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VOORWOORD 

 
 
Het verheugt mij om mij tot u te kunnen richten in het voorwoord van het « Overzicht van rechtspraak 2010-
2011 » van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redders. 
 
Meer nog dan cijfergegevens laat dit overzicht van rechtspraak toe om inzicht te verwerven in het werk dat 
geleverd werd door de Commissie en haar secretariaat. 
 
Er werden niet minder dan 2.622 beslissingen geveld in de besproken periode die loopt van 1 januari 2010 
tot 31 december 2011. 
 
Uiteraard werden zij niet alle opgenomen in de pagina’s die volgen. Het belang van de meeste beslissingen 
gaat immers niet verder dan de zaak waarover zij beslisten. Doordat er geen beroepsmechanisme voorzien 
is (de beslissingen van de Commissie zijn alleen vatbaar voor een administratieve cassatie door de Raad 
van State), kunnen er divergenties opduiken tussen bepaalde beslissingen. 
 
De Raad van State heeft zich in deze periode maar 43 maal moeten uitspreken, hetgeen getuigt van de 
kwaliteit van het geleverde werk. 
 
Dit hoogste administratief rechtscollege heeft zich op 26 april 2012 uitgesproken (arrest nr. 219.075) in een 
uiterst interessante zaak. Door het beroep te verwerpen van een slachtoffer aan wie de Commissie geen 
hulp toegekend had omdat betrokkene geen slachtoffer was in de zin van artikel 31,1° van de wet van 1 
augustus 1985, heeft de Raad van State de gebruikelijke interpretatie van het begrip slachtoffer bevestigd. 
 
Het betrof volgende zaak : de dochter van de verzoekster werd ontvoerd en gevangengehouden. De 
verzoekster diende bij de Commissie een verzoek in steunend op artikel 31, 1° van de wet van 1 augustus 
1985, met andere woorden als « rechtstreeks slachtoffer » van een opzettelijke gewelddaad. Zij baseerde 
zich hierbij op het feit dat haar burgerlijke partijstelling tegen de daders wegens de ontvoering van haar 
dochter door het Hof van Assisen ontvankelijk was verklaard en op het manifeste onvermogen van de 
daders. 
 
In haar beslissing heeft de Commissie gesteld dat het begrip « burgerlijke partij » voor een strafgerecht 
(namelijk een persoon die zich burgerlijke partij gesteld heeft voor een strafrechter steunend op artikel 4 van 
de Voorbereidende titel van het Wetboek van strafvordering) niet verward mag worden met deze van 
« slachtoffer » in de zin van artikel 31, 1° van de wet van 1 augustus 1985. 
 
De burgerlijke vordering vindt namelijk haar grondslag in de beginselen van de burgerlijke aansprakelijkheid, 
voorzien door de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk wetboek en staat open voor iedereen die een 
schade geleden heeft door de fout van een verdachte, terwijl de wet van 1 augustus 1985 slechts bepaalde 
categorieën van personen, die zij in artikel 31 definieert, de mogelijkheid biedt om een aanvraag tot het 
bekomen van een financiële hulp in te dienen. Indien iedereen die het slachtoffer werd van een misdrijf een 
aanvraag tot het bekomen van een financiële hulp zou kunnen indienen, zijn de categorieën voorzien door 
de nrs. 2, 3 en 4 van artikel 31 van deze wet volstrekt overbodig. 
 
Deze beslissing toont duidelijk het onderscheid aan tussen « financiële hulp » en « schadevergoeding » 
hetgeen fundamenteel  is voor de financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 
 
Naast deze beslissing, die één van de meeste markante is die de Commissie in de voorbije periode geveld 
heeft, zal de lezer in dit overzicht nog andere beslissingen terugvinden die elk ertoe bijgedragen hebben het 
stelsel van financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden in ons land te verduidelijken. 
 
 
 
 
L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN 
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INLEIDING 

 
 
De wettelijke basis van de hulp van de Staat aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redders wordt gevormd door de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende 
fiscale en andere bepalingen, door het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie 
voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en door het koninklijk besluit van 17 januari 2007 tot 
goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. 
 
Deze drie teksten organiseren een juridisch geheel (met onder meer een administratief rechtscollege) dat 
instaat voor een mogelijke, forfaitaire en subsidiaire tussenkomst van de Staat in de schade geleden door 
personen die, tengevolge van een opzettelijke gewelddaad of een heldendaad, ernstige lichamelijke of 
gezondheidsletsels opliepen.  
 
Inderdaad een mogelijke en subsidiaire tussenkomst, want deze bepalingen gelden slechts wanneer het 
slachtoffer geen aanspraak kan maken op daadwerkelijke schadevergoeding omdat de dader insolvabel of 
onbekend is of omdat het slachtoffer langs een andere weg geen adequate schadevergoeding heeft (of zal) 
kunnen bekomen. 
 
De nadruk moet gelegd worden op het feit dat de grond van de door dit systeem voorziene tussenkomst niet 
gevormd wordt door een vermoeden van schuld in hoofde van de Staat omdat hij (de Staat) in gebreke 
gebleven zou zijn de overtreding te verhinderen.  
 
De basis wordt gevormd door het beginsel van "de collectieve solidariteit tussen de leden van eenzelfde 
natie" en het begrip "abnormaal sociaal risico" dat tot de ongelijkheid van de burgers ter zake van de 
openbare lasten leidt. Het berust tevens op de idee dat de collectiviteit naar billijkheid moet instaan voor het 
gehele of gedeeltelijke herstel van de schade die op zich als een sociale kwaal wordt beschouwd. 
 
Uit het systeem zelf en uit haar grondslag volgt dat er aan het slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad of 
een occasionele redder geen subjectief recht op de toekenning van een hulp vanwege de Staat wordt 
toegekend, maar eerder een gewoon belang waarvan de betwisting ressorteert onder een administratief 
rechtscollege, namelijk de commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.  
 
De commissie heeft appreciatiebevoegdheid zowel ter zake van de opportuniteit van de toekenning van de 
hulp als ter zake van de vaststelling van het bedrag ervan binnen de wettelijke limieten.  
 
Hieruit volgt dat het herstel van de geleden schade geenszins is gewaarborgd (JU 01). 
 
Daarenboven bepaalt de commissie het bedrag van de hulp naar billijkheid, onafhankelijk van de beslissing 
van de rechtbank ten gronde over de burgerlijke vordering (JU 02). 
 
Vooraf :  
1. Uitleg bij de verwijzingen naar de beslissingen. Een verwijzing is steeds opgebouwd uit 2 delen: het rolnummer 
gevolgd door een jaartal tussen ronde haakjes 
- het rolnummer: geeft aan wanneer het verzoek ingediend werd en vanaf 2010 door welke kamer het behandeld 

wordt 
1 tot 1222 : van 1985 tot 1996 
 97001: 1997; 98001: 1998; 99001: 1999 
MM001: 2000; M1001: 2001; M2001: 2002; M3001: 2003; M40001: 2004; M50001: 2005; M60001: 2006; 
M70001: 2007; M80001: 2008; M90001: 2009; M10-X-0001: 2010; M11-X-0001: 2011 

- het jaartal : is het jaar waarin de beslissing geveld werd 
 
vb. M10-5-0076 (2010) : dit is het 76ste verzoek dat in 2010 ingediend werd, het werd behandeld door de 5de kamer van 
de Commissie – de beslissing werd in 2010 geveld 
 
2. De meeste beslissingen van de commissie kunnen geconsulteerd worden via het internet :  
http://justitie.belgium.be/nl/ 
2.a. kies ‘Rechtspraak’  in Informatie en publicaties 
2.a.1. vul ‘commissie voor hulp aan slachtoffers’ in bij Jurisdictie  
2.a.2. kies een jaartal en tekst 
2.a.3. eventueel een extra woord, zoals invaliditeit, klacht, verjaring, … 
2.b. klik op opzoeking 
2.c. nadien kan U kiezen voor lijst en visualisatie 
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JU 01 herstel van de schade is niet gewaarborgd 
 
M81099 (2010) 
En date du 20 janvier 2004, alors qu’elle surveillait dans la cour de récréation de l’Athénée royal de 
Ganshoren, elle s’est interposée dans une bagarre entre quelques élèves ; elle fut agressée par un jeune 
écolier, le dénommé A, qui l’a frappée des poings, au visage et au ventre avant de lui porter des coups de 
pied aux jambes et aux genoux et de lui déboîter l’épaule droite.  
… 
- que les faits ont été qualifiés d’accident de travail et que les frais médicaux et pharmaceutiques sont pris en 

charge par l’assureur-loi ; 
- que l’octroi d’une aide financière dans le cadre de la loi du 1er août 1985 à une requérante qui bénéficie 

de l’intervention de l’assureur-loi en application de la législation sur les accidents du travail n’est pas 
incompatible en soi avec le caractère subsidiaire de cette aide financière dans la mesure où cette 
indemnisation ne tend à réparer que le seul dommage matériel ; 

- mais, que, dans ces conditions, l’intervention de la commission ne couvre que le dommage moral ; 
- que la requérante a perçu de l’auteur des faits et de ses civilement responsables une première somme 

de 4.330,65 € et qu’un plan d’apurement prévoit le versement mensuel d’une indemnisation ; 
- que l’auteur des faits et ses civilement responsables ne sont manifestement pas insolvables ; 
- que l’aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d’un 

souci d’équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits 
que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; 

- que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale 
du préjudice subi ; 

- que la commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué 
précédemment sur les intérêts civils de la requérante ; 

 
la Commission, eu égard à la solvabilité de l’auteur des faits, déclare la demande recevable mais non fondée. 
 
M10-7-0419 (2010) 
Evenmin opgenomen in de limitatieve lijst van artikel 32, § 2 van de wet is de post ‘schade ex haerede’, zoals 
opgemerkt in het verslag van de verslaggeefster. Verzoeker betoogt hiertegen dat ‘schade ex haerede’ in feite 
morele schade betreft en bijgevolg niet door de wet wordt uitgesloten. 
 
Schade ex haerede is een vorm van schade door weerkaatsing, geleden door het rechtstreekse slachtoffer van 
een dodelijk ongeval voor diens/haar overlijden. Het slachtoffer zou dus een vergoeding kunnen gevraagd 
hebben voor de pijnen en de smarten (c.q. doodsangsten) die het geleden heeft na de gewelddaad ware het niet 
dat het slachtoffer overleden is. Op grond van deze overweging kan de gewone rechter die uitspraak doet over 
de burgerlijke belangen een vergoeding voor deze schade toewijzen aan de nabestaanden.  
 
De beslissingsmarge van de civiele rechter is echter veel ruimer dan die van de Commissie. Immers, de 
wetgever heeft de categorieën van personen aan wie de Commissie een hulp kan toekennen, als tevens de 
schadeposten die per categorie verzoeker in aanmerking komen, duidelijk onderscheiden van elkaar en limitatief 
opgesomd in de artikelen 31 en 32. Dit is een eerste argument waarom de Commissie meent dat zij aan een 
nabestaande conform artikel 31, 2° geen hulp mag toekennen voor schade die in feite door een rechtstreeks 
slachtoffer (behorend tot de categorie van artikel 31, 1°) geleden werd. 
 
Een tweede argument is dat een slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad geen subjectief recht geniet op de 
toekenning van een hulp vanwege de Staat – waardoor de hulp niet overerfbaar is - maar eerder een gewoon 
belang waarvan de betwisting ressorteert onder de bevoegdheid van de Commissie (“Hetgeen betekent dat de 
toekenning ervan nooit als een recht kan worden opgevorderd” -Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 873/1°, p. 17 
en 873/2/1°, p. 19). 
 
De achterliggende filosofie luidt dat de voorziene schadeloosstelling niet steunt op het vermoeden van schuld in 
hoofde van de Staat (bv. omdat die de overtreding niet heeft kunnen voorkomen) maar wel op het beginsel van 
“collectieve solidariteit tussen de leden van eenzelfde natie” (Gedr. St. Senaat 1984-85, nr. 873/1, Memorie v. 
toelichting, p. 17 en nr. 873/2, 1°, Verslag, p.5) en gebaseerd is op het begrip “abnormaal sociaal risico” dat tot 
de ongelijkheid van de burgers ter zake van de openbare lasten leidt. Dit beginsel is tevens gebaseerd op de 
idee dat de collectiviteit naar billijkheid moet instaan voor het herstel van een schade die op zich als een sociale 
kwaal wordt beschouwd. De Commissie, die een administratief rechtscollege sui generis is en een hulp toekent 
naar billijkheid (zie art. 33 van de wet), heeft hierbij een appreciatiebevoegdheid zowel inzake de oppurtuniteit 
van de toekenning van de hulp als inzake de vaststelling van het bedrag ervan binnen de wettelijke limieten, 
onafhankelijk van de beslissing van de rechtbank ten gronde over de burgerlijke vordering. 
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Het voorgaande impliceert dat het integrale herstel van de geleden schade niet wordt gewaarborgd. De in het 
burgerlijk recht (zoals bijvoorbeeld bij toepassing van art. 1382 B.W.) voorziene overerving van de vergoeding 
voor de pijn en smarten van het slachtoffer verschilt dus van een hulp door de Commissie omdat deze ‘hulp’ 
(geen ‘vergoeding’), zoals reeds gesteld, geen subjectief recht inhoudt en bijgevolg niet overdraagbaar is.  
 
 
JU 02 billijkheid 
- principe 
- niet gebonden door de beslissing op burgerlijk vlak, wel geïnspireerd  
- ultra petita 
 
principe 
 
M40740 (2011) 
- de ce que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation 

du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement 
responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre 
manière ; 

- de ce que l’auteur a indemnisé totalement la victime pour un montant provisionnel de 2.726,82 € au 
paiement duquel il avait été condamné par jugement du 14 mars 2002 ; 

- de ce que le requérant n’a pas poursuivi la procédure en prosécution de cause sur les intérêts civils en 
litige afin d’obtenir l’indemnisation à titre définitif ; 

- de ce que ce principe de subsidiarité prescrit par la loi du 1er août 1985 sur l’aide financière ne permet 
pas de privilégier celle-ci par rapport au mécanisme d’indemnisation ; 

- de ce que l’aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, 
relève d’un souci d’équité et a un caractère subsidiaire par rapport à l’indemnisation par le ou les 
auteurs des faits ; 

- de ce que la commission peut estimer que le préjudice du requérant a été équitablement rencontré par la 
somme de 2.726,82 € qu'il a perçu de l’auteur des faits et constate, dès lors que le requérant n’a pas mené 
à son terme la procédure d’indemnisation, que la condition de subsidiarité prescrite par l'article 31 alinéa 
1er, 1 de la loi précitée est remplie en l'espèce ; 

 
M90398 (2011) 
Overwegende dat de Commissie conform art. 33 § 1 W. 01.08.1985 dient te oordelen naar billijkheid. 
 
Overwegende dat de Commissie ingevolge datzelfde wetsartikel hierbij onder meer rekening vermag te houden 
met het gedrag van het slachtoffer indien dit rechtstreeks of onrechtstreeks heeft bijgedragen tot het ontstaan 
van de schade of de toename ervan, alsook met de relatie tussen het slachtoffer en de dader. 
 
Overwegende dat uit de bundel blijkt dat slachtoffer en dader zich minstens reeds zeven jaar kenden in het 
kader van sluikwerk dat de tweede al die tijd verrichte ten behoeve van de eerste. 
 
Dat een dergelijke, overigens illegale, vorm van tewerkstelling, de sluikwerker in een zeer precaire sociaal- en 
arbeidsrechtelijke positie plaatst, die, althans naar oordeel van de Commissie, nefast op diens gemoed kan 
inwerken, a fortiori indien deze zoals in casu van lange duur is. 
Dat een en ander uiteraard geen fysiek geweld toelaat of zelfs maar vergoelijkt, maar toch van aard is de aan 
het slachtoffer-verzoeker overkomen feiten te kaderen, waar de dader het erover heeft dat voor hem de maat vol 
was. 
 
Dat daarnaast, en dit blijkens het vonnis d.d. 5 mei 2008 van de correctionele rechtbank te Antwerpen, het 
slachtoffer inzake sluiktewerkstelling allerminst aan zijn proefstuk toe was, doch integendeel daarvan een 
gewoonte scheen te hebben gemaakt. 
 
Dat waar men zich klaarblijkelijk systematisch bedient van sluikwerk, men, althans naar oordeel van de 
Commissie, wetens en willens afbreuk doet aan de maatschappelijke solidariteit die normaliter mede 
gefinancierd wordt door de thans evenwel ontdoken fiscale en sociale bijdragen. Dat op die manier eigen lasten 
naar de medeburger worden verschoven. 
 
Dat het de Commissie in en omwille van al die omstandigheden onbillijk voorkomt een hulp, eveneens een 
exponent van de maatschappelijke solidariteit, toe te kennen die de volle honderd procent van de schade van 
het slachtoffer dekt. Dat de Commissie dit immers niet zou kunnen verantwoorden ten opzichte van de 
medeburger die spontaan wel aan al zijn maatschappelijke financiële verplichtingen voldoet. 
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Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie aan 
verzoeker in billijkheid een globale hulp te kunnen toekennen van € 2.500. 
 
 
niet gebonden door de beslissing op burgerlijk vlak, wel geïnspireerd 
 
M70389 (2010) 
- que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale 

du préjudice subi ; 
- que la commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué 

précédemment sur les intérêts civils du requérant ; 
 
M80912 (2010) 
Bij nazicht van het dossier stelt de Commissie vast dat er een belangrijke discrepantie bestaat tussen de door de 
rechtbank aan verzoeker toegekende schadevergoeding (€ 5.536,48) en het bedrag dat verzoeker aan de 
Commissie als financiële hulp vraagt (€ 12.258,75). 
Aangezien de Commissie weliswaar niet gebonden is door een burgerlijk vonnis, maar een dergelijk vonnis toch 
een belangrijke leidraad vormt bij de beoordeling van een hulpverzoek, meent de Commissie zich in dit concreet 
dossier te moeten beperken tot de door de rechtbank aan verzoeker toegekende schadevergoeding. 
Naar het oordeel van de Commissie heeft de rechtbank de door verzoeker geleden schade correct begroot, 
onder meer wat de blijvende ongeschiktheid betreft: met betrekking tot deze schadepost heeft de rechtbank 
terecht de door de indicatieve tabel aangegeven waarde per procent gehalveerd, nu er enkel sprake was van de 
morele component van de ongeschiktheid. 
Verder valt aan te stippen dat de rechtbank geen esthetische schade in aanmerking heeft genomen, ook al had 
zij dit kunnen doen nu het deskundig verslag van Dr. de Marneffe, waarin die esthetische schade werd 
vastgesteld, dateert van vóór het vonnis. 
Ook voor de materiële en de medische kosten meent de Commissie geen hulp te moeten toekennen, nu die 
schadeposten door de rechtbank evenmin werden vergoed. 
 
M10-7-0670 (2010) 
Verzoekster vraagt de Commissie het maximale hulpbedrag (€ 62.000) dat in aanzienlijke mate de bij vonnis van 
10 juli 2009 toegewezen hoofdsom van € 34.439,43 overschrijdt. Verzoekster tekende tegen het vonnis geen 
hoger beroep aan. Volgens haar ‘vergat’ haar vorig raadsman een aantal schadeposten op te nemen in de 
vordering. Indien verzoekster in haar verklaring gevolgd wordt, dan moet hier een ‘fout’ verondersteld worden, 
veeleer dan dat er sprake zou zijn van ‘overmacht’ (waardoor zij haar rechten niet ten volle heeft kunnen doen 
gelden). In de hypothese van een ‘fout’ hoort het echter aan verzoekster om de aansprakelijkheid voor de door 
haar beweerde fout te laten vaststellen op de wijze en via de middelen zoals door de wet voorzien.  
De Commissie ziet dan ook geen reden om de bedragen, die haar zijn toegekend ter afhandeling van de 
burgerlijke belangen, niet als leidraad te nemen bij de begroting van de hulp. 
 
 
ultra petita 
 
M40586 (2010) 
la Commission statuant ex aequo et bono, eu égard au montant tel que formulé et la commission ne pouvant 
aller au-delà de ce qui est demandé sous peine de ne pas respecter le principe dispositif et de statuer ultra 
petita, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 2.479 € dont aucune part n’est attribuée au 
titre de remplacement de revenu. 
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AFDELING 1 : 

DE VOORWAARDEN VOOR TOEKENNING VAN EEN HULP 
 
 
HOOFDSTUK 1. MET BETREKKING TOT DE SCHADELIJKE DAAD 
--------------------------------------------------- 
 
Het moet gaan om :  
 
A.  Een opzettelijke gewelddaad met als rechtstreeks gevolg ernstige (JU 03) lichamelijk of 
psychische schade  
---------------------------------------------------------------------- 
 
Een aantal elementen dient hiertoe noodzakelijkerwijze verenigd te zijn :  
  
A.1) een materieel bestanddeel dat bestaat in de aanwending van geweld tegen een persoon  (JU04) 
 
A.2) een moreel bestanddeel dat bestaat in het opzet van de dader om de gewelddaad te plegen, wat 
misdrijven uit nalatigheid of door onvoorzichtigheid uitsluit  (JU 05) 
  
A.3) een causaal verband tussen de gewelddaad en de opgelopen schade  (JU 06) 
 
A.4) nochtans is het niet altijd vereist dat alle bestanddelen van het misdrijf (moreel en materieel) 
verenigd zijn. Van zodra de schadelijke daad het materieel karakter vertoont van een opzettelijke 
gewelddaad, kan een hulp worden toegekend, zelfs indien de dader ontoerekenbaar wordt geacht voor zijn 
daden.  
 
 
B. In België gepleegd 
------------------- 
 
Op dit punt wordt het territorialiteitsbeginsel (JU 07) inzake misdrijven toegepast.  
 
 
C. Heldendaden 
--------------------------- 
 
Artikel 31bis, § 2 stelt volgende voorwaarden: 
 
“1° op het Belgisch grondgebied geïntervenieerd hebben;  
2° een schade ondervonden hebben : 
a) hetzij door vrijwillig hulp verleend te hebben aan een slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad of van 
de ontploffing van een oorlogstuig of een valstriktuig; 
b) hetzij door een daad gesteld te hebben om personen te redden van wie het leven in gevaar was;” 
 
 
JU 03 ernstig lichamelijk letsel 
- bewijs 
 
bewijs 
 
M50782 (2010) 
- de ce qu’en l’espèce, sans vouloir minimiser le dommage subi par le requérant suite à l’agression dont 

il a été victime, il n’apparaît pas des pièces du dossier qu’il ait subi un préjudice important au sens de la 
loi  précitée de nature à justifier l’octroi d’une aide; 

- de ce qu’en effet, le certificat médical établi par le service des urgences ne mentionne qu’une plaie et 
un hématome et que le préjudice esthétique retenu par le tribunal correctionnel n’est pas quantifié; 

  
la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande non fondée. 
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M70389 (2010) 
- qu’on entend par préjudice physique ou psychique important : un stress post traumatique, une invalidité 

ou une incapacité de travail permanente, une incapacité de travail totale de longue durée et/ou un 
préjudice esthétique de grade 2 minimum sur l’échelle habituellement utilisée de 7. (Doc. Parl., 4ème 
session de la 50ème législature Chambre, 0626/002 (2001 – 2002) page 9 ; 

- qu’en l’espèce, sans vouloir minimiser le dommage subi par le requérant suite à l’agression dont il a été 
victime, il ne produit aucun document médical attestant qu’il conserve une invalidité ou une incapacité 
permanente alors que la jurisprudence habituelle de la Commission considère l’octroi d’une aide financière 
dès lors qu’un rapport d’expertise médicale a dûment constaté l’existence d’une invalidité ou d’une 
incapacité permanente liée aux conséquences de l’agression; 

- que le jugement rendu le 22 juin 2004 par la 55ème chambre du Tribunal correctionnel de Bruxelles 
constate qu’eu égard à la qualification retenue et au demeurant non contestée ainsi qu’en l’absence 
d’autres éléments (...), il ne se justifie pas de procéder à la désignation d’un expert judiciaire ; 

- qu’enfin, le requérant, lui-même, rapporte qu’il n’a pas fait appel à un médecin après les faits ; 
- que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation du 

préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement 
responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre 
manière ; 

- que la partie requérante n’a pas fourni les informations demandées sur la possibilité de l’intervention d’une 
assurance ; 

- que l’aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d’un 
souci d’équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits 
que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; 

- que ce principe de subsidiarité prescrit par la loi du 1er août 1985 sur l’aide financière ne permet pas de 
privilégier celle-ci par rapport au mécanisme d’indemnisation. 

- que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale 
du préjudice subi ; 

- que la commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué 
précédemment sur les intérêts civils du requérant ; 

 
la Commission considère la demande recevable mais non fondée. 
 
M81038 (2010) 
- de l’article 31, 1° de la loi du 1/8/1985 qui prévoit que la Commission peut octroyer une aide financière 

« aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un 
acte intentionnel de violence »; 

- de ce qu’en l’espèce, la Commission ne possède pas d’élément lui permettant d’apprécier si la requérante 
satisfait ou pas à cette condition dans la mesure où celle-ci ne s’est pas présentée aux séances d’expertise 
auxquelles elle avait été invitée; 

 
M90136 (2010) 
Entre le 11 avril 2006 et le 6 octobre 2006, la requérante a été harcelée par le dénommé B qui l’a retrouvée 
dans une ASBL pour femmes en détresse où elle s’était réfugiée et y a brisé une clôture.  
… 
Aucun document ne fait état d’un préjudice physique ou psychique important résultant directement des actes 
intentionnels perpétrés entre le 11 avril 2006 et le 6 octobre 2006. 
… 
- de ce que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice 

physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent 
demander une aide » ; 
que cet acte doit nécessairement comporter : 
- un élément matériel qui consiste dans l’emploi de la violence dirigée contre une personne ; 
- un élément moral qui consiste dans l’intention de l’agresseur de commettre cet acte de violence ; 
- un préjudice physique ou psychique important dûment établi par un rapport médical décrivant les 

séquelles consécutives à l’agression et précisant les éventuels taux et (périodes) la durée des 
invalidités temporaires et définitives (permanentes) reconnus et résultant directement de l’acte 
intentionnel de violence sur base duquel la requête a été introduite, 

- de ce que, si dans l’absolu, des faits de harcèlement sont susceptibles de constituer un acte intentionnel de 
violence, encore faudrait-il, pour satisfaire au prescrit de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985, que la 
requérante établisse un préjudice physique ou psychique important, ce qu’elle est restée en défaut de faire 
en l’espèce ; 

- de ce que, par courrier du 30 mars 2009, le conseil de la requérante a fait explicitement savoir que « les 
préventions reconnues établies portent, tel que vous en aurez très certainement pris connaissance, sur le 
harcèlement et la destruction volontaire de biens d’autrui et non sur des coups et blessures. » ; 
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- de ce qu’il appartient à la partie requérante de démontrer l’existence d’un préjudice physique ou psychique 
important résultant directement d’un acte intentionnel de violence ; 

- de ce que l’aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, 
relève d’un souci d’équité ; 

- de ce que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation 
intégrale du préjudice subi ; 

- de ce que la commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant 
statué précédemment sur les intérêts civils de la requérante. 

… 
La Commission, statuant par défaut à l’égard de la requérante et du délégué du Ministre, en audience 
publique, déclare la demande recevable mais non fondée 
 
M90620 (2010) 
- de ce que le requérant a subi un dommage moral suite à son agression ; 
- de ce que cependant l’expert judiciaire a retenu une incapacité temporaire totale de travail limitée à 3 jours ; 
- de ce que l’expert judiciaire n’a pas retenu de séquelle dommageable de nature à entraîner une incapacité 

permanente de travail personnel, une mutilation grave, la perte de l’usage absolu d’un organe ou d’une 
fonction ou une maladie réputée incurable ; 

- de ce que l’expert judiciaire ne fait aucunement mention d’un préjudice esthétique ; 
- de ce que le requérant a dû, suite à l’agression, étaler son Master complémentaire en Droits de l’Homme 

sur deux ans; 
- de ce que sans vouloir nier ou minimiser les conséquences possibles de l’agression, la Commission estime 

que le caractère important du préjudice n’est pas, au vu des éléments du dossier, démontré à suffisance ; 
- de ce que dès lors la requête est non fondée ;  
 
M90620 Conseil d’Etat, 05/08/2010, ordonnance n° 5.943, non admissible 
Considérant que les articles 28 et suivants de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, 
qui instituent une aide de l'État aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs 
occasionnels, aux membres des services de police et de secours et aux victimes du terrorisme, sont 
étrangers à l'article 1382 du Code civil; que le moyen, qui revient à soutenir le contraire, manque 
manifestement en droit; 
… 
Considérant qu'en tant que le moyen critique, non la décision attaquée, mais l'attitude prise et les arguments 
proposés par le secrétaire de la Commission ou par le représentant du ministre, il est manifestement 
irrecevable; qu'il est pareillement manifestement irrecevable en ce qu'il n'expose pas en quoi la décision 
attaquée aurait méconnu l'article 31, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée du 1er août 1985 et que si c'est l'alinéa 
1er dudit article que vise le moyen. celui-ci ne précise pas de quelle disposition précise de cet alinéa il 
invoque la violation; 
… 
Considérant que l'article 149 de la Constitution n'impose au juge qu'une obligation de forme; que la 
circonstance qu'un motif serait erroné en fait ou en droit ne peut constituer une violation de cet article; qu'en 
tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque manifestement en droit; et qu'en tant qu'il revient à inviter le 
Conseil d'État à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l'appréciation portée souverainement par la 
Commission sur les faits dont elle était saisie, il est manifestement irrecevable; 
 
M90799 (2010) 
Opdat er sprake zou zijn van een opzettelijke gewelddaad in de zin van voormelde wet dient aan twee 
voorwaarden te zijn voldaan: 
- de aanwending van geweld tegen de persoon van het slachtoffer (“materieel bestanddeel”), wat schade te 

wijten aan misdrijven tegen goederen (zoals vernielingen) uitsluit; 
- het opzettelijk gebruik van geweld (“moreel bestanddeel”), wat misdrijven uit nalatigheid of 

onvoorzichtigheid uitsluit. 
 
De feiten waarvoor verzoekster om de toekenning van een financiële hulp vraagt, betreffen belaging op 25 
november 2006. Belaging houdt geen fysiek geweld in, maar wel een ernstige verstoring van iemands rust. 
Het is een vorm van psychologisch geweld, gericht tegen een persoon. In die zin kan het worden beschouwd 
als een opzettelijke gewelddaad in de zin van de wet van 1 augustus 1985. 
 
Opdat de schade, ontstaan als gevolg van belaging, in aanmerking kan komen voor de toekenning van een 
financiële hulp, dient zij volgens de vaste rechtspraak van de Commissie “ernstig” te zijn. Wat de 
voorliggende zaak betreft meent de Commissie dat het ernstig karakter voldoende blijkt uit het feit dat 
verzoekster ter verwerking van de feiten niet minder dan 30 therapeutische sessies diende te volgen (zie 
punt III). 
 
 



 
 

 
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders  –  p. 13 

 

M90900 (2010) 
- de ce que les faits relèvent de la législation sur les accidents du travail ; 
- de ce que l’intervention précise de l’assureur-loi (postes pris en considération) n’a pas été communiquée 

malgré plusieurs rappels ; 
- de ce que l’auteur des faits a versé 2.000 € en 2008 mais se trouve aujourd’hui limité dans ses possibilités 

d’indemnisation de la requérante ; 
- de ce que les postes « intérêts » et « indemnités de procédure » ne figurent pas dans l’énumération 

limitative de l’article 32 de la loi du 1er août 1985 et ne sont donc pas pris en compte par la Commission ; 
- de ce que l’article 32 de la loi du 1er août 1985 précise que pour l’octroi de l’aide la Commission se fonde 

exclusivement sur les éléments suivants du dommage : le dommage moral (tenant compte de l’invalidité 
temporaire ou permanente), les frais médicaux, l’invalidité temporaire ou permanente, la perte/diminution 
de revenus, le dommage esthétique, les frais de procédure, les frais matériels et le dommage résultant de 
la perte d’année(s) de scolarité; 

- de ce que la requérante a subi un dommage moral ; 
- de ce que la période d’incapacité/invalidité temporaire (totale et partielle confondues) s’étale sur plus d’un 

an et demi ; 
- de ce que cependant les rapports d’expertise communiqués ont conclu à l’absence d’invalidité permanente 

(élément d’ailleurs retenu par le Tribunal de la Jeunesse de Marche-en-Famenne  dans son jugement du 
27 novembre 2007); 

- de ce qu’aucun préjudice esthétique n’a été retenu ; 
- de ce que la requérante n’a communiqué aucun justificatif de frais ; 
- de ce qu’aucun élément du dossier ne met en évidence une perte de revenus suite aux faits ; 
- de ce que la requérante doit comprendre que le but de la Commission n’est pas de nier ou de minimiser les 

conséquences possibles de l’agression ; 
- de ce que cependant, au vu des pièces du dossier et des éléments repris ci-dessus, la Commission estime 

que le caractère important du préjudice n’est pas établi à suffisance; 
- de ce qu’en conséquence la requête est non fondée. 
 
M90900 Conseil d’Etat, 05/08/2010, ordonnance n° 5.944, non admissible 
Considérant, d'une part, que le moyen invite le Conseil d'État à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, 
l'appréciation portée souverainement par la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de 
violence sur les faits qui lui étaient soumis; qu'à cet égard il est manifestement irrecevable; 
Considérant, d'autre part, que par la motivation ci-dessus reproduite, la Commission a régulièrement motivé 
sa décision que la demande de la requérante était non fondée; qu'à cet égard le moyen est manifestement 
non fondé; 
 
M90924 (2010) 
In het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge d.d. 18 februari 2009 is er sprake van 
‘bedreiging met een imitatievuurwapen’ en ‘verbale bedreiging’. Er is echter geen enkele verwijzing naar 
medische attesten of naar therapieën. Verzoeker is blijven doorwerken. 
 
Het betreft hier een arbeidsongeval. Verzoeker werd verder uitbetaald. Bij gebrek aan bijgebrachte bewijzen 
(ontbreken van medische attesten en/of  behandelingen) is de Commissie van oordeel dat verzoeker ten 
gevolge van de feiten geen ernstige lichamelijke of psychische schade heeft opgelopen. 
 
M10-5-0076 (2010) 
Luidens artikel 31, 1°, van voormelde wet kan de Commissie een financiële hulp toekennen aan “personen 
die ernstige lichamelijke of psychische schade ondervinden als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke 
gewelddaad.” 
 
Volgens de vaste rechtspraak van de Commissie veronderstelt een “ernstige lichamelijke of psychische 
schade“ als bedoeld in voormeld artikel, een blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, langdurige 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid en/of hoog oplopende medische kosten. Een ernstig letsel wordt ook 
aanvaard indien sprake is van een ernstig psychisch trauma dat deskundig behandeld werd.  
 
Met betrekking tot de voorliggende zaak dient de Commissie vast te stellen dat er geen medische attesten of 
verslagen voorliggen waaruit blijkt dat verzoekster als gevolg van de op haar gepleegde gewelddaden 
fysieke en/of psychische letsels zou hebben opgelopen. 
 
Ter zitting van de Commissie deelde de advocaat van verzoekster mee dat haar cliënte uit schrik voor de 
dader vanuit haar geboortestreek (Antwerpse Kempen) naar West-Vlaanderen is verhuisd, maar naar het 
oordeel van de Commissie kan dit gegeven op zich niet gekwalificeerd worden als de uiting van een 
“ernstige psychische schade” zoals bedoeld door de wet van 1 augustus 1985. 
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In die omstandigheden meent de Commissie dat het hulpverzoek onvoldoende onderbouwd is, waardoor het 
dan ook moet worden afgewezen. 
 
M11-5-0479 (2011) 
Volgens de vaste rechtspraak van de Commissie veronderstelt een ‘ernstige lichamelijke of psychische 
schade’ als bedoeld in voormeld artikel, een blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, langdurige 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid en/of hoog oplopende medische kosten. Een ernstig letsel wordt ook 
aanvaard indien er sprake is van een ernstig psychisch trauma dat deskundig behandeld werd.  
 
Uit het voorliggend dossier blijkt niet dat aan één van de hierboven genoemde criteria voldaan is 
(verzoekster was amper 10 dagen arbeidsongeschikt en de medische kosten belopen slechts € 107,59).  
 
Daarnaast dient opgemerkt dat materiële kosten volgens de vaste rechtspraak van de Commissie slechts 
voor vergoeding in aanmerking komen indien zij verband houden met het opgelopen letsel. De Commissie 
kan immers enkel een financiële hulp toekennen om ‘ernstige lichamelijke of psychische schade’ te lenigen. 
In het licht van die rechtspraak is de gevraagde hulp van € 129,90 voor trainingvest en –broek niet 
vergoedbaar. De morele schade komt overeenkomstig de rechtspraak van de Commissie evenmin voor de 
toekenning van een noodhulp in aanmerking. Gelet op het bovenstaande dient het verzoek tot noodhulp als 
ongegrond te worden afgewezen. 
 
 
JU 03A  weinig blijvende invaliditeit 
- hulp toegekend 
- afgewezen 
 
hulp toegekend 
 
M70572 (2010) 
Tenant compte d’une part, 
- de ce que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un 

préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence 
peuvent demander une aide » ; 

- de ce que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que 
la commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral, tenant compte de 
l'invalidité temporaire ou permanente; 

- de ce que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que 
la commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ; 

- de ce que l’expert retient un taux d’invalidité de 3% ; 
 
d’autre part  
- de ce que les faits ont été qualifiés d’accident de travail et que les frais médicaux et pharmaceutiques 

ainsi que les incapacités temporaires sont pris en charge par l’assureur-loi ; 
- de ce que l’octroi d’une aide financière dans le cadre de la loi du 1er août 1985 à une requérante qui 

bénéficie de l’intervention de l’assureur-loi et d’une rente en application de la législation sur les 
accidents du travail n’est pas incompatible en soi avec le caractère subsidiaire de cette aide financière 
dans la mesure où cette indemnisation ne tend à réparer que le seul dommage matériel ; 

- mais, de ce que, dans ces conditions, l’intervention de la commission ne couvre que le dommage 
moral. 

 
M90981 (2010) 
Tenant compte, 
- de ce que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide 

aux personnes qui ont subi un préjudice physique ou psychique important suite à un acte intentionnel 
de violence; 

- de ce que l’article 32 de la loi du 1er août 1985 précise que pour l’octroi de l’aide la Commission se 
fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage : le dommage moral (tenant compte de 
l’invalidité temporaire ou permanente), les frais médicaux, l’invalidité temporaire ou permanente, la 
perte/diminution de revenus, le dommage esthétique, les frais de procédure, les frais matériels et le 
dommage résultant de la perte d’année(s) de scolarité; 

- de ce que le requérant a subi un dommage moral ; 
- de ce que l’expert a retenu une invalidité permanente de 4% dont 2% avec répercussion économique; 
- de ce qu’il n’y a pas de préjudice esthétique; 
- de ce que les frais exposés sont justifiés ; 
- de ce qu’il y a eu perte de revenus suite aux faits; 
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- de ce que l’article 31 bis §1 5° de la loi du 1er août 1985 stipule que « l’aide financière visée à l’article 
31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante 
par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance 
privée, ou de toute autre manière » ; 

- de ce que l’aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, 
relève d’un souci d’équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les 
auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; 

- de ce que les auteurs des faits sont insolvables ; 
- de ce que le requérant a perçu 929,60 € de son assureur via la clause « insolvabilité des tiers » ; 
- de ce que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation 

intégrale du préjudice subi ;  
- que les postes « quantum doloris » et « intérêts » ne figurent pas dans l’énumération limitative de 

l’article 32 de la loi du 1er août 1985 et ne sont donc pas pris en compte par la Commission. 
 
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 5.000 €.  
 
M10-4-0667 (2011) 
- de ce que les frais exposés sont justifiés (frais matériels et frais de soins de santé) ; 
- de ce que les faits ont eu un impact sur la scolarité du requérant; 
- de ce que cependant le requérant n’a pas subi de perte de revenus ; 
- de ce qu’en outre l’expert de l’Office médico-légal n’a pas retenu d’invalidité permanente et a octroyé un 

préjudice esthétique au grade 1/7; 
- de ce que malgré les conclusions de l’expert de l’Office médico-légal et tenant compte des débats à 

l’audience, la Commission estime devoir faire droit partiellement à la demande d’aide du requérant ; 
- de ce que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation 

intégrale du préjudice subi ;  
- de ce que les postes « efforts accrus », « pretium doloris », « intérêts » et « frais d’avocat » ne figurent 

pas dans l’énumération limitative de l’article 32 de la loi du 1er août 1985 et ne sont donc pas pris en 
compte par la Commission ; 

 
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 500 €.  
 
