk voordeel haalde, zelfs uit dat gedeelte van zijn 
inkomsten dat bestemd was voor de betaling van de belastings
schuld (5), zou men daarin niet meer kunnen zien dan een bevestiging 
van het recht van de feitenrechter om soeverein de omvang van de 
vergoedbare schade te waarderen. 

aftrekking van een bepaald bedrag, vermits de vergoeding niet belast is); - Rb. Charleroi, 
25 januari 1957, R.G.A.R., 1961, 6676; - Brussel, 6 juli 1957, R. W., 1961-62, 739; .,.
Luik, 28 november 1957, R.G.A.R., 1958, 6092; -Pol. Messancy, I maart 1963, fur. Liege, 
1964-65, 228. 
(1) In de rechtsleer vooral : HuENENS, P., Salaire brut ou salaire net?, ].T., 1962, 651. 
Enige rechtspraak : Rb. Antwerpen, 27 december 1962, R.G.A.R., 1963, 7142; - Brussel, 
2 november 1963, onder Cass., 14 december 1964, R.G.A.R., 1966, 7704; - Brussel, 
II oktober 1967, Bull. Ass., 1968, 445; - Brussel, 8 maart 1969, R.G.A.R., 1969, 8333. 
(2) Bv. : Brussel, 31 januari 1959, R.G.A.R., 1959, 6234; - Brussel, 14 december 1962, 
Pas., 1963, II, 92; - Brussel, 5 maart 1965, R. W., !964-65, 1765; - Pol. Westerloo, 
25 april 1962, R. W., 1962-63, 449; - Brussel, 30 mei 1969, R.G.A.R., 1971, 8586; - Rb. 
Luik, 3 mei 1971, R.G.A.R., 1971, 8710, · 
(3) Zie boven, nr. 52. 
(4) DALCQ, R.O., Traite, 2, nr. 3590 e.v.; - idem, Examen de jurisprudence, R.C.].B., 
1968, blz. 372, nr. 115. 
(5) Cass., 28 november 1960, Pas., 1961, I, 335; - vgl. : Cass., 21 december 1964, Pas., 
I96!h I, 405, 
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Diezelfde interpretatie zou men kunnen voorstellen voor een arrest 
als dat van 23 mei Ig66 (I), waarin gesteld wordt dat de feitenrechter, 
als basis voor de schatting van de economische waarde van de arbeids
geschiktheid van het slachtoffer, het verdiende loon kan weerhouden, 
zonder daarvan het deel af te trekken, dat met de belasting overeen
stemde. 

Op het eerste gezicht zou men dus geneigd zijn te besluiten dat het 
hof van cassatie op dit terrein de soevereine appreciatie van de feiten
rechter eerbiedigt, op voorwaarde wei te verstaan dat deze laatste een 
gepast antwoord heeft gegeven op de conclusies van de partijen ter 
zake (2). Voor bepaalde arresten lijkt een dergelijke interpretatie zeker 
niet onredelijk (3). 

g6. In andere uitspraken blijkt het hof evenwel duidelijker stelling te 
kiezen ten overstaan van het thans aan de orde zijnde probleem. 

In het arrest van 28 november I g6o overweegt het hof, in vrij klare 
bewoordingen, dat de bestemming van de professionele winsten van 
het slachtoffer, en het gebruik dat van deze winsten wordt gemaakt, 
in beginsel geen invloed kan hebben op de omvang van de vergoedings
plicht van de aansprakelijke. Later wordt dit principe trouwens nag 
herhaald (4). 

Het feit dat het hof bovendien nag zegt dat dit beginsel enkel geldt, 
indien de benadeelde zelf vergoeding van de door hem geleden schade 
vordert, versterkt de indruk dat de feitenrechter niet vrij is om de 
arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer in beginsel, dit wil zeggen 
afgezien van het fiscaal regime van de vergoeding en van de inkomsten 
van het vergoedingskapitaal, te waarderen op basis van het nettoloon 
van de benadeelde. 