M10-4-0689 (2010) 
- de ce que le requérant a subi un dommage moral ; 
- de ce qu’à ce titre l’expert judiciaire a retenu une invalidité permanente (sans répercussion 

économique) de 4% ; 
- de ce que l’expert a en outre retenu un préjudice esthétique de 2/7 ; 
- de ce que les frais de soins de santé, les frais matériels (frais de déplacement) et les frais de procédure 

(expertise, frais d’exécution, frais administratifs) exposés sont justifiés ; 
 
 
afgewezen 
 
M90185 (2010) 
− que le principe légal de subsidiarité, consacré par l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985, prévoit la 

prise en compte de l’intervention de l’assureur-loi en application de la législation sur les accidents du 
travail, 

− que les faits ont été qualifiés d’accident de travail et que les frais médicaux et pharmaceutiques sont pris 
en charge par l’assureur-loi ; 

− que l’octroi d’une aide financière dans le cadre de la loi du 1er août 1985 à une requérante qui bénéficie 
de l’intervention de l’assureur-loi n’est pas incompatible en soi avec le caractère subsidiaire de cette 
aide financière dans la mesure où cette indemnisation ne tend à réparer que le seul dommage matériel ; 

− mais, que, dans ces conditions, l’intervention de la commission ne couvre que le dommage moral ; 
− que le préjudice moral évalué sur base d’un taux d’invalidité de 2% est très faible ; 
− que, d’autre part, le rapport d’expertise du docteur G désigné dans le cadre de la procédure devant les 

juridictions du travail a conclu qu’il ne persiste pas chez Madame C d’incapacité permanente partielle, 
que la dépréciation physiologique est de 0% ; 

− que le préjudice d’agrément n’est pas pris en ligne de compte par la commission dans la mesure où la 
loi du 1eraoût 1985 ne les retient pas dans la liste exhaustive des préjudices pour lesquels une aide peut 
être octroyée ; 

− que le préjudice ménager n’est pas pris en ligne de compte par la commission dans la mesure où la loi 
du 1eraoût 1985 ne les retient pas dans la liste exhaustive des préjudices pour lesquels une aide peut 
être octroyée, 
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M90622 (2010) 
− de ce que le requérant a subi un dommage moral suite à l’agression subie ; 
− de ce que cependant  l’expert de l’Office médico-légal ne retient pas de période d’incapacité temporaire 

totale ; 
− de ce que l’expert de l’Office médico-légal limite les périodes d’incapacité partielle à moins de 3 mois ; 
− de ce que l’expert retient une légère invalidité permanente de 1%  (préjudice esthétique inclus); 
− de ce que le requérant n’a pas subi de perte de revenus ; 
− de ce que les frais exposés (soins de santé et frais matériels) sont justifiés ; 
− de ce que l’arrêté royal du 18 décembre 1986 limite à 1.250 € maximum l’intervention de la Commission 

pour les frais matériels ;  
− de ce que le requérant doit comprendre que le but de la Commission n’est pas de nier ou de minimiser 

les conséquences possibles, mais de ce que la Commission considère, au vu des éléments repris ci-
dessus, que le caractère important du préjudice n’est pas démontré à suffisance; 

− de ce qu’en conséquence la requête est non fondée ; 
 
M60212 (2011) 
Tenant compte : 
- de l’article 31, 1° de la loi du 1/8/1985 qui prévoit que la Commission peut octroyer une aide financière  

« aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un 
acte intentionnel de violence”; 

- qu’en l’espèce, sans vouloir minimiser le dommage subi par le requérant suite à l’agression dont il a été 
victime, il apparaît du rapport d’expertise qu’il conserve une invalidité permanente partielle de 3% alors 
que selon une jurisprudence quasi constante [Nota: van de zesde Kamer van de Commissie], la 
Commission estime que le préjudice est important dès lors que le taux d’invalidité ou d’incapacité 
permanente est égal ou supérieur à 5% ; 

 
la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande non fondée. 
 
M60212 Conseil d’Etat, 06/04/2011, ordonnance n° 6.763, non admissible 
Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation de l'article 31 de la loi portant des 
mesures fiscales et autres du 1er août 1985 (la Commission peut accorder une aide financière: premièrement, 
aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte 
intentionnel de violence), en ce que la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de 
violence et aux sauveteurs occasionnels confère force obligatoire de loi - une jurisprudence quasi constante - 
(cf. terme utilisé comme fondement de la décision prise en date du 24 février 2011), alors que la jurisprudence 
n'est pas une norme de droit et que la règle du précédent n'existe pas en Belgique"; 
 
Considérant que le juge administratif a décidé qu'en l'espèce, le préjudice subi par le requérant du fait de 
l'agression dont il a été victime, à savoir une invalidité permanente de 3% , n'est pas "important" au sens de la 
loi du 1er  août 1985 précitée; qu'en informant le requérant de ce que la jurisprudence de la Commission estime 
généralement qu'une invalidité permanente inférieure à 5 % ne constitue pas un préjudice important au sens de 
cette loi, le juge n'a pas érigé en norme cette "jurisprudence quasi constante"; que le moyen est manifestement 
non fondé; 
 
Considérant que le requérant prend un second moyen "de la violation de l'article 31 de la loi portant des 
mesures fiscales et autres du 1er  août 1985, en ce que la Commission pour l'aide financière aux victimes 
d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels estime que le préjudice est important dès lors 
que le taux d'invalidité ou d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 5 %, [alors que], en considérant cela, 
elle ajoute un critère non prévu par la loi"; 
 
Considérant que le juge administratif a décidé qu'en l'espèce, le préjudice subi par le requérant, à savoir une 
invalidité permanente de 3%" n'est pas "important" au sens de l'article 31, la, de la loi du 1er  août 1985 précitée; 
qu'ainsi, il n'a pas ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas; que le moyen est manifestement non 
fondé; 
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JU 03B geen blijvende invaliditeit 
- hulp toegekend 
- afgewezen 
 
hulp toegekend 
 
M90153 (2010) 
Uit het verhoorblad blijkt dat de verzoeker een slag op het voorhoofd heeft gekregen en dat hij door twee 
personen met een mes werd bedreigd en aangevallen. Hij heeft geen dokter geraadpleegd omdat hij geen 
pijn had. Rekening houdend met de opmerkingen van de advocaat van verzoeker en met alle 
omstandigheden van de zaak oordeelt de Commissie dat verzoeker een ernstige lichamelijke of psychische 
schade heeft opgelopen ten gevolge van de feiten. 
 
M10-2-0224 (2011) 
− que l’expert retient un taux d’invalidité permanente de 1% et un préjudice esthétique de 1/7 ; 
− des frais médicaux – dentaires – dûment justifiés ; 
 
d’autre part  
− que la commission ne prend en considération les frais prévus que s’ils font l’objet d’une pièce justificative ; 
− qu’on entend par préjudice physique ou psychique important, une invalidité ou une incapacité de travail 

permanente, une incapacité de travail totale de longue durée et/ou un préjudice esthétique de grade 2 
minimum sur l’échelle habituellement utilisée de 7. (Doc. Parl., 4ème session de la 50ème législature 
Chambre, 0626/002 (2001 – 2002) page 9 ; 

− que, nonobstant l’absence de préjudice physique ou psychique important résultant directement de l’acte 
intentionnel de violence du 4 novembre 2006 mais considérant l’importance des frais de soins dentaires, la 
Commission est amenée à transiger exceptionnellement avec cette jurisprudence et à considérer le 
remboursement des frais médicaux dès lors que ceux-ci ont engagés selon les conditions des prestataires, 

 
 
afgewezen 
 
M80168 (2010) 
Tenant compte : 
− de l’article 31, 1° de la loi du 1/8/1985 qui prévoit que la Commission peut octroyer une aide financière « aux 

personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte 
intentionnel de violence »; 

− de ce qu’en l’espèce, sans vouloir minimiser le dommage subi par le requérant, la Commission relève que 
l’expert médical précise que le requérant ne conserve aucune séquelle de l’agression dont il a été 
victime (IPP de 0%) alors que, selon sa jurisprudence habituelle, la Commission exige un taux minimum de 
séquelle permanente pour justifier l’octroi d’une aide; 

 
la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande  non fondée. 
 
M90944 (2011) 
I. Feiten 
Op 17 november 2007 werd verzoeker, in zijn hoedanigheid van politieagent in de Politiezone Zottegem - 
Herzele - Sint-Lievens-Houtem, te Zottegem het slachtoffer van opzettelijke slagen, hem toegebracht door 
de heer P. 
 
II. Vervolging 
Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te Oudenaarde d.d. 19 mei 2008 werd de heer P, wegens het 
plegen van de sub I vermelde feiten, bij verstek veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van zes 
maanden en tot een geldboete van € 550. Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van de som 
van € 906 (€ 550 voor morele schade + € 231 voor economisch verlies huishouden + € 125 voor 
‘bibbergeld’) meer intresten aan verzoeker, alsmede een rechtsplegingsvergoeding van € 400. 
 
III. Gevolgen van de feiten voor verzoeker  
Luidens het medisch attest van Dr. B. Magherman d.d. 8 mei 2008 was verzoeker ingevolge de sub I 
vermelde feiten volledig arbeidsongeschikt van 18 november 2007 tot en met 9 december 2007. 
… 
Luidens artikel 31, 1°, van voormelde wet kan de Commissie een financiële hulp toekennen aan “personen 
die ernstige lichamelijke of psychische schade ondervinden als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke 
gewelddaad.” 
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Volgens de vaste rechtspraak van de Commissie veronderstelt een “ernstige lichamelijke of psychische 
schade“ als bedoeld in voornoemd artikel, een blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, langdurige 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid en/of hoog oplopende medische kosten. Een ernstig letsel wordt ook 
aanvaard indien er sprake is van een ernstig psychisch trauma dat deskundig behandeld werd.  
 
Na inzage van de door verzoeker overgemaakte stukken is de Commissie van oordeel dat niet is voldaan 
aan één van de hierboven genoemde criteria.  
 
De Commissie wil er overigens op wijzen dat er toch een zekere weerbaarheid mag verwacht worden van 
personen die een beroep uitoefenen waarbij het risico op confrontatie met geweld méér dan waarschijnlijk is 
(zoals het beroep van politieagent). 
 
M91020 (2010) 
Bijkomend is de Commissie van oordeel dat verzoeker als gevolg van de op hem gepleegde feiten geen 
ernstig letsel heeft opgelopen in de zin van artikel 31, 1°, van voormelde wet. Luidens deze bepaling kan de 
Commissie een financiële hulp toekennen aan “personen die ernstige lichamelijke of psychische schade 
ondervinden als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke gewelddaad.” 
 
Volgens de vaste rechtspraak van de Commissie veronderstelt een “ernstige lichamelijke of psychische 
schade“ als bedoeld in voormeld artikel, een blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, langdurige 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid en/of hoog oplopende medische kosten. Een ernstig letsel wordt ook 
aanvaard indien sprake is van een ernstig psychisch trauma dat deskundig behandeld werd.  
 
Uit de neergelegde stukken blijkt dat aan geen enkel van de hierboven opgesomde criteria voldaan werd. 
Verzoeker liep slechts lichte verwondingen op en was slechts gedurende een korte periode (17 dagen) 
arbeidsongeschikt.  
 
Op basis van de bovenstaande overwegingen meent de Commissie dat het verzoek als ongegrond moet 
worden afgewezen. 
 
M10-4-0683 (2011) 
- de ce que le requérant a subi un dommage moral suite à une agression totalement gratuite ; 
- de ce que cependant sur base des pièces communiquées, l’assureur-loi n’a pas retenu d’incapacité 

permanente de travail ; 
- de ce que dans son courrier du 8 février 2011 le requérant confirmait d’ailleurs que l’assureur-loi n’avait 

pas retenu de pourcentage d’incapacité permanente de travail ; 
- de ce qu’aucun préjudice esthétique n’a été mis en évidence ; 
- de ce que l’assureur-loi retient cependant la nécessité de prendre en compte les soins dentaires futurs ; 
- de ce que durant la période d’incapacité temporaire de travail le requérant a bien subi une perte de 

10% de son salaire non pris en charge par l’employeur ou l’assureur-loi ; 
- de ce que les frais matériels (vêtements) évoqués ne font pas l’objet de pièces justificatives ; 
- de ce que l’article 31 bis §1 5° de la loi du 1er août 1985 stipule que « l’aide financière visée à l’article 

31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante 
par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance 
privée, ou de toute autre manière » ; 

- de ce que l’aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, 
relève d’un souci d’équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les 
auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; 

- de ce que l’auteur des faits demeure inconnu ; 
- de ce que les faits ont été qualifiés d’accident du travail et que l’assureur-loi est intervenu notamment 

pour la prise en charge des frais médicaux et pour la garantie des revenus (à 90%) durant l’incapacité 
temporaire ; 

- de ce que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation 
intégrale du préjudice subi ;  

- de ce que sans vouloir nier minimiser les conséquences possibles du préjudice subi, la Commission 
constate qu’au vu des éléments repris ci-dessus (en ce compris intervention de l’assureur-loi, le 
caractère subsidiaire de l’intervention de la Commission, l’absence d’incapacité permanente suite aux 
faits, l’absence de préjudice esthétique), le caractère important du préjudice n’est pas établi à 
suffisance pour justifier d’une aide de la Commission ; 

- de ce que la requête est dès lors non fondée.  
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JU 04 aanwending van geweld tegen een persoon 
- principe 
- misdrijf tegen de eigendommen zonder geweld tegen een persoon 
- bewijs 
 
principe 
 
M10-3-0532 (2011) 
Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout d.d. 19 oktober 2009 werd A, zich bevindend in 
staat van wettelijke herhaling, bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden en tot een 
geldboete. De tenlastelegging luidde: “Aan V die klacht doet in tegenwoordigheid van verscheidene 
personen, die in een plaats die niet openbaar is maar toegankelijk voor een aantal personen, die het recht 
hebben er te vergaderen of ze te bezoeken, kwaadwillig een bepaald feit ten laste gelegd te hebben dat haar 
eer kan krenken of haar aan de openbare verachting kan blootstellen en waarvan het wettelijk bewijs niet 
wordt geleverd, wanneer de wet het bewijs van het ten laste gelegd feit toestaat. … . 
Overwegende dat het aan beklaagde ten laste gelegd feit bewezen is blijkens de gegevens van het 
strafdossier, waaronder de verklaring van de gevangenisdirecteur.” 
 
Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld om aan verzoekster € 2.227,27 te betalen en € 200 voor de 
rechtsplegingsvergoeding. 
… 
Volgens artikel 31, 1° van de wet van 1 augustus 1985 kan een hulp worden toegekend aan personen die: 
“een ernstig lichamelijk letsel of nadeel voor de gezondheid ondervinden als rechtstreeks gevolg van een 
opzettelijke gewelddaad.” In casu wordt een hulp gevraagd voor schade ten gevolge van lasterlijke 
aantijgingen (laster en eerroof) ten overstaan van verzoekster. 
 
Volgens de Minister van Justitie gaat het in voorliggende zaak om strafbare feiten (laster en eerroof) die aan 
verzoekster schade (een nadeel) hebben veroorzaakt, maar die niet als een gewelddaad kunnen worden 
omschreven. 
 
De inhoud van het begrip “gewelddaad” wordt niet in de wet omschreven. Artikel 483 van het strafwetboek 
verstaat onder geweld; “de daden van fysieke dwang gepleegd op personen”. 
 
De  Commissie is van mening dat in casu geen sprake kan zijn van een ernstig letsel, eerder van een 
“lichamelijk nadeel” (zie ook schriftelijke reactie van de advocaat). Een gewelddaad impliceert dat er geweld 
wordt gebruikt op de persoon van de verzoekster. Dit geweld moet dan leiden tot een “ernstig lichamelijk 
letsel of nadeel voor de gezondheid”. 
 
Niettegenstaande de feiten dor de werkgever van verzoekster niet werden erkend als arbeidsongeval, werd 
het loon van verzoekster volledig doorbetaald. Zij is immers statutair. Enkel de vergoeding 
“onaangenaamheden” werd ingehouden gedurende de periode van 31 augustus 2008 tot 7 september 2008. 
Zij heeft dus, behalve de bijzondere prestaties, geen loonverlies geleden. 
 
De feiten zullen op zich wel zeer onaangenaam overgekomen zijn bij verzoekster. Zij waren echter niet van 
die aard dat zij kunnen omschreven worden als een gewelddaad. Er werden nergens bedreigingen geuit die 
rechtstreeks tegen verzoekster gericht waren. 
 
De Commissie is van oordeel dat het verzoek ongegrond is. 
 
 
misdrijf tegen de eigendommen zonder geweld tegen een persoon 
 
M10-7-0356 (2010) 
Uit het voorliggend dossier blijkt dat de feiten een opzettelijke brandstichting van de woonst van 
verzoekster betreffen zonder dat zij hierbij een lichamelijk letsel opliep.  
 
Krachtens artikel 31, 1°, van de wet van 1 augustus 1985 kan een financiële hulp worden toegekend aan 
“personen die ernstige lichamelijke of psychische schade ondervinden als rechtstreeks gevolg van een 
opzettelijke gewelddaad.” 
Het standpunt van de Commissie, dat er geweld moet gepleegd zijn tegen de persoon van een verzoek(st)er 
en dat schade als gevolg van misdrijven tegen goederen niet in aanmerking wordt genomen, vond 
bevestiging bij arrest nr. 157.865 d.d. 24 april 2006 van de Raad van State houdende verwerping van het 
administratief cassatieberoep ingesteld tegen de beslissing van de Commissie in de zaak M 1246: …  
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De verslaggever, aangewezen in de voorliggende procedure, bracht de partijen in kennis van de geciteerde 
rechtspraak en verzocht hen om te concluderen nopens de ontvankelijkheid van het verzoekschrift. 
 
De afgevaardigde van de Minister van Justitie wijst erop dat de dader veroordeeld is wegens opzettelijke 
brandstichting en niet wegens opzettelijke slagen of bedreigingen met geweld ten aanzien van verzoekster. 
De Commissie dient zich in haar rechtspraak te richten naar de strafrechtelijke kwalificatie van de feiten bij 
vonnis van 14 augustus 2009 dat erga omnes geldt. 
 
Verzoekster betwist dit standpunt. Op burgerlijk vlak kende de correctionele rechtbank haar wel een 
vergoeding wegens morele schade toe. “Morele schadevergoeding is per definitie gevolg van psychisch 
geweld”. Voorts argumenteert verzoekster: ” Via rechtspraak van de Raad van State en de definitie van art 
483 Strafwetboek is het volgens de verslaggever enkel geweld tegen de persoon die wordt weerhouden als 
oorzaak van o.a. psychische schade welke in aanmerking komt voor hulp. Wanneer dat geweld enkel tegen 
de goederen van verzoekster wordt gebruikt, mag geen hulp worden verleend. Een dergelijke redenering 
komt er derhalve op neer dat een persoon geen psychische schade ondervindt wanneer geweld wordt 
gepleegd tegen zijn goederen. Dat kan niet. De eigendom van goederen is dikwijls de vrucht van jarenlange 
noeste arbeid en zorgvuldig sparen. Deze eigendom heeft dan in hoofde van betrokkene naast een 
pecuniaire, ook een emotionele waarde die vaak nog groter is dan de absolute cijfers. Op dat ogenblik 
aangetast worden in zijn eigendomsrecht -hoe ook- door geweld, in casu opzettelijke brandstichting van 
eigen woning, leidt tot psychisch geweld tegen de persoon van verzoekster. Of met andere woorden, het 
fysiek geweld tegen de goederen van verzoekster, is tegelijkertijd psychisch geweld tegen de persoon van 
verzoekster. Het is ten andere ook duidelijk: de intentie of het doel van de brandstichters is psychisch geweld 
tegen de persoon van verzoekster, het middel daartoe is fysiek geweld via brandstichting in haar woning. “  
 
De Commissie houdt er vooreerst aan te beklemtonen dat het voor haar buiten kijf staat dat verzoekster 
psychisch geleden heeft naar aanleiding van de feiten. 
De vraag daarentegen is of dergelijke feiten door de W. 1 augustus 1985 beoogd worden. M.a.w. kan fysieke 
of morele schade, erdoor veroorzaakt, voor een hulp op basis van voormelde wet in aanmerking komen. Het 
antwoord is jammer genoeg nee. Immers bepaalt deze wet dat enkel opzettelijke gewelddaden daartoe 
aanleiding kunnen geven. Voor de definiëring van hetgeen een daad van geweld is, oriënteert de Commissie 
zich naar het gemene strafrecht en meer bepaald naar art. 483 SW. Daarin wordt onder geweld verstaan 
daden van fysieke dwang gepleegd op personen. 
 
Deze benadering werd geavaliseerd door de Raad van State. Welnu, de poging tot brandstichting van het 
onroerend goed van verzoekster is evident geen fysieke dwang die gepleegd wordt op een persoon. Het is 
een daad van agressie tegen een onroerend goed. Derhalve is verzoekster in haar vraag om hulp 
onontvankelijk. Deze afwijzing om juridisch-technische redenen doet uiteraard geen afbreuk aan het leed 
van verzoekster, erkend door de Commissie. Als administratief rechtscollege heeft de Commissie zich 
evenwel te houden aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die haar werking regelen. 
 
M10-5-0379 (2011) 
Verzoeker vraagt om de toekenning van een financiële hulp voor schade door hem geleden naar aanleiding 
van feiten van oplichting vanwege de heer S. 
 
Luidens artikel 31, 1°, van voormelde wet kan een financiële hulp worden toegekend aan “personen die 
ernstige lichamelijke of psychische schade ondervinden als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke 
gewelddaad.” Om uit te maken wat een opzettelijke gewelddaad inhoudt, baseert de Commissie zich op de 
in artikel 483 van het Strafwetboek opgenomen definitie van geweld, dat omschreven wordt als "daden van 
fysieke dwang gepleegd op personen". Volgens de vaste rechtspraak van de Commissie vereist artikel 31, 
1°, van de wet aldus het plegen van geweld tegen de persoon van de verzoeker. In die optiek kunnen feiten 
van oplichting niet beschouwd worden als een opzettelijke gewelddaad. De Commissie heeft misdrijven 
zoals oplichting, misbruik van vertrouwen, verduistering, schriftvervalsing enz. systematisch afgewezen 
indien zij niet gepaard gaan met een gewelddadig optreden tegenover het slachtoffer. 
 
Met betrekking tot het voorliggend dossier stelt de Commissie vast dat er in de juridische kwalificatie van de 
feiten lastens de heer S ten aanzien van verzoeker geen sprake is van geweld (zie hoger punt II). In die 
omstandigheden is niet voldaan aan één van de basisvoorwaarden tot toekenning van een financiële hulp, 
nl. het bestaan van een opzettelijke gewelddaad. 
vervuld. Het verzoekschrift dient bijgevolg als kennelijk onontvankelijk worden beschouwd. 
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bewijs 
 
M10-5-0107 (2011) 
Uit het strafdossier, waarvan de Commissie met aandacht kennis heeft genomen, blijkt dat niemand formeel 
kan bevestigen dat verzoeker daadwerkelijk het slachtoffer is geworden van de hoger genoemde feiten. Er 
bestaat met andere woorden geen absolute zekerheid over dat er in de voorliggende zaak sprake is van een 
opzettelijke gewelddaad tegenover verzoeker. 
 
Het relaas van de feiten, zoals het door verzoeker ter zitting van 23 augustus 2011 naar voor werd gebracht, 
komt de Commissie evenwel dermate geloofwaardig en eerlijk voor dat zij meent dat er wel degelijk 
gewelddaden zijn gepleegd op verzoeker. 
 
De aard van de verwondingen komt overigens overeen met de verklaring van verzoeker als zou hij meerdere 
slagen hebben geïncasseerd. In dat verband kan tevens nuttig verwezen worden naar het PV nr. 003454/06 
van de PZ Druivenstreek d.d. 23 augustus 2006, waar onder de titel ‘Inlichtingen’ het volgende te lezen 
staat: “Aangezien er meerdere verwondingen zijn in het aangezicht, kan dit niet het gevolg zijn van één slag. 
Volgens de dokters in het ziekenhuis zijn er meerdere slagen geweest. Met de vuist of een ander hard 
voorwerp.” 
 
M10-7-1418 (2011) 
De Commissie hoorde in haar openbare zitting van 17 maart 2011:  
- de voorzitter-verslaggeefster in haar verslag over de feitelijke toedracht van de zaak en over de 

middelen van de partijen; 
- de verzoeker in zijn middelen, in persoon verschenen; 
- de afgevaardigde van de Minister van Justitie is niet verschenen noch iemand voor hem.  
… 
Wanneer de Commissie het voorliggend verzoekschrift toetst aan de bovenstaande wettelijke bepalingen, 
komt zij tot de bevinding dat aan de ontvankelijkheidsvereisten niet is voldaan bij gebrek aan enig stuk 
waarin op objectieve wijze vastgesteld wordt dat verzoeker: 
- het slachtoffer was van de door hem beweerde feiten; 
- klacht heeft neergelegd of zich burgerlijke partij heeft gesteld; 
- schade (hetzij fysiek en/of psychisch) heeft opgelopen én waarvan het oorzakelijk verband met de 

voorgebrachte feiten aangetoond wordt.  
 
In die omstandigheden kan de Commissie niet anders dan huidig verzoekschrift afwijzen. 
 
Hierdoor sluit de Commissie de kansen van verzoeker op het bekomen van een financiële hulp niet ten 
definitieve titel uit, evenwel op voorwaarde dat hij een nieuw verzoekschrift neerlegt dat naar behoren 
gestaafd is en aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. Zoals hem reeds meegedeeld is, kan hij zich daarin 
eventueel laten bijstaan door een raadsman of een erkend Centrum Algemeen Welzijnswerk. 
 
 
JU 04A  enkele gewelddaden 
- buren, collega’s, vrienden 
- caféruzies 
- diefstal 
- druggebruik 
- huisdieren 
- openbaar vervoer 
- racisme 
- sport 
- verkeer 
- werkgerelateerd 
- zedenmisdrijven 
 
buren, collega’s, vrienden 
 
M1262 (2011) 
En date du 14 janvier 2000, à Liège, le requérant est victime d’une agression dans le cadre d’une querelle 
de voisinage. L’agresseur, le dénommé N, s’en est pris au requérant car ce dernier l’empêchait d’occuper 
un emplacement, par ailleurs litigieux. le dénommé G, connu dans l’immeuble pour son agressivité, a 
attaqué le requérant à l’aide d’un crick avec violence ; la victime fut transportée à l’hôpital où elle resta dans 
le coma durant 3 mois. 
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M81060 (2010) 
Entre 1999 et 2001, la requérante a entretenu une relation amoureuse normale avec le dénommé T. Au 
début de l’année 2001, suite aux questions insistantes de la requérante, il lui avoue l’endormir avec un 
produit pour la regarder dormir. Après leur séparation, elle trouve une cassette où elle a pu voir le dénommé 
T entretenir des relations sexuelles complètes alors qu’elle avait été endormie apparemment par un 
anesthésique. 
… 
Dans son rapport du 27 juillet 2004, le docteur M précise qu’il persistera des séquelles sous forme d’un 
stress post traumatique dont l’intensité ne pourra être appréciée qu’après l’évolution et au moment de la 
consolidation. 
 
Dans son rapport du 28 juin 2006, le docteur Schouteden relève : 
- qu’il y a une dizaine d’années, elle a été soignée par un ostéopathe qui en a profité pour procéder à des 

attouchements ; elle n’avait pas osé porter plainte à l’époque ; 
- qu’à la fin de son mariage et suite au viol de l’ostéopathe, son état neuropsychique s’est dégradé et elle 

a consulté un psychiatre ; 
- que, lors d’une hospitalisation en 2003, elle s’est souvenue de faits datant de son enfance, en 

l’occurrence qu’elle avait, à l’âge de 5 ou 6 ans, subi des attouchements de la part d’une jeune femme 
de 18 ans ; 

- qu’elle rencontre alors le dénommé T; 
- que le présent traumatisme a fait resurgir ces souvenirs ; 
 
M90045 (2010) 
“Op 3 mei 2006  ging ik ’s morgens thuis de stal [te Lille] binnen om de koeien te gaan melken. Ik werd 
verrast door 2 man dewelke binnen achter de deur stonden. Ik werd door beide aangevallen, waarbij 1 
persoon gebruikmaakte van een houten hamer. Ik werd gestampt en geslagen. Op een gegeven ogenblik 
dacht ik dat de mannen gekomen waren om me te doden. Ik dacht dat ze me de kop zouden inslaan met de 
houten hamer. Ze zijn vertrokken en ik ben dan binnengebracht in mijn woning en heb dan de politiediensten 
verwittigd.” 
Ter zitting van de Commissie d.d. 4 mei 2010 lichtte verzoeker de feiten mondeling toe. Eén van de twee 
mannen door wie hij werd aangevallen betrof de echtgenoot van een vrouw die bij verzoeker geregeld melk 
kwam halen en die hem avances maakte (waarop verzoeker evenwel niet wenste in te gaan). 
 
M90185 (2010) 
En date du 26 décembre 2001, une collègue de travail, la dénommée N a versé du détartrant dans la 
boisson de la requérante qui exerçait l’activité de femme d’entretien en milieu hospitalier. 
 
M10-5-0066 (2010) 
Toen verzoeker op 3 april 2000 omstreeks 12 uur te Eeklo te voet de weg overstak, werd hij opzettelijk 
aangereden door het voertuig bestuurd door zijn ex-partner, mevrouw D. Verzoeker werd in de lucht 
gekatapulteerd en liep ernstige verwondingen op. Een getuige zag dat D na de aanrijding verder reed en 
zelfs de rode verkeerslichten negeerde! Een andere getuige, die deze getuigenis bevestigde, kon mevrouw 
D na een achtervolging klemrijden en haar uit haar voertuig halen. 
Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te Gent d.d. 16 januari 2002 werd mevrouw D, wegens het plegen 
van de sub I vermelde feiten (gekwalificeerd als poging tot doodslag), veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van 30 maanden (met probatie-uitstel voor een termijn van vijf jaar).  
 
M10-5-1107 (2011) 
Beide partijen leefden reeds geruime tijd in onmin naar aanleiding van een burengeschil. Op die bewuste 
dag sloegen bij de heer V de stoppen door. Hij wachtte zorgvuldig het moment af waarop de heer M alleen in 
de tuin was. Hij nam zijn jachtgeweer, geladen met patronen, en schoot van op de eerste verdieping van zijn 
eigen woning de heer M in de nek. Deze overleed onmiddellijk. 
 
M10-2-1258 (2011) 
En 1999, le requérant s’est marié avec F et se sont séparés en 2000 et leur fille Assia est née après la 
séparation. Ils ont divorcé en 2004, mais il y a toujours des problèmes pour les droits de visite. A chaque 
fois F trouve des prétextes pour qu'Assia ne vienne pas le week-end chez le requérant.  
Alors qu’il la ramène le dimanche pour 18.30 heures, comme il est prévu par le jugement du tribunal, il 
stationne sa voiture devant la maison de F et tout en laissant tourner le moteur, demande à Assia de 
descendre et d'aller sonner à la porte de la maison de sa mère.  
Alors qu’Assia se dirigeait vers la porte de la maison, M, le frère de F vient casser son pare-brise. Un 
individu ouvre la portière-passager et ensuite porte des coups de pied. Pendant ce temps, M le frappe avec 
une barre de fer et, par la suite, il a aussi utilisé un fer de golf et une batte de base-ball.  
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Pendant ce temps F et sa sœur K ont ramassé des pierres et les ont lancées sur la voiture. F disait à son 
frère M :« Casses lui les dents ». 
A un certain moment, le requérant est sorti de sa voiture. M a alors voulu donner un nouveau coup avec la 
barre de golf, mais il lui a arraché des mains. M a alors appelé un de ses copains en lui disant « donnes-moi 
le flingue ». Son copain lui a donné une arme, un petit pistolet et M a armé le pistolet en tirant une partie de 
l'arme vers l'arrière. Il a alors pointé l'arme et a alors dit «La prochaine fois, ce sera ta famille». Par la suite, 
M a continué à frapper.  
 
 
caféruzies 
 
M90819 (2011) 
A Bruxelles, le 15/1/2008, le requérant va boire un verre dans un café et quitte l’établissement au bout d’une 
heure. Il se dirige vers le centre ville et boit une bière dans un autre café où il ne reste qu’un quart d’heure. 
Ensuite, il  se rend place de Brouckère et prend un verre dans un bar à strip-tease où il est reste environ une 
demi-heure. Après quoi, il va chercher un taxi et se retrouve à l’hôpital où il ne se souvient de rien. Il 
constate qu’on lui a volé de l’argent et un gsm. 
 
M91202 (2011) 
Verzoekster was op 24 november 2005 in een drankgelegenheid te Kortrijk aan het praten met vrienden. Zij 
bevond zich aan de toog toen een voor haar onbekende man in het toilet een glas brak en dit in het gezicht 
van verzoekster sloeg. Even daarvóór zou er een luid gesprek geweest zijn tussen verzoekster en de man 
over het feit dat hij geen Arabische wou zien die bier drinkt.  
 
 
diefstal 
 
M70849 (2010) 
A Bruxelles, le 28/6/2005, la requérante et son mari entendent du bruit au niveau de la porte d’entrée de leur 
appartement. La requérante et ensuite son époux, regarde par l’oeilleton de la porte d’entrée et voit deux 
personnes dans le couloir. L’une d’elles déclare qu’il est de la police et montre une carte de service. Le mari 
de la requérante leur demande de quitter les lieux n’ayant vu aucune voiture de police en stationnement sur 
le parking de l’immeuble ou sur la rue. Trois coups de feu sont alors tirés au travers de la porte d’entrée de 
l’appartement blessant la requérante au niveau des jambes. 
 
M90215 (2010) 
“Uit het strafdossier blijkt dat het slachtoffer op 16 oktober 2007 omstreeks 17.15 u. na de school aan de 
bushalte (te Oostende) wachtte. Beklaagde kwam naast hem zitten en vroeg het slachtoffer om sigaretten. 
Het slachtoffer had die niet bij en kreeg toen een vuistslag. Vervolgens dwong beklaagde het slachtoffer 
door deze meerdere slagen in het gezicht te geven om zijn trui, zijn portefeuille, zijn GSM en zijn geld af te 
geven. Vervolgens verlieten beiden de plaats en hield beklaagde het slachtoffer in een greep. Tijdens hun 
wandeling door Oostende diende het slachtoffer zich tegenover wildvreemde omstanders en toevallige 
passanten op bevel van beklaagde als een hond te gedragen. 
 
Beklaagde nam het slachtoffer nog mee naar de woning van een vriend van hem en sloeg het slachtoffer 
daar met zijn hoofd tegen de muur en bedreigde en vernederde hem. Het slachtoffer diende nog zijn rugzak 
aan beklaagde af te geven. Beklaagde haalde al de persoonlijke bezittingen (waaronder het school-gerief en 
sportgerief) uit deze rugzak. 
 
Vervolgens na achterlating van alle persoonlijke bezittingen van D in voormelde woning gingen beiden naar 
een KBC automaat waar het slachtoffer in opdracht van beklaagde met zijn bankkaart geld van zijn rekening 
moest afhalen. Beklaagde sloeg het slachtoffer opnieuw, deze keer met zijn sleutels in het gezicht. Het 
slachtoffer kon uiteindelijk omstreeks 19.00 u. door tussenkomst van W en H de vlucht nemen.” 
 
M90925 (2011) 
Op 7 september 2007 betrapte de verzoeker, die op dat moment als winkelinspecteur werkzaam was in de 
vestiging van Delhaize te Heverlee, een man die twee flessen champagne had weggestoken in zijn broek. 
Voorbij de kassa sprak de verzoeker de man aan. De man ging aanvankelijk mee doch zette het na een 
tweetal meter op een lopen. Verzoeker zette de achtervolging in en beiden zijn ze gevallen. Verzoeker werd 
gebeten en zijn jas en T-shirt werden kapotgetrokken.  
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druggebruik 
 
M90511 (2010) 
I, P en K werden vervolgd en veroordeeld wegens een inbreuk op de wetgeving betreffende de verdovende 
middelen en niet wegens het plegen van een geweldmisdrijf tegen J. 
Het Hof oordeelde dat J zélf bijgedragen had tot zijn overlijden omdat: 
- hij op zijn uitdrukkelijk verzoek om een heroïneshot vroeg; 
- hij op eigen initiatief de shot wilde zetten, dewelke zijn dood veroorzaakte. 
Het Hof verwees uitdrukkelijk naar het verslag van de gerechtsdeskundige. Hieruit blijkt dat het slachtoffer 
overleden is ingevolge een acute intoxicatie ten gevolge van een combinatie van heroïne en alcohol. 
… 
In de voorliggende zaak moet vastgesteld worden dat uit de kwalificatie van de strafrechtelijke veroordeling 
nergens blijkt dat het slachtoffer overleden is als rechtstreeks gevolg van een gewelddaad, gepleegd op zijn 
persoon. 
 
M90521 (2010) 
D werd gedagvaard voor de correctionele rechtbank : “wegens te op 24 december 2003, geneesheer noch 
apotheker noch veearts zijnde … heroïne te hebben aangekocht, onder zich gehouden en ten kosteloze titel 
aangeboden te hebben, met de omstandigheid dat het gebruik van voornoemde stof de dood van C heeft 
veroorzaakt op 25 december 2003.” Op burgerlijk gebied vermeldt dit vonnis: “D is volledig herstel verschuldigd 
van de schade rechtstreeks veroorzaakt door zijn delictueuse gedraging. De rechtbank meent dat, door bewust 
drugs in te nemen, mevr. C een fout heeft begaan die in rechtstreeks verband staat met haar overlijden. Haar 
verantwoordelijkheid werd derhalve vastgesteld ten belope van de helft.” 
… 
D werd vervolgd en veroordeeld wegens een inbreuk op de wetgeving betreffende de verdovende middelen en 
niet wegens het plegen van een geweldmisdrijf tegen C, zijn vriendin met wie hij samenwoonde. … De 
kwalificatie in bovenvermeld vonnis was: “heroïne ten kosteloze titel aangeboden te hebben, … de dood van C 
heeft veroorzaakt”. 
 
De vergelijking met vergiftiging gaat niet op omdat de dader in casu niet de intentie had om zijn vriendin te 
doden terwijl bij vergiftiging deze intentie wel aanwezig is. De vraag om aan het Grondwettelijk Hof een 
prejudiciële vraag te stellen of er hieromtrent geen schending is van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet is 
ongegrond omdat de raadsman twee groepen (enerzijds iemand heroïne toedienen en anderzijds iemand 
vergiftigen) die hij wenst te vergelijken niet te vergelijken zijn. 
 
In de voorliggende zaak moet vastgesteld worden dat uit de kwalificatie van de strafrechtelijke veroordeling 
nergens blijkt dat C is overleden ten gevolge van geweld, gepleegd op haar persoon. Het vonnis d.d. 24 juni 
2008 vermeldt uitdrukkelijk dat mevrouw C zélf had bijgedragen tot haar overlijden. Door het bewust nemen 
van drugs en met haar toestemming heeft het slachtoffer een fout begaan, in causaal verband met haar 
overlijden. Uit niets blijkt dat de dader, D, tevens partner van wijlen C, heeft gewild dat zijn partner zou 
overlijden. In het vonnis staat immers het tegendeel: “om de omvang van de straf ten laste van D te bepalen zal 
rekening gehouden worden met … het reeds ondergane leed vanwege het verlies van de persoon met wie hij 
zijn leven deelde.” De advocaat van de verzoekers schrijft daarenboven in zijn verweernota d.d. 17 september 
2009 (blz. 3, 1ste regel): “Het was precies mede op haar vraag dat hij zich naar Menen heeft begeven om zich 
aldaar te gaan bevoorraden.” 
 
Er kan dus worden gesteld dat mevrouw C niet is overleden door een opzettelijke gewelddaad en dat het 
vanwege de dader niet de bedoeling was haar te doden. 
 
De Commissie is geen feitenrechter. Het vonnis uitgesproken door de Correctionele Rechtbank geldt erga 
omnes. Voorts wordt opgemerkt dat de Commissie niet gebonden is door de uitspraak op burgerrechtelijk vlak. 
Immers, de Commissie verschilt in haar beoordelings-criteria van de burgerlijke rechter doordat zij enerzijds het 
limitatief karakter van de schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen, moet respecteren en 
anderzijds door het feit dat zij beslist ‘in billijkheid’. Bij de totstandkoming van de wet van 1 augustus 1985 is de 
wetgever vertrokken vanuit een heel andere filosofie dan de in het gemeenrecht toegepaste bestraffing van de 
fout, nu de Staat niet de veroorzaker is van de schade. De reeds aangehaalde notie “collectieve solidariteit 
tussen de leden van eenzelfde natie” is op haar beurt gestoeld op het begrip “abnormaal sociaal risico” dat tot 
de ongelijkheid van de burgers terzake van de openbare lasten leidt. Het aldus gecreëerde mechanisme van 
“buitengewone schadeloosstelling” is tevens gebaseerd op de idee dat de collectiviteit naar billijkheid moet 
instaan voor het herstel van de schade die op zich als een sociale kwaal wordt beschouwd.  
 
De Commissie heeft evenwel ernstige bedenkingen bij de toepassing van dit principe van collectieve solidariteit 
op gevallen waarbij het slachtoffer zich willens en wetens in een milieu beweegt dat aanleiding kan geven tot 
feiten waarvan het uiteindelijk zelf het slachtoffer wordt. Zonder het proces te willen overdoen is de Commissie 
van oordeel dat mevrouw C zelf verantwoordelijk wordt geacht voor haar drugsverslaving. Zij diende zich 
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daartoe te begeven in een illegaal milieu. Mede hierdoor heeft zij het uiteengezette principe van collectieve 
solidariteit geschonden. De Commissie meent dat het nooit de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest dat 
de Staat zou moeten opdraaien voor het herstel van de schade berokkend aan personen die zelf het risico 
geheel of gedeeltelijk opzoeken. 
 
M90965 (2010) 
Dans la nuit du 31 décembre 2003 au 1er Janvier 2004 dans le train qui les emmène vers Dilbeek (pour 
participer à une soirée Techno organisée pour le réveillon), les dénommés G et C vendent à W, mineur 
d’âge, des pilules d’ecstasy. 
Dans les heures qui suivent, W décède d’une overdose à l’ecstasy.   
… 
Préventions retenues : 
- n’étant ni médecin, ni pharmacien, ni vétérinaire et n’ayant pas acquis ou détenu la substance en vertu 

d’une prescription médicale valable, avoir importé, exporté, fabriqué, détenu, vendu ou offert en vente, 
délivré ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit et sans avoir obtenu l’autorisation préalable du Ministre 
qui a la santé publique dans ses attributions, des substances soporifiques, stupéfiantes ou autres 
substances psychotropes susceptibles d’engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi, 
en l’espèce notamment une quantité indéterminée de MDMA (pilules d’XTC de type « love drug), avec la 
circonstance que l’usage de cette substance spécifiée a causé la mort de W, né le 11 octobre 1986 ; 

… 
Tenant compte, 
- de ce que la requérante a subi un important préjudice moral suite au décès tragique de son fils ; 
- de ce que l’article 31 2° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les proches d’une personne ou personnes 

qui vivaient dans un rapport familial durable avec une personne dont le décès est la suite directe d’un acte 
intentionnel de violence peuvent bénéficier de l’aide financière » ; 

- de ce que l’acte intentionnel doit nécessairement comporter un élément matériel qui consiste dans 
l’emploi de la violence dirigée contre la personne et un élément moral qui consiste dans l’intention de 
l’agresseur de commettre cet acte de violence;  

- de ce que eu égard aux pièces du dossier (en ce compris la décision judiciaire rendue le 11 octobre 2006 
par la 50ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles (jugeant en matière correctionnelle), 
si les prévenus ont vendu à la victime divers produits stupéfiants, il n’y a manifestement pas eu 
d’utilisation de violence dirigée contre sa personne ; 

- de ce que si la Commission peut tenir compte du fait que la victime est un mineur d’âge, des 
circonstances dramatiques du décès et du fait que les prévenus ne pouvaient ignorer les conséquences 
de la consommation des pilules d’ecstasy vendues à la victime, il y a lieu de remarquer toutefois que le 
jugement du 11 octobre 2006 n’a pas retenu d’élément de contrainte, menace ou violence à l’égard de la 
victime ; 

- de ce que les prévenus n’ont pas été poursuivis pour comportement intentionnel de violence, pour 
homicide ou même pour non-assistance à personne en danger ; 

- de ce que sont retenues par le Tribunal à charge des prévenus des infractions à la législation sur les 
stupéfiants commises à l’égard d’un mineur, avec la circonstance aggravante de décès ; 

- de ce que dans ce cadre il apparaît que l’emploi de la violence et l’intention de commettre un acte de 
violence ne peuvent être rencontrés en vue de rattacher la requête aux critères de la loi précitée ; 

- de ce que la requête est irrecevable ; 
 
M10-7-0468 (2010) 
Een opzettelijke gewelddaad bestaat in principe uit twee bestanddelen: 
- een materieel bestanddeel, nl. de aanwending van geweld tegen een fysieke persoon; 
- een moreel bestanddeel, nl. de wil van de dader om een gewelddaad te plegen.  
 
Uit de kwalificatie van de strafrechtelijke veroordeling blijkt nergens dat geweld gepleegd werd op de 
persoon van wijlen de heer R. Evenmin was er sprake van bedreiging of dwang.  
 
Het opzet om te doden was afwezig: “Het Hof kan de beklaagde wel begrijpen, waar zij stelt dat zij dit gevolg 
niet bewust heeft gewild, doch dit ontneemt aan het afleveren van de drugs niet het foutief aspect van haar 
daad in de zin van artikel 1382, B.W.” (arrest dd. 10 juni 2009). En: “Louter volledigheidshalve dient te worden 
opgemerkt dat – alhoewel smoring niet met 100 % zekerheid kan worden uitgesloten (cf. punt 5 besluitvorming 
deskundige) – naar het oordeel van het Hof een opzettelijke doding in de feitelijke context hoogst 
onwaarschijnlijk is. De tweede hypothese, die de gerechtsdeskundige ter zelfde tijd aanbrengt, nl. dat de 
mondletsels te verklaren zijn door de medisch-technische intubatie, wordt door het Hof als de meest plausible 
verklaring voor deze bij de autopsie vastgestelde letsels aanvaard.” (arrest dd. 10 juni 2009). 
 
De twee beklaagden werden dan ook vervolgd en veroordeeld wegens een inbreuk op de wetgeving 
betreffende de verdovende middelen en niet wegens het plegen van een geweldmisdrijf ten aanzien van de 
heer R. De strafrechtelijke uitspraak geldt erga omnes en is bijgevolg tevens bindend voor de Commissie, 
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Terzake de aansprakelijkheid merkte het Hof nog op dat “terecht wordt gewezen op de fout – in de zin van 
risico-aanvaarding – die het slachtoffer, wijlen Grégory R heeft begaan. Hij vroeg aan de beklaagde om voor 
hem heroïne aan te kopen, nam het initiatief om via een list daartoe geld vrij te krijgen op de Paaz-afdeling. 
Hij heeft de hem geleverde heroïne in de badkamer opgebruikt, wel wetende dat dit ten strengste verboden 
was, zeker in combinatie met de medicatie die hem ter ontwenning was voorgeschreven.Het Hof weerhoudt 
dan ook een eigen fout in zijn hoofde. “ 
 
Nu, gelet op hetgeen voorafgaat, nergens uit blijkt dat het slachtoffer overleden is als rechtstreeks gevolg 
van een gewelddaad, gepleegd op zijn persoon, is de Commissie van oordeel dat het verzoek als 
onontvankelijk moet worden afgewezen. 
 
 
huisdieren 
 
M80640 (2010) 
A  Aubange, le 14/6/2001, le requérant rentre chez lui après sa journée de travail. Son chien s’échappe sur 
le trottoir d’en face. Le requérant déclare l’avoir entendu « crier » et l’avoir retrouvé, menacé par un voisin, le 
nommé R. Le requérant l’a repoussé et R lui a donné un coup de poing au visage. 
 
M90150 (2010) 
Een hond die wordt uitgelaten urineert op de oprit van de verzoeker. Verzoeker bemerkt dit en begint het 
zaakje op te kuisen. Terwijl hij daarmee bezig is, komt de eigenaar van de hond terug voorbij gewandeld. 
Verzoeker spreekt de man aan, die hierop agressief wordt en de verzoeker duwt en slaat, waardoor hij valt 
en zich kwetst aan de pols. 
 
 
openbaar vervoer 
 
 M80212 (2010) 
A Bruxelles, le 11/5/2006, la requérante se trouve dans le tram lorsqu’un groupe de jeunes filles montent 
dans celui-ci et prennent place derrière la requérante. Soudain, la requérante sent qu’on lui tire les cheveux, 
elle se retourne et voit qu’une des filles la regarde en souriant. La requérante se retourne et peu à près, elle 
sent qu’à nouveau, on lui tire les cheveux. Elle demanda aux filles d’arrêter et après s’être retournée, reçoit 
un coup de poing dans la nuque. La requérante quitte sa place et se rend près du conducteur et lui  
demande de contacter la police. Celui-ci refuse. La requérante descend du tram et constate que les jeunes 
filles qui l’ont agressée sont également descendues et se dirigent dans sa direction. Lorsqu’elles arrivent à la 
hauteur de la requérante, elle sent un coup violent dans le dos et perd l’équilibre. Les jeunes filles l’entourent 
et la rouent de coups de pied et puis partent en courant. 
 
M80799 (2010) 
En date du 14 novembre 1990, vers 12h45, le requérant, contrôleur de tram à la STIB sur la ligne 55, fut 
victime d’une agression par un voyageur, sans titre de transport, le dénommé G qui lui a donné des coups 
de pied.  
 
M10-5-0081 (2010) 
Op 26 november 1987 stelde verzoeker, in zijn hoedanigheid van controleur bij de MIVB, vast dat een 
trampassagier (mevrouw G) haar ticket “vergeten” was. Toen verzoeker aan de dame vroeg om haar 
identiteit bekend te maken, wierp ze haar handtas naar verzoeker, greep hem vast bij de arm en wierp hem 
op de grond. Toen verzoeker op de grond lag, kreeg hij van de vrouw nog een stevige trap. 
 
M10-5-0638 (2011) 
Op 15 april 2008 werd verzoeker, tijdens de uitoefening van zijn functie als buschauffeur bij De Lijn, het 
slachtoffer van een gewelddaad. 
… 
Tegenpartij drukte op de bel om te stoppen aan de halte. 
Tegenpartij wilde aan de voorkant van de bus uitstappen. Er werd hem dan gevraagd aan de achterkant uit 
te stappen (hetgeen wettelijk is). 
Tegenpartij duwde nu de medereiziger opzij om toch vooraan uit te stappen. 
De bus is dan tot stilstand gekomen en tegenpartij werd nogmaals gevraagd om achteraan uit te stappen. 
Tegenpartij wilde niet achteraan uitstappen en daarop reed de bus langzaam opnieuw door. 
Tegenpartij had een plastiek zakje bij met een telefoon erin en zwaaide het zakje in het aangezicht van 
patiënt. 
… 
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Wat de grond van de zaak betreft betreurt de Commissie dat verzoeker tijdens de uitoefening van zijn functie 
als buschauffeur het slachtoffer is geworden van zinloos geweld. Mensen die tot die beroepscategorie 
behoren zouden in alle rust en sereniteit hun job moeten kunnen uitoefenen, maar dit blijkt jammer genoeg 
niet steeds het geval te zijn. De feiten waarvan verzoeker het slachtoffer werd zijn volgens de Commissie 
maatschappelijk onaanvaardbaar. 
 
M10-7-1132 (2011) 
Op 31 maart 2008, tijdens het werk (verzoeker is autobuschauffeur bij De Lijn) vroeg verzoeker de 
vervoerbewijzen van de reizigers, waaronder deze van de genaamde J. J begon vervelend te doen en 
maakte verzoeker uit voor racist. Verzoeker kreeg slagen op het hoofd en werd meermaals bespuwd in het 
aangezicht. 
 
 
racisme 
 
M80444 (2011) 
Le 22 mai 2004 dans le préau de la prison de …, une bagarre survient lorsque le sieur D porte sans raison 
particulière un coup de poing à un autre détenu qui riposte. Vingt minutes plus tard, un groupe de détenus 
italo-belges se forme et se munit de barres de fer et de bâtons. Les membres de ce groupe se dirigent vers 
un groupe de détenus d’origine nord-africaine où se trouve N. Ce dernier, qui fait face au sieur T, tente de lui 
porter un coup pour se protéger. Un échange de coups survient entre les deux groupes.  Le groupe de 
détenus nord-africains en minorité numérique tente de prendre la fuite. N se retrouve alors isolé et subit les 
coups répétés de R, T et A.  La victime tente encore de s’échapper mais est à nouveau agressée (par bâton) 
par B, C et T. La victime est décédée.  
 
M90340 (2010) 
Le requérant qui est de nationalité mauritanienne (ethnie peule) arrive en Belgique le 3 Janvier 2006 
sollicitant immédiatement l’asile aux autorités belges eu égard aux persécutions d’ordre ethnique dont il a fait 
l’objet dans son pays. Le requérant sera hébergé au sein des centres d’accueil pour demandeurs d’asile de 
la Croix-Rouge. 
 
Le 2 septembre 2006, lors d’une fête au centre, une bagarre éclate. Sur base des pièces du dossier 
répressif, il est clairement établi que les résidents arméniens provoquaient les résidents de la communauté 
africaine. Le requérant, qui se dirigeait vers sa chambre, est pris à partie, sans motif, par un groupe d’autres 
résidents. 
 
M90771 (2011) 
Los van het feit dat verzoeker zijn broer als gevolg van een opzettelijke gewelddaad verloor, hetgeen op zich 
al tragisch is en een onnoemelijk leed met zich meebrengt, zijn de concrete omstandigheden in de 
voorliggende zaak van die aard dat de morele schade nog aanzienlijk wordt vergroot: 
- verzoeker dient te leven met de gedachte dat zijn overleden broer L er ten onrechte van beschuldigd werd 

de slagen zelf te hebben uitgelokt door racistische opmerkingen; deze beschuldigingen kwamen tevens 
uitvoerig aan bod in de media, waardoor niet alleen de reputatie van L maar ook die van de nabestaanden 
danig werd besmeurd; deze onterechte verwijten zullen bij de nabestaanden steeds onlosmakelijk 
verbonden blijven met elke herinnering aan L; 

 
M10-5-0052 (2010) 
Op de avond van 3 maart 2009 keerde verzoeker – steeds gekleed in de kledij van de Joods-orthodoxe 
traditie – te voet huiswaarts na de gebedsdienst in de synagoge. Onderweg begon een jongeman van 
Arabische origine hem uit te schelden. De man sloeg verzoeker vervolgens met een ijzeren staaf op de linker 
voorarm en de linker dij en trachtte ook het hoofd te raken. Verzoeker kon evenwel zijn hoofd beschermen 
en slaagde erin de staaf af te nemen. De dader zette het op een lopen. 
 
Verzoeker was de derde Joodse persoon die binnen hetzelfde uur (en in dezelfde buurt) het slachtoffer werd 
van hetzelfde (racistisch geïnspireerd) geweld. De dader werd gedreven door haat en ging op een verbeten, 
woeste manier te werk. Zijn bedoeling was om dodelijke verwondingen toe te brengen. 
 
 
sport 
 
M90106 (2010) 
A  Chastre, le 18/9/2004, lors du match de football opposant l’équipe du requérant à celle du nommé Z, le 
requérant tire dans le ballon et avec son pied, heurte le visage de ce dernier. Suite à cette faute involontaire 
du requérant, le nommé Z s’énerve et dit au requérant qu’il l’attendra à la sortie du match. A la fin du match, 
le requérant et quelques joueurs de son équipe se dirigent vers le parking et voient Z et d’autres qui 
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l’attendent. Le nommé Z interpelle directement le requérant et après une brève discussion, lui porte un coup 
de poing  au visage. 
 
M10-6-0788 (2011) 
A Ougrée, le 16/10/2004, le requérant participait à un match de football avec son équipe lorsqu’il a reçu un 
coup de tête dans le visage de la part d’un joueur de l’équipe adverse, le nommé L du club de Seraing.  
… 
Sur opposition du nommé L, par jugement du 6/11/2008, le tribunal correctionnel de Liège le condamne à 
une peine de 200 heures de travail et à payer au requérant qui s’est constitué partie civile, la somme 
provisionnelle de 9.389, 93 €. 
 
 
verkeer 
 
M90343 (2010) 
Op 15 december 2006 werd verzoekster te Antwerpen aangereden door de heer F, die haar raakte met de 
spiegel van zijn wagen. De heer F stapte daarop uit zijn wagen en bedreigde verzoekster met een mes 
omdat zij opzettelijk tegen de wagen zou zijn gelopen. Hij nam vervolgens een koevoet om verzoekster en 
haar vriend aan te vallen. Toen verzoekster tussenkwam kreeg ze een slag toegediend door de heer F. Deze 
laatste gaf toe dat hij de koevoet heeft genomen, maar betwist dat hij zou geslagen hebben (nochtans 
leveren de medische vaststellingen voldoende bewijs van het tegendeel). 
 
M10-5-0168 (2010) 
Op 14 december 2002 ging het slachtoffer, F, samen met zijn echtgenote, R, boodschappen doen. Gezien R 
als rolstoelpatiënte volledig hulpbehoevend is, wilde F zich op de voorziene parkeerplaats voor 
gehandicapten parkeren. 
Dit was evenwel onmogelijk aangezien de bromfiets van T, dader van de gewelddaad, deels op de 
parkeerplaats stond. F stopte voor de parkeerplaats teneinde zijn echtgenote uit het minibusje te helpen. 
Op dit ogenblik kwam T, samen met een vriend W, aangewandeld. 
R was inmiddels uit de wagen geholpen en zat in haar rolstoel naast de brommer van de dader. 
Toen W de brommer van de parkeerplaats aan het wegnemen was, werd hij – zo verklaarde hij zelf – door R 
er vriendelijk op gewezen zijn brommer in de toekomst daar niet meer te parkeren. 
Ondertussen had het slachtoffer de wagen op de parkeerplaats geparkeerd en was tot bij zijn echtgenote 
gekomen. 
Er ontstond een discussie tussen F en W. De dader, T, kwam opeens hard aangelopen, gaf het slachtoffer 
een harde duw op zijn borst met beide handen. Het slachtoffer viel achterover, met zijn hoofd hard tegen de 
grond. Hij liep een schedelbreuk en een hersenbloeding op, waaraan hij vijf dagen later overleed. 
 
M10-5-0276 (2010) 
Op 1 mei 2003 werd verzoeker te Mechelen het slachtoffer van verkeersagressie. Hij bevond zich aan het 
stuur van zijn wagen toen hem de weg werd afgesneden. Toen verzoeker uitstapte kreeg hij van de andere 
bestuurder een stamp tegen het linkerbeen. 
 
 
werkgerelateerd 
 
M61104 (2010) 
Le 24 Janvier 2003, alors qu’elle se trouve sur son lieu de travail à l’école du Husquet, la requérante est 
agressée physiquement par le sieur N, parent d’un élève. 
… 
- de ce que la requérante a subi un dommage moral ; 
- de ce que la requérante a été en incapacité totale de travail pendant près de 6 mois ; 
- de ce que l’expert judiciaire a retenu une invalidité permanente de 7% dont 5% non cumulables 

d’incapacité économique ; 
- de ce que la requérante n’a pas subi de perte de salaire, celui-ci ayant été pris en charge par la 

Communauté Française ; 
- de ce que les faits relèvent des accidents du travail ; 
- de ce que la Communauté Française a pris en charge les frais de soins de santé, les frais d’avocat et les 

frais de procédure ; 
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide principale de …   
 
M70372 (2011) 
Le 19 novembre 2004, au début de l’après-midi, alors qu’il effectuait une tournée dans son véhicule de service à 
S, le requérant procède à la vérification d’un véhicule sans immatriculation à l’avant et interpelle un individu se 
trouvant à proximité. Ce dernier se retourne et menace le policier d’un revolver. Il l’oblige à se débarrasser de 
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son arme de service, à se passer les menottes et à s’agenouiller. Le requérant s’exécute et l’agresseur, après 
avoir jeté l’arme du policier au loin et s’être emparé de la clef du véhicule de police, s’est enfui à bord de sa 
voiture. 
 
M80938 (2010) 
Verzoeker was op 14 februari 2007 in dienstopdracht als inspecteur van politie te Brasschaat. Toen hij in 
een nabijgelegen postkantoor een alarmoproep kreeg, ging hij met zijn collega kijken. In de veronderstelling 
dat het een loos alarm betrof, werden zij verrast door één van de overvallers die hen met een vuurwapen 
bedreigde en hen dwong op de grond te gaan liggen. Het dienstwapen van verzoeker werd hem afgenomen. 
Toen er versterking kwam gingen de overvallers lopen. Eén van hen schoot nog tweemaal met het 
dienstwapen van verzoeker (naar diens toegesnelde collega’s). 
 
M90750 (2010) 
Op 06.06.05 diende de heer P als veiligheidsmedewerker in het Centrum voor illegalen te Merksplas 
tussenbeide te komen bij het overmeesteren van een illegale Afrikaan.  
Hierbij werd hij door deze laatste gebeten ter hoogte van de rechteronderarm. Het betrof een bijtwonde met 
contusie.  
De dader weigerde bloedonderzoek zodat de heer P gedurende maanden in onzekerheid leefde met 
betrekking tot een mogelijke besmetting met het hepatitis C-virus of HIV.  
Hij had het psychisch zeer moeilijk met deze onzekerheid zodat hij gedurende maanden niet in staat was om 
zijn professionele activiteiten te hervatten. Uiteindelijk hervatte hij het werk op 19.09.05 en dan niet meer als 
veiligheidsmedewerker maar wel in het onderhoud, met verlies van de premies voor nacht- en weekendwerk.  
 
M90881 (2011) 
Verzoekster was op 29 september 2006 als lerares werkzaam in een school te Kapellen. Toen zij aan een 
leerling vroeg de hoofdingang te gebruiken, antwoordde hij haar met “fuck you”. Woedend gooide hij zijn 
rugzak af en gaf verzoekster een krachtige slag op de kaak. 
… 
De advocaat van verzoekster verklaart ter zitting dat haar cliënte ten gevolge van de feiten psychische 
schade heeft opgelopen, doch geen blijvende schade. Mevrouw N geeft opnieuw les maar niet meer op 
dezelfde school. Het betreft hier een arbeidsongeval. Conform constante rechtspraak van de Commissie 
wordt er bij arbeidsongevallen slechts rekening gehouden met de morele schade en de eventuele 
esthetische schade. In casu vraagt verzoekster een hulp voor de morele schade TWO. 
De Commissie kent in billijkheid de door verzoekster gevraagde hulp toe. 
 
M91035 (2010) 
Op 4 juli 2005 omstreeks 23 uur patrouilleerde verzoeker, in zijn hoedanigheid van politie-inspecteur, met 
zijn hond door de Matongewijk te Elsene. Toen hij een Afrikaanse man drugs zag dealen, riep hij enkele 
collega’s op via de radio. Op het ogenblik dat zij arriveerden vluchtte de Afrikaanse man weg in een 
nachtwinkel. Toen de politieagenten hem wilden controleren werden ze aangevallen door een groep 
Afrikanen. In het tumult dat hierbij ontstond werd verzoeker gekwetst aan de linkerpols.  
 
M91110 (2010) 
In de nacht van 20 op 21 juni 2006 werd op de woning van verzoekers een molotovcocktail gegooid door de 
genaamden . 
Deze laatsten handelden in opdracht van hun moeder die opgesloten zat in de gevangenis te …, alwaar 
verzoeker op dat ogenblik als cipier werkzaam was. Het betrof een wraakactie. 
 
 
zedenmisdrijven 
 
M90331 (2010) 
La requérante, d’origine hongroise, s’est retrouvée impliquée dans un trafic de traite des êtres humains. La 
requérante, jeune adulte, fait la rencontre en Hongrie d’un dénommé A. Ce dernier propose à la requérante 
un travail de femme de ménage en Autriche.  A peine arrivée en Autriche, la requérante découvre que le 
travail proposé par A relève de la prostitution. La requérante refuse mais sera frappée par le dénommée A et 
forcée à se prostituer.    
Après une descente de police dans le milieu de la prostitution autrichienne, la requérante rentre en Hongrie.   
Elle fait la connaissance d’une certaine D qui lui propose de reprendre la prostitution en Belgique. La 
requérante accepte et se rend avec cette « amie » dans un premier temps en Tchéquie pour y rencontrer 
une personne de contact,  un dénommé P.  Très vite la requérante y fait la connaissance du dénommé C. 
Achetée par ce dernier, la requérante débarque en Belgique où elle est contrainte (dans la région de 
Charleroi et ailleurs dans le royaume entre septembre 2005 et décembre 2006) de se livrer à la prostitution 
pour le compte de C.  
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M91219 (2011) 
Le 8 Janvier 2008, V, s’estimant délaissé, va passer sa journée à consommer de l’alcool.  Il rentre à son 
domicile vers minuit en état d’ébriété.  Il réveille la requérante qui dormait dans une chambre séparée et finit 
par la violer alors qu’elle tente de se défendre.  L’auteur des faits n’hésite pas ensuite à la saisir par le cou.    
La requérante se précipite alors dans la chambre de sa fille pour que celle-ci prévienne la police.  V la suit et 
menace de se suicider.  S’en suit alors une scène de violences sexuelles au cours de laquelle il exige des 
actes sexuels de la part de sa compagne et de la jeune A, mineure d’âge.    
Dénudées, les deux victimes parviennent à prendre la fuite et se réfugient chez un colocataire.  Pendant ce 
temps, V se barricade chez lui, s’enferme dans sa chambre et se taillade les bras avec un couteau qu’il 
s’enfonce ensuite dans l’abdomen.  
 
M11-5-0073 (2011) 
Op 24 november 2009 werd mevrouw M (° 1982), die 66 % mentaal gehandicapt is, te  verkracht door de 
heer G (° 1960). 
 
Toen mevrouw M met haar caddy aan een tramhalte stond, bood een man (de heer G) zich aan om haar te 
helpen. Na enkele meters nam de man haar bij de arm en zei: “Volg me of ik dood je”. Hij ging met haar een 
naburig gebouw binnen en haalde een matras. Vervolgens bond hij haar handen achter haar rug en kleedde 
haar uit. ... 
 
 
JU 05 opzet 
- een opzettelijke gewelddaad en het gezag van gewijsde 
- bewijs van een opzettelijke gewelddaad 
 
een opzettelijke gewelddaad en het gezag van gewijsde 
 
M50286 (2010) 
de ce la Cour d’Assises ayant requalifié la prévention de tentative d’assassinat en coups et blessures 
involontaires sur la personne de la requérante, le caractère volontaire des faits, en tant qu’ils ont été commis 
sur la personne de la requérante n’est pas établi ; 
 
 
bewijs van een opzettelijke gewelddaad  
 
M80824 (2010) 
Selon le requérant, il aurait été enlevé et séquestré entre 1978 et 2005 à différents endroits. 
En date du 17 avril 2008, un classement sans suite pour absence d’infraction a été prononcé par le 
Procureur du roi de Bruxelles. 
 
M90391 (2010) 
Cet acte intentionnel de violence doit comporter un élément matériel qui consiste dans l'emploi de la 
violence dirigée contre une personne et un élément moral qui consiste dans l'intention de l'agresseur de 
commettre cet acte de violence. 
 
En l'espèce, le requérant a été blessé par balle de façon accidentelle et non pas intentionnellement mais 
l'examen des pièces du dossier répressif dont notamment la description de la façon dont les faits se sont 
déroulés permet de penser que les actes posés par les auteurs ont un caractère volontaire. 
 
En outre, on peut donc dire qu'il y a eu coups et blessures volontaires dès l'instant où les auteurs ont 
sciemment et volontairement utilisé des armes en pleine rue prenant ainsi le risque de blesser gravement les 
personnes présentes sur les lieux dont le requérant, même si la conséquence potentielle de son atteinte 
physique n'était pas désirée. 
 
La Commission estime dès lors que les conditions de recevabilité pour une aide principale sont remplies. 
 
M10-5-1124 (2011) 
Opdat de Commissie een financiële hulp zou kunnen toekennen, dient het bestaan van een opzettelijke 
gewelddaad met stellige zekerheid vast te staan. 
 
Omdat verzoekster in de voorliggende zaak tegenstrijdige verklaringen aflegde omtrent de feiten – nu eens 
deelde ze mee dat ze zich, als gevolg van overmatig drankgebruik, niet kon herinneren dat ze slagen zou 
gekregen hebben, dan weer beweerde ze dat ze wel degelijk door een onbekende man opzettelijk geslagen 



 
 

 
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders  –  p. 31 

 

werd (zie hoger onder punt I) – achtte de Commissie het aangewezen om verzoekster ter zitting uit te 
nodigen teneinde haar toe te laten de precieze omstandigheden van de feiten nader toe te lichten. 
 
Echter, uit het feitenrelaas van verzoekster ter zitting van 28 september 2011 zijn geen nieuwe elementen 
aan het licht gekomen die wijzen in de richting van opzettelijke geweldpleging ten aanzien van verzoekster. 
Uit het dossier blijkt weliswaar dat verzoekster vrij ernstige verwondingen heeft opgelopen, maar of deze het 
gevolg zijn van aan haar toegebrachte slagen dan wel van een ongelukkige val, kan op basis van de 
dossierstukken en de mondelinge toelichting door verzoekster verstrekt ter zitting niet met absolute 
zekerheid vastgesteld worden. 
 
Aangezien er aldus geen sluitend bewijs voorligt dat verzoekster het slachtoffer is geworden van de 
opzettelijke gewelddaad die zij in haar verzoekschrift aanvoert, ziet de Commissie zich genoodzaakt om het 
hulpverzoek onontvankelijk te verklaren. 
 
 
JU 06 causaal verband tussen gewelddaad en schade 
- causaal verband niet of onvoldoende bewezen 
- causaal verband niet bewezen voor alle schadeposten 
 
causaal verband niet of onvoldoende bewezen 
 
M80342 (2010) 
- de ce que l’article 31, 2° de la loi du 1er août 1985 susmentionné suppose l’existence d’un lien de causalité 

qui implique que le décès de Monsieur Q soit la conséquence directe de l’agression survenue en date du 5 
octobre 2003; 

- de ce que Monsieur Q est décédé, par suicide, en date du 5 janvier 2008, soit plus de quatre ans après 
lesdits faits ; 

- de ce que la partie requérante ne rapporte pas la preuve que le décès de Monsieur Q découle des suites 
de l’agression qui a eu lieu en date du 5 octobre 2003 ; 

- de ce que d’après le rapport du 29 octobre 2007 de l’Office Médico-Légal établi dans le cadre de la requête 
introduite par Monsieur Q en tant que victime directe, le docteur R a considéré que le requérant avait 
encouru une IPP réduite de 5% pour un état de stress post traumatique ; 

- de ce que face à de telles conclusions médico-légales, la commission peut difficilement considérer que le 
décès de Monsieur Q soit la conséquence directe de l’agression dont il fut victime plus de 4 ans 
auparavant ; 

 
M80950 (2011) 
Verzoeker heeft lastens de vermeende dader een vordering gesteld voor een burgerlijke rechtbank 
(Vredegerecht kanton Deinze). 
De vrederechter achtte het niet bewezen dat de schade in hoofde van verzoeker een gevolg was van 
opzettelijke slagen en verwondingen welke zouden zijn toegebracht door de vermeende dader. Verzoeker 
berustte blijkbaar in dit vonnis, zodat dit vonnis kracht van gewijsde heeft. 
Aldus kan de Commissie niet anders dan oordelen dat niet is bewezen dat de gevorderde schade het gevolg 
is van een opzettelijke gewelddaad. 
 
 
causaal verband niet bewezen voor alle schadeposten 
 
M80308 (2010) 
d’autre part  
- qu’il y a lieu de considérer, en outre, l’incidence de facteurs tels que notamment la toxicomanie de la 

requérante, sa personnalité borderline favorisée par une éducation déficiente qui ont des conséquences, 
comme le relève l’expert, sur l’état psychologique de la requérante mais qui ne sont pas liés aux faits pour 
lesquels la présente requête a été introduite. 

 
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide principale de 
7.500 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu. 
 
M90403 (2010) 
De Commissie nam kennis van de stukken, onder meer van: 
- het verzoekschrift d.d. 27 april 2009, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 30 april 2009, 

waarbij verzoekster, benevens de aanstelling van een geneesheer-deskundige en de toekenning van een 
provisie van € 5.000, om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp van € 1.542,55; 
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- het verslag opgemaakt door de verslaggever op 7 augustus 2009 overeenkomstig de artikelen 11 en 12 
van het K.B. van 18 december 1986; 

- het door de Minister van Justitie op 8 september 2009 neergelegd advies; 
- de door de verzoekster op 16 september 2009 ingediende schriftelijke reactie; 
- het zittingsblad van de vijfde kamer van de Commissie d.d. 29 oktober 2009, luidens hetwelk de zaak in 

voortzetting werd gesteld op de volgende zitting teneinde verzoekster en haar raadsman toe te laten nader 
standpunt in te nemen omtrent de vragen die door de Commissie werden gesteld (voornamelijk m.b.t. het 
subsidiariteitsbeginsel), alsook om geactualiseerde medische gegevens te verstrekken; 

- de door de verzoekster op 9 december 2009 neergelegde stukken; 
- het zittingsblad van de vijfde kamer van de Commissie d.d. 15 december 2009, luidens hetwelk de zaak in 

voortzetting werd gesteld op de volgende zitting teneinde verzoekster toe te laten elementen van medische 
aard mee te delen welke door de gerechtsdeskundige nog niet in aanmerking werden genomen, maar 
waarvan verzoekster meent dat ze verband houden met de feiten d.d. 30 januari 2007; 

- de door de verzoekster op 18 december 2009 neergelegde aanvullende stukken. 
… 
Na studie van het dossier is de Commissie van oordeel dat kan worden ingegaan op het door de raadsman 
van verzoekster geformuleerd verzoek om zijn cliënte te laten onderzoeken door de G.G.D.  
 
Benevens haar gebruikelijke opdracht (beschrijving van de letsels, vaststelling van de graden en periodes 
van tijdelijke/blijvende arbeidsongeschiktheid/invaliditeit, enz.) zou de G.G.D. er zich expliciet moeten over 
uitspreken of zij al dan niet kan instemmen met de door Prof. Dr. Nijs geformuleerde besluiten (zie punt III 
van de onderhavige beslissing) nopens het causaal verband tussen het schouderletsel van verzoekster en 
de op haar gepleegde feiten. Tevens zou dienen nagegaan te worden of ook de andere hogerbeschreven 
letsels (bicepspeestendinose, keelklachten, oorlast en vertigo) gerelateerd zijn aan de op verzoekster 
gepleegde gewelddaden. 
 
BM10-7-0193 (2010) 
De schadepost ‘inkomstenverlies’ komt evenmin in aanmerking voor een hulp. De Commissie verwijst hiervoor 
naar de beschikking van de kantonrechter te Roermond waarin gesteld wordt dat verzoeker ontslagen werd als 
gevolg van een reorganisatie binnen het bedrijf (dus: omwille van bedrijfseconomische omstandigheden) 
waarbij zijn functie kwam te vervallen terwijl deze binnen de organisatie op geen andere wijze kon worden 
ingevuld.  
Bijgevolg faalt verzoeker in het aantonen van een causaal verband tussen deze post en de voorgebrachte 
feiten. 
 
 
JU 07 territorialiteitsbeginsel 
 
M80519 (2011) 
 
Exposé des faits   
Le mari et les trois enfants de la requérante seront assassinés le 15 avril 1994 durant le génocide des Tutsis 
au Rwanda. 
 
Suites judiciaires 
Les juridictions pénales belges ont reconnu leur compétence dans ce dossier. 
Par arrêt du 11 septembre 2007, la Cour d’Assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles Capitale a 
condamné B (pour homicides volontaires et crimes de guerre) à verser à la requérante la somme de 
29.796,80€ 
…  
Tenant compte, 
− de ce que la requérante doit bien comprendre que le but de la Commission n’est pas de nier ou de 

minimiser le préjudice subi ; 
− de ce que la Commission reconnaît que la requérante a subi un très important dommage suite au décès 

des membres de sa famille dans des circonstances tragiques ; 
− de ce que la requérante a d’ailleurs été reconnue dans son droit à l’indemnisation par la Cour d’Assises 

de l’arrondissement administratif de Bruxelles Capitale ; 
− de ce que cependant en l’espèce la Commission n’a pas pour rôle d’indemniser les victimes mais peut 

octroyer une aide en équité sous certaines conditions reprises dans la loi du 1er août 1985 ; 
− de ce que la Commission est tenue par le prescrit légal et doit examiner en premier lieu – 

indépendamment du caractère méritoire et fondé d’une aide financière – si la requête répond aux 
critères de recevabilité imposés par la loi ; 
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− de ce que l’article 31bis 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que l’acte de violence doit avoir été commis 
en Belgique. La loi précise en outre qu’est assimilé à un acte intentionnel de violence commis en 
Belgique celui qui est commis à l’étranger et dont est victime une personne en service commandé ; 

− de ce que la requérante n’entre pas dans cette catégorie de victimes ; 
− de ce que les faits ne se sont pas produits en Belgique ; 
− de ce que la requête est irrecevable ; 
− de ce que par ailleurs la requérante postule de la Commission qu’elle pose la question préjudicielle 

suivante à la Cour Constitutionnelle : « en ce qu’il prononce l’assimilation aux actes de violence commis 
sur le territoire belge des seuls actes de violence commis à l’étranger sur des personnes en service 
commandé visé à l’article 42,§2 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres, 
n’instaurent-ils pas une différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre le 
ressortissant étranger naturalisé belge depuis 1999 résidant légalement en Belgique, victime d’un acte 
intentionnel de violence ayant été commis dans un pays étranger ; s’étant constitué partie civile au 
procès pénal organisé par une juridiction belge ayant, de ce fait, bénéficié d’une décision ordonnant son 
indemnisation et le ressortissant belge en service commandé visé par l’article 42 §2 de la Loi du 1er 
août 1985, victime d’un acte intentionnel de violence ayant été commis dans ce même pays étranger, 
s’étant également constitué partie civile au procès pénal organisé par une juridiction belge et ayant 
également bénéficié d’une décision ordonnant son indemnisation en ce que, le condamné étant 
insolvable, seule la victime belge en service commandé pourra obtenir une indemnisation par le biais de 
la Commission d’aide aux Victimes d’Actes Intentionnels de Violence, et ce malgré le fait que les 
juridictions belges se sont déclarées compétentes pour statuer sur les intérêts civils des deux 
victimes ?» ; 

− de ce que la norme législative contestée dans le cas d’espèce, ne viole manifestement pas une règle ou 
un article de la constitution dans la mesure où les personnes en service commandé ne peuvent 
bénéficier d’une aide que lorsque le dommage a été causé lors de l’exercice de leurs fonctions et que la 
requérante n’exerçait nullement à l’époque des faits une des missions visées à l’article 42§3 ;  

− de ce que dans ces conditions, la commission estime que la réponse à la question préjudicielle n’est pas 
indispensable à la solution du litige ; 

− de ce qu’en conséquence la Commission n’estime pas opportun de demander à la Cour Constitutionnelle 
de statuer sur cette question.    
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HOOFDSTUK 2. MET BETREKKING TOT DE SLACHTOFFERS 
---------------------------------------------- 
 
A. Artikel 31 van de wet van 1 augustus 1985 voorziet in volgende slachtoffers :  
 
 
A.1) slachtoffers zijn personen die ernstige lichamelijke of psychische schade ondervinden als rechtstreeks 
gevolg van een opzettelijke gewelddaad;  
 
Zijn geen slachtoffers in de zin van dit artikel : zie JU 08.  
 
A.2) erfgerechtigden, in de zin van artikel 731 van het Burgerlijk Wetboek, tot en met de tweede graad van 
een persoon die overleden is als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke gewelddaad of personen die in 
duurzaam gezinsverband samenleefden met de overledene (JU 09); 
 
A.3) ouders van een slachtoffer dat minderjarig is op het ogenblik van een opzettelijke gewelddaad en dat 
voldoet aan de voorwaarden van artikel 31,1°, of personen die op dat ogenblik voorzagen in het onderhoud 
van de minderjarige (JU 10); 
 
A.4) erfgerechtigden, in de zin van artikel 731 van het Burgerlijk Wetboek, tot en met de tweede graad van 
een persoon die sinds meer dan een jaar vermist is indien deze vermissing naar alle waarschijnlijkheid te 
wijten is aan een opzettelijke gewelddaad of personen die in duurzaam gezinsverband samenleefden met de 
vermiste persoon (JU 11); 
 
A.5) zij die vrijwillig hulp bieden aan slachtoffers, niet in het kader van de uitoefening van een 
beroepsactiviteit in verband met de veiligheid en niet in het kader van een deelname aan eender welke 
gestructureerde vereniging teneinde hulp en bijstand te verlenen aan derden, en die " occasionele redders " 
genoemd worden of, in geval van overlijden van de occasionele redder, zijn erfgerechtigden, in de zin van 
artikel 731 van het Burgerlijk Wetboek, tot en met de tweede graad of personen die in duurzaam 
gezinsverband met hem samenleefden (JU 12) . 
 
 
B. De nationaliteit van het slachtoffer is sedert de inwerkingtreding van artikel 10, a, van de 
wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II) van geen belang 
meer (JU 13). 
 
 
 
JU 08 wie zijn de slachtoffers in de zin van deze wet ? 
- procesbekwaamheid 
- familieleden van niet-overleden slachtoffers 
- ongeboren kind 
- bedreigingen 
- getuigen 
- getuigen: afgewezen 
- rechtspersonen 
 
procesbekwaamheid 
 
M61054 (2010) 
Par acte du 24 décembre 2008, Mademoiselle A, ayant atteint la majorité civile en date du 9 septembre 
2006, reprend l’instance initialement mue par Monsieur G en sa qualité de tuteur ad hoc. 
 