57· Volgens het hof van cassatie zou de feitenrechter dus in beginsel 
van het brutoloon moeten uitgaan. Dit uitgangspunt mag evenwel niet 

(1) Cass., 23 mei 1966, Pas., 1966, I, II98. 
(2) RoNsE, J., o.c., nr. 352; - Cass., 14 september 1964, Pas., 1965, I, 38; - Cass., 
14 februari 1966, Pas., 1966, I, 769. Men merke evenwel op dat, indien de conclusies 
betr~:"kking hebben op de hoogte van het inkomstenverlies, de feitenrechter eraan kan 
voorbijgaan, indien de door hem begrote schade bestaat in de aantasting van de fysische 
integriteit : Cass., 25 juni 1962, Pas., 1962, I, 1213; - Cass., 20 augustus 1963, Pas., 
1963, I, II53· 
(3) Bv. : Cass., 30 januari 1961, R.G.A.R., 1961, 6682, besproken door DALCQ, R.O., 
Traite, 2, nr. 3593; - Cass., 19 januari 1971, Pas., 1971, I, 464. 
(4) Cass., 21 december 1964, gecit. Ook het arrest van 23 mei 1966 blijkt een rechtsregel te 
formuleren : ,0. dat de aldus in functie van het nominale loon gewaardeerde waarde niet 
beinvloed wordt door de uitgaven, die op dit loon drukken, ongeacht of deze hun oorzaak 
vinden in de uitvoering van wettelijke verbintenissen, of dat ze private uitgaven uitmaken". 
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voor gevolg hebben dat de benadeelde uiteindelijk meer bekomt dan 
datgene, waarop hij recht heeft : eventuele belastingsvoordelen moeten 
worden aangerekend. 
Indien de verweerder echter niet zeer precies concludeert, en niet 
duidelijk laat blijken dat er inderdaad een belastingsvoordeel zal 
ontstaan, wanneer men van het brutoloon zou uitgaan, mag de feiten
rechter dit laatste in acht nemen, zonder dat hij uitdrukkelijk moet 
vaststellen dat de belastingen, die op de inkomsten van het vergoe
dingskapitaal zullen wegen, het bedrag van de belastingen op de 
beroepsinkomsten zou geevenaard hebben (1). 

Het hof blijkt dus de tweede stelling aan te kleven. 

B. DE RECHTHEBBENDE VAN HET SLACHTOFFER VORDERT VERGOE
DING VAN ZIJN SCHADE 

58. De schade, die voor de rechthebbenden voortvloeit uit het verlies 
van de beroepsinkomsten van het slachtoffer, bestaat in de derving van 
dat deel van die inkomsten waaruit zij een eigen voordeel haalden. De 
Belgische rechtspraak is algemeen van oordeel dat men hierbij van het 
nettoloon van het slachtoffer moet uitgaan (2). 

Nochtans zijn er enkele uitspraken, die zich ter zake op het brutoloon 
baseren, al hoeft het te worden gezegd dat dit soms gerechtvaardigd 
wordt met de overweging dat de beroepsinkomsten van het slachtoffer 
tach moeilijk geschat kunnen worden (3). 

59· Als de eisers opwerpen dat zij belasting zullen moeten betalen op 
de inkomsten van het vergoedingskapitaal, wordt daarmee, zoals eerder 
gezegd (4), doorgaans rekening gehouden. Dit kan gebeuren door deze 
toekomstige belasting ten laste van de verweerder te leggen, of door 
de vergoeding met een bepaald bedrag te verhogen (5). In andere 