M80503 (2010) 
Tenant compte, 
− de ce qu’en date du 14 mai 2008, Me V agissant en qualité de tuteur ad hoc de Melle S a introduit une 

requête devant la Commission; 
− de ce que la victime était au moment de l’introduction de la requête déjà majeure; 
− de ce que dès lors Me V ne disposait plus d’un titre légal pour agir en qualité de tuteur légal de la 

victime ; 
− de ce qu’aucun élément du dossier ne met en évidence que le rôle de tuteur a été prolongé au-delà de 

la majorité de la victime ; 
− de ce que sur cette base  la requête est irrecevable ; 
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familieleden van niet-overleden slachtoffers (uitzondering: JU 09) 
 
Alleen de slachtoffers die voorkomen in artikel 31, 1° tot 5° komen in aanmerking voor een financiële hulp. 
 
Om als direct slachtoffer te worden beschouwd, moet de gewelddaad gepleegd zijn op de betrokkene zelf. 
Enkel wie zelf rechtstreeks fysiek of psychisch werd aangevallen of bedreigd, kan een beroep doen op artikel 
31, 1° van de wet. Een ouder van een misbruikt kind of de partner van een overleden slachtoffer kunnen 
geen financiële tegemoetkoming bekomen als direct slachtoffer op grond van artikel 31, 1 ° van de wet. Zij 
kunnen desgevallend wel als indirect slachtoffer worden beschouwd en voor een hulp in aanmerking komen 
op grond van de artikelen 31, 2° en 31, 3° van de wet.  
 
In haar beslissing in de zaak M50496 had de Commissie de gelegenheid om dit belangrijke onderscheid 
nader te verdiepen.  
 
M50496 (2011) 
3. Objet de la demande. 
 
L’objet de la demande que doit examiner la Commission se fonde sur l’article 31, 1° de la loi du 1er août 
1985 ; 
 
A l’audience du 23 septembre 2010, la requérante a précisé, par la voix de son conseil qui l’assistait, qu’elle 
entendait être reconnue comme une victime directe des faits commis par D et consorts (et pour lesquels 
ceux-ci ont été condamnés par la cour d’assises de …) et qu’elle fondait sa demande sur l’article 31 1° de la 
loi. 
 
Son conseil a renvoyé, quant au montant postulé, à la note qu’il a déposée, pour sa cliente, lors de 
l’audience du 13 janvier 2011 et inventoriée pièce 37 du dossier. 
 
4. Cadre légal. 
 
4.1 Objectif général. 
 
Il échet de rappeler que la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence 
et aux sauveteurs occasionnels a été  instituée par la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et 
diverses (ci-après, « la loi »), en vue de statuer sur les demandes d’aide financière dont elle est saisie par 
requêtes introduites par certaines victimes de certains types d’infractions (art. 30 § 3 et art. 31 de la loi) ; 
 
L’aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d’un souci 
d’équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que 
par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance, que le montant de l’aide est fixé en équité et ne 
correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi et que la commission n’est pas 
tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts 
civils de la partie requérante ; 
 
4.2 Catégories. 
 
L’article 31 de la loi telle qu’elle est actuellement rédigée, connaît cinq catégories de victimes ou de 
personnes qui peuvent introduire une requête tendant à obtenir une aide financière. Il s’agit : … 
(Le texte actuel de la loi est rappelé ici à titre illustratif des catégories de personnes pouvant prétendre à une 
aide financière de l’article 31, 1° de la loi.) 
 
4.3 La victime au sens large. 
 
Il échet également de rappeler que le statut d’une personne en tant que victime d’une infraction lui est 
reconnu, dans notre système pénal, par le jugement qui condamne l’auteur des faits du chef d’un crime, d’un 
délit ou d’une contravention. 
 
Pour l’application de la loi du 1er août 1985, il faut en outre que cette infraction ait un caractère intentionnel 
et un caractère de violence ; 
 
La victime au sens qui précède ne se confond pas avec la personne préjudiciée par une infraction, même à 
caractère intentionnel et de violence, et qui peut en demander réparation aux tribunaux en application des 
principes de la responsabilité civile, organisée notamment par l’article 1382 du code civil. 
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La circonstance que cette demande soit, en vertu de l’article 4 du Titre préliminaire du code de procédure 
pénale, portée devant le juge saisi des poursuites répressives contre l’auteur des faits est sans incidence sur 
la distinction qui doit être opérée entre la personne qui a subi les faits de violence et celle qui, sans avoir 
subi personnellement les faits de violence, subit les conséquences de ceux-ci ; 
 
Lorsqu’elles choisissent de joindre leur action aux poursuites mues par le Ministère public ou lorsqu’elles 
choisissent, quand cela est possible, de mettre elles-mêmes l’action publique en mouvement, tant la 
personne qui a subi les faits de violence que celle qui, sans les avoir subi, subit les conséquences de ceux-
ci, sont l’une et l’autre qualifiées, dans le jargon judiciaire, de « parties civiles ». 
 
Cette commune appellation ne doit pas masquer la différence fondamentale existant entre elles ; 
 
Seule celle qui a subi personnellement les assauts du prévenu sera mentionnée à la prévention qui est 
reprochée à ce dernier ; qu’ainsi on dira que Primus (le prévenu) est poursuivi du chef d’avoir à …(tel 
endroit), le …(jour des faits), volontairement porté des coups ou fait des blessures à Secundus ; 
 
Il est parfaitement possible que l’acte de violence commis par le prévenu entraîne un dommage pour un tiers 
cependant étranger aux faits de violence ; l’acte de violence étant, sauf de rares exceptions, constitutif d’une 
faute, il entraînera pour son auteur l’obligation de réparer le dommage qu’il a causé y compris au tiers ; ainsi, 
il n’est pas inusuel de voir un employeur ou une société mutuelliste, se constituer partie civile pour des 
coups reçus par son préposé ou son assuré dans la mesure où les coups ont entraîné un dommage 
financier pour l’employeur ou la mutuelle ; 
 
la reconnaissance par le juge, qu’il soit civil ou répressif, du préjudice subi par une partie civile des suites 
d’une infraction ne fait pas nécessairement de cette partie civile une victime au sens de la loi du 1er août 
1985 ; 
 
l’article 31-1° de la loi, visé expressément par la requérant, parle de « personnes qui subissent un préjudice 
physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ; 
 
en utilisant l’adverbe « directement », le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette disposition aux 
seules personnes qui ont subi dans leur chair les faits infractionnels pour autant que ceux-ci aient le 
caractère d’acte intentionnel de violence requis, excluant ainsi toutes les personnes qui, sans avoir éprouvé 
de façon directe les assauts violents de l’auteur des faits, en ressentent, souvent très douloureusement les 
conséquences indirectes ; 
 
le législateur dans sa sagesse a créé d’autres catégories de personnes qui, sans avoir éprouvé elles-mêmes 
les faits de violence, en ressentent néanmoins douloureusement les conséquences et qui peuvent, 
moyennant le respect de certaines conditions, solliciter une aide financière de la Commission en se fondant 
sur les articles 31-2° et 3° de la loi ; 
 
l’article 31-2° de la loi, dans sa rédaction en vigueur au moment de l’introduction de la demande, permet 
« aux proches d'une personne ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec une 
personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence; » d’obtenir une aide 
financière ;  
 
ainsi rédigée cette disposition ne permet pas d’accorder une aide à toute personne qui, sans avoir subi les 
faits de violence en subit néanmoins les conséquences mais subordonne cette aide à un lien de proximité ; 
que cette disposition légale a d’ailleurs été récemment modifiée pour préciser le lien de proximité nécessaire 
et pour limiter ainsi le pouvoir d’appréciation de la Commission ; 
 
l’article 31-3° de la loi, dans sa rédaction en vigueur au moment de l’introduction de la demande permet 
« aux père et mère d'un mineur ou aux personnes qui ont à leur charge un mineur, qui suite à un acte 
intentionnel de violence, a besoin d'un traitement médical ou thérapeutique de longue durée » ;  
 
cette disposition introduite spécialement dans la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres 
par l’article 2, 3° de la loi du 26 mars 2003 portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide 
financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide, permet de façon 
exceptionnelle, et moyennant le respect de certaines conditions, à certaines personnes (en l’occurrence les 
père et mère ou celles qui ont à leur charge un mineur) qui, sans avoir subi elles-mêmes les faits de 
violence, subissent néanmoins les conséquences de ceux-ci, de solliciter et d’obtenir une aide en argent ; 
que cette disposition a été modifiée par la loi du 30 décembre 2009 pour en étendre la portée ; 
 
si la disposition de l’article 31-1°de la loi, visée expressément par la requérante permettait à toute personne 
qui, sans avoir subi elle-même les faits de violence, en subit les conséquences (et qui, à ce titre peut obtenir 
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la condamnation de l’auteur des faits à des réparations civiles), de demander et d’obtenir une aide octroyée 
par la Commission à charge du Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, on 
apercevrait mal la raison d’être des dispositions exceptionnelles des n° 2 et 3 de l’article 31 de la loi ; 
 
un même raisonnement pourrait être tenu par analogie à partir des n° 4 et 5 de l’article 31 de la loi lorsqu’ils 
font mention des « proches » des disparus ou des sauveteurs occasionnels ; 
 
de ce que pour autant que le texte de l’article 31-1° de la loi du 1er août 1985 doive faire l’objet d’une 
interprétation, la cohérence de l’ensemble des dispositions de l’article 31 de la loi commande de l’interpréter 
dans le sens où seule la personne qui a subi personnellement l’acte intentionnel de violence peut solliciter et 
obtenir une aide en argent sur base de l’article 31-1° de la loi ; 
 
il ressort donc clairement que peut seule invoquer à son bénéfice la disposition de l’article 31, 1° de la loi, la 
personne qui a subi personnellement l’acte intentionnel de violence et qui est mentionnée à la prévention qui 
forme la saisine du juge chargé d’instruire ou de juger l’acte intentionnel de violence, la loi du 1er août 1985 
exigeant, hormis le cas d’auteur(s) inconnu(s), une condamnation par les tribunaux répressifs ou, à tout le 
moins, une constitution de partie civile, du chef d’un acte intentionnel de violence ; 
 
ce raisonnement trouve encore appui dans les travaux préparatoires de la loi du 26 mars 2003 (Doc. Parl. 
Chambre 2001-2002, 0626/002, p.9) ; ceux-ci soulignent que 
 
« la subdivision entre « victimes directes et indirectes » est maintenue. Le premier point de l’article 2 vise les 
victimes «directes », c’est-à-dire celles à l’encontre desquelles l’acte intentionnel de violence a été commis 
(voyez la jurisprudence de la commission dans le rapport d’activités, 1998-1999). Elles doivent subir un 
«préjudice physique ou psychique important» résultant directement de l’acte intentionnel de violence. On 
entend par là : un stress post-traumatique, une invalidité ou incapacité de travail permanente, une incapacité 
de travail totale de longe durée et/ou un préjudice esthétique de grade 2 minimum sur l’échelle 
habituellement utilisée de 7. Il faut que ce préjudice apparaisse d’un rapport d’expertise établi par un 
médecin requis. 
 
Les points 2 et 3 de l’article 2 traitent des victimes « indirectes », c’est-à-dire les proches d’une victime « 
directe » qui, suite à l’acte de violence commis à l’encontre de leur proche, subissent eux-mêmes un 
préjudice. Il s’agit tout d’abord des proches d’une victime décédée suite à un acte intentionnel de violence. 
 
Ce principe est repris entièrement de l’actuel article 31, § 2. Le présent projet élargit l’accès à la commission 
au profit de deux nouvelles catégories de victimes indirectes. Premièrement, les proches d’une personne 
disparue depuis plus d’un an, dont la disparition est due, selon toute probabilité, à un acte intentionnel de 
violence. Il faudra s’en référer aux données figurant au dossier répressif afin de savoir s’il est satisfait à cette 
dernière condition. Si l’instruction n’est pas encore clôturée et qu’une aide est demandée sur base de 
l’article 3, point 3, alinéa 3, du projet, la commission sera dépendante des informations qui peuvent être 
fournies par le juge d’instruction. 
 
Deuxièmement, le projet élargit l’accès à la commission au profit des parents ou des personnes qui ont à 
leur charge une victime mineure, qui subit un préjudice important suite à un acte de violence commis à son 
encontre. Ces personnes peuvent de ce fait, « par ricochet », ressentir un préjudice moral important et voire 
même, nécessiter une guidance médicale et psychologique. La jurisprudence parle dans ce cas de « 
dommage d’affection » (voyez l’article 4, § 3).  
 
Avec ces élargissements, la loi belge va beaucoup plus loin que la Convention européenne du 24 novembre 
1983 relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes. Sont en effet exclusivement 
considérées comme victimes indirectes dans cette convention, les personnes qui étaient à charge d’une 
victime décédée. » 
 
5. La procédure judiciaire contre les auteurs des faits. 
 
de ce qu’en l’espèce aucune des préventions mentionnées à l’arrêt de renvoi rendu par la chambre des 
mises en accusation de la cour d’appel de … qui a renvoyé les nommés D... devant la cour d’assises pour y 
être jugés ne mentionne la requérante comme ayant subi elle-même des faits de viol, attentats à la pudeur, 
coups et blessures volontaires ou séquestration, ni d’autres faits d’ailleurs ; 
 
6. Conclusion. 
 
la Commission se doit de constater que, même si la requérante a gravement pâti des conséquences des 
agissements ignobles des prévenus, commis entre autres sur la personne de sa fille, elle n’a subi elle-même 
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aucun des faits de viol, d’attentats à la pudeur, enlèvement, tortures, visés dans l’arrêt de renvoi mentionné 
plus haut ou dans l’arrêt de condamnation pénal prononcé par la Cour d’Assises; 
 
la Commission se doit dès lors de constater que la requérante n’entre pas dans la catégorie des personnes 
visées à l’article 31-1° de la loi et que sa demande, en tant qu’elle est fondée sur cette disposition est, 
partant, irrecevable, 
 
[Bij arrest nr. 219.075 van 26 april 2012 van de Raad van State werd het tegen deze beslissing ingestelde 
cassatieberoep verworpen.] 
 
M80794 (2010) 
− qu’en l’occurrence, l’élément matériel de l’acte intentionnel de violence sur lequel est fondée la présente 

requête est l’agression dirigée contre la fille de la requérante et non contre la requérante ; 
− que l’élément matériel manque en fait et en droit ; 
− qu’il n’apparaît ni des éléments du dossier répressif, ni de la décision définitive rendue le 21 juin 2007 

par la 13ème chambre du Tribunal correctionnel de Namur, qu’il était dans l’intention des agresseurs de 
diriger cet acte de violence contre la requérante ; 

− que l’élément moral manque en fait et en droit ; 
 
M80898 (2010) 
Mevrouw L leerde tijdens een reis naar Cuba een Cubaan, G, kennen met wie zij een relatie begon. Hij 
kwam naar België en verbleef bij haar en haar gezin. Kort daarop leefde zij feitelijk gescheiden van haar 
echtgenoot. Op … heeft G gepoogd mevrouw L de keel over te snijden.  
… 
De Commissie voorziet nergens een financiële hulp voor nabestaanden van een persoon die het slachtoffer 
was van een opzettelijke gewelddaad en die niet overleden is (voor zover het geen vermissing betreft of voor 
zover het geen minderjarig slachtoffer is). 
De vraag van de verzoekers om een financiële hulp te bekomen voor de feiten van 19 oktober 2002 dient te 
Commissie dan ook af te wijzen. Dit deel van het verzoekschrift dient te worden beschouwd als 
onontvankelijk. 
 
M90058 (2010) 
A  Bruxelles, le 10/1/1999, le père de la requérante et son conjoint ont été agressées par le nommé D alors 
qu’ils préparaient le déménagement de celle-ci. D a commencé par défoncer la porte de l’appartement puis 
s’en est pris physiquement au père de la requérante et ensuite à son conjoint. 
… 
- de l’article 31, 1° de la loi du 1/8/1985 qui prévoit que la Commission peut octroyer une aide 

financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant 
directement d’un acte intentionnel de violence; 

- de ce qu’il ressort des travaux préparatoires de la chambre (Doc 50 0626/002 p.9) que les victimes 
directes sont “celles à l’encontre desquelles l’acte de violence a été commis” ;.  

- de ce qu’en l’espèce, la requérante ne rentre pas dans cette catégorie de victimes dans la mesure où elle 
peut certes être considérée comme une victime mais pas comme une victime d’un acte intentionnel de 
violence dirigée contre elle; 

 
M10-5-0872 (2011) 
In de nacht van 5 op 6 augustus 2007 werd mevrouw A, de dochter van verzoekers, het slachtoffer van een 
moordpoging door haar toenmalige partner, de heer S. 
… 
Verzoekers kunnen zich niet beroepen op artikel 31, 1°, van de wet, aangezien deze bepaling de personen 
beoogt op wiens persoon zelf de gewelddaad rechtstreeks werd gepleegd. In casu werden de gewelddaden 
gepleegd op de dochter van verzoekers.  
Om uit te maken wat een opzettelijke gewelddaad in de zin van artikel 31, 1°, van de wet inhoudt, baseert de 
Commissie zich op de in artikel 483 van het Strafwetboek opgenomen definitie van geweld, dat omschreven 
wordt als ‘daden van fysieke dwang gepleegd op personen’.  
Volgens de vaste rechtspraak van de Commissie vereist artikel 31, 1°, van de wet aldus het plegen van 
geweld tegen de persoon van de verzoeker.  
 
Verzoekers behoren ook niet tot de tweede categorie, daar hun dochter niet overleden is als gevolg van de 
op haar gepleegde feiten. 
 
Evenmin kunnen verzoekers onder de derde categorie ondergebracht worden omdat hun dochter op het 
ogenblik van de feiten reeds meerderjarig was.  
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Uiteraard zijn ook de vierde en de vijfde categorie niet op verzoekers van toepassing. 
 
De wetgever heeft de mogelijkheden van tussenkomst tot deze categorieën beperkt. 
 
In die omstandigheden dienen de verzoeken als niet-ontvankelijk te worden afgewezen.  
 
M10-4-1117 (2011) 
- de ce que le conseil du requérant appuie sa requête sur le fait que le dossier répressif confirme que le 

requérant était présent lors de l’homicide sur la personne de Monsieur T et a été particulièrement choqué 
par les faits et la violence de ceux-ci ; 

- de ce que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide aux 
personnes qui ont subi un préjudice physique ou psychique important suite à un acte intentionnel de 
violence; 

- de ce que le requérant a assisté aux faits (témoin des faits) mais ne semble pas avoir subi de graves 
atteintes au corps ou à la santé, n’a pas été blessé et qu’aucun rapport médico-psychologique n ‘établit de 
séquelles graves dans son chef ; 

- de ce qu’il échet également de rappeler que le statut d’une personne en tant que victime d’une infraction 
lui est reconnu, dans notre système pénal, par le jugement qui condamne l’auteur des faits du chef d’un 
crime, d’un délit ou d’une contravention ; 

- de ce que pour l’application de la loi du 1er août 1985, il faut en outre que cette infraction ait un caractère 
intentionnel et un caractère de violence ; 

- de ce que la victime au sens qui précède ne se confond pas avec les personnes préjudiciées par une 
infraction, même à caractère intentionnel et de violence, et qui peuvent en demander réparation aux 
tribunaux en application des principes de la responsabilité civile, organisée notamment par l’article 1382 
du code civil ;  

- de ce que lorsque les personnes préjudiciées choisissent de joindre leur action aux poursuites mues par 
le Ministère public ou lorsqu’elles choisissent, quand cela est possible, de mettre elles-même l’action 
publique en mouvement, tant la personne qui a subi les faits culpeux que celle qui, sans les avoir subi, 
subit les conséquences de ceux-ci, sont l’une et l’autre qualifiées, dans le jargon judiciaire, de « parties 
civiles » ; 

- de ce que cette commune appellation ne peut cependant amener à faire abstraction de la différence 
fondamentale existant entre elles ; 

- de ce que seule celle qui a subi personnellement les assauts du prévenu sera mentionnée à la prévention 
qui lui est reprochée ; 

- de ce que d’ailleurs la Cour d’Assises de la province de Liège n’a retenu aucune prévention faisant 
mention du requérant; 

- de ce que la reconnaissance par le juge, qu’il soit civil ou répressif, du préjudice subi par une partie civile 
des suites d’une infraction ne fait pas nécessairement de cette partie civile une victime au sens de la loi 
du 1er août 1985 ; 

- de ce que l’article 31-1° de la loi, visé expressément par la requérant, parle de « personnes qui subissent 
un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ; 

- de ce qu’en utilisant l’adverbe directement, le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette 
disposition aux seules personnes qui ont subi dans leur chair les faits culpeux pour autant que ceux-ci 
aient le caractère d’acte intentionnel de violence requis, excluant ainsi toutes les personnes qui, sans 
avoir éprouvé de façon directe les assauts violents de l’auteur des faits, en ressentent, souvent très 
douloureusement les conséquences indirectes ; 

- de ce qu’en conséquence le requérant n’entre pas dans la catégorie de victimes visée par l’article 31 1° 
de la loi du 1er août 1985; 

- de ce qu’en conséquence la requête est non fondée. 
 
 
ongeboren kind 
 
M90283 (2010) 
- de ce que les faits ont eu lieu en date du 22 juillet 2004 ; 
- de ce que le requérant est né le 15 août 2004 ; 
- de ce que le requérant n’était donc pas né au moment des faits ; 
- de ce que, dans ces conditions, il ne saurait y avoir de dommage moral dans le chef d’un requérant qui 

n’était pas né au moment du décès de la personne pour laquelle la présente requête est introduite en tant 
que proche d’une personne ou personne qui vivait dans un rapport familial durable avec une personne 
dont le décès est la suite directe d’un acte intentionnel de violence ; 

- de ce que, surabondamment, le système mis en place par la loi du 1er août 1985 ne confère pas au 
proche d’une victime décédée des suites d’un acte intentionnel de violence un droit subjectif : les héritiers 
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ne peuvent, dès lors, pas faire valoir un dommage en qualité d’ayants droit de la victime puisque celui-ci 
n’est pas titulaire d’un droit transmissible ; 

 
M10-5-0370 (2011) 
Het materieel element van de opzettelijke gewelddaad bestaat uit de aanwending van geweld tegen een 
persoon. 
 
Naar het oordeel van de Commissie is het niet uitgesloten dat ook een reeds verwekt, maar nog niet 
geboren kind het rechtstreeks slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad kan zijn. Er moet dan wel worden 
aangetoond dat de slagen die aan de moeder werden toegebracht ook effectief ernstige lichamelijke of 
psychische schade aan het kind hebben toegebracht. De Commissie stelt vast dat verzoekster nalaat 
medische stukken en/of andere stavingsstukken voor te leggen waaruit blijkt dat deze voorwaarde is vervuld. 
 
De stukken die voorliggen, tonen integendeel aan dat het kind in de moederschoot geen letsel had 
opgelopen (attesten van dr. Viskens van 9 september 2009 en het bijgevoegde gynaecologisch verslag van 
dr. Goris). 
 
Enig lichamelijk letsel heeft O kennelijk niet opgelopen. Zoals ter zitting werd toegelicht, is bij de geboorte 
gebleken dat zij geen enkel fysiek letsel vertoonde. Wat de psychische schade betreft, wordt enkel 
voorgehouden dat O een ‘stressbaby’ zou zijn en onrustig gedrag zou vertonen. Deze bewering wordt echter 
niet onderbouwd door medische stukken die (1) het bestaan van deze toestand attesteren, (2) het al dan niet 
ernstig karakter ervan beschrijven en (3) de causaliteit tussen de geweldpleging op de moeder en de 
onrustige houding van O aannemelijk maken. 
 
Volledigheidshalve merkt de Commissie op dat verzoekster haar schade voor de rechtbank onder meer ook 
had gemotiveerd als volgt “… doch het vaststaat dat ook zij schade heeft geleden, al was het maar wegens 
het feit dat zij nu in een gebroken gezin zal leven”. Dergelijke argumentatie is uiteraard gestoeld op een 
indirect slachtofferschap waarvoor de wet van 1 augustus 1985 geen tegemoetkoming heeft voorzien. Enkel 
in geval van overlijden van het rechtstreekse slachtoffer (niet bij letselschade) worden de kinderen 
beschouwd als een categorie van rechthebbenden op een financiële hulp (artikel 31, 2° van de Wet). 
 
 
bedreigingen 
 
M90179 (2010) 
Toen verzoekster in 2001 haar huwelijksproblemen vertelde aan een familielid stuurde deze haar door naar 
een paranormaal begaafde vrouw, G. Deze zou, naar haar zeggen tot ‘een kring van helderzienden’ behoren. 
Deze voorspelde dat de echtgenoot van verzoekster terug naar de echtelijke woning zou komen. De 
echtgenoot keerde inderdaad, na een zestal weken afwezigheid, terug.  
Verzoekster kreeg hierdoor een groot vertrouwen in G en zij raadpleegde haar steeds frequenter voor allerlei 
‘belangrijke aangelegenheden’ in haar leven. De voorspellingen werden zeer onheilspellend en verzoekster 
moest grote sommen geld betalen om ervoor te zorgen dat het onheil werd afgewend. Volgens verzoekster 
bleven de bedreigende voorspellingen aanhouden. Zij kreeg naar haar zeggen doodsbedreigingen via SMS, 
die zij onmiddellijk diende te wissen. 
De situatie bleef jaren voortduren en er was steeds een nieuwe aanleiding om te betalen. Eens werden er zelfs 
geesten opgeroepen waarbij de overleden ouders van verzoekster opnieuw aanwezig waren in haar huis! 
Verzoekster bleef steeds maar betalen voor al deze ‘diensten’. Verzoekster verkocht staatsbons en obligaties. 
Daarna leende zij grote sommen geld bij de bank en - éénmalig - bij een notaris.  
Toen het geld op was en de echtgenoot van verzoekster hiervan op de hoogte raakte deed hij vrijwel 
onmiddellijk aangifte van de feiten. 
… 
In de voorliggende zaak stelt de Commissie vast dat de kwalificatie van het misdrijf als volgt was: enerzijds 
oplichting (gebruik van listige kunstgrepen) en anderzijds afpersing met geweld of, in casu, bedreiging. De 
oplichting en de afpersing zijn complementair. De kwalificatie afpersing (bedreiging) werd door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Turnhout d.d. 22 mei 2007 aanvaard en geldt erga omnes. 
 
De Commissie is bijgevolg van oordeel dat het de verzoekster het slachtoffer was van een gewelddaad 
gepleegd op haar persoon. 
 
M90590 (2011) 
Personen die getuige waren van een opzettelijke gewelddaad kunnen met een rechtstreeks slachtoffer worden 
gelijkgesteld, op voorwaarde dat er ernstige bedreigingen tegen hun persoon werden geuit (voor een overzicht 
van de rechtspraak van de Commissie terzake: zie het Verslag over de werkzaamheden (2005-2009) van de 
Commissie, p. 164 e.v.).  
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Verzoeker verklaarde aan de politie: “Ik ben niet betrokken geweest in de vechtpartij. Ik heb altijd in de auto 
gezeten. Ik ben pas uitgestapt toen de vriend terug binnen was. “ 
 
In die omstandigheden is de Commissie van oordeel dat verzoeker niet ernstig bedreigd werd door de 
veroordeelde. Dat verzoeker zich daarentegen bedreigd zou ‘gevoeld’ hebben, wil de Commissie niet 
loochenen of minimaliseren. Echter, uit de bewoordingen van artikel 31, 1° blijkt duidelijk dat de psychische (of 
lichamelijke) schade een zekere graad van ernst moet vertonen, wil het slachtoffer in aanmerking komen voor 
een hulp. In voorliggende situatie is de veroordeelde niet op verzoeker afgestapt en heeft hem niet persoonlijk 
bedreigd. Bovendien beschikte verzoeker over de mogelijkheid om zich aan eventueel gevaar te onttrekken, 
bijvoorbeeld door weg te lopen. De kans dat de fysieke integriteit van verzoeker zou aangetast worden was dus 
niet imminent noch reëel aanwezig.  
Het valt niet te ontkennen dat het hem emotioneel zwaar moet zijn gevallen om te zien hoe zijn vader werd 
toegetakeld, zoals door zijn raadsman ter zitting uiteengezet.  
De Commissie twijfelt dan ook niet aan de impact van de feiten op verzoeker en betoont er alle begrip voor. Dit 
neemt niet weg dat verzoeker erin faalt om aan te tonen dat hij aan de wettelijke voorwaarden voldoet.  
 
 
getuigen 
 
M90612 (2010) 
Op 20 januari 2008 werd mevrouw L in haar woning, in aanwezigheid van haar kinderen (onder wie V en E) 
met een mes aangevallen door haar echtgenoot, de heer P. Deze laatste zat opgesloten in de 
Rijksgevangenis te Beernem (internering wegens aanranding van de eerbaarheid op zijn drie minderjarige 
dochters), maar had zich naar aanleiding van een uitgangspermissie naar de woning van zijn echtgenote 
begeven om er de genoemde feiten te plegen.  
Mede dankzij de snelle interventie van de aanwezige kinderen D en M kon de dader met geweld 
overmeesterd worden, waarbij D snijwonden opliep (zie dossier M90609).  
Mevrouw V raakte ingevolge meerdere messteken levensgevaarlijk gewond (zie dossier M90379).  
… 
Om als rechtstreeks slachtoffer (art. 31, 1°) te kunnen worden aangemerkt, is luidens de vaste rechtspraak 
van de Commissie vereist dat er geweld gepleegd werd tegen de persoon van de verzoek(st)er.  
 
Personen die getuige waren van een opzettelijke gewelddaad kunnen met een rechtstreeks slachtoffer 
worden gelijkgesteld, op voorwaarde dat er ernstige bedreigingen tegen hun persoon werden geuit.  
 
Gelet op de neergelegde stukken (waaronder het vonnis van de Correctionele rechtbank te Oudenaarde d.d. 
8 mei 2009), alsook op de mondelinge toelichting ter zitting verstrekt door de (advocaat van) verzoekster, 
meent de Commissie dat er in casu wel degelijk sprake is van ernstige bedreigingen ten aanzien van V en E. 
Aldus vallen zij onder het toepassingsgebied van voornoemd artikel 31, 1°, van de wet. 
 
 
getuigen: afgewezen 
 
M90369 (2010) 
Le 1er août 2006, à Bruxelles, C porte trois coups de couteau à son épouse (la requérante) et un coup de 
couteau à son fils M. M a notamment tenté de s’interposer entre son père et la requérante. 
… 
- de ce que, s’il est établi que la requérante et son fils M ont bien été les victimes directes d’une tentative 

d’homicide, il n’apparaît pas des pièces du dossier que sa fille E puisse être considérée comme victime 
directe au sens de la loi ; 

- de ce qu’en effet l’enfant a assisté aux faits et a donc été témoin de l’agression ; 
- de ce qu’en conséquence, et malgré le fait qu’il est indéniable qu’elle a subi un dommage moral suite aux 

faits perpétrés en sa présence sur sa propre mère et son propre frère, E ne rentre pas dans le cadre légal 
de la loi ; 

- de ce que la requête est  irrecevable. 
 
M10-3-0003 en 4 (2010) 
De twee minderjarige kinderen van verzoeker waren getuige van een overval op het postkantoor. Uit het 
(straf)dossier blijkt nergens dat er geweld werd gebruikt tegen hun persoon. Hoewel de kinderen onder de indruk 
waren van het gebeurde, werden zij niet verwond. Zij hebben evenmin enig psychisch nadeel ondervonden 
nadien. Er zijn geen medische attesten. 
De Commissie heeft in het verleden reeds een hulp toegekend aan slachtoffers van ernstige bedreigingen, 
omdat de slachtoffers voor hun leven vreesden en/of omdat er zich een psychische decompensatie ontwikkelde, 
met een langdurige therapeutische behandeling als gevolg. In dit dossier wordt geenszins aangetoond dat de 
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kinderen een ernstige lichamelijke of psychische schade hebben ondervonden als rechtstreeks gevolg van de 
overval die zij hebben gezien. 
Gelet op het feit dat er geweld noch bedreigingen werden gebruikt ten aanzien van de kinderen, dient dit 
verzoekschrift als onontvankelijk te worden beschouwd. 
 
M10-4-1119 (2011) 
Le 9 novembre 2005, T laisse un message sur le GSM de W aux fins de lui faire savoir qu’il souhaite avoir une 
discussion avec lui. Soupçonnant une relation entre T et son ex-compagne, W prévient cette dernière que si la 
relation aboutit, il tuera son amant et lui apportera sa tête sur un plateau. 
Le 10 novembre 2005, W va acheter une hache. Entre cette date et la date des faits, W se met à surveiller le 
domicile de Mme D. 
Le 22 novembre 2005 (en soirée), il aperçoit le véhicule de T devant le domicile de Mme D.   
W rentre chez lui mais ne parvient pas à se calmer.   
Il revient tôt le lendemain au domicile de Mme D avec l’intention de tuer T.   
Sont présents sur les lieux, les enfants de Mme D et leur grand-père. Tandis que l’un des enfants de Mme D 
contacte le service 100, W monte à l’étage et se rend dans l’une des chambres où T et D dorment.  C’est là que 
W met son plan à exécution et porte plusieurs coups de hache à la victime.  
… 
- de ce que l’article 31 2° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les successibles au sens de l’article 731 du 

code civil, jusqu’au deuxième degré inclus, d’une personne dont le décès est la suite directe d’un acte 
intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle,  peuvent 
bénéficier de l’aide financière » ; 

- de ce qu’au vu des éléments du dossier le requérant ne peut se prémunir des dispositions de l’article 31 2° 
de la loi du 1er août 1985 ; 

- de ce que d’ailleurs dans son courrier du 16 octobre 2010, Me Colson (conseil du requérant) précise que le 
requérant n’agit pas devant la Commission en tant qu’héritier ou successible mais bien en tant que victime 
« directe » de l’auteur des faits sur base du prescrit légal de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 ; 

- de ce que le conseil du requérant appuie sa requête sur le fait que le dossier répressif confirme que le 
requérant était présent lors de l’homicide sur la personne de Monsieur T et a été particulièrement choqué 
par les faits et la violence de ceux-ci ; 

- de ce que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide aux 
personnes qui ont subi un préjudice physique ou psychique important suite à un acte intentionnel de 
violence; 

- de ce que le requérant a assisté aux faits (témoin des faits) mais ne semble pas avoir subi de graves 
atteintes au corps ou à la santé, n’a pas été blessé et qu’aucun rapport médico-psychologique n ‘établit de 
séquelles graves dans son chef ; 

- de ce qu’il échet également de rappeler que le statut d’une personne en tant que victime d’une infraction lui 
est reconnu, dans notre système pénal, par le jugement qui condamne l’auteur des faits du chef d’un crime, 
d’un délit ou d’une contravention ; 

- de ce que pour l’application de la loi du 1er août 1985, il faut en outre que cette infraction ait un caractère 
intentionnel et un caractère de violence ; 

- de ce que la victime au sens qui précède ne se confond pas avec les personnes préjudiciées par une 
infraction, même à caractère intentionnel et de violence, et qui peuvent en demander réparation aux 
tribunaux en application des principes de la responsabilité civile, organisée notamment par l’article 1382 du 
code civil ;  

- de ce que lorsque les personnes préjudiciées choisissent de joindre leur action aux poursuites mues par le 
Ministère public ou lorsqu’elles choisissent, quand cela est possible, de mettre elles-même l’action publique 
en mouvement, tant la personne qui a subi les faits culpeux que celle qui, sans les avoir subi, subit les 
conséquences de ceux-ci, sont l’une et l’autre qualifiées, dans le jargon judiciaire, de « parties civiles » ; 

- de ce que cette  commune appellation ne peut cependant amener à faire abstraction de la différence 
fondamentale existant entre elles ; 

- de ce que seule celle qui a subi personnellement les assauts du prévenu sera mentionnée à la prévention 
qui lui est reprochée ; 

- de ce que d’ailleurs la Cour d’Assises de la province de Liège n’a retenu aucune prévention faisant mention 
du requérant; 

- de ce que la reconnaissance par le juge, qu’il soit civil ou répressif, du préjudice subi par une partie civile 
des suites d’une infraction ne fait pas nécessairement de cette partie civile une victime au sens de la loi du 
1er août 1985 ; 

- de ce que l’article 31-1° de la loi, visé expressément par la requérant, parle de « personnes qui subissent 
un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ; 

- de ce qu’en utilisant l’adverbe directement, le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette disposition 
aux seules personnes qui ont subi dans leur chair les faits culpeux pour autant que ceux-ci aient le 
caractère d’acte intentionnel de violence requis, excluant ainsi toutes les personnes qui, sans avoir éprouvé 
de façon directe les assauts violents de l’auteur des faits, en ressentent, souvent très douloureusement les 
conséquences indirectes ; 
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- de ce qu’en conséquence le requérant n’entre pas dans la catégorie de victime visée par l’article 31 1° de 
la loi du 1er août 1985; 

- de ce qu’en conséquence la requête est non fondée. 
 
 
rechtspersonen 
 
M90466 (2010) 
Volgens artikel 31, § 1, van de wet van 1 augustus 1985 kan de Commissie een hulp toekennen aan “personen 
die ernstige lichamelijke of psychische onder-vinden als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke gewelddaad”. 
Rechtspersonen komen dan ook niet in aanmerking voor een hulp voor de Commissie. 
 
M10-2-0238 (2011) 
- qu’en l’espèce, la requête a été introduite au nom d’une personne morale; 
- que l’économie globale de la loi du 1er août 1985, et notamment les articles 31, 31bis, 32 et 33bis de la loi 

du 1er août 1985 met clairement en évidence que l’aide ne peut être octroyée qu’à une personne physique 
qui a subi personnellement le dommage physique ou psychique important résultant de l’acte intentionnel de 
violence, et que la subrogation est exclue ; 

 
 
JU 09 onrechtstreekse slachtoffers 
- procesbekwaamheid 
- duurzaam gezinsverband 
- ex-echtgenoot 
- ex-echtgenoot: afgewezen 
- neef/nicht – oom/tante 
- schoonfamilie ? 
- geen overdraagbaar recht 
- overlijden niet te wijten aan gewelddaad 
 
 
procesbekwaamheid 
 
M80945 (2010) 
Tenant compte: 
- de ce que la requérante n’a pas qualité pour représenter les intérêts de sa petite-fille devant la 

Commission, n’ayant pas été désignée par le tribunal de la jeunesse comme représentante légale de sa 
petite-fille même si c’est à elle que le tribunal a confié l’ hébergement à titre principal ; 

- de ce qu’en l’espèce, seule la fille de la requérante, Madame N qui demeure la représentante légale de sa 
fille C a qualité pour représenter les intérêts de sa fille devant la Commission; 

 
la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande irrecevable. 
 
 
duurzaam gezinsverband 
 
M10-3-0738 
V. Duurzaam gezinsverband 
- De advocaat deelt mee dat het slachtoffer met haar familie een bijzondere band van genegenheid had. 

Aangaande het gezin M vermeldt het arrest: “ O werd bij haar aankomst in België in het gezin opgevangen 
en ook wanneer zij als kinderoppas werk had gevonden en aldus bij de familie … inwoonde, bleef een 
intens contact bestaan, in die mate zelfs dat zij praktisch elk weekend in het gezin van deze burgerlijke 
partij verbleef. Derhalve staat vast dat dat er een zeer nauwe betrokkenheid en hechte genegenheidsband 
bestond met de overledene en dit vooral gedurende het laatste anderhalf jaar van haar leven.” 

- Aangaande de kinderen van M: “Deze burgerlijke partijen zijn allen in België geboren en hadden met de 
overledene slechts contact, minstens meer dan sporadisch contact vanaf het ogeblik dat zij in oktober 2004 
naar België  is gekomen en tijdelijk in hun gezin inwoonde. Rekening houdend met de intensiteit van de 
contacten, sedert dat ogenblik, staat vast dat er gedurende een beperkte periode een hechte 
genegenheidsband is geweest; de morele schade wordt forfaitair in hoofde van N, T en A begroot op € 
1.000, en in hoofde van K, gelet op haar zeer jonge leeftijd op het ogenblik van de feiten, op € 500.” 

- Uit de debatten op het Assisenproces is gebleken dat – bij leven – O haar inkomsten aanwendde om de 
ganse familie te onderhouden en te ondersteunen. 