(I) Cass., 9 januari 1961, Pas., 1961, I, 496;- Cass., 19 juni I964, Pas., 1964, I, 1129; 
- Cass., I december I964, Pas., I965, I, 405; - Cass., 19 januari 1971, R.G.A.R., 1'972, 
88oi. 
(2) Luik, 23 juni 1958, Bull. Ass., 1960, 272; - Brussel, 2 mei I962, Bull. Ass., I962, 924; 
- Brussel, 22 januari I964, R.G.A.R., 1964, 7257; - Corr. Dendermonde, IS maart I965, 
R.G.A.R., 1966, 7477; - Rb. Brussel, 21' oktober I965, Bull. Ass., 1966, srs; - Corr. 
Namen, U september 1965, Bull. Ass., I966, 507; - Corr. Brussel, I8 november 1965, 
Bull. Ass., I966, 523;- Brussel, 15 december 1965, Bull. Ass., I967, 141;- Corr. Dinant, 
25 januari 1966, R.G.A.R., I966, 7626; - Luik, 24 januari 1968, Bull. Ass., 1968, 773; -
Gent, 5 februari 197I, R.G.A.R., 1971, 8840. 
(3) Bv. : Gent, IO juli I957, Bull. Ass., I958, 593; - Brussel, I9 april 19.58, Bull. Ass., 
I96o, 78; - Brussel, 24 mei 1965, R.G.A.R., 1966, 7570; - Corr. Dinant, 28 maart I966, 
R.G.A.R., 1967, 7764. 
(4) Zie hoven, nr. ro. 
(5) Bv. : Brussel, 22 januari 1964, R.G.A.R., 1964, 7257;- Corr. Dendermonde, rs maart 
I965, R.G.A.R., 1965, 7477;- Corr. Brussel, I8 november 1965, Bull. Ass., 1966, 523;
Corr. Dinant, 25 januari I966, R.G.A.R., 1966, 7626. 
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gevallen meent de rechter het in hoofde van de rechthebbenden aldus 
ontstane belastingsnadeel het best te kunnen vergoeden door van het 
brutoloon uit te gaan (1). 

6o. Het hof van cassatie huldigt duidelijk de regel dat de schade van 
de rechthebbenden bestaat in dat deel van de inkomsten van de 
overledene, waaruit zij een persoonlijk voordeel haalden (2). Daaruit 
leidt het hof af dat de feitenrechter niet wettelijk kan beslissen dat het 
brutoloon van het slachtoffer in aanmerking moet genomen worden, 
zonder acht te slaan op de aan het brutoloon gegeven bestemming. Als 
de feitenrechter vaststelt dat de door het slachtoffer betaalde belas
tingen ofwel aan de Staat voordeel brengen (3), ofwel aan het slacht
offer zelf (4), stelt hij meteen vast dat de bestemming, die het slacht
offer aldus aan een deel van zijn inkomsten gaf, niet tot voordeel 
strekte van de rechthebbende, zodat deze vaststelling geenszins het in 
acht nemen van het brutoloon verrechtvaardigt. 
Dit betekent evenwel niet dat het hof van cassatie het brutoloon als 
basis in elk geval uitsluit. De feitenrechter moet evenwel duidelijk 
vaststellen dat de belastingen op de vergoeding en op de inkomsten 
van het vergoedingskapitaal gelijkwaardig zijn met de belastingen, die 
het slachtoffer op zijn beroepsinkomsten betaalde (5). Men merke het 
verschil op met de hoven geformuleerde regel (6). 

(I) Bv. : Luik, 14 juli I953. R.G.A.R., 1954, 54IO; - Luik, I5 januari I954• R.G.A.R., 
I955. 5525; - Carr. Charleroi, 3 februari I958, R.G.A.R., I958, 6c9I; - Carr. Luik, 
6 februari I958, R.G.A.R., I958, 6Ic7; - Corr. Charleroi, 2 december I963, R.G.A.R., 
I964, 7278; - Corr. Brussel, IO maart I964, R.G.A.R., 1964, 73I5; - Corr. Bergen, 
24 juni 1964, R.G.A.R., 1965, 7373; - Rb. Brussel, 29 december I966, R.G.A.R., 1968, 
8139; - Rb. Hasselt, 31 oktober I969, R.G.A.R., I970, 8449. 
(2) Cass., 23 februari I959· Pas., I959, I, 634; - Cass., 22 juli I959, Pas., I959. I, 1142; 
- Cass., I3 juni 1960, Pas., I960, I, I 173; - Cass., 20 juli I96I, Pas., I96I, I, 1212;
Cass., 26 maart 1962, Pas., 1962, I, 824;- Cass., 20 augustus I963, Pas., I963, I, II 53;
Cass., 12 april 1965, Pas., 1965, I, 861; -<;::ass., I6 september 1968, R. W., I968-69, 983; 
- Cass., IO juni 1968, Pas., 1968, I, II 57; - Cass., 25 november 1969, R. W., 1968-69, 
13I8; Bull. Ass., I969, 620. 
(3) Cass., 23 februari I959· gecit. 
(4) Cass., I3 juni I96o, gecit. 
(5) Cass., 7 september 1970, R.G.A.R., 1971, 86os : het arrest a quo had nauwkeurig de 
bedrijfsvoorheffing berekend, waardoor de beroepsinkomsten van het slachtoffer werden 
bezwaard; het was echter heel wat minder precies betreffende de belastingen, die zouden 
rusten op de inkomsten van het vergoedingskapitaal, terwijl die nochtans door eiser in 
cassatie werden betwist. Het hof van cassatie is aldus in de onmogelijkheid om te verifieren 
of de bedragen van beide fiscale lasten gelijkwaardig zijn; het arrest a quo wordt dan oak 
verbroken. Vgl. : Cass., 13 mei 1970, J.T., 1970, 6o9; - Cass., 8 december 1970, Pas., 
197I, I, 334;- Cass., 15 december 1970, Pas., I970, I, 359;- Brussel, 21 april 1971, J.T., 
I972, 209; - 25 mei 1971, R.G.A.R., I971, 8713; - Brussel, 8 juni 197I, R.G.A.R., 
I971, 8688; - Rb. Turnhout, 25 januari I971, R.G.A.R., 1971, 8663. 
(6) Zie hoven, nr. 57· 
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61. Besluit 

Het basisloon, waarvan de rechter moet uitgaan om de schade te 
waarderen, is het nettoloon, dit zowel wanneer de rechthebbenden van 
het overleden slachtoffer schadevergoeding vorderen, als wanneer het 
werkonbekwaam geworden slachtoffer zelf vergoeding vordert van de 
geleden schade. In beide gevallen moet het bedrag van de schadeloos
stelling verhoogd worden, rekening houdende met de belastingen op 
de vergoeding, en op de inkomsten van het vergoedingskapitaal, zodat 
de nettovergoeding gelijk is aan het geleden verlies. De Belgische 
rechtspraak volgt deze stelling met betrekking tot de vordering van 
de rechthebbenden van het slachtoffer. Als het slachtoffer echter zelf 
schadevergoeding vordert, gaat men overwegend uit van het brutoloon, 
tenzij de benadeelde daardoor bevoordeeld zou worden. De inconse
quentie van deze laatste stelling werd aangetoond (1). 

Daarom is de hier verdedigde oplossing, die bovendien een uniforme 
regeling voorstelt, theoretisch beter verantwoord dan het systeem van 
de Belgische rechtspraak, hetgeen niet belet dat beide systemen in 
feite soms tot analoge resultaten leiden (2). 

SOMMAIRE 

SALAIRE BRUT ou NET? 

Le present article examine la question de savoir si, pour le calcul des dommages 
resultant des atteintes a l'integrite physique ou du deces de la victime, il y a lieu 
de partir du salaire brut ou du salaire net que gagnait cette victime. La question 
n'est cependant envisagee que dans ses incidences fiscales: il n'est done pas tenu 
compte de !'influence des indemnites et cotisations sociales. 

Correlativement est egalement examinee la question de savoir si les impots qui 
grevent eventuellement le capital d'indemnisation ou les revenus de ce capital, 
peuvent faire augmenter l'indemnite octroyee. 

A cette derniere question, il est repondu affirmativement : lesdits impots sont 
indemnisables au titre de dommage d'impots. 

La premiere question est resolue en ce sens qu'en principe, on doit toujours 
partir du salaire net : la personne lesee ne dispose, en effet, librement et effective
ment que de ce salaire net. Ce point de depart est preconise lorsque les proches 
survivants de la victime decedee reclament l'indemnisation de leur dommage 
mais aussi lorsque la victime elle-meme reclame l'indemnisation de sa perte de 
capacite de travail et/ou de revenus professionnels. Dans ce dernier cas cependant, 

(1) Zie hoven, nr. 48-so. 
(2) Zie hoven, nr. 51. 



Ia jurisprudence beige prend, en general et en principe, comme point de depart, 
le salaire brut. Les arguments qu' elle invoque en faveur de ce point de depart 
sont rejetes parce qu'ils sont fondes sur des abstractions juridiques (comme 
par ex. : Ia personne lesee a egalement droit a cette partie du salaire servant au 
paiement de Ia dette fiscale), alors que Ia hauteur du dommage doit etre deter
minee sur base de donnees de fait et concretes. 