- De advocaat maakte bij fax d.d. 14 juni 2011 de achtereenvolgende adresgegevens van verzoekster over 
uitgaande van ... Zie hierna: beoordeling. 
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… 
Luidens het nieuw artikel 31, 2° van de wet kan een financiële hulp worden toegekend aan: 
“erfgerechtigden, in de zin van artikel 731 van het Burgerlijk Wetboek, tot en met de tweede graad van een 
persoon die overleden is als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke gewelddaad of personen die in een 
duurzaam gezinsverband samenleefden met de overledene”. 
- In vorige beslissing werd aan verzoekster gevraagd naar het duurzaam gezinsverband met het slachtoffer. In 
het overlijdensattest staat immers dat O als verblijfplaats had:  ... Dit is hetzelfde adres van het gezin M ten tijde 
van de feiten. 
- Uit de historiek van het adres van verzoekster uitgaande van … blijkt dat het gezin nà de feiten, nl. op 8 juni 
2006, verhuisd is naar huidig adres. Vóór de feiten was verzoekster ingeschreven op het adres ... Dit adres 
stemt overeen met het adres vermeld op de overlijdensakte van O. 
- Er dient te worden opgemerkt dat wijlen mevrouw O niet legaal in het land verbleef en zij dus geen officiële 
woonplaats had. Vandaar het begrip verblijfplaats in de overlijdensakte. Hoewel zij tijdens de week als au pair 
bij het gezin … inwoonde, werd zij er niet ingeschreven. 
- Vermits de overlijdensakte als verblijfplaats het adres van het gezin M vermeldt, is de Commissie van oordeel 
dat er voldaan is aan artikel 31, 2e van de wet van 1 augustus 1985. 
 
M10-5-0938 (2011) 
Luidens artikel 31, 2°, van voornoemde wet, zoals het van kracht is sinds 25 januari 2010  (datum van 
inwerkingtreding van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake Justitie (II)), kan een 
financiële hulp worden toegekend aan “erfgerechtigden, in de zin van artikel 731 van het Burgerlijk Wetboek, tot 
en met de tweede graad van een persoon die overleden is als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke 
gewelddaad of personen die in duurzaam gezinsverband samenleefden met de overledene.” 
 
Artikel 731 B.W. luidt als volgt: “De erfenissen komen toe aan de kinderen en afstammelingen van de 
overledene, aan zijn noch uit de echt noch van tafel en bed gescheiden echtgenoot, aan zijn bloedverwanten in 
de opgaande lijn (aan zijn bloedverwanten in de zijlijn en aan zijn wettelijk samenwonende binnen de grenzen 
van de rechten die hem zijn toegekend), in de orde en overeenkomstig de regels die hierna worden bepaald.” 
 
Aangezien verzoeker, als stiefvader van J, geen graad van bloedverwantschap met haar vertoont, kan hij 
slechts voor de toekenning van een hulp in aanmerking komen indien kan worden aangetoond dat hij “in 
duurzaam gezinsverband” met haar samenleefde. 
 
De raadsman van verzoeker maakte een kopie over van een onderdeel van het strafdossier, dat betrekking 
heeft op het moraliteitsonderzoek van J. Op bladzijde 5 van dit document staat te lezen dat de heer D vanaf 
1988 (het jaar waarin hij de moeder van J leerde kennen en waarin hij ook met haar is gaan samenwonen) een 
deel van de opvoeding van J op zich nam. J was op dat ogenblik amper twee jaar oud. 
 
Ter zitting van de Commissie d.d. 28 september 2011 lichtte de raadsman van verzoeker toe dat J een moeilijk 
kind was en dat haar opvoeding bijgevolg heel moeizaam verliep. Niettemin heeft verzoeker zich jarenlang 
enorme inspanningen getroost om de moeilijke relatie tussen J en haar moeder in goede banen te leiden. In die 
optiek was het gewelddadig overlijden van J voor verzoeker des te zwaarder om dragen. 
 
In die omstandigheden is de Commissie van oordeel dat er in hoofde van verzoeker zonder meer is voldaan aan 
de wettelijke voorwaarde van een duurzaam gezinsverband met het overleden slachtoffer.  
 
 
ex-echtgenoot 
 
M90335 (2010) 
Tenant compte : 
- de l’article 31, 2° de la loi du 1/8/1985 qui prévoit que la Commission peut octroyer une aide financière 

«aux proches d’une personne ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec une 
personne dont le décès est la suite directe d’un acte intentionnel de violence »; 

- de ce qu’en l’espèce, il ressort de l’acte d’accusation que le requérant et la victime ont vécu ensemble 
pendant pluiseurs années et ont eu deux enfants et qu’après leur séparation, ils étaient restés en très bons 
termes; 

- du dommage moral qu’a subi le requérant suite au décès de la mère de ses enfants dans des 
circonstances tragiques ; 

 
la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide principale, fixée ex æquo et bono, à la 
somme de 1.000 €. 
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ex-echtgenoot : afgewezen 
 
M10-4-0704 (2011) 
- de ce que la requérante a subi un dommage moral suite au décès de la victime, dommage moral d’ailleurs 

reconnu par la Cour d’Assises ; 
- de ce que sur base des pièces du dossier répressif, il apparaît cependant que la victime et la requérante 

étaient séparés depuis 2002 ; 
- de ce que le lien familial durable auquel fait référence l’article 32 §2 de la loi du 1er août 1985 n’était donc 

plus d’actualité au moment des faits ; 
 
M10-7-0601 (2010) 
De verzoekster is op 23 september 2004 (na negen jaar huwelijk) uit de echt gescheiden van wijlen P. Bijgevolg 
kan zij niet worden beschouwd als een ‘erfgerechtigde tot en met de tweede graad’ in de zin van de wet en het 
Burgerlijk Wetboek. Evenmin is voldaan aan de voorwaarde van “samenleving in een duurzaam gezinsverband” 
met het overleden slachtoffer, nu uit het dossier blijkt dat het huwelijk tussen verzoekster en de heer P reeds 
meer dan drieënhalf jaar ontbonden was op het ogenblik van de feiten. 
In die omstandigheden dient de hulpaanvraag van verzoekster als onontvankelijk te worden afgewezen. 
 
 
neef/nicht – oom/tante 
 
M90951 (2010) 
- de ce que par analogie avec l’article 31, 4° de la loi précitée, la Commission ne considère comme proches 

d’une victime décédée que les parents jusqu’au deuxième degré ; 
- de ce qu’en l’espèce le requérant est l’oncle des victimes décédées ; 
- de ce que la relation « oncle-neveu/nièces » constitue une relation de 3ième degré ; 
- de ce que le requérant n’entre dès lors pas dans les catégories de victimes pouvant prétendre à une 

intervention de la Commission (il y a lieu de noter que la nouvelle loi du 30 décembre 2009 limite aussi les 
« successibles » jusqu’au second degré et n’a donc pas étendu la possibilité d’une intervention de la 
Commission pour les victimes indirectes de troisième degré); 

- de ce que la requête est irrecevable ; 
 
M10-5-0042 (2010) 
Artikel 31 van de wet van 1 augustus 1985, zoals het van kracht was op het moment van het indienen van 
het verzoekschrift, bepaalt dat de Commissie een hulp kan toekennen aan “nabestaanden van of personen 
die in duurzaam gezinsverband samenleefden met een persoon die overleden is als rechtstreeks gevolg van 
een opzettelijke gewelddaad” (art. 31,2°), aan “verwanten tot en met de tweede graad van of verwanten die 
in duurzaam gezinsverband samenleefden met een slachtoffer dat sinds meer dan een jaar vermist is (…)” 
(art. 31,4°) en aan “verwanten tot de tweede graad of personen die in duurzaam gezinsverband met hen 
samenleefden “ (art. 31,5°).  
 
De Commissie is van oordeel dat, naar analogie met de in artikel 31, 4° en 5° voorziene categorieën van 
verzoekers, zij als “nabestaanden van een overleden slachtoffer” enkel de verwanten tot en met de tweede 
graad in aanmerking kan nemen. 
 
In ons verslag dd. 28 juni 2010 en in het advies dd. 15 juli 2010 van de afgevaardigde van de Minister van 
Justitie werd hierop reeds gewezen, doch de verzoekster qualitate qua ging in haar schriftelijke reactie 
hierop niet in. 
 
De Commissie voelt zich in deze redenering gesteund doordat de wetgever in de Memorie van Toelichting 
(Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 2161/001, p. 31) bij wat uiteindelijk de wet van 30 december 2009 houdende 
diverse bepalingen betreffende Justitie (II) geworden is uitdrukkelijk verwezen heeft naar de vaste 
rechtspraak van de Commissie in dit verband: “Geïnspireerd door de rechtspraak van de Commissie voorziet 
het wetsontwerp dan ook in een gelijkschakeling van de in artikel 31,2°, 4° en 5° bedoelde categorieën van 
personen”.  
 
Gezien het overleden slachtoffer de tante is van de (vertegenwoordigde) verzoeker, dient de Commissie het 
verzoekschrift als niet ontvankelijk af te wijzen. 
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schoonbroer, schoonzuster 
 
M80943 (2010) 
- de l’article 31, 2° de la loi du 1/8/1985 qui prévoit que la Commission peut octroyer une aide financière 

« aux proches d’une personne ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec une 
personne dont le décès est la suite directe d’un acte intentionnel de violence; 

- de ce qu’en l’espèce, dans la mesure où la fille de la requérante et la victime étaient séparés et ne 
cohabitaient plus ensemble depuis plusieurs années au moment des faits, la requérante ne voyait plus son 
ex-beau-fils qu’occasionnellement lorsqu’il venait chercher sa fille dont la requérante assurait la garde; 

 
la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande non fondée. 
 
M10-5-0348 (2010) 
Sedert 25 januari 2010, datum van inwerkingtreding van de wet van 30 december 2009 houdende diverse 
bepalingen betreffende Justitie (II), kan luidens artikel 31, 2°, van de wet van 1 augustus 1985 een financiële 
hulp worden toegekend aan “erfgerechtigden, in de zin van artikel 731 van het Burgerlijk Wetboek, tot en 
met de tweede graad van een persoon die overleden is als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke 
gewelddaad of personen die in duurzaam gezinsverband samenleefden met de overledene”. 
 
Artikel 731 B.W. luidt als volgt: “De erfenissen komen toe aan de kinderen en afstammelingen van de 
overledene, aan zijn noch uit de echt noch van tafel en bed gescheiden echtgenoot, aan zijn bloedverwanten 
in de opgaande lijn (aan zijn bloedverwanten in de zijlijn en aan zijn wettelijk samenwonende binnen de 
grenzen van de rechten die hem zijn toegekend), in de orde en overeenkomstig de regels die hierna worden 
bepaald.” 
 
Aangezien schoonfamilie niet kan ondergebracht worden in de hierboven geciteerde omschrijving, dient het 
verzoekschrift van de heer V (niet-inwonende schoonzoon van het overleden slachtoffer) als onontvankelijk 
te worden afgewezen. 
 
 
geen overdraagbaar recht 
 
M50263 (2010) 
- de ce que la requérante a introduit une requête en sa qualité d’héritière de Madame G, belle-mère de F et 

grand-mère de C ; 
- de ce que Madame G, mère de la requérante, décédée en 2004 ; 
- de ce que l’article 31bis §1er 3° de la loi du 1er août 1985 énonce que l’aide financière est octroyée si 

« Une décision judiciaire définitive sur l’action publique est intervenue et le(a) requérant(e) a tenté 
d’obtenir réparation de son préjudice en s’étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation 
directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil » ; 

- de ce que, concernant la requête introduite par la requérante pour le dommage moral lié au décès de F et 
C en sa qualité d’héritière de Madame G, belle-mère de F et grand-mère de C, et décédée en 2004 et qui 
s’était constituée partie civile ; 

- de ce que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un 
préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence 
peuvent demander une aide », n’octroie pas un droit civil à l’indemnisation, mais bien à un secours 
fondé essentiellement sur les ruptures des principes d’égalité des citoyens devant les charges 
publiques et de solidarité collective entre les membres d’une même nation ;  

- de ce que le dispositif mis en place par la loi du 1er août 1985 relève d’un souci d’équité, ayant un 
caractère supplétif et consistant en un « geste de solidarité » qui n’implique pas, dans le chef des 
demandeurs, un droit à l’obtention ; 

- de ce que les héritières de Madame G ne sont donc pas titulaires d'un droit civil transmissible qui leur 
permettrait de demander une aide au nom de cette dernière ; 

- de ce qu’il y a lieu, dès lors, de considérer que la possibilité de demander une aide financière à la 
Commission est strictement personnelle à la victime et ne passe pas à ses héritiers ; 

- de ce que la Commission ne peut rattacher la demande de la requérante aux critères de la loi précitée. 
 
M80282 (2010) 
Uit de wet van 1 augustus 1985 blijkt duidelijk dat de financiële tegemoetkoming die door de Commissie 
wordt toegekend geen recht op schadeloosstelling uitmaakt, voorzien in het burgerlijk recht, zoals 
bijvoorbeeld de toepassing van art. 1382 B.W. of een vorm van tegemoetkoming voorzien in het sociale 
zekerheidsrecht. 
 
Dat het een volledig op zich staande tegemoetkoming betreft, blijkt uit diverse elementen: 
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- de tegemoetkoming wordt toegekend vanuit de filosofie van een solidariteit van de 
maatschappij/overheid ten aanzien van slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven en van 
occasionele redders, alsook van hun nabestaanden; 

- de bevoegdheid tot toekenning van deze financiële tegemoetkoming werd niet aan de gewone 
rechtbanken toegekend, maar aan een specifiek daartoe opgericht administratief rechtscollege; 

- een specifieke rechtspleging is voorzien; 
- er is een limitatieve opsomming, zowel wat betreft de rechthebbenden als de schadeposten waarvoor 

tussenkomst kan worden gevraagd. 
 
Het is bijgevolg duidelijk dat de wet van 1 augustus 1985 afwijkt van het gemeen recht. De limitatieve 
opsomming van de categorieën van rechthebbenden, met het belangrijke onderscheid tussen de 
rechtstreekse slachtoffers en de nabestaanden enerzijds, en de in aanmerking te nemen schadeposten 
anderzijds, brengt met zich mee dat D en S niet tegelijkertijd ook een financiële tegemoetkoming kunnen 
bekomen als erfopvolgers van hun moeder voor het leed dat zijzelf (ontegensprekelijk) heeft geleden. 
 
 
overlijden niet te wijten aan gewelddaad 
 
M80342 (2010) 
- de ce que l’article 31, 2° de la loi du 1er août 1985 susmentionné suppose l’existence d’un lien de causalité 

qui implique que le décès de Monsieur Q soit la conséquence directe de l’agression survenue en date du 5 
octobre 2003; 

- de ce que Monsieur Q est décédé, par suicide, en date du 5 janvier 2008, soit plus de quatre ans après 
lesdits faits ; 

- de ce que la partie requérante ne rapporte pas la preuve que le décès de Monsieur Q découle des suites 
de l’agression qui a eu lieu en date du 5 octobre 2003 ; 

- de ce que d’après le rapport du 29 octobre 2007 de l’Office Médico-Légal établi dans le cadre de la requête 
introduite par Monsieur Q en tant que victime directe, le docteur Robert a considéré que le requérant avait 
encouru une IPP réduite de 5% pour un état de stress post traumatique ; 

- de ce que face à de telles conclusions médico-légales, la commission peut difficilement considérer que le 
décès de Monsieur Q soit la conséquence directe de l’agression dont il fut victime plus de 4 ans 
auparavant ; 

 
 
JU 10 ouders van minderjarige slachtoffers 
- ouders 
- de minderjarige moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 31,1° 
 
ouders 
 
M80200 (2010) 
Par requête introduite au Secrétariat de la Commission en date du 15/2/2008, la requérante expose que les 
enfants de son mari ont été victimes d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide 
principale dont le montant n’est pas précisé. 
… 
 
Tenant compte : 
- de l’article 31 de la loi du 1/8/1985 qui énumère les catégories de personnes auxquelles la Commission 

peut octroyer une aide financière ; 
- de ce qu’en l’espèce, la requérante ne rentre dans aucune des catégories prévues par la loi précitée ; 
 
la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande irrecevable. 
 
M90598 (2010) 
De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, aan de personen 
bedoeld in artikel 31, 3°, Wet van 1 augustus 1985, namelijk “ouders of personen die voorzien in het 
onderhoud van een minderjarig slachtoffer dat als gevolg van een opzettelijke gewelddaad een langdurige 
medische of therapeutische behandeling behoeft” een financiële hulp toekennen. 
Rekening houdende met: 
- het feit dat het meisje G sedert mei 2008 in een pleeggezin verblijft; 
- verzoekster met haar dochter G sedertdien geen contact meer heeft omdat zij dit te confronterend zou 

vinden; 
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- de correctionele rechter de vordering van verzoekster in eigen naam herleidde tot € 1 definitief, 
motiverende: “Uit niets blijkt welke effectieve morele schade mevrouw W lijdt, aangezien G niet bij haar 
moeder maar in een pleeggezin verblijft” (vonnis 8 mei 2009, f° 6); 

- het advies dd. 11 januari 2010 van de Minister van Justitie waarin deze voorstelt om het verzoek af te 
wijzen; 

- het feit dat, hoewel verzoekster op de rechtszitting bij monde van haar raadsman verklaart dat zij het 
ouderlijk gezag nog steeds uitoefent maar anderzijds faalt in het aantonen dat zij in het onderhoud zou 
voorzien van haar dochter G,  

kan de Commissie niet anders dan de vordering van verzoekster ongegrond verklaren. 
 
 
de minderjarige moet voldoen aan de voorwaarde van artikel 31,1° 
 
M60661 (2010) 
Verzoekster vraagt in eigen naam om de toekenning van een financiële hulp wegens op haar dochter 
gepleegde gewelddaden. 
 
Ten tijde van de indiening van het verzoekschrift (26 juni 2006) luidde het terzake van toepassing zijnde 
artikel 31, 3°, van de wet als volgt: [De Commissie kan een financiële hulp toekennen aan:] “ouders of 
personen die voorzien in het onderhoud van een minderjarig slachtoffer dat als gevolg van een opzettelijke 
gewelddaad een langdurige medische of therapeutische behandeling behoeft.” 
 
Sedert 25 januari 2010, datum van inwerkingtreding van de wet van 30 december 2009 houdende diverse 
bepalingen betreffende Justitie (II), kan nu luidens datzelfde artikel 31, 3° een hulp worden toegekend aan 
“ouders van een slachtoffer dat minderjarig is op het ogenblik van een opzettelijke gewelddaad en dat 
voldoet aan de voorwaarden van artikel 31,1°, of personen die op dat ogenblik voorzagen in het onderhoud 
van de minderjarige.” 
 
De huidige wet vereist dus niet langer een “(behoefte aan een) langdurige medische of therapeutische 
behandeling” in hoofde van het minderjarig slachtoffer om de ouders van die minderjarige in aanmerking te 
laten komen voor de toekenning van een hulp. 
 
Ook al is deze grondvoorwaarde weggevallen, toch blijft het al of niet bestaan van een nood aan 
behandeling voor de minderjarige van belang om de morele schade in hoofde van de ouder te beoordelen. 
Het is inderdaad evident dat deze morele schade hoger zal ingeschat worden indien de minderjarige wél 
behoefte heeft aan behandeling (of deze reeds volgt) dan wanneer dat niet het geval is. 
 
M70125 (2010) 
- de l’article 31, 3° de la loi du 1/8/1985 qui prévoit que la Commission peut octroyer une aide financière 

« aux père et mère d’une victime mineur d’âge au moment d'un acte intentionnel et qui remplit les 
conditions de l’article 31, 1°, ou aux personnes qui avaient ce mineur à leur charge à ce moment”; 

- de ce qu’en l’espèce, il n’apparaît pas des pièces déposées au dossier que la fille du requérant ait subi 
un préjudice important au sens de l’article 31, 1° de la loi du 1/8/1985 qui justifierait que l’on alloue une 
aide à son père ;  

 
 
JU 11 verwanten van vermiste personen 
 
M70727 (2010) 
- de ce qu’en l’espèce, le requérant est un frère de la personne disparue et qu’il cohabitait avec elle au 

moment de sa disparition ; 
- que suite à la disparition de son frère encore non élucidée à ce jour, le requérant a subi un dommage 

moral.;    
 
M10-4-0009 (2011) 
Tenant compte, 
- de ce que l’article 31 2° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les successibles au sens de l’article 731 

du code civil, jusqu’au deuxième degré inclus, d’une personne dont le décès est la suite directe d’un 
acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle,  
peuvent bénéficier de l’aide financière » ; 

- de ce que la requérante est la fille de la victime disparue ; 
- de ce que la requérante a subi un dommage moral important ; 
- de ce que la requérante ne cohabitait pas avec la victime disparue au moment des faits ; 
- de ce que la requérante ne dépendait pas financièrement de sa mère avant les faits ; 
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- de ce que la Commission entend également tenir compte de l’impact des faits sur la santé de la 
requérante ; 

- de ce que les frais exposés sont justifiés ; 
- de ce qu’il y a lieu de tenir compte en outre des circonstances des faits, de la période d’incertitude dans 

laquelle a été plongée la requérante après la disparition de sa mère et de la très longue procédure 
judiciaire à laquelle est confrontée la requérante ; 

 
 
JU 12 occasionele redder 
 
M10-4-1118 (2011) 
Par requête introduite au secrétariat de la Commission en date du 4 octobre 2010, le conseil de la 
requérante (fille de la dernière compagne de la victime décédée) expose que T a été victime d'un acte 
intentionnel de violence  (des suites duquel il est décédé) et postule l’octroi d’une aide principale de 1.500 € 
à titre de dommage moral consécutif au décès de Monsieur T.   
 
Dans son courrier du 16 octobre 2010, Me Colson précise : 
- que la requérante peut se prévaloir de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 (victime directe) comme 

base légale pour sa requête ; 
- que la requérante n’agit pas en tant qu’héritier ou successible mais en tant que victime de l’auteur des 

faits ; 
- que la requérante peut se prévaloir de l’article 31 5° de la loi du 1er août 1985 en qualité de sauveteur 

occasionnel comme base légale pour sa requête. 
… 
 
Exposé des faits   
 
Soupçonnant une relation entre T et son ex-compagne, W prévient cette dernière que si la relation aboutit, il 
tuera son amant et lui apportera sa tête sur un plateau.  
Le 10 novembre 2005, W va acheter une hache. Entre cette date et la date des faits, W se met à surveiller le 
domicile de Mme D. Le 22 novembre 2005 (en soirée), il aperçoit le véhicule de T devant le domicile de Mme 
D.  W rentre chez lui mais ne parvient pas à se calmer.  Il revient tôt le lendemain au domicile de Mme D 
avec l’intention de tuer T.   
Sont présents sur les lieux, les enfants de Mme D et leur grand-père. Tandis que l’un des enfants de Mme D 
contacte le service 100, W monte à l’étage et se rend dans l’une des chambres où T et D dorment.  C’est là 
que W met son plan à exécution et porte plusieurs coups de hache à la victime.  
La requérante tentera de porter secours à Monsieur T en lui prodiguant les premiers soins en apposant un 
garot.  
… 
Tenant compte, 
- de ce que l’article 31 2° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les successibles au sens de l’article 

731 du code civil, jusqu’au deuxième degré inclus, d’une personne dont le décès est la suite directe 
d’un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec 
elle,  peuvent bénéficier de l’aide financière » ; 

- de ce qu’au vu des éléments du dossier la requérante ne peut se prémunir des dispositions de l’article 
31 2° de la loi du 1er août 1985 ; 

- de ce que d’ailleurs dans son courrier du 16 octobre 2010, Me Colson (conseil du requérant) précise 
que la requérante n’agit pas devant la Commission en tant qu’héritier ou successible mais bien en tant 
que victime « directe » de l’auteur des faits sur base du prescrit légal de l’article 31 1° de la loi du 1er 
août 1985 ; 

- de ce que le conseil de la requérante appuie sa requête sur le fait que le dossier répressif confirme que 
la requérante était présente lors de l’homicide sur la personne de Monsieur T et a été particulièrement 
choquée par les faits et la violence de ceux-ci ; 

- de ce que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide 
aux personnes qui ont subi un préjudice physique ou psychique important suite à un acte intentionnel 
de violence; 

- de ce que la requérante a assisté aux faits (témoin des faits) mais ne semble pas avoir subi de graves 
atteintes au corps ou à la santé, n’a pas été blessé et qu’aucun rapport médico-psychologique n ‘établit 
de séquelles graves dans son chef ; 

- de ce qu’il échet également de rappeler que le statut d’une personne en tant que victime d’une 
infraction lui est reconnu, dans notre système pénal, par le jugement qui condamne l’auteur des faits du 
chef d’un crime, d’un délit ou d’une contravention ; 

- de ce que pour l’application de la loi du 1er août 1985, il faut en outre que cette infraction ait un 
caractère intentionnel et un caractère de violence ; 
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- de ce que la victime au sens qui précède ne se confond pas avec les personnes préjudiciées par une 
infraction, même à caractère intentionnel et de violence, et qui peuvent en demander réparation aux 
tribunaux en application des principes de la responsabilité civile, organisée notamment par l’article 1382 
du code civil ;  

- de ce que lorsque les personnes préjudiciées choisissent de joindre leur action aux poursuites mues 
par le Ministère public ou lorsqu’elles choisissent, quand cela est possible, de mettre elles-même 
l’action publique en mouvement, tant la personne qui a subi les faits culpeux que celle qui, sans les 
avoir subi, subit les conséquences de ceux-ci, sont l’une et l’autre qualifiées, dans le jargon judiciaire, 
de « parties civiles » ; 

- de ce que cette  commune appellation ne peut cependant amener à faire abstraction de la différence 
fondamentale existant entre elles ; 

- de ce que seule celle qui a subi personnellement les assauts du prévenu sera mentionnée à la 
prévention qui lui est reprochée ; 

- de ce que d’ailleurs la Cour d’Assises n’a retenu aucune prévention faisant mention de la requérante; 
- de ce que la reconnaissance par le juge, qu’il soit civil ou répressif, du préjudice subi par une partie 

civile des suites d’une infraction ne fait pas nécessairement de cette partie civile une victime au sens de 
la loi du 1er août 1985 ; 

- de ce que l’article 31-1° de la loi, visé expressément par la requérant, parle de « personnes qui 
subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de 
violence » ; 

- de ce qu’en utilisant l’adverbe directement, le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette 
disposition aux seules personnes qui ont subi dans leur chair les faits culpeux pour autant que ceux-ci 
aient le caractère d’acte intentionnel de violence requis, excluant ainsi toutes les personnes qui, sans 
avoir éprouvé de façon directe les assauts violents de l’auteur des faits, en ressentent, souvent très 
douloureusement les conséquences indirectes ; 

- de ce qu’en conséquence la requérante n’entre pas dans la catégorie de victimes visées par l’article 31 
1° de la loi du 1er août 1985; 

- de ce qu’en conséquence la requête est non fondée ; 
- de ce que le conseil de la requérante a en outre invoqué le fait que sa cliente était fondée à se prévaloir 

également de l’article 31 5° de la loi du 1er août 1985 ayant porté secours à la victime décédée ; 
- de ce que l’article 31 5° de la loi du 1er août 1985 précise que la Commission peut octroyer une aide 

« à ceux qui portent volontairement secours à des victimes en dehors de l’exercice d’une activité 
professionnelle liée au domaine de la sécurité et en dehors de toute participation à une association 
quelconque structurée en vue de porter assistance et secours à des tiers, et qui son dénommés 
sauveteurs occasionnels… » ; 

- de ce que l’article 31bis §2 l’aide financière visée à l’article 31 5° est octroyée lorsque les sauveteurs 
occasionnels répondent aux conditions suivantes :  

- 1° être intervenu sur le territoire belge ; 
- 2° avoir subi un préjudice a) soit en se portant volontairement au secours d’une victime d’un 

acte intentionnel de violence, b) soit en accomplissant un acte de sauvetage de personnes dont 
la vie était en danger ; 

- 3° avoir introduit une demande d’aide dans un délai de trois ans à dater de l’acte ; 
- ne pas pouvoir obtenir réparation du préjudice de façon effective et suffisante par l’auteur des 

faits ou une assurance ; 
- de ce que les faits se sont déroulés le 22 novembre 2005 (la requérante était majeure au moment des 

faits); 
- de ce que la requérante a introduit sa demande d’aide en octobre 2010 soit au-delà du délai légal de 3 

ans qui a suivi l’acte ; 
- de ce que la condition 3° de l’article 31bis §2 de la loi du 1er août 1985 n’est pas rencontrée ; 
- de ce que la requête basée sur la qualité de sauveteur occasionnel de la requête est également non 

fondée.  
 
OM10-3-1246 (2011) 
Toen verzoeker aan het fietsen was te … zag hij plots een brandende ton met een man ernaast. Toen 
verzoeker naderde zag hij dat ook de man vuur had gevat. Hij sloeg om zich heen en probeerde zich van zijn 
steeds sneller brandende kleren te ontdoen. Verzoeker oordeelde dat de man in nood was en hulp kon 
gebruiken. Na kortstondig hulp te hebben geboden werd duidelijk dat de man een erg brandbare vloeistof op 
zich had. Verzoeker vatte zelf vuur en diende zijn pogingen om de man te blussen te staken. Hij belde het 
nummer 101 en zocht naar mensen die eventueel hulp konden bieden. Daarna kwam de politie ter hulp. 
 
De man die verzoeker had willen redden overleed na drie dagen coma in het Stuivenbergziekenhuis te 
Antwerpen. Het bleek om een psychiatrische patiënt te gaan, die een zelfmoordpoging had ondernomen. 
… 
In casu blijkt dat de verzoeker voldoet aan de bepaling zoals vervat in artikel 31, sub 5 van de wet van 1 
augustus 1985. 
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M11-6-0074 (2011) 
de ce que le requérant n’est pas non plus un sauveteur occasionnel au sens de l’article 31, 5° de la loi du 
1/8/1985 dans la mesure où il n’a porté secours à personne : il a uniquement  prévenu les services de police 
après avoir retrouvé son épouse qui lui a fait part de ce qui lui était arrivé et leur a indiqué un individu qui 
pouvait être l’auteur des faits; 
 
 
JU 13 nationaliteit van het slachtoffer 
 
M3773 (2011) 
- de ce qu’eu égard aux modifications attendues de la loi du 1er août 1985 relativement à la question du 

statut légal de la victime,  la Commission avait, à l’issue de l’audience du 4 mars 2009, remis sine die 
l’examen des dossiers de la famille B ; 

- de ce que la loi du 1er août 1985 modifiée ne fait pas mention du caractère rétroactif des nouvelles 
dispositions prévues; 

- de ce que dans le cadre de la requête introduite par la requérante se posait en outre une autre 
problématique : la décision judiciaire définitive , sur laquelle s’appuyait la requête,  datait du 8 mai 2003 
(arrêt de la Cour d’Assises de Bruxelles-Capitale).  En conséquence, eu égard au prescrit légal de 
l’article 31bis §1 , 3° et 4°, le délai légal de 3 ans était largement dépassé; 

- de ce que dans sa note faxée à la Commission en date du 9 mars 2010, le conseil de la requérante 
justifiait le caractère recevable de la requête en prenant appui sur les éléments suivants :  
- 1° “sauf disposition contraire et expresse dans la loi, une loi nouvelle est d’application immédiate. 

Cette application immédiate s’applique tant aux affaires en cours qu’aux affaires futures, sauf 
disposition expresse dans la loi déclarant non rétroactive et/ou non applicable aux affaires en 
cours”; 

- 2° “...le but du législateur, en adoptant la loi modificative, était de remédier à une discrimination 
existant dans la version antérieure de la loi. Si l’on veut donner plein effet à l’intention du 
législateur, il ne s’agit certainement pas de priver des personnes du bénéfice des nouvelles 
dispositions législatives, qui, en vertu précisément de ces nouvelles dispositions, ont aujourd’hui 
droit à une indemnisation de la part de la Commission.   Si telle était l’interprétation faite par la 
Commission de la loi modificative, il ne fait aucun doute qu’il s’agirait d’une interprétation qui irait 
dans un sens tout à fait opposé à l’intention du législateur.  Cette décision serait immédiatement 
attaquée devant la Section du contentieux administratif du Conseil d’Etat: en effet, en ne donnant 
pas les pleins effets à la volonté du législateur, il apparaîtrait que la Commission se rendrait 
coupable d’avoir, à son tour, institué une distinction de traitement contraire aux articles 10 et 11 
de la Constitution et, dès lors, constitutive d’une discrimination” ; 

- de ce que la Commission a estimé opportun de soumettre à l’avis du délégué du Ministre de la Justice 
un nouveau rapport de synthèse du dossier reprenant l’argumentation du conseil de la requérante 
quant à la question de la recevabilité de la requête ; 

- de ce qu’invité à se prononcer, le délégué du Ministre de la Justice a estimé – sur base des nouveaux 
éléments du dossier – que la requête était recevable reconnaissant implicitement dans son avis du 11 
mai 2010 le principe d’application immédiate des nouvelles dispositions  de la loi du 1er août 1985 
(application immédiate s’appliquant tant aux affaires en cours qu’aux affaires futures) tel que défendu 
par le conseil de la requérante ; 

- de ce qu’en outre la Commission rejoint l’argument du conseil de la requérante quant à l’objectif visé 
par le législateur adoptant la loi modificative aux fins de remédier à une discrimination existant dans la 
version antérieure de la loi ; 

- de ce qu’en conséquence le caractère recevable de la requête est établi ; 
 
M10-7-0280 (2010) 
Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.  
 
Verzoeker had initieel op 29 december 2006 een verzoekschrift tot (nood)hulp neergelegd, ingeschreven 
onder nummer M 61296 van de algemene rol van de Commissie, voor de schade die hij opliep resulterend 
uit de voorgebrachte feiten.  
 
In dat dossier kampte het verzoekschrift met een ontvankelijkheidsprobleem. Artikel 31bis, § 1, 2°, van de 
wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen luidde: 
“Het slachtoffer bezit op het moment van de gewelddaad de Belgische nationaliteit, is gerechtigd het Rijk 
binnen te komen, er te verblijven of er zich te vestigen, of heeft naderhand van de Dienst 
Vreemdelingenzaken een verblijfsvergunning van onbepaalde duur verkregen in het kader van een 
onderzoek wegens mensenhandel.” 
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Verzoeker slaagde er in de loop van die procedure niet in om een verblijfsvergunning (althans geldig op het 
ogenblik van de feiten) voor te leggen.  
 
Op de rechtszitting van 10 december 2008 besliste de eerste kamer van de Commissie, in overleg met de 
raadsman van verzoeker, om de behandeling van de zaak uit te stellen sine die . 
 
Vervolgens voerde de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II), 
(B.S., 15 januari 2010) een aantal wijzigingen door in de wet van 1 augustus 1985, waaronder de opheffing 
van art. 31bis, §1, 2°. De voor de Commissie relevante artikelen van de wijzigingswet, die in werking zijn 
getreden op de 10e dag na de publicatie ervan, ergo op 25 januari 2010, vereisen dus geen 
nationaliteitsvoorwaarde of wettelijke verblijfsvergunning meer van de verzoeker. 
 
Vermits de ontvankelijkheid van een verzoekschrift voor de Commissie dient beoordeeld te worden op grond 
van de wettelijke bepalingen die van kracht zijn op het ogenblik van de indiening van dat verzoekschrift en 
vermits het kwestieuze verzoek neergelegd was vóór 25 januari 2010 zodat de vroegere wetgeving er nog 
op van toepassing was, heeft verzoeker, op voorstel van het secretariaat van de Commissie, op 11 maart 
2010 expliciet afstand gedaan van zijn initieel verzoekschrift en op zelfde datum een nieuw verzoekschrift 
(zijnde het voorliggend) ingediend. 
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HOOFDSTUK 3. MET BETREKKING TOT HET NADEEL VOOR DE SLACHTOFFERS 
---------------------------------------------------- 
 
 
A. Artikel 32, par. 1 van de wet voorziet voor het nadeel waarvoor een hulp kan worden 
aangevraagd uitsluitend : 
--------------------------------------------- 
  
1. de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit (JU 14);  
2. de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;  
3. de tijdelijke of blijvende invaliditeit ;  
4. een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende 

arbeidsongeschiktheid (JU 15);  
5. de esthetische schade;  
6. de procedurekosten (JU 16);  
7. de materiële kosten (JU 17);  
8. de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren (JU 18).  
 
Krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit worden de procedurekosten beperkt tot € 4.000, krachtens 
artikel 3 worden de materiële kosten beperkt tot € 1.250. 
 
Krachtens artikel 32, § 4, 1° gelden deze schadeposten ook voor occasionele redders. 
 
 
B. Betreffende het limitatief karakter van dit artikel. 
----------------------------------------- 
 
Uit de tekst zelf van dit artikel, meer bepaald door het gebruik van het woord 'uitsluitend' volgt dat alleen de 
opgesomde schadeposten in aanmerking komen voor een hulp ten laste van de staat.  
  
B.1 intresten 
 
In de besproken periode werd, net zoals voordien, systematisch gesteld dat intresten niet voor vergoeding in 
aanmerking komen. Zoals in de vorige werkingsverslagen reeds zeer duidelijk gesteld werd, is het beginsel 
dat stelt dat de bijzaak de hoofdzaak volgt hier niet van toepassing. De schuldenaar van de hulp, zijnde de 
Belgische Staat, is immers niet de veroorzaker van het nadeel. 
 
Pas vanaf de beslissing van de commissie wordt de hulp van een gunst omgezet in een recht. 
 
 
B.2 andere uitgesloten schadeposten: JU 19. 
 
 
C. Betreffende het bewijs van de schade. 
--------------------------------- 
 
Hier wordt toepassing gemaakt van het adagium 'actori incumbit probatio' (JU 20) dat, wat de commissie 
betreft, zijn wettelijke grondslag vindt in artikel 34 van de wet.  
 
Uit analyse van de beslissingen van de commissie blijkt dat deze vereiste niet al te restrictief wordt 
toegepast.  
 
De commissie beschikt daarenboven over zeer ruime onderzoeksmogelijkheden, indien zij van oordeel is dat 
de aangevoerde elementen haar niet toelaten een gefundeerd oordeel te vellen. 
 
Deze onderzoeksbevoegdheden zijn onder meer:  
- met machtiging van de procureur-generaal  

- de mededeling van een afschrift van het strafrechtelijk dossier gelasten; 
- de politiediensten verzoeken een onderzoek in te stellen omtrent de solvabiliteit van de dader van 

het misdrijf ; 
- een verzoek richten aan iedere overheid om inlichtingen betreffende de beroeps-, financiële, sociale of 

fiscale toestand van de dader en van het slachtoffer, zonder dat haar het beroepsgeheim van de 
ambtenaren van de openbare besturen kan worden tegengeworpen; 

- de gerechtelijk-geneeskundige dienst opdragen een deskundigenonderzoek uit te voeren (JU 21); 
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- deskundigen aanstellen; 
- getuigen horen. 
 
 
JU 14 morele schade 
 
M90374 (2011) 
Evenmin opgenomen in de limitatieve opsomming is de post ‘bijkomende morele vergoeding’.  
Op grond van artikel 32, §1, 1° van de wet kan de Commissie een hulpbedrag toekennen voor morele 
schade maar dient hierbij rekening te houden met de tijdelijke of blijvende invaliditeit.  
Verzoeker vordert in een afzonderlijke schadepost (ad € 2.245,75) reeds een hulp voor de morele schade 
tijdens de periode van tijdelijke werkongeschiktheid; dewelke hem zonder meer kan worden toegekend. De 
post ‘bijkomende morele vergoeding’ daarentegen moet als een vorm van morele schade gezien worden 
voortspruitend uit de feiten an sich (ontvoeringsplannen die beraamd worden + beschoten worden in de 
eigen handelszaak) en komt derhalve niet in aanmerking voor een financiële hulp volgens de Commissie, 
zonder dat zij hiermee de impact van de feiten op de psyche van verzoeker wil minimaliseren. 
Immers, mocht de Commissie tóch een hulpbedrag toewijzen voor deze post, dan zou dubbel gebruik 
worden gemaakt van artikel 32, §1, 1° (zie ook de beslissing van de correctionele rechter:     “ De bijkomend 
gevorderde morele schade van 7.500 EUR maakt dubbel gebruik uit met de schadepost TWO en dient te 
worden afgewezen “). 
 
M10-1-0048 (2011) 
Verzoekster vraagt aan de Commissie een hulp voor de morele schade die zij stelt te lijden ingevolge de 
diefstal van de “juwelen met een grote emotionele waarde” (geschenken van haar ouders voor haar 18de en 
21ste verjaardag). 
 
Uit de voorbereidende parlementaire werkzaamheden die tot de totstandkoming van de wet van 26 maart 
2003 zouden leiden, blijkt dat het wetsvoorstel 626/002, neergelegd in de Kamer op 7 juni 2002 door de 
Minister van Justitie, onder meer beoogde om de toegang tot de Commissie uit te breiden “ten behoeve van 
de ouders of de personen die in het onderhoud voorzien van een minderjarig slachtoffer, dat als gevolg van 
een op zijn persoon gepleegde gewelddaad ernstige schade lijdt. Deze personen kunnen hierdoor ernstige 
morele schade “bij weerkaatsing” ondervinden en zelfs nood hebben aan medische en psychologische 
begeleiding. In de rechtspraak wordt dit aangeduid met de term “genegenheidsschade. 
[…] 
Voor de concrete invulling van het begrip “genegenheidsschade” kan verwezen worden naar de omschrijving 
in de indicatieve tabel der vergoedingen, die regelmatig gepubliceerd wordt door een aantal verenigingen 
van magistraten. Het betreft de schade die voortvloeit uit het aanzien van ernstig leed van het slachtoffer. 
Het kan gaan, aldus de omschrijving in de indicatieve tabel, om de situatie waarin de ouders verkeren als zij 
dagelijks en langdurig geconfronteerd worden met de langzame psychische, fysieke of mentale aftakeling 
van het minderjarig slachtoffer.” 
 
Kortom, de financiële hulp die de Commissie kan toekennen, is, gelet op het bovenstaande, bedoeld voor 
morele schade voortspruitend uit sequelen en niet uit vermogensdelicten. 
 
 
JU 15 verlies of vermindering aan inkomsten 
- principe 
- gebrek aan bewijs 
- verlies van een kans 
- vervangingsinkomen op het moment van de feiten 
 
principe 
 
M90211 (2010) 
Verzoekster was tewerkgesteld als bankbediende in een filiaal van Dexia Bank, gelegen te Anderlecht. De 
feiten grepen plaats op 6 maart 2006 toen verzoekster haar werk beëindigd had. Nadat zij in haar wagen 
was gestapt, werd zij gegijzeld door 2 gewapende mannen. In diezelfde tijdspanne werd haar collega, die 
eveneens het werk verlaten had, verhinderd om met zijn voertuig te vertrekken en werd hij gedwongen om 
het bankfiliaal te openen teneinde toegang te verlenen tot de kluizen. 
 
 Eén van de gewapende mannen - en daarna ook de andere dader - bestuurde het voertuig van verzoekster 
terwijl zij gedurende meer dan 1 uur op de achterbank diende te liggen onder bedreiging van een wapen. 
Daarna werd verzoekster in een straat gedropt en achtergelaten. De daders staken haar voertuig met inhoud 
in brand. Zij vluchtten met een andere gestolen auto. 
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… 
De rechtsbijstandsverzekering Providis, ‘Rechtsbijstand Auto’, heeft in het kader van de clausule “insolventie 
van de aansprakelijke derde” een bedrag uitgekeerd van € 3.000 voor de materiële schade aan het voertuig. 
Verzoekster heeft op 25 september 2007 een overeenkomst afgesloten met de 
arbeidsongevallenverzekeraar Fortis. 
… 
Verzoekster verklaart ter zitting dat zij alles gedaan heeft om aan het werk te kunnen blijven. Na haar ontslag 
bij Dexia heeft zij geprobeerd gedurende 6 maanden bij Fortis te gaan werken. Ten gevolge van de stress 
opgelopen naar aanleiding van de feiten kon zij daar evenmin blijven werken. Thans is zij tewerkgesteld bij 
de vakbond waar zij niet meer aan een loket dient te werken. 
… 
Het betreft hier een arbeidsongeval. Uit de overeenkomst afgesloten tussen verzoekster en de 
arbeidsongevallenverzekeraar blijkt dat de verzoekster geen loonverlies kan of mag lijden ten gevolge van 
een arbeidsongeval. Verzoekster werd hieromtrent uitgebreid gehoord. Zij verklaart dat, behoudens de 
hierna vermelde uitkering voor de schade aan de wagen, de verzekeringsmaatschappij voor het overige 
geen enkele tussenkomst verleende. 
 
De Commissie komt voor de gevraagde materiële schade niet tussen. Deze schade is immers verschillend 
van de materiële kosten zoals omschreven in artikel 32 § 1, 7de. Gestolen of beschadigde voorwerpen 
worden door de Commissie niet vergoed. 
 
Bij arbeidsongevallen houdt de Commissie slechts rekening met de morele schade en de eventuele 
esthetische schade. 
 
De Commissie stelt vast dat het loonverlies werd gecompenseerd door vervangingsinkomsten. Hiervoor kan 
geen hulp worden toegekend. 
 
De Commissie is van oordeel dat de BAO van 4 % in principe niet resulteert in het verlies van tewerkstelling. 
Dit percentage werd vastgesteld door een deskundige aangesteld in opdracht van de werkgever van 
verzoekster. Zij heeft het toegekend percentage niet aangevochten voor de Arbeidsrechtbank. 
 
Het gevorderd bedrag voor morele schade komt billijk voor. Rekening houdend met alle bovenvermelde 
opmerkingen komt de Commissie tot de volgende berekening: 
- TI moreel € 9.711,00 
- BI moreel € 3.200,00 
 
 
gebrek aan bewijs 
 
M80241 (2010) 
- de ce que la commission ne prend en considération les frais prévus que s’ils font l’objet d’une pièce 

justificative. Une copie de la décision judiciaire prononcée contradictoirement dans laquelle les 
différents postes du dommage ont fait l’objet d’une décision, peut éventuellement suffire; 

 
M90946 (2011) 
Ter staving van de post ‘verlies of vermindering aan inkomsten’  legt verzoeker de aanslagbiljetten 
personenbelastingen van de inkomstenjaren 2007, 2008 en 2009 neer. Daaruit blijken zijn inkomsten als 
zelfstandige als volgt:   
- 2007: € 31.953,23 
- 2008: € 42.700,97 
- 2009: € 15.880,61 
De Commissie stelt vast dat de cijfers van 2008 niet wijzen op een inkomstenverlies in vergelijking met de 
beroepsinkomsten van 2007. Bovendien moet het rekenkundig verschil tussen de inkomsten van 2008 en 
2009 genuanceerd worden omdat verzoeker op 1 augustus 2008 met pensioen is gegaan. Het jaar 2009 kan 
dus evenmin als referentiejaar tellen; hij was toen reeds met pensioen waarvoor hij € 14.750,79 ontving. De 
verstrekte gegevens laten dan ook niet toe om op ondubbelzinnige wijze het inkomstenverlies vast te stellen.  
 
Het valt echter niet te loochenen dat de feiten van die aard waren dat zekere sequelen geresulteerd hebben 
in een weerslag op de arbeidsprestaties met verminderde inkomsten tot gevolg. Voor het geleden 
inkomstenverlies meent de Commissie een hulp te kunnen toekennen die zij ex aequo et bono begroot op ... 
 
M10-7-1062 (2011) 
Voor de post ‘inkomstenverlies zelfstandig bijberoep’ kende de rechtbank € 1 provisioneel toe (op een 
vordering van € 10.700) “bij gebrek aan objectieve stukken”.  
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Zie vonnis van 18 mei 2010: “ De burgerlijke partij vordert een bedrag van 10 700,00 euro en legt ter staving 
een stuk van zijn boekhouder voor, alsook enkele boekhoudkundige bescheiden. Dit stuk betreft een 
winstberekening voor de jaren 2006, 2007 en 2008. De rechtbank stelt vast dat dit een eenzijdig stuk betreft 
dat op 28 oktober 2009 werd opgesteld door een boekhouder ten behoeve van de burgerlijke partij, dat 
geenszins het voorgehouden inkomstenverlies van 10.700 euro staaft (volgens dit stuk bedroeg in 2006 de 
winst 1 700,61 euro, in 2007 het verlies 2 730,99 euro en in 2008 het verlies 791,45 euro) .  
De burgerlijke partij is fulltime werkzaam als arbeider bij een sanitair bedrijf en oefent het beroep van 
zelfstandig boomkweker uit in bijberoep (verslag gerechtsdeskundige, blz. 7, stuk 7/burgerlijke partij en kaft 
2, stuk 42). Hoewel de duur van de volledige arbeidsongeschiktheid eerder kort was (periode van 25 maart 
2007 tot 24 juni 2007) en er een afzonderlijke vergoeding voor de meerinspanningen in de eveneens korte 
periode van degressieve arbeidsongeschiktheid wordt toegekend, is de rechtbank van oordeel dat kan 
worden aangenomen dat de burgerlijke partij schade hoofdens inkomstenverlies in zijn zelfstandig bijberoep 
heeft geleden, die bij gebrek aan objectieve stukken (aanslagbiljetten of andere objectieve stukken) op 
heden enkel kan worden begroot op een provisionele vergoeding van € 1,00.” 
 
Net als de correctionele rechter komt de Commissie tot de vaststelling dat verzoeker er niet in slaagt om op 
eenduidige wijze het voorgehouden inkomstenverlies aan te tonen. De Commissie ziet dan ook geen reden 
om af te wijken van de rechterlijke beslissing inzake deze schadepost. 
 
 
verlies van een kans 
 
M60565 (2011) 
Wat de door verzoekster gevraagde hulp van € 844,51 voor het inkomstenverlies in de periode van 5 
september 2005 tot en met 14 november 2005 betreft, stelt de Commissie vast dat dit bedrag wordt 
verkregen door het verschil te nemen tussen het loon dat verzoekster in die periode normaliter zou verdiend 
hebben (€ 1.635,44) en de door verzoekster in die periode genoten ziekte-uitkering (€ 790,93). De 
Commissie wenst hierbij aan te stippen dat verzoekster op de dag van de feiten (5 september 2005) officieel 
nog werkzoekend was (ze zou pas op 6 september 2005 aan de slag gaan).  
 
Aangezien een belofte op tewerkstelling niet kan gelijkgesteld worden met een echt arbeidscontract, is de 
Commissie van oordeel dat het bedrag van € 844,51 niet voor vergoeding in aanmerking komt. 
 
M80799 (2010) 
- qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la perte de chance invoquée de participer à des examens de 

nomination, le requérant n’ayant apporté aucun élément tendant à prouver que son parcours 
professionnel se déroulait favorablement en ce sens, ni que ses antécédents étaient prometteurs, ni 
produit aucun élément tendant à établir la réalité d’une perspective de cet ordre ; 

- que la perte de primes et de capital maladie ne sont pas repris dans la liste limitative de l’article 32 de la 
loi du 1er août 1985 et, conformément à la jurisprudence de la Commission, ne sont pas à prendre en 
considération pour l’évaluation du montant de l’aide, 

- que si le requérant a pris sa pension plus tôt, la perte de revenus est partiellement compensée par la 
suppression de l’obligation de prester qui lui est manifestement préjudiciable sur un plan personnel, 

 
M81105 (2010) 
Voor het door verzoeker gevraagde bedrag voor het ‘verlies aan een vakantiejob’ meent de Commissie 
evenmin een hulp te moeten toekennen. De Commissie is van oordeel dat gemiste premies en toelagen voor 
prestaties die niet werkelijk werden verricht, niet voor de toekenning van een hulp in aanmerking komen. 
Verzoeker had zich inderdaad als 16 jarige kunnen aangeboden hebben voor een vakantiejob. Het is 
evenwel niet zeker dat hem dergelijk baantje ook effectief zou zijn toegewezen, bijvoorbeeld omwille van een 
overaanbod van kandidaten,… Eventueel zou de Commissie het verzoek tot een financiële hulp voor verlies 
aan vakantiewerk kunnen aanvaard hebben indien er reeds een contract ondertekend was, hetzij een 
schriftelijke toezegging van een werkgever om verzoeker als jobstudent te aanvaarden (hetgeen niet het 
geval is). 
 
M90701 (2010) 
Eenzelfde opmerking geldt terzake de gevorderde schadepost ‘verlies van een kans’. Nu het niet vaststaat 
dat verzoeker met vrucht geslaagd én aangeworven zou zijn - ingeval hij hád kunnen deelnemen aan de 
diverse ingangsexamens en toelatingsproeven - komt de gevorderde hulp “wegens verlies van een kans en 
wegens vertraging in zijn professionele loopbaan” in feite neer op een hypothetisch inkomensverlies 
waarvoor de Commissie volgens een vaste rechtspraak geen hulp voor toekent. 
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vervangingsinkomen op het moment van de feiten 
 
M70907 (2010) 
- de ce que suite aux faits, le requérant n’a pas subi de perte de revenus étant au chômage au moment 

de leur survenance ; 
 
 
JU 16 procedurekosten  
- rechtsplegingsvergoeding: beslissingen van de 1ste, 3de en 5de kamer 
- rechtsplegingsvergoeding: beslissingen van de 2de, 4de en 6de kamer 
 
M10-5-1142 (2011) 
Met betrekking tot de ‘vergoeding van het ereloon en de kosten van de voogd ad hoc’ moet worden 
aangestipt dat uit de gevestigde rechtspraak van de Commissie blijkt dat een onderscheid wordt gemaakt 
tussen, enerzijds, de ‘eigenlijke’ procedurekosten, zoals deze van stelling van burgerlijke partij, kosten van 
expertises en uitvoering (voor zover deze niet gedragen worden door een rechtsbijstandsverzekering), en, 
anderzijds, de erelonen en kosten van de raadslieden. Enkel de ‘eigenlijke’ procedurekosten worden door de 
Commissie in aanmerking genomen. 
 
Van belang is de bedoeling van de wetgever in dit verband. De verantwoording bij het amendement nr. 1 van 
de regering bij de wet van 26 maart 2003 houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor 
financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen (B.S., 22 mei 2003) 
blijkt aan te sluiten bij de interpretatie die de Commissie geeft aan procedurekosten (“De procedurekosten 
omvatten de kosten van burgerlijke partijstelling, griffierechten, kosten van tenuitvoerlegging en 
expertisekosten”).  
 
In haar schriftelijke reactie d.d. 29 november 2010 stelt de advocaat van verzoekster dat het in de 
voorliggende zaak een absolute noodzaak was om een voogd ad hoc aan te stellen, nu de minderjarige 
precies door haar ouders in de steek werd gelaten en er een absolute tegenstrijdigheid in belangen was. 
Enkel door de aanstelling van een voogd ad hoc konden de rechten van de minderjarige – als burgerlijke 
partij – gevrijwaard worden. 
 
De Commissie kan de argumentatie van de advocaat bijtreden waar deze stelt dat wanneer dergelijke kosten 
niet betaald worden, de procedure niet kan gevoerd worden. Immers, minderjarigen zijn wettelijk onbekwaam 
om hun belangen in persoon waar te nemen. Indien er zich een belangentegenstelling voordoet tussen de 
wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige, is er de wettelijke noodzaak om een voogd ad hoc aan te 
stellen. Bij gebreke hieraan zou een minderjarig slachtoffer zich in de materiële en juridische onmogelijkheid 
bevinden zijn rechten te vrijwaren en op rechtsgeldige wijze zijn schade te verhalen.  
 
De situatie van een minderjarig en een meerderjarig slachtoffer verschilt inderdaad op dit vlak. Een 
meerderjarig slachtoffer beschikt over de wettelijke bekwaamheid om zich in eigen persoon burgerlijke partij 
te stellen en zijn rechten te vrijwaren. Hij/zij is immers niet wettelijk genoodzaakt om beroep te doen op een 
advocaat. 
 
De Commissie is dan ook de mening toegedaan dat de kosten van de tussenkomst van de voogd ad hoc 
voortvloeien uit de wettelijke bepalingen zelf omdat ze noodzakelijk zijn voor de stelling als burgerlijke partij. 
Ze kunnen daarom gerekend worden tot de ‘eigenlijke procedurekosten’. 
 
Aldus meent de Commissie dat de gevraagde hulp voor kosten en erelonen voogd ad hoc t.b.v. € 650 kan 
worden toegekend. Over dit bedrag kan de voogd ad hoc vrij beschikken. 
 
 
rechtsplegingsvergoeding: beslissingen van de 1ste, 3de en 5de kamer 
 
M10-5-0053 (2010) 
Een onderdeel van het verzoek heeft betrekking op de door de rechtbank toegekende 
rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van € 1.100,00.  
 
Op grond van artikel 32 van de Wet van 1 augustus 1985 steunt de Commissie voor de toekenning van een 
financiële hulp ondermeer op de procedurekosten. 
 
Volgens de vroegere vaste rechtspraak van de Commissie vielen de erelonen en kostenstaten van de 
advocaten niet onder het begrip ‘procedurekosten’. Daarbij werd geargumenteerd dat de erelonen geen 
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‘eigenlijke procedurekosten’ zijn en werd gesteld dat de procedurekosten de kosten van de burgerlijke 
partijstelling, griffierechten, kosten van tenuitvoerlegging en expertisekosten omvatten. 
 
De wet van 21 april 2007 heeft een wijziging doorgevoerd van de artikelen 1017 tot 1024 Ger. W. die de 
uitgaven en kosten regelen die ten laste zijn van de in het ongelijk gestelde partij. Het begrip 
‘rechtsplegingsvergoeding’ werd geïntegreerd in Titel IV ‘Uitgaven en kosten’.  
 
Artikel 1018 Ger. W. geeft een opsomming van de kosten. Volgens artikel 1018 Ger. W. omvatten de kosten 
o.m. de zegel-, griffie- en registratierechten, de kosten van de gerechtsdeurwaarders, de kosten van de 
uitgifte van  het vonnis, de erelonen van experten en de rechtsplegingsvergoeding. Artikel 1024 Ger. W. 
bevat vervolgens een regeling omtrent de kosten van tenuitvoerlegging.  
 
Wanneer de rechter thans, in toepassing van de wet van 21 april 2007, uitspraak doet over de kosten van 
het geding zal hij daarbij o.m. ook uitspraak doen over de rechtsplegingsvergoeding.  
 
Binnen deze context van het gewijzigde wettelijk kader, waarbij de problematiek van de verhaalbaarheid van 
de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat niet langer in het kader van het 
aansprakelijkheidsrecht wordt opgelost (maar wel) binnen het gerechtelijk recht), komt het de Commissie 
voor dat de rechtsplegingvergoeding, net als de andere in artikel 1018 Ger. W. opgesomde kosten, als 
‘procedurekosten’ in aanmerking moet worden genomen. Het is daarbij uiteraard van belang de begrippen 
‘rechtsplegingsvergoeding’ en ‘erelonen en kosten van advocaten’ van mekaar te onderscheiden. De 
rechtsplegingsvergoeding beoogt enkel een forfaitaire tegemoetkoming in de procedurekosten te verlenen 
aan de partij die de procedure wint. Het gaat dus niet om een reële, in concreto vergoeding, die een 
volledige dekking van de kosten en erelonen biedt.     
 
Het feit dat de Commissie bij de begroting van de financiële hulp de rechtsplegingsvergoeding in aanmerking 
neemt als onderdeel van de procedurekosten doet echter geen afbreuk aan de algemene basisprincipes die 
gelden voor een financiële tegemoetkoming door de Commissie, namelijk het subsidiariteits- en het 
billijkheidsbeginsel.  
 
Met betrekking tot de procedurekosten, en dus ook de rechtsplegingsvergoeding, betekent het 
subsidiariteitsbeginsel in het bijzonder dat er steeds rekening wordt gehouden met de eventuele 
tussenkomst door een rechtsbijstandsverzekeraar of enig andere vergoedingsinstantie. Daarnaast wordt ook 
nagegaan of de verzoeker, geheel of gedeeltelijk, heeft kunnen genieten van de juridische 
tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand in de procedure ten gronde.  
 
Bovendien verzekert de Commissie geen volledige schadeloosstelling. Zij is niet gebonden door het bedrag 
van de rechtsplegingsvergoeding dat door de rechtbank werd toegekend. De Commissie oordeelt in 
billijkheid en kan het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding moduleren, rekening houdend met de door 
het K.B. van 26 oktober 2007 voorziene basis-, minimum- en maximumbedragen en met de in artikel 1022, 
derde lid Ger. W. bepaalde criteria om af te wijken van het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding.  
 
Volledigheidshalve moet daarbij worden opgemerkt dat de tegemoetkoming in de procedurekosten niet 
hoger kan zijn dan € 4.000,00 (artikel 2 K.B. van 18 december 1986). 
 
In voorliggend geval stelt de Commissie vast dat verzoeker op het ogenblik van de feiten niet over een 
verzekeringspolis rechtsbijstand beschikte en op gerechtelijk vlak in de procedure ten gronde evenmin heeft 
kunnen genieten van de juridische tweedelijnsbijstand en/of rechtsbijstand. Het komt gepast en billijk voor 
om het door de rechtbank toegewezen bedrag van de rechtsplegingsvergoeding, namelijk € 1.100,00 toe te 
kennen. 
 
M10-7-0673 (2010) 
Terzake de gevorderde ‘rechtsplegingsvergoeding’ merkt de Commissie het volgende op. Uit de 
dossierstukken blijkt dat de raadsman van verzoekster optrad in de gerechtelijke procedure in opdracht van 
verzekeringsmaatschappij n.v. AVERO. Welnu, indien een advocaat tussenkomt voor een slachtoffer, voor 
wie hij zich burgerlijke partij stelde voor de correctionele rechtbank, in opdracht en op kosten van een 
verzekeringsmaatschappij, dan komt de rechtsplegingsvergoeding,indien deze betaald zou worden, toe aan 
de maatschappij (die ook de ereloonstaat van de advocaat ten laste neemt). 
Kortom, het bedrag dat voor de rechtsplegingsvergoeding betaald wordt, komt nooit het slachtoffer ten 
goede. In die omstandigheden een hulp toekennen voor de rechtsplegingsvergoeding zou indruisen tegen 
de filosofie van de wet van 1 augustus 1985.  
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M10-5-1054 (2011) 
Terzake de gevraagde hulp voor de ‘rechtsplegingsvergoeding’ dient te worden aangestipt dat verzoekster 
geniet van kosteloze tweedelijnsbijstand. Welnu, indien de rechtsplegingsvergoeding niet kan geïnd worden, 
dan wordt de advocaat vergoed via het puntensysteem in toepassing van artikel 508/19, §2 Ger. W. 
Zou de Commissie dan toch nog een hulp voor de rechtsplegingsvergoeding toekennen, dan zou de 
schatkist haar tussenkomst in het ereloon van de advocaat, berekend via het puntensysteem, kunnen 
terugvorderen.  
Om deze redenen komt de gevraagde rechtsplegingsvergoeding in de huidige omstandigheden evenmin in 
aanmerking voor een hulp. 
 
 
rechtsplegingsvergoeding: beslissingen van de 2de, 4de en 6de kamer 
 
M10-2-0879 (2011) 
− que le conseil de la requérante postule d'allouer l’indemnité de procédure ; 
− que l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie 

ayant obtenu gain de cause : «le Roi établit ... les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de 
procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. » A la demande d'une 
des parties et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité, soit l'augmenter sans 
pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Si la partie succombante bénéficie 
de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas 
de situation manifestement déraisonnable » ; 

− que l’article 32 de la loi du 1er août 1985 § 1er dispose que « pour l'octroi d'une aide aux personnes visées 
à l'article 31, 1°, la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi :  1° le 
dommage moral, tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente;  2° les frais médicaux et 
d'hospitalisation, en ce compris les frais de prothèses;  3° l'invalidité temporaire ou permanente;  4° une 
perte ou une diminution de revenus résultant de l'incapacité de travail temporaire ou permanente;  5° le 
dommage esthétique;  6° les frais de procédure;  7° les frais matériels;  8° le dommage résultant de la perte 
d'une ou de plusieurs années de scolarité. » ; 

− qu’il ressort que l’article 32 prévoit de manière exhaustive les types de dommages pour lequel une aide peut 
être demandée ; 

− qu’il résulte du texte même de cet article et notamment de l’utilisation du mot « exclusivement » que seuls 
les dommages énumérés dans ce paragraphe peuvent être pris en considération pour l’octroi d’une aide 
financière ; 

− qu’il est stipulé « à la demande d’un membre, (…) que l’énumération des dommages pour lesquels la 
victime peut demander une aide a un caractère limitatif. » (Doc. Parl. Sén., 1984-1985, 873, 2/1°, p31) ; 

− qu’il devrait donc être repris explicitement dans l’énumération des dommages qui peuvent être pris en 
considération pour l’octroi d’une aide financière pour être pris en compte par la Commission ; 

− que l’indemnité de procédure constitue, eu égard à son introduction légale dans le dispositif législatif belge, 
d’un type sui generis de dommage lié aux honoraires d’avocat ; 

− que, surabondamment, il résulte de la jurisprudence de la Commission que les dommages qui ne sont pas 
pris en compte par la Commission peuvent être classé en trois catégories : les intérêts, les frais juridiques et 
le dommage matériel au sens large et que les frais juridiques sont composés des frais de justice et des 
honoraires d’avocat ; 

− que les indemnités de procédure ne sont donc pas pris en compte par la commission dans la mesure où la 
loi du 1eraoût 1985 ne les retient pas dans la liste exhaustive des frais pour lesquels une aide peut être 
octroyée ; 

 
 
JU 17 materiële kosten 
 
M90114 (2010) 
De gevraagde materiële schade is verschillend van de ‘materiële kosten’ zoals omschreven in voormeld artikel. 
De Commissie kent immers een hulp toe op voorwaarde dat er geweld gepleegd werd op een persoon. Dit 
houdt in dat geweld tegen goederen (zoals diefstal en vandalisme) wordt uitgesloten. Verzoeker vraagt in zijn 
verzoekschrift een vergoeding voor de schade die aan zijn wagen werd toegebracht. Bovendien vraagt hij 
vergoeding voor derving van de wagen, voor wachttijd wegens de inbeslagname, voor de aankoop van een 
nieuwe GSM, voor de gestolen portefeuille en voor de inhoud. 
 
Volgens de rechtspraak van de Commissie dienen de materiële kosten in rechtstreeks verband te staan met de 
‘ernstige lichamelijke of psychische schade’ als bedoeld in artikel 31, 1ste. Beschadigde en gestolen goederen 
worden in principe niet in aanmerking genomen. 
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JU 18 verlies van één of meer schooljaren 
 
M10-4-0716 (2011) 
- de ce qu’aucun élément du dossier ne met en évidence un lien entre les faits et d’éventuels échecs 

scolaires ; 
- de ce qu’aucun justificatif de faits n’a été communiqué; 
 
 
JU 19 uitgesloten schadeposten 
 
advocatenkosten (zie ook procedurekosten JU 16) 
avantages sociaux (primes, cheques repas) 
beroepsactiviteit/huishouden 
dommage ménager 
efforts accrus 
frais de déplacement 
frais de résidence en seniorerie 
frais et honoraires de tuteur ad hoc 
frais liés à une aide ménagère 
frais de sécurisation du domicile 
hulp van derden 
kosten voor familiale hulp 
meerinspanningen  
perte des avantage sociaux (primes, chèques repas, prime d’assiduité, congés payés) 
perte de capital maladie 
perte des primes pour horaire de nuit, week-end, jours fériés 
préjudice d’affection 
préjudice d’agrément 
préjudice ménager 
préjudice sexuel 
pretium voluptatis 
schade bij repercussie (gevolgschade voor nabestaanden wegens pijnen geleden door anderen)  
schade ex haerede 
verlies economische waarde huisvrouw/huisman 
voorbehoud voor fiscale lasten 
 
 
JU 20 bewijs van de schade 
- inzet van de verzoeker noodzakelijk om zijn schade te verhalen 
 
M80537 (2010) 
- que la commission ne prend en considération les frais prévus que s’ils font l’objet d’une pièce 

justificative. Une copie de la décision judiciaire prononcée contradictoirement dans laquelle les 
différents postes du dommage ont fait l’objet d’une décision, peut éventuellement suffire; 

- que l’arrêt rendu le 9 novembre 2007 et statuant sur la demande de la partie civile, retient la somme 
définitive de 264,21 € à titre de frais et de débours pharmaceutiques ;  

 
M10-1-0048 (2011) 
Terzake de post ‘opvangkosten’ (ook door verzoekster als ‘medisch begeleiden’ omschreven) van haar 
getraumatiseerde zoon en waarbij verondersteld wordt dat hiermee de schadepost zoals vervat in artikel 32, §3, 
2° van de wet van 1 augustus 1985 bedoeld wordt, stelt de Commissie vast dat deze schadepost niet gevorderd 
werd voor de correctionele rechter. De Commissie ziet geen reden om af te wijken van het civiel luik van dit 
vonnis nu van deze post geen stavingstukken voorliggen en wijst de aanvraag af. 
 
Echter, voor zover verzoekster met de laatste schadepost eerder wilde alluderen op de morele schade 
(gebaseerd op art. 32, §3, 1°), hetzij de psychisch belastende ervaring om geconfronteerd te worden met het 
leed dat haar zoon onderging terwijl zij hem opving, constateert de Commissie dat ter afhandeling van de 
burgerlijke belangen de morele schadevergoeding aanzienlijk lager begroot werd, namelijk op € 250. 
Verzoekster tekende tegen het vonnis geen hoger beroep aan. De Commissie ziet dan ook geen reden om het 
bedrag, haar toegekend bij vonnis, niet als leidraad te beschouwen bij de begroting van de hulp. 
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inzet van de verzoeker noodzakelijk om zijn schade te verhalen 
 
M2489 (2011) 
Zowel de raadsman van verzoekster  als  verzoekster zelf lieten na om de gevraagde stukken/inlichtingen bij het 
dossier te voegen, spijts de herinneringsbrieven uitgaande van het secretariaat van de Commissie op 29 oktober 
2002, 27 januari 2003, 7 mei 2003, 18 februari 2005, 14 september 2005, 27 maart 2006, 22 september 2006, 8 
april 2008, 24 februari 2009 en 26 maart 2010. 
 
Op de zittingen van 24 augustus 2005, 25 maart 2009 en 27 oktober 2010 werd, op vraag van de raadsman van 
verzoekster, de behandeling van de zaak telkenmale uitgesteld teneinde hem toe te laten het dossier te 
vervolledigen. De raadsman van verzoekster merkte nadien op dat zijn cliënte niet antwoordde en hij bijgevolg 
niet in staat was om meer inlichtingen te bezorgen. 
 
Verzoekster reageerde niet op diverse aangetekende brieven, nam deze niet in ontvangst of haalde ze niet af op 
het postkantoor. Verzoekster is naar behoren opgeroepen op de rechtszitting van 24 november 2010 waarbij 
haar meegedeeld werd dat haar aanwezigheid noodzakelijk was; zij is niet verschenen noch iemand voor haar. 
 
De Commissie kan het verzoek niet beoordelen op de ontvankelijkheid noch op de gegrondheid zonder in 
het bezit te zijn van voormelde gegevens. Voor de volledigheid zij er op gewezen dat de Commissie, op grond 
van artikel 34bis van de wet van 1 augustus 1985, kan overwegen om bepaalde informatie op te vragen via de 
gerechtelijke overheden (attest kracht van gewijsde,…) of  de Gerechtelijk Geneeskundige dienst kan aanstellen 
doch hiertoe was nooit enige aanleiding vermits verzoekster zelf zich niet de minste moeite getroostte om aan 
bepaalde vragen te voldoen noch de reden ter kennis bracht waarom zij hieraan verzaakte. Zo is het 
organiseren van een medisch onderzoek zinloos wanneer wordt vastgesteld dat betrokkene zelfs niet de voor 
haar bestemde briefwisseling in ontvangst neemt. Hoe zou zij dan kunnen kennisnemen van plaats en datum 
waarop een medisch onderzoek doorgaat? De hulp die de Commissie toekent houdt geen subjectief recht in 
vermits de overheid geen schuld treft. Ze is gebaseerd op het principe van “collectieve solidariteit tussen de 
leden van eenzelfde natie.” Immers, de hulp van de Commissie betreft een buitengewone schadeloosstelling 
“hetgeen betekent dat de toekenning ervan nooit als een recht kan worden opgevorderd” (Parl. St., Senaat, 
1984-1985, nr. 873/1°, p. 17 en 873/2/1°, p. 19). 
 
Als algemene regel wordt dan ook verondersteld dat het slachtoffer van een zekere belangstelling blijk moet 
geven om een hulp te bekomen. Gelet op het gebrek aan reactie van verzoekster kan in redelijkheid 
aangenomen worden dat zij intussen langs andere weg is vergoed of gewoon geen interesse meer heeft. De 
vraag van verzoekster dient derhalve zonder voorwerp te worden beschouwd.  
 
 
JU 21 deskundigenonderzoek 
 
M80860 (2010) 
Par décision du 30 juillet 2009, la Commission a sollicité la réalisation d’une expertise complémentaire par 
l’Office médico-légal et a sollicité des précisions quant au suivi exercé par le SPJ sur la victime.  
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HOOFDSTUK 4. MET BETREKKING TOT HET NADEEL VOOR DE NABESTAANDEN 
VAN EEN OVERLEDEN SLACHTOFFER 

---------------------------------------------------- 
 
 
De hulp waarin artikel 32, § 2, voorziet (JU 22), dekt : 
 
1. de morele schade (JU 23);  
2. de medische kosten en de ziekenhuiskosten (JU 24);  
3. het verlies aan levensonderhoud (JU 25) voor personen die op het ogenblik van de gewelddaad ten laste 

waren van het slachtoffer;  
4. de begrafeniskosten (JU 26);  
5. de procedurekosten;  
6. de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren.  
 
Krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit worden de procedurekosten beperkt tot € 4.000. 
 
Krachtens artikel 32, § 4, 2° gelden deze schadeposten ook voor occasionele redders. 
 
 
JU 22 uitgesloten schadeposten nabestaanden 
 
M10-6-0159 (2011) 
Par requête introduite au Secrétariat de la Commission en date du 9/2/2010, le conseil de la requérante 
expose que la fille de sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence des suites duquel elle est 
décédée et postule l’octroi d’une aide principale de 42.740 € qui se décompose comme suit : 
− participation aux frais funéraires       75 € 
− frais de déplacement au funérailles       15 € 
− vêtements de deuil                  150 € 
− dommage moral lié à la perte de la fille 25.000 € 
− dommage lié à la charge morale des petits-enfants     5.000 € 
− dommage matériel lié à la prise en charge des petits enfants  12.500 € 
… 
Tenant compte d’une part : 
− du dommage moral  qu’a subi  la requérante suite au décès de sa fille; 
 
et d’autre part : 
− de ce que la requérante ne cohabitait pas avec la victime au moment des faits mais a habité le même 

immeuble qu’elle pendant quatre ans; 
− de ce que les frais matériels ainsi que le dommage moral et le dommage matériel liés à la prise en charge 

des petits-enfants ne figurent pas dans l’énumération limitative des postes du dommage qui peuvent être 
postulés par les proches d’une victime décédée (voir article 32 §2 de la loi du 1/8/1985) et qu’ils ne 
peuvent donc pas être pris en compte par la Commission ; 

 
la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante une aide principale, fixée ex æquo et bono, à la 
somme de 7.000  €  
 
 
JU 23 moreel nadeel 
 
M70388 (2010) 
− que le conseil de la requérante, dans sa note d’indemnisation datée du 30 avril 2010, fait valoir qu’en 

stipulant que la requérante ne cohabitait pas avec la victime au moment des faits, la Commission 
retiendrait cet élément une deuxième fois, de façon surabondante, puisque la cour d’assises l’a déjà retenu 
dans son arrêt ; 

− que le Commission ne doit donc pas tenir compte de cét élément dans son appréciation du dommage ; 
 
d’autre part 
− que la requérante ne cohabitait pas avec la victime au moment des faits; 
− qu’il ressort en effet des pièces du dossier et du contenu de l’exposé fait par la partie requérante lors de 

l’audience du 23 juin 2010 que M ne cohabitait pas avec la victime au moment des faits ; 
− que le dispositif mis en place par la loi du 1er août 1985 quant à l’aide financière prévoit que la 

Commission statue ab initio au moment du délibéré ; 
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− que, dès lors, qu’elle constate dûment que la requérante ne cohabite pas avec la victime au moment des 
faits, elle ne donne pas une double portée à ce constat par rapport à une juridiction de l’ordre judiciaire ; 

− que si la perte d’un proche dans des conditions tragiques cause indéniablement un dommage, il y a lieu de 
considérer, dans l’appréciation du fondement d’une demande d’aide financière, dans le cas présent, 
l’absence de contacts réguliers avec la victime, que cette dernière avait abandonné le foyer et délaissé la 
requérante quand celle-ci avait deux ans ; 

− qu’en outre, l’implication de G, qui emmenait ses filles au gré de ses sorties et de ses fugues, ne se 
traduisait pas, dans l’éducation de sa fille, par des comportements recommandables; 

− que l’aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d’un 
souci d’équité ; 

− qu’il ne s’agit donc pas d’une indemnisation selon le droit commun ; 
 
M10-5-0461 (2010) 
Verzoeker vraagt om de toekenning van een financiële hulp van € 7.500, overeenstemmend met de morele 
schadevergoeding die hem bij arrest d.d. 25 juni 2009 werd toegekend. 
… 
De Commissie merkt op dat zij voor bepaalde schadeposten andere tarieven hanteert dan die waarvan de 
burgerlijke rechter zich bedient. Hierdoor kan de door de Commissie toegekende hulp in meerdere of mindere 
mate afwijken van de door de rechtbank toegekende schadevergoeding. Zo baseert de Commissie zich bij het 
toekennen van een hulpbedrag voor de schadepost ‘morele schade’ op haar gebruikelijke rechtspraak in 
gelijkaardige dossiers (niet inwonende meerderjarige zus). 
… 
De hulp kan in billijkheid begroot worden op ... 
 
 
JU 24 medische kosten  
 
M70434 (2010) 
- que le requérant fait valoir de nombreux frais médicaux dont le lien avec les conséquences des faits n’est 

établi par aucun document médical ; 
- que selon l’article 2277 bis du code civil (Inséré par la Loi 06 août 1993, art. 64), l'action des prestataires de 

soins pour les prestations, biens et services médicaux qu'ils ont fournis, y compris l'action pour frais 
supplémentaires, se prescrit vis-à-vis du patient par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel 
ils ont été fournis. Il en va de même en ce qui concerne les prestations, services et biens médicaux et les 
frais supplémentaires qui ont été fournis ou facturés par l'établissement de soins ou par des tiers ; 

- qu’il appartient, dès lors, au requérant de prouver que certains frais ont été acquittés auprès des 
établissements hospitaliers concernés ; 

 
M11-4-0075 (2011) 
− de ce que le requérant, pensionné, doit assumer l’ensemble des frais liés à la très longue hospitalisation 

qui a précédé le décès de sa fille ; 
 
 
JU 25 verlies van levensonderhoud 
- verlies van levensonderhoud 
- geen financiële afhankelijkheid 
 
verlies van levensonderhoud 
 
M60986 (2010) 
− de ce qu’il y a lieu de tenir compte de la chance invoquée dans le chef de la requérante d’effectuer des 

études supérieures ou universitaires,  
− de ce que, cependant, il n’y a aucun élément du dossier, tendant à établir que le parcours scolaire actuel, 

ni que des antécédents prometteurs, accréditeraient objectivement une perspective en ce sens,  
− de ce qu’il est toujours possible d’introduire par la suite une demande de complément d’aide quant aux 

réserves émises à ce titre ; 
 
 
ontbreken van enige financiële afhankelijkheid 
 
M10-5-1222 (2011) 
Wat de gevraagde hulp voor ‘derving inkomen’ en ‘derving pensioen’ van de heer D betreft, dient te worden 
gewezen op artikel 32, § 2, 3°, van de wet. Luidens deze bepaling kan een hulp worden toegekend voor “het 
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verlies aan levensonderhoud voor personen die op het ogenblik van de gewelddaad ten laste waren van het 
slachtoffer.”). De notie “ten laste” wordt door de Commissie geïnterpreteerd in de zin van financiële 
afhankelijkheid van het overleden slachtoffer. 
 
In zijn schriftelijke reactie d.d. 18 juli 2011, alsook in zijn mondelinge toelichting verstrekt ter zitting van de 
Commissie d.d. 28 september 2011, stelde de raadsman van verzoekster dat zijn cliënte financieel 
afhankelijk was van haar echtgenoot – of toch minstens voor de helft (ze verdienden allebei ca. € 1.300 netto 
per maand). Na diens dood moest verzoekster het van de ene dag op de andere met één wedde zien te 
rooien, daar waar de kosten voorheen altijd door de beide echtgenoten samen gedragen werden. Eén en 
ander heeft voor gevolg dat verzoekster, als alleenstaande met twee kinderen ten laste, zonder bijkomende 
hulp heel moeilijk kan rondkomen. 
 
In verband met deze schadepost wenst de Commissie te wijzen op de filosofie van de wetgeving betreffende 
de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, met name dat er geen recht op schadevergoeding in 
het leven werd geroepen, maar dat er enkel een – in billijkheid te beoordelen – hulp zou worden toegekend 
met het doel het lijden van de slachtoffers (of hun nabestaanden) te verlichten. Het was niet de bedoeling 
van de wetgever om een volledige vergoeding voor het geleden nadeel uit te keren, maar enkel om de 
zwaarste nood te lenigen. 
 
Binnen die filosofie past de in artikel 32, § 2, 3°, van de wet bepaalde voorwaarde dat het verlies aan 
levensonderhoud slechts kan toegekend worden aan “personen die op het ogenblik van de gewelddaad ten 
laste waren van het slachtoffer.” 
 
In aansluiting hierbij wenst de Commissie de aandacht te vestigen op het zogenaamd subsidiariteitsprincipe, 
dat vervat ligt in artikel 31bis, § 1, 5°, van de wet. Luidens deze bepaling kan een hulp worden toegekend 
onder de volgende voorwaarde: “De schade kan niet afdoende worden hersteld door de dader of de 
burgerlijk aansprakelijke partij, op grond van een stelsel van sociale zekerheid of een private verzekering, 
noch op enige andere manier.”  
 
Met betrekking tot de voorliggende zaak meent de Commissie dat verzoekster in principe recht heeft op een 
overlevingspensioen.  
 