Neanmoins,le salaire brut n'est pas ecarte de maniere absolue : parfois, ce salaire 
brut est admissible pour indemniser les imp6ts qui greveront les revenus du 
capital d'indemnisation; a cette fin, il doit cependant etre etabli que le montant 
de ces imp6ts est (approximativement) ega! a Ia difference entre le salaire brut et 
le salaire net. 

ZUSAMMENF ASSUNG 

BRUTO- ODER NETTOLOHN ? 

Dieser Beitrag behandelt die Frage ob fiir die Berechnung des Schadens
ersatzes bei Integritatsschaden oder Tod das Brutto- oder Nettolohn des Ge
schadigten zugrunde gelegt werden soli. Nur die steuerrechtliche Seite dieses 
Problems wird dabei eri:irtert, nicht die Leistungen und Beitrage der Sozial
versicherung. 

In diesem Zusammenhang wird auch untersucht ob Steuern, die gegebenfalls 
die Kapitalabfindung und deren Zinsen belasten, den bewiUigten Schadens
ersatz erhi:ihen ki:innen. Diese letzte Frage wird bejaht: der Betrag dieser Steuern 
ist zu ersetzen da der Geschadigte urn diesen Betrag geschadigt ist. 

Zur Li:isung des ersten Problems legt der Verfasser dar daB grundsatzlich 
immer das Nettolohn zugrunde gelegt werden soU, da der Geschadigte ja nur 
tiber dieses Lohn frei und tatsachlich verfiigen kann. Dieser Ausgangspunkt 
wird nicht nur befiirwortet im Falle daB die naheren Verwandte des verstorbenen 
Opfers auf Schadensersatz klagen, sondern auch wenn der Geschadigte selber 
Schadensersatz fordert wegen Minderung seiner Arbeitsfahigkeit und/oder wegen 
Erwerbsausfalles. 

In diesem letzten Fall aber legt die belgische Rechtsprechung gewi:ihnlich 
und grundsatzlich das Bruttolohn zugrunde. Der Verfasser vermag der Begriin
dung dieser Rechtsprechung nicht beizutreten da diese auf juristische Abstrak
tionen beruht (wie z.B. auf der Fiktion daf3 der Geschadigte auch auf den Teil des 
Lohnes ein Anrecht hat, das zur Tilgung der Steuerschuld bestimmt ist) anstatt 
auf dem Grundsatz der konkreten Schadensberechnung. 

Das Bruttolohn wird aber nicht unbedingt abgelehnt da dieses Lohn manch
mal in Betracht gezogen werden kann zum Ersatz der Steuern, die die Ertrage 
der Kapitalabfindung belasten. Dazu soU es aber sicher sein daB der Betrag 
dieser Steuern (ungefahr) ega! ist an der Differenz zwischen dem Brutto- und 
Nettolohn. 
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SUMMARY 

GROSS OR NET WAGES ? 

This article discusses the problem of whether compensation for physical injury 
or death should be calculated according to gross or net wages. Only the fiscal side 
of the question is considered and the effect of social benefits involved omitted. 

In the same connection the question is considered as to whether the taxes 
applicable to the capital awarded as damages, and the income from it can increase 
this compensation. 

The last point is answered positively. The first problem is solved as follows : 
one must always begin with the net wages : the injured party immediately has 
this net wage at his disposal. This initial argument can be defended when the 
victim's next of kin claims damages, and also when the victim himself claims 
damages for his loss of fitness for work and/or professional income. In the latter 
case Belgian jurisprudence takes, in fact, gross income into account. Arguments 
in defence of this point of view are rejected because they rely on juridical 
abstractions (e.g. the injured party has a right to that part of the wages intended 
to meet tax demands) when the amount of the damages should be calculated on 
actual concrete information. Nevertheless the gross wage is not entirely rejected : 
it is sometimes acceptable to compensate for the income tax raised on the capital 
of a sum paid in compensation. In such a case the amount of these taxes would 
have to be about equal to the difference between the net and gross wage. 