In die omstandigheden is de Commissie van oordeel dat verzoekster geen aanspraak kan maken op een 
hulp voor ‘derving inkomen’ en ‘derving pensioen’ van haar overleden echtgenoot. 
 
 
JU 26 begrafeniskosten 
- welke kosten ? 
- per overleden persoon 
 
M81112 (2010) 
que les montants maxima visés par la loi du 1er août 1985 sont fixés comme suit : (…) ; - 2.000 euros pour les 
frais funéraires ; - (…) et que la commission ne prend en considération les frais prévus à l’alinéa 1er que s’ils 
font l’objet d’une pièce justificative. Une copie de la décision judiciaire prononcée contradictoirement dans 
laquelle les différents postes du dommage ont fait l’objet d’une décision, peut éventuellement suffire, 
 
 
welke kosten ? 
 
M90549 (2010) 
De post ‘materiële schade’, in zover deze betrekking heeft op de gevraagde administratiekosten (€ 125) en de 
transportkosten (€ 220; zijnde huur van een wagen voor de ouders van 2 t/m 9 december 2006), is dus niet 
opgenomen in deze lijst en komt bijgevolg niet in aanmerking voor een hulp vanwege de Commissie. 
 
De overige kosten, die de verzoekers tevens tot de globale post ‘materiële schade’ rekenen, vallen in feite 
onder de noemer ‘begrafeniskosten’ zoals bedoeld in artikel 32, §2, 4°.  
Volgens constante rechtspraak van de Commissie wordt de aankoop van een grafmonument of grafzerk 
eveneens als ‘begrafeniskosten’ beschouwd.  
Wat de kosten betreft voor overbrenging van het stoffelijk overschot naar Frankrijk kan verwezen worden naar 
een precedent (dossier A.R. - M 2278, beslissing 4 oktober 2005) waarbij dergelijke kosten door de Commissie 
aanvaard werden. 
De post ‘begrafeniskosten’ zou derhalve in totaal € 1.340 + € 462 + € 500 = € 2.302 belopen. Echter, het 
maximale bedrag van de hulp die voor deze schadepost toegekend kan worden, is door artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 18 december 1986 bepaald op € 2.000. 
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2.000 € per overleden persoon 
 
M10-7-0419 (2010) 
Verzoeker vraagt een hulp van € 2.809,76 voor de ‘begrafeniskosten’. Het maximale bedrag van de hulp die 
voor de schadepost ‘begrafeniskosten’ kan toegekend worden, is door artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 
december 1986 bepaald op € 2.000. Zoals opgemerkt in het verslag kende de Commissie bij beslissing van 13 
juli 2009 reeds de maximale hulp voor deze post toe aan mevrouw L, moeder van het overleden slachtoffer. 
Verzoeker acht het ‘billijk en normaal’ dat hij, net als zijn ex-vrouw, zélf ook de maximale hulp van € 2.000 voor 
deze post moet kunnen krijgen. Bij arrest dd. 26 juni 2008 werd rekening gehouden met het feit dat de 
begrafeniskosten gedeeld ten laste werden genomen door mevrouw L en hemzelf. Hij meent dat het volstrekt 
onbillijk zou zijn om hem deze schadepost niet toe te wijzen om reden dat zijn ex-vrouw gewoon op een eerder 
tijdstip een hulpaanvraag inleidde. 
 
De Commissie heeft weliswaar begrip voor de argumentering van verzoeker maar kan niet anders dan het 
koninklijk besluit van 18 december 1986 en artikel 32, §5 van de wet toepassen waarin duidelijk sprake is van 
‘maximumbedragen’ voor bepaalde schadeposten.  
Indien de wetgever had willen vermijden dat de tegemoetkoming voor de begrafeniskosten niet volgens het 
‘first come, first serve – principe’ verliep, dan had hij in de wet kunnen gepreciseerd hebben dat deze 
schadepost ‘per verzoeker’ gold, quod non.  
Trouwens, de Commissie wordt niet steeds meegedeeld dat de gevraagde begrafeniskosten soms slechts een 
deel van het werkelijk totaal vertegenwoordigen en dat bijvoorbeeld een andere nabestaande een ander part 
voor zijn/haar rekening nam. 
Bovendien - zelfs in de hypothese dat de Commissie weet zou hebben van een andere nabestaande die mee 
de begrafeniskosten betaalde terwijl deze laatste zich nog niet op de Commissie aanbood -  is het nog niet aan 
de orde om, bijvoorbeeld uit voorzorg, het maximaal toekenbare hulpbedrag voor de begrafeniskosten te 
halveren en toe te kennen aan de eerste verzoeker. Immers, het is niet zo dat ieder slachtoffer een 
verzoekschrift neerlegt voor de Commissie; soms wordt het schadeloos gesteld via andere mechanismen (bv. 
via de verzekering). 
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HOOFDSTUK 5 MET BETREKKING TOT HET NADEEL VOOR DE OUDERS VAN EEN 
MINDERJARIG SLACHTOFFER 

---------------------------------------------------- 
 
Artikel 31, 3° : « ouders van een slachtoffer dat minderjarig is op het ogenblik van een opzettelijke 
gewelddaad en dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 31,1°, of personen die op dat ogenblik 
voorzagen in het onderhoud van de minderjarige; » 
 
Artikel 32, § 3 : Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31,3° en 4° steunt 
de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade :  
1. de morele schade;  
2. de medische kosten en de ziekenhuiskosten;  
3. de procedurekosten.  
 
 
 
HOOFDSTUK 6 MET BETREKKING TOT HET NADEEL VOOR DE VERWANTEN VAN 

EEN VERMIST SLACHTOFFER 
---------------------------------------------------- 
 
Artikel 31, 4° « erfgerechtigden, in de zin van artikel 731 van het Burgerlijk Wetboek, tot en met de tweede 
graad van een persoon die sinds meer dan een jaar vermist is indien deze vermissing naar alle 
waarschijnlijkheid te wijten is aan een opzettelijke gewelddaad of personen die in duurzaam gezinsverband 
samenleefden met de vermiste persoon; » 
 
Artikel 32, § 3 : Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31,3° en 4° steunt 
de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen (JU 27) van de geleden schade :  
1. de morele schade;  
2. de medische kosten en de ziekenhuiskosten;  
3. de procedurekosten. 
 
 
JU 27 schadeposten verwanten van vermisten 
 
M70726 (2010) 
A  …, le 6/2/1985, le frère de la requérante, âgé de … ans a disparu en quittant son domicile pour aller jouer 
au football avec son frère. 
… 
- de ce qu’en l’espèce, la requérante est une sœur de la personne disparue et qu’elle cohabitait avec elle au 

moment de sa disparition ; 
- que suite à la disparition de son frère encore non élucidée à ce jour, la requérante a subi un dommage 

moral.;    
 
M10-7-0227 (2010) 
Voor deze categorie slachtoffers somt artikel 32, §3, op limitatieve wijze de schadeposten op die in 
aanmerking komen voor een hulp vanwege de Commissie: 
1° de morele schade;  
2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten;  
3° de procedurekosten. 
 
Worden door verzoekster gevraagd maar komen niet voor in deze lijst: 
- verlies of vermindering aan beroepsinkomsten; 
- materiële kosten; 
- intresten. 
 
De Commissie nuanceert hierbij evenwel dat zij de onder de ‘materiële kosten’ gecategoriseerde post 
‘verplaatsingskosten naar de psycholoog, hospitaal en geneesheer’ beschouwt als een aan ‘medische 
kosten’ verwante schadepost. 
  
Van de post ‘medische en farmaceutische kosten’ t.b.v. € 210,65 werd door de mutualiteit een bedrag van € 
120,48 ten laste genomen terwijl de schoolverzekering een bedrag van € 50,32 vergoedde. Het verschil ten 
laste van verzoekster bedroeg dus € 39,85, zijnde farmaceutische kosten voor zowel haarzelf als haar zoon 
J. Volgens de overgezonden kastickets bedroegen de farmaceutische uitgaven van verzoekster voor eigen 
gebruik € 9,79. Nu de broer van verzoekster, J, niet behoort tot een van de in artikel 31 van de wet van 1 
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augustus 1985 voorziene categorieën van personen aan wie een financiële hulp kan worden toegekend, kan 
de Commissie enkel het laatste bedrag in aanmerking nemen voor de schadepost “medische kosten” 
geleden door mevrouw S (te vermeerderen met de bovenvermelde verplaatsingskosten om medische 
redenen). 
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HOOFDSTUK 7. MET BETREKKING TOT HET SUBSIDIAIR KARAKTER VAN DE 
HULP 

--------------------------------------------------------------------- 
 
Het herstel van de door het slachtoffer geleden schade kan niet op voldoende en daadwerkelijke wijze door 
andere middelen worden gewaarborgd (art 31bis, § 1, 5° van de wet – JU 28).  
 
Deze paragraaf vereist dat de verzoeker, vooraleer zich tot de commissie te wenden, eerst een beroep doet 
op traditionele middelen om schadeloosstelling te bekomen, zoals een burgerlijke vordering tegen de 
schadeveroorzaker (JU 29), een vordering bij een sociale zekerheidsinstelling of bij een private 
verzekeringsmaatschappij (JU 30A tot D). 
 
Wanneer hij echter langs deze weg geen of onvoldoende schadeloosstelling bekomt (of kan bekomen) kan 
het slachtoffer een hulp bekomen ten laste van de Staat.  
 
Het subsidiair karakter van de hulp is essentieel, maar deze voorwaarde wordt niet absoluut geïnterpreteerd.  
 
Krachtens artikel 31bis, § 2, 4° geldt deze voorwaarde ook voor occasionele redders. 
 
 
JU 28 het subsidiariteitsbeginsel 
- principe 
- vergoeding bekomen van dader en/of verzekering volstaat 
 
principe 
 
M5297 (2010) 
- que l’auteur des faits ne paraît pas insolvable ; 
- que la requérante semble avoir perçu une somme d’argent en liaison avec les faits dont la commission 

est saisie ; 
- que, malgré des courriers (9 juin 2005 ; 1er févier 2006 ; 5 juillet 2006, 23 novembre 2007, 7 mars 2008 

et 16 septembre 2008) invitant le conseil de la requérante à fournir des explications, aucune information 
n’a été communiquée ; 

- qu’en vertu du principe « Actori incumbit probatio », la preuve des conditions légales requises pour l’octroi 
d’une aide financière prévue par la loi du 1er août 1985 appartient à la partie requérante ; 

- que la Commission ne dispose donc pas des renseignements lui permettant d’apprécier le fondement de la 
demande d’intervention, 

 
M70602 (2011) 
Wat de voorliggende zaak betreft stelt de Commissie vast dat LAR [verzekeringsmaatschappij] de 
letselschade tijdelijke arbeidsongeschiktheid (feit van 22 juni 2005), de intresten en de helft van de 
verplaatsings- en administratiekosten heeft vergoed.  
 
Aldus komen naar het oordeel van de Commissie enkel nog de volgende schadeposten theoretisch voor 
vergoeding in aanmerking: letselschade TAO (feit van 5 april 2005) € 557,25 + medische kosten (feit van 5 
april 2005) € 119,74 + de helft van de verplaatsings- en administratiekosten € 62,50. Totaal: € 739,49. 
 
Hiervan dient echter nog het bedrag van € 377,46 in mindering te worden gebracht dat via uitvoering door de 
gerechtsdeurwaarder kon gerecupereerd worden. Dit geeft een saldo van € 362,03. 
 
In dit verband dient gewezen op artikel 33, § 2, van de wet: “De hulp wordt per schadegeval en per 
verzoeker toegekend voor schade boven 500 euro en is beperkt tot een bedrag van 62 000 euro.” Nu de 
minimumdrempel van € 500 niet wordt bereikt, dient het hulpverzoek als ongegrond te worden afgewezen. 
 
M90390 (2010) 
- de ce que tenant compte des faits, la Commission estime que le requérant dispose de moyens pour obtenir 

réparation de son préjudice eu égard aux possibilités de faire intervenir le Fonds Commun de Garantie 
Automobile ; 

- de ce qu’eu égard au principe de subsidiarité de l’aide de la Commission, celle-ci estime en l’état actuel 
devoir renvoyer l’affaire au rôle particulier ; 

 
M90652 (2011) 
- de ce que le jugement rendu le 4 juin 2008 a condamné les 3 auteurs à payer au requérant la somme 

provisionnelle de 500 € ; 
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- de ce qu’il ressort des enquêtes réalisées par les autorités judiciaires que les trois auteurs ne sont pas 
insolvables et sont disposés (pour au moins deux des trois) à effectuer des versements réguliers ; 

- de ce que le requérant a été invité à plusieurs reprises à préciser ses démarches auprès des auteurs 
des faits afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice ; 

- de ce que malgré tout la Commission constate qu’aucune pièce du dossier n’a mis en évidence les 
démarches effectuées ni l’insolvabilité des auteurs des faits ; 

- de ce que compte tenu des éléments portés à la connaissance de la Commission via les autorités 
judiciaires, la réparation du préjudice du requérant peut être effectuée de manière effective et suffisante 
par les auteurs des faits ; 

- de ce qu’en conséquence, la requête est non fondée. 
 
M90994 (2010) 
Door laattijdig aangifte te doen bij haar verzekeraar is verzoekster te kort geschoten in haar 
schadebeperkingsplicht. Daardoor verkeert de Commissie niet in de mogelijkheid om integraal hulp te 
verlenen voor de geleden schade.  
Echter, de feiten zijn van die aard dat het aannemelijk lijkt dat verzoekster het tijdig aangeven ervan uit het 
oog verloren is zodat de Commissie meent ex aequo et bono een hulp voor de morele schade te kunnen 
toekennen die overeenkomt met twee derden van het gevraagde bedrag. 
 
M10-2-0146 (2011) 
- que le conseil de la requérante fait valoir que […] le rapport du 28 mars 2011 considère à tort que «le 

critère d'insolvabilité n'étant pas rempli, la requête est manifestement irrecevable/non fondée », au motif 
que « la requérante dispose d'un contrat d'assurance avec clause d'insolvabilité des tiers pour un montant 
de 6.200 € », que « le dénommé M a versé, entre le 15 mai 2008 et le Il février 2011, la somme de 2.100 € 
à titre d'indemnisation de la victime », que « la compagnie d'assurance refuse l'application de la clause 
insolvabilité des tiers "étant donné que le tiers (auteur des faits) n'est pas insolvable» et que dès lors « que 
la compagnie d'assurance de la requérante considère que l'auteur des faits n'est pas insolvable [...] il n’y a 
donc pas lieu pour la Commission de considérer que l'auteur des faits est insolvable » ; 

- que le conseil de la requérante fait valoir [qu’il] convient, tout d'abord, de souligner que ni la requérante, ni 
la Commission ne sont liées par l'appréciation de l'assureur Providis, quant à la solvabilité prétendue de 
l'auteur des faits et que le refus exprimé par cet assureur ne peut, en aucun cas, constituer dans le chef de 
la requérante un aveu de ce que l'auteur des faits serait solvable, puisque cette affirmation n'émane pas 
d'elle mais d'un tiers ; au demeurant, la requérante conteste la réalité de cette affirmation ; 

- que l’article 34bis de la loi du 1 er août 1985 dispose que « La commission peut procéder ou faire procéder 
à toutes investigations utiles qui sont destinées à vérifier la situation financière du requérant, le cas 
échéant, et de l'auteur de l'acte intentionnel de violence. Elle peut requérir de toute autorité des 
renseignements sur leur situation professionnelle, financière, sociale et fiscale (…) » ; 

- que la Commission, dans le cadre de cette disposition, a considéré l'appréciation de l'assureur Providis 
comme investigation utile destinée à vérifier la situation financière du[de la] requérant[e] susceptible 
d’étayer sa décision ; 

- que « la requérante contest[ant]e la réalité de cette affirmation, il lui appartient de faire valoir ce point de 
vue auprès de l'assureur Providis, instance à l’origine de l’affirmation contestée et prise en compte pas la 
commission ; 

- que le conseil de la requérante fait valoir [que] la requérante a fourni, aux termes de sa requête 
introductive, un certain nombre d'éléments et de pièces probantes démontrant le manque de solvabilité du 
sieur M et tout d'abord, son huissier lui a indiqué que « la solvabilité mobilière (de l'intéressée) paraît assez 
moyenne» (pièce n° 21), ce qui implique, vu les montants dus à la requérante, qu'une saisie exécution 
mobilière ne permettrait pas d'obtenir dédommagement à charge de ce dernier ; iI ressort d'ailleurs d'une 
recherche effectuée par l'huissier auprès de la DIV, le 8 mai 2008, que le sieur M n'est propriétaire d'aucun 
véhicule (pièce n°19). Une saisie exécution immobilière n'est pas davantage possible, puisqu'il ressort 
d'une réponse délivrée par l'enregistrement, le 3 juin 2008, que Monsieur M ne possède aucun immeuble 
en Belgique (pièce n°20) et quant à une saisie-arrêt, elle n'a pas davantage de chances d'aboutir, puisqu'il 
ressort du courrier de Providis du 15 mars 2011, auquel se réfère le rapport, que l’intéressé bénéficie du 
chômage et compte tenu des quotités insaisissables, il est illusoire d'espérer récupérer les montants dus à 
la requérante, à titre de réparation de son préjudice, au moyen d'une saisie pratiquée entre les mains de 
l'ONEm ; 

- que le conseil du requérant soutient que « C'est donc manifestement à tort que l'assureur Providis 
considère que l'auteur des faits n'est pas insolvable ; en effet, les seuls éléments avancés par cet assureur 
pour soutenir que l'intéressé serait solvable sont le fait, d'une part, qu'«il bénéficie du chômage» et, d'autre 
part, qu'«il rembourse 100 EUR/mois» et que le fait de bénéficier d'une allocation de chômage ne constitue 
certes pas une preuve de solvabilité, puisque cette allocation est en quasi-totalité - voire en totalité si son 
bénéficiaire a des enfants à charge - insaisissable. D'autre part, il est inexact d'affirmer que l'intéressé 
verserait chaque mois un montant mensuel de 100,00 € à la requérante. En effet, le sieur M se montre très 
irrégulier dans ses paiements (pièce n°18) et n'a versé à la requérante, entre le 15 mai 2008 et le 11 février 
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2011 qu'un montant de 2.100,00 €, ce qui représente une moyenne mensuelle de 61,76 € (soit 2.100,00 € 
divisé par 34 mois) ; il est évident que si, comme le soutient à tort l'assureur Providis, suivi en cela par le 
rapporteur, l'auteur des faits était solvable, la requérante aurait pu, par des mesures de saisie, obtenir 
paiement des condamnations prononcées voici près de 3 ans ; 

- que la Commission ne peut que recommander à nouveau à la partie requérante de faire valoir ce point de 
vue auprès de l'assureur Providis ; 

- que le conseil de la requérante fait valoir que «  Par ailleurs, selon l'article le 31 bis, 50 de la loi du 1er août 
1985, pour que l'aide puisse être octroyée il faut que « la réparation du préjudice ne [puisse] pas être 
assuré de façon effective et suffisante par l'auteur [...] ou par une assurance privée ». La Commission 
précise cependant que « le caractère subsidiaire de l'aide est essentiel, mais [que] cette condition ne doit 
pas être interprétée de manière trop absolue» (voy. Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes 
intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, Rapport d'activités (2002 2004), p. 232). » ; 

- que, comme le souligne la partie requérante, la subsidiarité doit faire l’objet d’une interprétation dans le chef 
de la 2ème chambre de la Commission saisie par la présente demande et que celle invoquée par la partie 
requérante dans une autre affaire ne lie pas son interprétation dans la présente demande dans la mesure 
où l’article 33 §2 de la loi du 1er août 1985 stipule que « L'aide est octroyée par cas et par requérant pour 
un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 62.000 euros. » définissant qu’une 
décision de la Commission n’a pas de portée générale ; 

- qu’ainsi, si la Commission a admis que le fait que l'auteur indemnise, mais peu et lentement, n'empêche 
pas l'octroi à la victime d'une aide principale ; dans une décision rendue en 2006 dans l'affaire 98331, la 
Commission a pu estimer devoir, dès lors, accorder au requérant une aide principale de 19.000 €, bien que 
l'auteur indemnise la victime pour un montant de 50 €/mois (voy. Commission pour l'aide financière aux 
victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, Rapport d'activités (2005 - 
2009), p. 295 et 296) et de même, en 2009, dans l'affaire M60552, la Commission a pu déduire « de ce 
[que] l'auteur des faits a démarré très modestement des remboursements visant à indemniser sa victime 
[...] que la réparation du préjudice par l’auteur des faits n'est pas assurée de manière suffisante» (Rapport 
d'activités (2005 - 2009), p. 297) ; 

- que les deux décisions invoquées par la partie requérante le sont à tort puisque le dispositif de celles-ci 
constataient le respect du principe de subsidiarité par le versement des montants dus par une compagnie 
d’assurance ayant dûment constaté l’insolvabilité de l’auteur des faits ce qui n’est pas le cas dans la 
présente affaire ; 

- que le conseil de la requérante fait valoir que « Par ailleurs, en l'espèce, le rapport du 28 mars 2011, de 
même que l'avis du 5 avril 2011, ne tiennent nullement compte du fait que les condamnations obtenues par 
la requérante, aux termes du jugement prononcé par la 20ème chambre du Tribunal correctionnel de 
Charleroi le 29 février 2008 (pièce n° 16), correspondent, pour l'essentiel, à la réparation d'un préjudice qui 
ne peut pas donner lieu à une aide, dans le cadre de la loi du 1er août 1985, soit parce que ce préjudice 
n'est pas la conséquence d'un acte intentionnel de violence contre une personne (la somme de 8.742,64€, 
qui lui a été allouée par le jugement précité, à titre de dédommagement de la dégradation de son mobilier), 
soit parce ce préjudice n'est pas le résultat d'une incapacité de travail temporaire ou permanente 
(l'indemnisation - incluse dans le montant provisionnel de 2.903,12 € alloué par le jugement précité - à 
hauteur de 2.754,12 € de la perte de revenus subie par la requérante, en raison de la rupture par son 
employeur, à la suite des scènes de coups, du plan de formation insertion dont elle bénéficiait - pièces n° 
15 et 16) » ; 

- qu’en définitive, le seul montant, alloué par le jugement du 29 février 2008, dont la requérante fait état dans 
le cadre de l'aide demandée auprès de la Commission est un montant de 149,01 € correspondant aux frais 
d'hospitalisation. Cela n'est pas sans incidence, puisque cela signifie que les paiements opérés par l'auteur 
des faits, en exécution du jugement précité ne peuvent tout au plus avoir réparé le préjudice susceptible de 
donner lieu à l'aide principale réclamée qu'à concurrence d'un montant de 149,01 €, somme dérisoire qui 
ne constitue certes pas une réparation effective et suffisante ; 

- que l’aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d’un 
souci d’équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits 
que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; 

- que le montant de l’aide fixé en équité ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du 
préjudice subi ; 

- que la commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué 
précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante ; 

- que le conseil de la requérante fait valoir que « Par ailleurs, la Commission admet fréquemment que le 
montant versé à la victime par une assurance intervenant dans le cadre de la clause «insolvabilité des 
tiers» ne fait pas en soi obstacle à l'octroi d'une aide principale. Ainsi, dans la décision rendue en 2006 
dans l'affaire 98331, la Commission a estimé devoir accorder au requérant une aide principale de 19.000 €, 
bien que ce dernier ait perçu un montant de 6.197,33 €, dans le cadre de la clause « insolvabilité des tiers» 
(Rapport d'activités (2005 - 2009), p. 295 et 296) » et qu’« En l'espèce, la requérante n'a pas perçu le 
montant de 6.200 € prévu dans le cadre de la garantie « insolvabilité des tiers» de son assurance « Top 
Familiale » et il est exact, comme l'indique le rapport du 28 mars 2001, que l'aide financière octroyée par la 
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Commission présente un caractère subsidiaire par rapport à l'intervention d'un régime d'assurance. 
Néanmoins, même si la requérante -avait perçu le montant -précité de 6.200€; cela n'aurait pas permis une 
réparation effective et suffisante du préjudice pour lequel l'aide principale est demandée. » ; 

- que le conseil de la requérante soutient qu’ « En effet, il ne fait aucun doute que dans les rapports entre la 
requérante et son assureur; le préjudice subi à la suite des faits survenus dans la nuit du 19 octobre 2006 
(dégradation du mobilier, d'une part, et coups et blessures volontaires, d'autre part) constitue un seul et 
même sinistre, de sorte que la requérante ne pourrait, en toute hypothèse, exiger, à titre de garantie de 
l'insolvabilité du tiers responsable, qu'un seul montant de 6.200,00 € pour l'ensemble de son préjudice. Par 
conséquent, si la compagnie d'assurance avait accepté de verser à la requérante le montant de 6.200,00 €, 
celui-ci aurait dû être imputé sur les montants faisant l'objet des condamnations déjà prononcées à ce jour, 
à titre de dédommagement, d'une part, de la dégradation du mobilier de la requérante (8.742,64 € ) et, 
d'autre part, de la perte de revenus subie par la requérante, en raison de la rupture par son employeur, du 
plan de formation insertion dont elle bénéficiait (2.754,12 €). Ces montants étant supérieurs à celui de la 
garantie insolvabilité des tiers, ladite garantie aurait servi exclusivement à indemniser un dommage autre 
que celui pour lequel l'aide principale est demandée, en manière telle que la perception du montant prévu 
dans le cadre de la garantie insolvabilité des tiers n'aurait, en toute hypothèse, pas permis de réparer, 
même partiellement, le dommage à prendre en considération, dans le cadre de l'aide à allouer. C'est la 
raison pour laquelle, à titre principal, la requérante demande à la Commission de lui allouer un montant de 
13.852,98 € ; 

- que la Commission prend en compte ex aequo et bono le montant versé et n’est pas tenue par la nature 
des dommages couverts par le versement des sommes dans le cadre de la subsidiarité de la demande ; 

- et que « Subsidiairement, à supposer - quod non - qu'il faille imputer une partie du montant de cette 
garantie insolvabilité des tiers, si celle-ci avait été payée, sur le préjudice pour lequel l'aide est demandée, 
encore cette imputation devrait-elle se faire au prorata du montant dudit préjudice par rapport au préjudice 
total subi par la requérante. En l'espèce, le montant total des dommages et intérêts réclamés par la 
requérante au sieur M s'élève à la somme de 26.559,98 €, ainsi qu'il résulte des conclusions de 
prosécution de cause de la requérante, dont copie est jointe en annexe (pièce n° 23). Par conséquent, le 
montant de 6.200,00 €, auquel se réfère le rapport du 28 mars 20, devrait être imputé sur le préjudice pour 
lequel l'aide est demandée à raison seulement d'un montant de: (6.200 € x 13.852,98 €) : 26.559,98 € = 
3.233,75 € ; 

- et que « Donc, même dans cette thèse subsidiaire, il faut admettre que la garantie insolvabilité des tiers ne 
permet pas une réparation effective et suffisante du préjudice pour lequel l'aide principale est demandée. 
La requérante demande donc à la Commission, à titre subsidiaire, de lui accorder une aide principale d'un 
montant de 13.852,98 € - 3.233,75 € = 10.619,23 € » ; 

- que la commission n’est à même de se prononcer à titre subsidiaire puisque cette condition n’est pas 
remplie par la demande de la partie requérante ; 

 
M10-2-0621 (2011) 
- que les différents faits reprochés au dénommé M à l’égard de la requérante sont unis entre eux par une 

identité de mobile ; 
- qu’il est par conséquent question de délit collectif puisque les faits ayant donné lieu au jugement prononcé 

par la 20ème chambre correctionnelle du tribunal de Charleroi et pour lesquels Madame V a introduit la 
présente requête, sont relatifs à des faits de violence à l’égard de la requérante par le dénommé M et que 
les faits dont le tribunal correctionnel de Nivelles a été saisi, et pour lesquels la requérante a perçu de la 
commission une aide principale de 25.395, 20 €, relèvent également de préventions de violence retenues à 
charge du même auteur des faits, le dénommé M, et, partant, participe d'une même intention continue et 
successive ; 

- qu’en l’espèce, sans vouloir minimiser le dommage subi par la requérante suite à l’agression dont elle a été 
victime en date du 30 décembre 2000, il ne ressort pas du rapport médical du 23 juin 2010, qu’elle 
conserve une invalidité ou une incapacité permanente distincte de celle liée aux conséquences de 
l’agression d’avril et mai 2000 ; 

- que la partie requérante n'apporte donc pas plus d'éléments qu'elle n'en a produits dans le cadre de la 
première requête pour laquelle, par décision du ,la Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la 
requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclarant la demande 
recevable et partiellement fondée, lui a alloué une aide principale de 25.395, 20 € pour les faits d’avril et 
mai 2000 ; 

- que la Commission estime que le préjudice conservé par la requérante, suite aux différentes agressions à 
charge du dénommé M constituant un même délit, a été équitablement rencontré par la somme de 25.395, 
20 € qu'elle a perçue de la Commission pour des faits antérieurs de même nature et constate dès lors, que 
la condition de subsidiarité prescrite par l'article 31 alinéa 1er, 1 de la loi précitée n'est pas remplie en 
l'espèce ; 
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vergoeding bekomen van dader en/of verzekering volstaat 
 
M61037 (2010) 
Par arrêt rendu le 2 mai 2006, la chambre de la jeunesse de la Cour d’appel de bruxelles reçoit les appels, 
met le jugement attaqué à néant et statuant à nouveau, condamne le dénommé L et ses parents en qualité 
de civilement responsables à payer à la requérante la somme définitive de 5.842,09 € plus les intérêts et 
déduction des montants qui auraient déjà été payés. 
… 
- que la requérante a perçu la somme de 3.100 € de l’assurance RC familiale en vertu de la « garantie 

insolvabilité des tiers » ; 
- qu’un des auteurs, sur base d’un accord amiable avec les requérants, a indemnisé la victime pour un 

montant de 3.123 € ; 
- que l’aide financière n’a pas été instituée pour octroyer « un supplément » à une victime s’estimant lésée 

par une décision de justice, mais bien pour aider financièrement la victime, notamment, lorsque l’auteur est 
insolvable, ce qui n’est manifestement pas le cas ; 

 
la Commission déclare la demande recevable mais non fondée. 
 
M90538 (2011) 
Par jugement rendu le 25 avril 2008 la 7ème chambre du Tribunal correctionnel de Huy, statuant en prosécution 
de cause sur les intérêts civils en litige d’A, condamne le dénommé J à payer la somme définitive de 9.487,25 €. 
… 
- que l’auteur des faits verse 20 €/mois depuis septembre 2006 ; 
- que l’auteur des faits a indemnisé la victime pour un montant de 9.747,05 € ; 
- que ce principe de subsidiarité prescrit par la loi du 1er août 1985 sur l’aide financière ne permet pas de 

privilégier celle-ci par rapport au mécanisme d’indemnisation ; 
- que l’aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève 

d’un souci d’équité ; 
- que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation 

intégrale du préjudice subi ; 
- que la commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué 

précédemment sur les intérêts civils de la requérante, 
 

la Commission statuant ex aequo et bono, estime la demande recevable mais non fondée. 
 
M10-5-1106 (2011) 
Gelet op de bovenstaande bemerkingen dient de Commissie vast te stellen dat de schade die nog voor de 
toekenning van een financiële hulp in aanmerking komt, aanzienlijk lager ligt dan de door verzoekster 
genoten vergoedingen (uitvoerend onroerend beslag + verzekeringstussenkomst).  
 
Aldus is de Commissie van oordeel dat verzoekster reeds ruimschoots werd vergoed, zodat haar 
hulpverzoek moet worden afgewezen. Zulks vloeit voort uit het zogenaamd subsidiariteitsbeginsel. 
 
 
JU 29 vordering tegen de schadeveroorzaker 
- insolvabele dader 
- betalingen door een dader 
- minimale poging tot uitvoering nodig 
- trage en beperkte betalingen 
 
insolvabele dader 
 
M90881 (2011) 
Uit het solvabiliteitsonderzoek van de gerechtsdeurwaarder d.d. 27 maart 2009 blijkt dat de dader: 
- geen onroerend goed bezit; 
- niet werkt; 
- niet gekend is als werkloze in het WB te Antwerpen; 
- niet voorkomt in de RSZ; 
- geen beslagen heeft liggen op zijn naam. 
 
M10-5-0837 (2011) 
De kansen op verhaal jegens mevrouw Y zijn nagenoeg onbestaande. In het schrijven van de advocaat van 
verzoekster d.d. 26 juli 2010 lezen we: “Wat betreft de solvabiliteit van mevrouw Y kan ik u melden dat zij 
alleenstaande moeder is die zonder verblijfsvergunning in ons land verblijft. Volgens haar advocaat heeft zij 



 
 

 
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders  –  p. 73 

 

een regularisatieaanvraag hangende bij de Dienst Vreemdelingenzaken, doch gelet op de strafrechtelijke 
veroordeling is het allerminst zeker dat zij binnenkort legaal in het land mag verblijven.” 
 
M10-5-0860 (2011) 
Na het arrest d.d. 6 april 2006 heeft F op 8 juni 2006 de provisie en schadevergoedingen betaald waartoe hij 
veroordeeld werd, namelijk de som van € 19.680,15 waarvan € 15.375,12 toekwam aan verzoeker; de rest 
aan de overige burgerlijke partijen. 
 
Deze betaling werd pas uitgevoerd na herhaald aandringen. F stelde dat hij een bijkomende hypothecaire 
lening diende te nemen op zijn woning (gelegen …), teneinde de provisie te kunnen betalen. Hij liet weten 
dat hij een lening moest aangaan met hypotheekvestiging. Uit het aanvragen van een lening met 
hypotheekstelling mocht verzoeker afleiden dat F zijn eigendom zou behouden… 
 
Nadien bleek evenwel dat F helemaal niet de bedoeling had om zijn onroerend goed te behouden. Hij is 
onmiddellijk na zijn veroordeling overgegaan tot verkoop van zijn woning. Waar het arrest van het Hof van 
Beroep te Gent dateert van 6 april 2006, werd de notariële verkoopakte reeds op 12 september 2006 
verleden voor notaris Dewitte te Kortrijk. 
 
Het staat vast dat de verkoop van het onroerend goed door F gebeurde met bedrieglijke benadeling van de 
rechten van verzoeker en alleen tot doel had de verhaalsmogelijkheden van verzoeker te beknotten. F wist 
immers zeer goed dat de provisie die hij reeds betaalde, slechts een fractie uitmaakt van het totale bedrag 
van de schade die verzoeker heeft geleden en dat er nog een omvangrijke schade-eis zou volgen. F 
organiseerde zijn onvermogen door de verkoop van zijn woning, en dit tegen een prijs die manifest beneden 
de marktprijs ligt. Bovendien werd de prijs die F ontving weggemaakt, zodat verzoeker zijn vordering ook niet 
kan realiseren op deze prijs. 
 
Verzoeker heeft de verkoop van de woning door F aangevochten door het starten van een procedure in 
toepassing van art. 1167 B.W. (pauliaanse vordering). De Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk heeft de 
vordering ongegrond verklaard bij vonnis d.d. 12 februari 2008. Verzoeker heeft tegen dit vonnis hoger 
beroep ingesteld, maar bij arrest van het Hof van Beroep te Gent d.d. 16 september 2010 werd dit hoger 
beroep ongegrond verklaard.  
 
Verzoeker heeft tevens voor de Onderzoeksrechter te Kortrijk klacht met burgerlijke partijstelling neergelegd 
tegen F wegens bedrieglijk onvermogen. Naar aanleiding van het strafonderzoek heeft F erkend dat hij 
bedrieglijk zijn onvermogen heeft bewerkt. Bij beschikking d.d. 29 juni 2010 van de Raadkamer te Kortrijk 
werd F verwezen naar de correctionele rechtbank. Deze rechtbank heeft op 9 februari 2011 vonnis geveld, 
waarbij de debatten werden heropend en het Openbaar Ministerie verzocht werd om een aanvullend 
onderzoek te verrichten. Dit onderzoek werd intussen afgerond. Vervolgens werd de zaak in voortzetting 
gesteld naar de zitting van 15 juni 2011 maar volgens de raadsman van verzoeker is het resultaat reeds 
gekend: F blijft erbij dat hij alle gelden heeft uitgegeven en er bijgevolg niets meer overblijft voor de 
burgerlijke partij. Uitvoering zal dan ook onmogelijk zijn. 
 
 
betalingen door een dader 
 
M40134 (2011) 
- de ce qu’il ressort des pièces communiquées à l’audience par le conseil de la partie requérante que 

l’auteur des faits n’est pas insolvable ; 
- de ce qu’il possédait un immeuble qui a été vendu pour un montant de 173.000 € ; 
- de ce que le produit de la vente, dont ont été déduits les frais à prélever par privilège et collocation, a 

été distribué entre les différents créanciers dont la partie requérante au titre de parties civiles, celles-ci 
déclarant ne plus réclamer aucune indemnité à l’auteur des faits ; 

 
M90653 (2010) 
- de ce que si l’auteur des faits est désormais insolvable, il y a lieu de prendre en considération le fait 

qu’une somme de 8.249 € a pu être récupérée par le biais d’une saisie-arrêt exécution; 
- de ce que la Commission rappelle que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas 

nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; 
- de ce que la Commission considère, sur base de sa jurisprudence, que l’intervention financière de la 

Commission pour la requérante et son compagnon serait inférieure à la somme qui a été obtenue par la 
saisie-arrêt ; 

- de ce que dès lors la Commission estime la requête non fondée ; 
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M10-5-0819 (2011) 
Uiteraard dient de uitkering die verzoeker ontving in het kader van het derdenbeslag (€ 36.831,91) in 
mindering te worden gebracht. Dit vloeit voort uit artikel 31bis, § 1, 5°, van de wet (luidens deze bepaling kan 
een financiële hulp worden toegekend onder de volgende voorwaarde: “De schade kan niet afdoende 
worden hersteld door de dader of de burgerlijk aansprakelijke partij, op grond van een stelsel van sociale 
zekerheid of een private verzekering, noch op enige andere manier.”). 
 
 
minimale poging tot uitvoering nodig 
 
M91184 (2011) 
Verzoeker was op 16 juli 2007 met zijn vrouw iets aan het drinken in een café te Middelkerke. Toen hij met 
een vroegere vriendin even een praatje maakte werd hij lastig gevallen door S. Toen deze begon te filmen 
met zijn GSM gooide verzoeker zijn eigen GSM naar S, waarna deze verzoeker begon uit te dagen. Omwille 
van zijn storend gedrag werd S door de uitbater buiten-gegooid. 
 
Toen verzoeker na enige tijd samen met zijn vrouw het café verliet werd hij opgewacht door S: “Plots viel hij 
ons aan langs achteren. Hij heeft op Sophie haar voet gestampt en hij sloeg in haar gezicht. Daarna hield ik 
hem in een greep en gooide hem over mijn schouder. Hij verweerde zich en ik ben gevallen. Hij sloeg in het 
wilde weg op mij.” Verzoeker viel op de grond en liep verwondingen op aan de schouder. 
… 
Volgens de overlijdensakte is S overleden op 6 november 2007. Vermits de dader kort na de feiten 
overleden is, is de strafvordering vervallen. 
 
Uit inlichtingen verstrekt door de FOD Financiën blijkt dat ingevolge eigenhandig testament opgemaakt op 22 
februari 2007, neergelegd onder de minuten van notaris B te Brugge op 14 november 2007, de nalatenschap 
van S toegekomen is aan zijn grootouders. Het netto-actief van de nalatenschap bedraagt € 23.084,95. Er 
zijn geen verzakingen aan de nalatenschap gekend. 
… 
Artikel 31 bis, sub 3 van de wet van 1 augustus 1985 stelt: “Er is een definitieve rechterlijke beslissing over 
de strafvordering genomen en de verzoeker heeft schadevergoeding nagestreefd door middel van een 
burgerlijke partijstelling, een rechtstreekse dagvaarding of een vordering voor een burgerlijke rechtbank”. 
 
Verzoeker heeft zich geen burgerlijke partij gesteld ten aanzien van de erfgenamen om alsnog 
schadevergoeding na te streven. 
 
Bovenvermeld bedrag van de nalatenschap bedraagt meer dan het door verzoeker gevraagd bedrag. 
Bijgevolg dient verzoeker de erfgenamen van de dader te dagvaarden en tegen hen een burgerlijke 
procedure in te leiden. 
 
De Commissie is van mening dat verzoeker alles in het werk dient te stellen om de erfgenamen van de 
dader aan te spreken teneinde zijn schade te verhalen op de nalatenschap van de dader. 
… 
Verklaart het verzoek ontvankelijk doch verdaagt de zaak teneinde verzoeker toe te laten de erfgenamen 
van de nalatenschap van de dader aan te spreken. 
 
 
trage en beperkte betalingen 
 
M3484 (2011) 
Bij schrijven d.d. 14 juli 2004 deelde de raadsman van verzoekster aan het secretariaat van de Commissie 
mee dat de notaris nog doende was met de vereffening van de nalatenschap van F en er nog geen zicht  
was op de eventuele mogelijkheden tot het recupereren van de schade. De nalatenschap bleek door de 
erfgenamen aanvaard te zijn onder het voorrecht van een boedelbeschrijving. Verscheidene 
herinneringsbrieven aan notaris Clercx bleven zonder gevolg.  
Verzoekster vroeg daarop aan de Commissie om de zaak opnieuw vast te stellen op een rechtsdag. 
Op zitting van 21 november 2007 stelde de Commissie de behandeling van de zaak uit sine die teneinde 
verzoekster de gelegenheid te bieden stukken neer te leggen nopens de verdere recuperatiepogingen.  
Haar raadsman stelt dat hij nadien pas na elf herinneringsbrieven een antwoord ontving van notaris Clercx: 
de vereffening werd afgesloten omdat de strafvordering kwam te vervallen… 
… 
Zo huldigt artikel 31bis, §1, 5°, van de wet van 1 augustus 1985 het subsidiariteitsbeginsel, bepalende dat 
een financiële hulp wordt toegekend “indien de schade niet afdoende kan worden hersteld door de dader of 
de burgerlijk aansprakelijke partij … , noch op enige andere manier ”.  
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Echter, zoals blijkt uit de voorgelegde stukken en zoals in rubriek IV hierboven uiteengezet, heeft 
verzoekster gedurende lange tijd (7 jaar) en op geregelde tijdstippen getracht om haar schade te verhalen 
via de nalatenschap van de veroordeelde; pogingen die tot heden zonder resultaat bleven. 
 
Zich baserend op de inhoud van het persoonlijk schrijven dd. 22 november 2010 van verzoekster met 
bijgevoegd medisch attest waaruit haar precaire emotionele en psychische toestand blijkt en na overleg met 
haar raadsman die ter zitting verscheen, komt de Commissie tot de overtuiging dat het niet redelijk zou zijn 
om de afloop van verdere recuperatiemogelijkheden af te wachten, nog abstractie makend van het juridisch 
dispuut dat hieruit kan voortvloeien; dit terwijl het geduld van verzoekster reeds meer dan voldoende op 
proef werd gesteld.  
 
M80548 (2010) 
- de ce qu’en l’espèce l’auteur des faits a tenté d’entamer l’indemnisation de la requérante; 
- de ce que néanmoins la Commission estime que la réparation du préjudice via l’auteur des faits (tenant 

compte des moyens très limités de ce dernier) ne pourra être exécutée de manière effective et 
suffisante au regard du préjudice subi ; 

 
M10-5-0443 (2011) 
In het licht van dit zogenaamd subsidiariteitsbeginsel dient te worden nagegaan of geen schadeloosstelling 
kan verkregen worden via een andere weg dan door de toekenning van een financiële hulp. Met betrekking 
tot de voorliggende zaak blijkt uit de neergelegde stukken dat de veroordeelde dader (de heer T) bij 
beschikking van de Arbeidsrechtbank te Brugge d.d. 15 oktober 2009 werd toegelaten tot de collectieve 
schuldenregeling. Uit het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling, opgemaakt door de 
schuldbemiddelaar op 8 september 2010, blijkt dat alle schadeposten van verzoeker in aanmerking worden 
genomen (ten bedrage van € 2.724,83), met uitzondering van de procedurekosten en de intresten. 
 
De Commissie dient dus vast te stellen dat verzoeker binnen afzienbare termijn volledig zal vergoed worden 
in het kader van de collectieve schuldenregeling van de dader. 
 
Wat weliswaar onvergoed zal blijven zijn de procedurekosten (waarvoor verzoeker eveneens om de 
toekenning van een financiële hulp vraagt), maar hierbij stelt de Commissie vast dat deze kosten slechts 
€ 407,50 belopen, d.i. beneden de minimumdrempel van € 500 zoals bepaald in artikel 33, § 2, van de wet. 
 
In subsidiaire orde wenst de Commissie aan te stippen dat verzoeker persoonlijk werd uitgenodigd ter zitting 
(teneinde zich de visu van de opgelopen esthetische schade te vergewissen), maar dat hij zich niet de 
moeite heeft getroost om aan deze uitnodiging gevolg te geven. 
 
Gelet op het bovenstaande meent de Commissie het hulpverzoek te moeten afwijzen. 
 
 
JU 30A verzekeringen 
- vooraf 
- principe 
 
vooraf 
 
Het past ook te verwijzen naar een schrijven d.d. 10 januari 2000 van de Beroepsvereniging der 
Verzekerings-ondernemingen waarin deze stelde : “Verwijzend naar uw schrijven van 25 oktober 1999 
kunen wij u bevestigen dat, binnen de grenzen van de verzekerings-waarborg, de tussenkomst van de 
verzekeraars geschiedt voor elke tussenkomst van de commissie voor Hulp aan Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden. Het wettelijke subsidiariteitsbeginsel gaat dus boven het contractuele 
subsidiariteitsbeginsel.” 
 
 
principe 
 
M90583 (2010) 
- de ce que le requérant a subi un dommage moral très important suite à l’agression subie ; 
- de ce que l’expert G a retenu une incapacité permanente d’au moins 75% ; 
- de ce que le bras gauche est totalement paralysé et que le requérant présente un état de stress post-

traumatique majeur ; 
- de ce que le requérant a subi une perte de revenus et l’arrêt de son activité professionnelle; 
- de ce qu’aucun justificatif de frais n’a été communiqué; 
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- de ce que l’article 31 bis §1 5° de la loi du 1er août 1985 stipule que « l’aide financière visée à l’article 31 
est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par 
l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de 
toute autre manière » ; 

- de ce que l’aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, 
relève d’un souci d’équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les 
auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; 

- de ce que les auteurs demeurent inconnus ; 
- de ce que l’assureur du requérant (Fortis) est intervenu à raison d’une somme de 27.493,03 € (revenu 

familial garanti) ; 
- de ce que malgré l’intervention de l’assureur et eu égard notamment au taux très élevé d’incapacité 

permanente retenu par l’expert, la Commission estime que la réparation du préjudice du requérant n’a pas 
été assurée de manière suffisante par l’assurance ; 

- de ce que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation 
intégrale du préjudice subi ;  

 
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 
50.000 €. 
 
M90727 (2010) 
Door laattijdig aangifte te doen bij zijn verzekeraar is verzoeker te kort geschoten in zijn 
schadebeperkingsplicht. Daardoor verkeert de Commissie niet in de mogelijkheid om integraal hulp te 
verlenen voor de geleden schade.  
De Commissie meent dan ook een hulp te moeten toekennen die overeenkomt met de optelsom van de 
schadeposten die op grond van artikel 32, §1 van de wet in aanmerking komen, verminderd met de 
verzekeringstussenkomst dewelke verzoeker derft als gevolg van een laattijdige aangifte, zijnde 250.000 
BEF (€ 6.197,34) conform de polisvoorwaarden.  
 
 
JU 30B arbeidsongeval 
- principe 
- geen arbeidsongeval of ontbreken van een exploitatieverzekering 
- penitentiaire beambten, politieagenten en rijkswachters 
 
principe 
 
M40729 (2010) 
- que l’assurance RC familiale n’est pas intervenue car il s’agissait d’une agression dans le cadre de l’activité 

professionnelle de la requérante ; 
- que les faits doivent être qualifiés d’accident de travail et que les frais médicaux et pharmaceutiques 

auraient dû être pris en charge par l’assureur-loi ; 
- que l’octroi d’une aide financière dans le cadre de la loi du 1er août 1985 à une requérante qui bénéficie de 

l’intervention de l’assureur-loi en application de la législation sur les accidents du travail n’est pas 
incompatible en soi avec le caractère subsidiaire de cette aide financière dans la mesure où cette 
indemnisation ne tend à réparer que le seul dommage matériel ; 

- mais, que, dans ces conditions, l’intervention de la commission ne couvre que le dommage moral ; 
- que l’assureur-loi n’est cependant pas intervenu car la requérante n’avait pas la qualité de travailleuse 

salariée ; 
- que, nonobstant l’irrégularité du statut de la requérante, il y a lieu de considérer que l’agression entre dans 

la catégorie des accidents du travail et que seul le dommage moral doit être pris en compte ; 
 
M91161 (2011) 
Bovenvermelde feiten werden in hoofde van verzoeker als arbeidsongeval erkend door Assubel 
Arbeidsongevallen. Verzoeker vraagt enkel het bedrag voor morele schade zoals toegekend bij vonnis van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren d.d. 8 september 2008, vermeerderd met de intresten, met de 
rechtsplegingsvergoeding en met de procedurekosten. 
Bij een arbeidsongeval wordt verondersteld dat de medische kosten, het inkomstenverlies, de 
rechtsplegingsvergoeding en de procedurekosten worden vergoed door de arbeidsongevallenverzekeraar. 
Conform de vaste rechtspraak van de Commissie wordt bij arbeidsongevallen enkel de morele schade en de 
eventuele esthetische schade vergoed. 
 
M10-2-0308 (2011) 
- que les faits constituent un accident de travail et que les frais médicaux ainsi que les pertes de revenus 

sont pris en charge par l’assureur-loi ; 
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- que l’octroi d’une aide financière dans le cadre de la loi du 1er août 1985 à une partie requérante qui 
bénéficie de l’application de la législation sur les accidents du travail n’est pas incompatible en soi avec 
le caractère subsidiaire de cette aide financière dans la mesure où cette indemnisation ne tend à 
réparer que le seul dommage matériel ; 

- mais, que, dans ces conditions, l’intervention de la commission ne couvre que le dommage moral ; 
 
 
geen arbeidsongeval of ontbreken van een exploitatieverzekering 
 
M91141 (2010) 
Als gepensioneerde werkte verzoekster in zelfstandig bijberoep zodat zij evenmin beroep kon doen op eventuele 
polissen van het hotel. 
 
M91151 (2010) 
Verzoekster werkte in het hotel als receptioniste. Het was haar eerste werkdag en ze draaide proef. Volgens AG 
Insurance betroffen de feiten geen arbeidsongeval omdat ze tewerkgesteld was als onbezoldigde. 
 
 
penitentiaire beambten, politieagenten en rijkswachters 
 
M90447 (2010) 
Tijdens de uitoefening van haar functie als hulpagent bij de Lokale Politie te Oostende, stelde verzoekster op 
6 januari 2005, samen met een collega een overtreding vast op de stedelijke verordening betreffende de 
openbare reinheid (hondenpoep). Toen proces-verbaal werd opgemaakt lastens de overtreder werd deze 
verbaal en fysiek agressief. De man rukte de map met verhoor uit de handen van de collega van verzoekster. 
Tijdens deze schermutseling beschermde verzoekster haar collega door de rechterarm in afweer omhoog te 
heffen. De man raakte met zijn volle gewicht de arm van verzoekster. 
… 
V. Begroting van de schade door de verzoekster 
 
- thuishulp € 225,10 
- verplaatsings- en administratiekosten € 85,00 
- morele schade TAO € 8.447,50 
- economische waarde huisvrouw € 2.500,00 
- schade BWO € 6.400,00 
- esthetische schade      € 50,00 
 € 17.707,60 
- rechtsplegingsvergoeding € 625,00 
- expertisekosten     € 990,00 
 € 19.322,60 
vermeerderd met de intresten   € 4.148,13 
 € 23.470,73 
verminderd met de tussenkomst van Ethias -  € 12.394,67 
 € 11.076,06 
… 
De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan slechts een financiële hulp toekennen 
voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985. 
‘Verlies economische waarde huisvrouw’ en ‘intresten’ zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in 
aanmerking voor vergoeding. 
Er wordt een hulp gevraagd voor de rechtsplegingsvergoeding en de expertisekosten. Deze 
procedurekosten dienen te worden gedragen door de arbeidsongevallenverzekering of de verzekering 
rechtsbijstand. 
Het betreft hier een arbeidsongeval. Conform de rechtspraak van de Commissie wordt er bij arbeidsongevallen 
slechts rekening gehouden met de morele schade en met de eventuele esthetische schade. Materiële schade 
wordt niet toegekend. 
Voor de blijvende invaliditeit kan enkel de morele component weerhouden worden. Overeenkomstig de 
indicatieve tabel dient de gevraagde schadepost BWO gehalveerd te worden. Dit komt op € 6.400 : 2 = € 
3.200. 
 
Rekening houdend met bovenvermelde overwegingen komt de Commissie tot de volgende berekening: 
- morele schade TAO € 8.447,50 
- schade BWO € 3.200,00 
- esthetische schade      € 50,00 
 € 11.697,50 
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Er dient rekening gehouden te worden met de tussenkomst van Ethias ten bedrage van € 12.394. Deze 
verzekeringstussenkomst dient in eerste instantie worden toegerekend op de posten die de Commissie niet 
in aanmerking neemt, nl. de materiële schade, de economische waarde huisvrouw en de intresten.  
 
- uitkering verzekeraar € 12.394,67 
- thuishulp - € 225,10 
- verplaatsings- en administratiekosten - € 85,00 
- intresten - € 4.148,13 
- economische waarde huisvrouw - € 2.500,00 
 € 5.436,44 
 
Er rest bijgevolg nog € 5.436,44 in mindering te brengen van de financiële hulp die de Commissie kan 
toekennen. 
 
- hulpbedrag  € 11.697,50 
- verzekeringstussenkomst (rest) -  € 5.436,44 
 € 6.261,06 
 
 
JU 30C verzekeringen: betaling in het kader van de waarborg onvermogen derden 
- in mindering gebracht  
- geen tussenkomst Commissie meer 
 
in mindering gebracht 
 
M80863 (2010) 
La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la requérante et par défaut à l’égard du délégué du 
Ministre, en audience publique, 
déclare la demande recevable et partiellement fondée ; 
alloue à la requérante une aide principale de 12.197,34 € dont est déduite la somme de 6.197,34 € perçue au 
titre de la garantie « insolvabilité des tiers », soit un total de 6.000 €. 
 
 
geen tussenkomst Commissie meer 
 
M40119 (2010) 
- qu’une assurance est intervenue dans le cadre de la clause « insolvabilité des tiers » pour un montant de 

6.197,34 € ; 
- que les intérêts ne sont pas indemnisés par l’Etat dans la mesure où la loi de 1er août 1985 ne les retient 

pas dans la liste limitative du préjudice pour lequel une aide peut être octroyée, 
 
la Commission, considérant que le montant retenu en délibéré est inférieur à celui que le requérant a perçu dans 
le cadre de la clause « insolvabilité des tiers », déclare la demande recevable mais non fondée. 
 
M80992 (2010) 
Tenant compte d’une part: 
- de ce suite à l’agression dont il a été victime, le requérant conserve une invalidité permanente de 8% et a 

subi un dommage moral; 
- de ce que le requérant conserve un préjudice esthétique de 1/7 ; 
- des frais médicaux et pharmaceutiques d’un montant de 313, 07 € que le requérant a supportés ; 
 
et d’autre part : 
- de ce qu’il n’apparaît pas de l’examen des pièces fiscales que suite aux faits, le requérant ait subi une perte 

de revenus; 
- du principe de subsidiarité de l’aide visé à l’article 31 bis, 5° de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’en l’espèce, le 

requérant a perçu de sa compagnie d’assurance la somme de 11.650, 63 €; 
- de ce que ce montant équivaut au montant de l’aide que la Commission aurait pu octroyer au requérant 

compte tenu de sa jurisprudence habituelle ;  
 
la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande non fondée.. 
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M90947 (2011) 
De Commissie wenst te benadrukken dat ze geen integrale schadeloosstelling verzekert. Ze kan, naar billijkheid, 
slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van 
voornoemde wet. ‘Meerinspanningen’ en ‘verlies economische waarde huisvrouw’ zijn daarbij niet opgenomen 
en komen dus niet in aanmerking voor vergoeding. 
 
Voor verplaatsings- en administratiekosten, alsook voor TAO inkomstenverlies meent de Commissie evenmin 
een hulp te kunnen toekennen, nu deze posten in principe ten laste zijn van de arbeidsongevallenverzekeraar. 
  
Wat de schadepost ‘blijvende arbeidsongeschiktheid’ betreft, merkt de Commissie op dat verzoekster als 
dusdanig geen inkomstenverlies heeft geleden (ze ontving een gewaarborgd maandloon). Aldus kan enkel 
rekening gehouden worden met de morele component van de blijvende ongeschiktheid en komt het passend 
voor het door verzoekster voor deze schadepost gevraagd bedrag, conform de indicatieve tabellen, te halveren.  
 
Gelet op de bovenstaande bemerkingen dient de Commissie vast te stellen dat de schade die nog voor de 
toekenning van een financiële hulp in aanmerking komt, aanzienlijk lager ligt dan de door verzoekster genoten 
verzekeringstussenkomst.  
 
Aldus is de Commissie van oordeel dat verzoekster integraal werd vergoed, zodat haar hulpverzoek moet 
worden afgewezen. Zulks vloeit voort uit het zogenaamd subsidiariteitsbeginsel, dat vervat ligt in artikel 
31bis, § 1, 5°, van de wet.  
 
M10-7-0074 (januari 2011) 
Rechtsbijstandverzekeraar DVV was in het kader van de insolvabiliteit van de aansprakelijke bereid om een 
tussenkomt van € 7.250 uit te keren. Echter, op de rechtszitting van 2 december 2010 delen de verzoekers 
mee dat DVV nog niet tot vereffening is overgegaan omdat deze maatschappij haar 
schadeloosstellingstrategie wil laten afhangen van de eventuele toekenning van hulpbedragen door de 
Commissie. 
 
De Commissie wijst er op dat dergelijke handelswijze niet correct is. Immers, uit artikel 31bis, §1, 5° van de 
wet van 1 augustus 1985 (“ De schade kan niet afdoende worden hersteld door de dader of de burgerlijk 
aansprakelijke partij, op grond van een stelsel van sociale zekerheid of een private verzekering, noch op 
enige andere manier.”) blijkt manifest dat de wetgever het subsidiariteitsbeginsel huldigt en dat het 
slachtoffer dus eerst beroep dient te doen op de traditionele middelen om schadeloosstelling te bekomen, 
zoals bv. via de private verzekerings-maatschappij, alvorens zich te richten tot de Commissie. 
 
Kortom, het subsidiariteitsbeginsel dat de Commissie dient in acht te nemen, is door de wet opgelegd en 
bekleedt derhalve een hogere orde dan het in de polis aangehaalde subsidiariteits-principe dat van 
contractuele aard is. 
 
Trouwens, op 10 januari 2000 richtte de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen reeds ter 
verduidelijking van bovenstaand principe een schrijven aan alle verzekeringsondernemingen, stellende dat 
het wettelijk subsidiariteitsbeginsel primeert op het contractuele subsidiariteitsbeginsel. Deze stelling werd 
herhaald in een tweede omzendbrief van 23 augustus 2005, uitgaande van dezelfde beroepsvereniging, 
thans ASSURALIA geheten. 
 
Hoewel de inhoud van deze twee documenten niet aan duidelijkheid te wensen overlaat, wordt vastgesteld 
dat sommige verzekeraars desalniettemin blijven refereren aan in de insolvabiliteitsclausule ingeschreven 
zinsneden zoals bijvoorbeeld “De waarborg geldt slechts in zover de tegemoetkoming van ieder ander 
openbaar of privé-organisme uitgeput is” (art. 4 van de voorgelegde rechtsbijstandpolis), een bepaling die, 
zoals hierboven uiteengezet, nooit tegenstelbaar kan zijn t.a.v. de Commissie. 
  
Tot slot kan worden gewezen op de omstandigheid dat de Belgische Staat geen fout treft in wat het 
slachtoffer overkomen is (bv. omdat ze de overtreding niet heeft kunnen voorkomen). De Staat is dus niet 
aansprakelijk en bijgevolg evenmin schuldenaar. Uit het voorgaande vloeit onder meer voort dat een 
slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad geen subjectief recht op de toekenning van een hulp vanwege 
de Staat geniet, maar eerder een gewoon belang waarvan de betwisting ressorteert onder de bevoegdheid 
van de Commissie die een administratief rechtscollege sui generis is dat een hulp toekent naar billijkheid (zie 
art. 33 van de Wet) en zulks onafhankelijk van de beslissing van de rechtbank ten gronde over de burgerlijke 
vordering.  
 
De slachtoffers van opzettelijke gewelddaden dienen dus eerst hun verzekeraar in tussenkomst aan te 
spreken, méér nog: indien nodig een gerechtelijke uitspraak doen uitlokken. Gelet op de nog jonge leeftijd 
van het slachtoffer drukt de Commissie de hoop uit dat het zover niet zal komen… 
… 
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Verklaart de verzoekschriften ontvankelijk en - alvorens ten gronde te oordelen -  verwijst deze terug naar de 
bijzondere rol, hetgeen de verzoekers de mogelijkheid biedt om eerst hun verzekeraar in tussenkomst aan te 
spreken. 
 
M10-7-0074 (juni 2011) 
Op burgerlijk gebied werd … bij zelfde vonnis veroordeeld tot betaling van: 
- € 2.000 voor morele schade aan mevrouw S 
- € 700 voor morele schade aan de heer W in eigen naam; 
- € 700 voor morele schade aan mevrouw V in eigen naam; 
- € 1.295,83 aan de huwgemeenschap W – V 
bedragen te vermeerderen met de intresten en een RPV van € 650. 
… 
Verzoeker vraagt een hulp van € 3.967,19:  
- morele schade € 2.000,00 
- medische kosten €    570,83 
- verplaatsingskosten €    150,00 
- kledijschade €    500,00 
- admin. en telefoonkosten €      75,00 
- intresten €    671,36 
… 
De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp 
toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 3 van de wet van 1 augustus 
1985: 
 
1° de morele schade;  
2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten;  
3° de procedurekosten. 
 
Worden door verzoeker gevraagd maar komen niet voor in deze beperkte lijst: 
- verplaatsingskosten; 
- kledijschade; 
- admin. en telefoonkosten. 
 
De gevraagde ‘intresten’ zijn daarbij evenmin opgenomen. Het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt is 
hier niet van toepassing; immers de schuldenaar van de toegekende hulp, zijnde de Belgische Staat, is niet 
de veroorzaker van de schade. De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten werd 
bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State d.d. 12 december 2006 (G. Bijnens t./ Belgische 
Staat). 
 
Gelet op het subsidiariteitsbeginsel, dat vervat ligt in artikel 31bis, § 1, 5° van voormelde wet, dient de 
Commissie bij de toekenning van het hulpbedrag rekening te houden met de genoten 
verzekeringstussenkomst (€ 7.500 uitbetaald op de gezamenlijke rekening van verzoeker en zijn 
echtgenote). Hoewel de Commissie akkoord kan gaan met het voorstel van verzoeker om deze tussenkomst 
in eerste instantie toe te rekenen op de voormelde schadeposten die niet in aanmerking komen voor een 
financiële hulp, komt zij tot de vaststelling dat verzoeker integraal is schadeloos gesteld.  
 
In die omstandigheden dient het verzoek als ongegrond te worden afgewezen. 
 
 
JU 30D verzekeringen: geen tussenkomst inzake de waarborg onvermogen van derden 
- geen beschikbaar saldo 
- insolvabiliteit niet bewezen  
- onvindbare dader 
- uitgesloten door polis 
 
M91200 (2011) 
Uit de brief van gerechtsdeurwaarder F. Bergé, aan de advocaat van verzoeker: “Ingevolge uw vraag deden 
wij een solvabiliteitsonderzoek en moesten vaststellen dat geen van de drie partijen over een auto beschikt. 
Hun roerende inboedel heeft niet veel waarde. Ze bezitten geen onroerend goed en hun inkomsten zijn ons 
niet gekend.” 
 
De brief van Civis d.d. 21 oktober 2002 vermeldt: “Uiteraard kan nooit de eventuele waarborg ‘onvermogen 
van derden’ ingeroepen worden.” 
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In de brief van LAR d.d. 30 oktober 2009 staat: ”Gerechtsdeurwaarder Bergé kan voor onze rekening 
opnieuw onderzoek doen naar de solvabiliteit van de tegenpartij. Ofschoon de waarborg ‘onvermogen van 
derden’ opgenomen is in het contract, vestigen wij nogmaals uw aandacht erop dat onze tussenkomst als 
‘een louter commerciële tegemoetkoming’ dient te worden aanzien. Met ons schrijven van drie weken eerder 
hebben wij er u overigens op gewezen dat de waarborg ‘onvermogen van derden’ nooit kan ingeroepen 
worden ... . Wij zien er het nut niet van in u de toepasselijke polisvoorwaarden te doen toekomen.” 
 
Op vraag van het secretariaat van de Commissie d.d. 24 december 2009 werden op 2 februari 2010 de 
polisvoorwaarden overgemaakt door de rechtsbijstandsverzekeraar LAR. In de begeleidende brief staat: ”Wij 
verdedigen de belangen van onze cliënt Reprise CIVIS Flexia. Ingevolge uw verzoek zenden wij u hierbij de 
algemene voorwaarden van het contract. De bijzondere polisvoorwaarden kunnen wij - die optreden als 
schaderegelingskantoor in opvolging van Civis van de maatschappij Flexia, vervolgens Winterthur en thans 
AXA Belgium, - jammer genoeg niet bezorgen doch vermoeden dat dit niet relevant is. Bij nazicht van 
bijgevoegde briefwisseling zal u er zich rekenschap van geven dat wij geenszins betwisten dat de waarborg 
insolventie van derden opgenomen is in het contract doch dat wij ons op het standpunt stellen dat in casu wij 
gerechtigd zijn tussenkomst te weigeren.” 
 
 
geen beschikbaar saldo 
 
M10-7-0096 (2010) 
De totale dekking van de rechtsbijstandsverzekering bedroeg € 12.394, met inbegrip van de eventuele 
dekking insolvabiliteit derden.  
Verzoekers stellen dat deze tussenkomst “werd aangewend ter bestrijding van de procedurekosten en hoge 
uitvoeringskosten. Er restte geen saldo voor dekking van de insolvabiliteit van de daders.” 
 
 
insolvabiliteit niet bewezen 
 
M90587 (2011) 
Uit artikel 31bis, §1, 5° van de wet van 1 augustus 1985 blijkt manifest dat de wetgever het 
subsidiariteitsbeginsel huldigt en dat het slachtoffer dus eerst beroep moet doen op de traditionele middelen 
om schadeloosstelling te bekomen, zoals bv. via de private verzekeringsmaatschappij, alvorens zich te richten 
tot de Commissie. 
 
Rechtsbijstandverzekeraar KBC Defendo meent dat zij van haar plicht is ontslagen om tussen te komen in het 
kader van de insolvabiliteit van de aansprakelijke nu deze kleine maandelijkse aflossingen aan € 50 verricht. 
Dit is niet ernstig! De geringe bedragen die de veroordeelde betaalt volstaan zelfs niet om de intresten te 
lenigen, laat staan dat zij ooit tot een integrale schadeloosstelling van het slachtoffer zullen leiden. Het kan toch 
niet de bedoeling zijn dat de contractueel vereiste voorwaarde van ‘onvermogendheid’ van de veroordeelde, 
opgelegd aan een verzekerde om in aanmerking te komen voor een tussenkomst, een absoluut karakter 
vertoont? Zou dit toch de bedoeling zijn, dan moet de vraag worden gesteld of het fair is dat een slachtoffer dat  
met een volstrekt onvermogende of onwillige dader geconfronteerd wordt, “meer geluk” heeft dan wanneer die 
dader slechts mondjesmaat geringe sommen zou afbetalen… 
 
De Belgische Staat treft geen fout in wat het slachtoffer overkomen is (bv. omdat ze de overtreding niet heeft 
kunnen voorkomen). De Staat is dus niet aansprakelijk en bijgevolg evenmin schuldenaar. Uit het voorgaande 
vloeit onder meer voort dat een slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad geen subjectief recht op de 
toekenning van een hulp vanwege de Staat geniet, maar eerder een gewoon belang waarvan de betwisting 
ressorteert onder de bevoegdheid van de Commissie die een administratief rechtscollege sui generis is dat een 
hulp toekent naar billijkheid (zie art. 33 van de Wet) en zulks onafhankelijk van de beslissing van de rechtbank 
ten gronde over de burgerlijke vordering. De Commissie spreekt zich dus zowel uit over de hoegrootheid van 
de hulp als over de opportuniteit. Zij dient daarbij te waken over de correcte naleving van de voorwaarden 
opgelegd door de wet van 1 augustus 1985, zoals onder meer het geciteerde subsidiariteitsprincipe vervat in 
artikel 31bis, §1, 5°. 
 
Van verzoekster wordt dus gevraagd om eerst haar verzekeraar in tussenkomst aan te spreken, méér nog: 
indien nodig een gerechtelijke uitspraak te doen uitlokken. 
 
De Commissie drukt de hoop uit dat het zover niet zal komen… 
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onvindbare dader 
 
M90061 (2010) 
Verzoeker beschikt over een verzekering rechtsbijstand (LAR). Deze bevat een waarborg “onvermogen van 
derden”, welke luidt als volgt: 
 
“LAR vergoedt tot € 6.500 per gedekt schadegeval onder punt 5.2.2.a. en 5.3.2.a. of schade boven het 
bedrag van de vrijstelling, die niet kan worden teruggevorderd met deze verzekering omdat de 
aansprakelijke onvermogend werd verklaard en geen enkele instelling deze schade ten laste kan nemen.” 
 
Blijkens haar schrijven d.d. 13 februari 2009 weigert LAR tussen te komen: “In casu menen wij evenwel dat 
onze tussenkomst niet vereist is. Inderdaad, er kan niet worden nagegaan of de dader werkelijk 
onvermogend is vermits hij spoorloos is en geen gekende verblijfplaats in België heeft. Er is derhalve niet 
voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van de polis. Hierin wordt immers bepaald dat “LAR tot 6.500,00 
EUR per gedekt schadegeval vergoedt … omdat de aansprakelijke onvermogend werd verklaard.” U zal het 
ongetwijfeld met ons eens zijn dat louter het feit dat de aansprakelijke derde geen gekende woon- of 
verblijfplaats heeft in België niet het bewijs van insolvabiliteit oplevert. Ambtshalve schrapping uit de 
bevolkingsregisters, hetgeen ongetwijfeld is gebeurd, staat niet gelijk met een erkenning van onvermogen in 
de zin van ons contract.” 
 
Bij schrijven van 6 april 2009 deelde het secretariaat van de Commissie aan de advocaat van verzoeker mee 
dat de these dat een onvindbare veroordeelde niet mag gelijkgesteld worden met een onvermogende 
veroordeelde, al lang niet meer wordt aangehouden in de rechtspraak. De Commissie verwijst hierbij naar 
een drietal rechterlijke uitspraken: 
 
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 10 februari 2005, zoals bevestigd bij arrest van 
het Hof van Beroep te Brussel d.d. 10 december 2007 :  
 
“[…] Het begrip “onvermogend” duidt op een situatie waarbij een persoon niet in staat is om zijn geldelijke 
verplichtingen na te komen. Of meer concreet, als hij niet beschikt over voor beslag vatbare goederen of 
inkomsten of als de kosten van uitwinning op de voor beslag vatbare goederen of inkomsten het te 
recupereren bedrag zouden overtreffen. Het bewijs daarvan kan onder meer worden geleverd aan de hand 
van de bevindingen van een gerechtsdeurwaarder. […]  
De heer O heeft geen gekende woon- of verblijfplaats in België. Hij is onvindbaar. Gelet op de strafrechtelijke 
en burgerrechtelijke veroordeling die tegenover hem werd uitgesproken, kan redelijkerwijs worden 
aangenomen dat die situatie zeker niet beperkt zal zijn in de tijd. De heer O heeft er geen belang bij om te 
worden gevonden. 
Of de heer O werkelijk onvermogend is, kan weliswaar niet worden nagegaan, maar het is duidelijk dat hij 
door zijn onvindbaarheid zijn onvermogen organiseert. De rechtbank oordeelt dan ook dat er in deze zaak is 
voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 16 van de polisvoorwaarden en de heer O, voor eisers, 
als onvermogend moet worden erkend. 
De NV […] is dan ook gehouden om tussen te komen in het kader van haar waarborg insolventie.” 
 
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge d.d. 14 januari 2009 : 
 
“[…] De dader M.Z. is sinds 26.12.2005 spoorloos en werd op 10.03.2006 ambtshalve geschrapt zonder 
aangifte van adreswijziging, hetgeen inhoudt dat de vonnissen van de jeugdrechtbank waarbij M.Z. ten 
aanzien van eiseres werd veroordeeld, onuitvoerbaar zijn. 
Er moet worden vastgesteld dat volgens de termen van de polis, zoals hierboven weergegeven, het aan 
verweerster [… Verzekeringen] is om het onvermogen vast te stellen, zodat de bewijslast bijgevolg bij 
verweerster ligt. 
Verweerster kan evenmin als eiser het onvermogen van M.Z. vaststellen nu deze spoorloos is en blijkbaar 
van de aardbol is verdwenen zonder enig spoor na te laten. 
Eiseres faalt bijgevolg in de blijkbaar op haar rustende bewijslast van onvermogen. 
Zoals reeds aangehaald is, gelet op het feit dat M.Z. spoorloos is, het ook voor eiseres totaal onmogelijk het 
onvermogen van die persoon vast te stellen. 
Nu die vaststelling onmogelijk is, moet de desbetreffende clausule in de polis worden geïnterpreteerd in die 
zin dat dekking wordt verleend wanneer het vonnis ten aanzien van de dader niet verhaalbaar is op die 
dader, hetgeen hier manifest het geval is. 
Bovendien moet worden vastgesteld dat alle elementen van het dossier erop wijzen dat M.Z. ook totaal 
onvermogend is. 
Verweerster is dan ook tot dekking gehouden.” 
 
Bij brief van 18 juni 2009 handhaafde LAR haar eerder ingenomen standpunt en legde ter ondersteuning 
hiervan een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen d.d. 1 december 2003 voor. 
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 “[…] Te dezen is het bewijs dat de aansprakelijke derde als onvermogend werd erkend of te erkennen is niet 
geleverd. Louter het feit dat de aansprakelijke derde geen gekende woon- of verblijfplaats heeft in België en 
zijn woon- of verblijfplaats in het buitenland niet werd achterhaald, levert niet het bewijs van insolvabiliteit op. 
Ambtshalve schrapping uit de bevolkingsregisters staat niet gelijk met een erkenning van onvermogen in de 
zin van artikel 17 van de polisvoorwaarden.” 
  
De Commissie, die kennis had van dit arrest uit 2003, heeft echter steeds en op constante wijze, uitspraken 
geveld waarbij zij de these volgde dat de onvindbare dader, tegen wie een strafrechtelijke en 
burgerrechtelijke veroordeling is uitgesproken, er geen belang bij heeft om te worden gevonden en dat het 
duidelijk is dat hij door zijn onvindbaarheid zijn onvermogen organiseert. De Commissie heeft bijgevolg 
steeds geoordeeld dat deze onvindbaarheid gelijk kan worden gesteld met insolvabiliteit – een stellingname 
die de laatste jaren ook door de rechter in gemeen recht overgenomen werd of waarnaar hij geëvolueerd is 
(zie de geciteerde uitspraken) – en dat een verzoeker dan ook zijn rechten moet laten gelden tegenover zijn 
verzekeraar, ja, desgevallend een gerechtelijke uitspraak dient uit te lokken alvorens zich tot de Staat te 
wenden tot het bekomen van een hulp. 
 
Echter, zoals ter rechtszitting dd. 31 maart 2010 wordt vastgesteld, verschilt voorliggende casus in die zin 
van de precedenten, waarover de Commissie tot heden de gelegenheid had zich uit te spreken, dat thans de 
contractuele clausule verplicht stelt dat “de aansprakelijke onvermogend werd verklaard ”. Gelet op deze 
specifieke libellering die het verzoeker moeilijk realiseerbaar maakt om de onvermogendheid van de 
veroordeelde te laten verklaren, nu voor het opstellen van dergelijke “verklaring” geen geëigende instantie 
aangewezen is, is de Commissie van oordeel dat in dit specifieke geval de verzoeker op geen enkele andere 
wijze zijn schade kan herstellen dan door beroep te doen op de Staat. 
 
M90812 (2010) 
1. Als bijlage bij het verzoekschrift bevindt zich een e-mail d.d. 26 juni 2009, uitgaande van KBC Defendo en 
gericht aan de raadsman van verzoekster. Hierin staat het volgende te lezen: 
 
“Aangaande de clausule insolvabiliteit dient onze verzekerde zelf de insolvabiliteit van de tegenpartij aan te 
tonen. Van zodra wij dit bewijs ontvangen, kunnen wij tussenkomen, maar het enkele feit dat de tegenpartij 
momenteel afgeschreven is naar Ghana, is geen afdoend bewijs. Wij komen dus niet tussen in 
insolvabiliteit.” 
 
2. In het schrijven van het secretariaat van de Commissie d.d. 27 augustus 2009, waarbij aan de raadslieden 
van verzoekster de ontvangst werd gemeld van onderhavig verzoekschrift, werd het volgende opgemerkt: 

 
“Alvorens het dossier verder te behandelen wens ik uw bijzondere aandacht te vestigen op het 
subsidiariteitsprincipe, dat vervat ligt in artikel 31bis, § 1, 5°, van de wet van 1 augustus 1985. Dit beginsel 
houdt in dat een financiële hulp kan toegekend worden indien de schade niet afdoende door andere 
middelen lijkt te kunnen worden hersteld. De verzoeker moet dus eerst de gewone middelen (waaronder 
vergoeding door de verzekering) uitputten om een vergoeding van zijn nadeel te bekomen. 
 
Uw cliënte blijkt te beschikken over een rechtsbijstandsverzekering met insolventieclausule (KBC Defendo).  
 
In haar e-mail d.d. 26 juni 2009 liet de verzekeraar weten dat de verzekerde zelf de insolvabiliteit van de 
tegenpartij dient aan te tonen.  
 
Dit lijkt mij een allesbehalve klantvriendelijke houding, die bovendien foutief is! M.i. komt het wel degelijk aan 
de verzekeraar zélf toe om de solvabiliteit van de veroordeelde na te gaan en daartoe alle nodige stappen te 
ondernemen. 
 
Bovendien wens ik erop te wijzen dat de Commissie in tal van beslissingen ten aanzien van deze kwestie het 
standpunt heeft gehuldigd dat het begrip “insolvabel” volgens haar op een situatie duidt waarbij een persoon 
niet in staat is om zijn geldelijke verplichtingen na te komen.   
 
In de voorliggende zaak is de heer A onvindbaar (afgeschreven naar Ghana). Gelet op de strafrechtelijke en 
burgerrechtelijke veroordeling die tegen hem werd uitgesproken, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat 
die situatie zeker niet beperkt zal zijn in de tijd. De heer A heeft er geen belang bij om te worden gevonden. 
 
Het is duidelijk dat betrokkene door zijn onvindbaarheid zijn onvermogen organiseert. 
 
Het standpunt van de Commissie sluit aan bij de rechtspraak betreffende deze problematiek. In dit verband 
kan verwezen worden naar een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 10 februari 2005 
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(bevestigd bij arrest van het Hof van Beroep te Brussel d.d. 10 december 2007). In dit vonnis, dat een 
geschil beslechtte tussen Axa Belgium en een particulier persoon, lezen we het volgende:  
 
“De heer O heeft geen gekende woon- of verblijfplaats in België. Hij is onvindbaar. Gelet op de 
strafrechtelijke en burgerrechtelijke veroordeling die tegenover hem werd uitgesproken, kan redelijkerwijs 
worden aangenomen dat die situatie zeker niet beperkt zal zijn in de tijd. De heer O heeft er geen belang bij 
om te worden gevonden. 
Of de heer O werkelijk onvermogend is, kan weliswaar niet worden nagegaan, maar het is duidelijk dat hij 
door zijn onvindbaarheid zijn onvermogen organiseert. 
De rechtbank oordeelt dan ook dat er in deze zaak is voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 16 
van de polisvoorwaarden en de heer O, voor eisers, als onvermogend moet worden erkend. 
De NX AXA Belgium is dan ook gehouden om tussen te komen in het kader van haar waarborg insolventie.” 
 
In dossiers waarin de hierboven uiteengezette problematiek aan de orde was, heeft de Commissie 
geoordeeld dat de verzoeker eerst zijn rechten moet laten gelden tegenover zijn verzekeraar en 
desgevallend een gerechtelijke uitspraak moet uitlokken. 
 
Gelet op het bovenstaande verzoek ik u dan ook KBC Defendo in tussenkomst aan te spreken." 
 
3. Na deze brief aan KBC Defendo te hebben voorgelegd, ontving de raadsman van verzoekster per e-mail 
volgende antwoorden vanwege KBC: 
 
e-mail d.d. 30 oktober 2009: “Wij hebben het PV doorgenomen. Gelet op het CV van de tegenpartij en op de    
verklaringen van zijn collega’s, lijkt er mij nergens een bewijs dat de tegenpartij insolvabel is. Wij zijn ook niet 
akkoord met het standpunt van het Fonds. Het is niet omdat hij terug naar Ghana is gegaan dat hij zijn 
onvermogen hierdoor organiseert. 
Wij gaan dus zelf geen tussenkomst in insolvabiliteit doen.” 
 
e-mail d.d. 4 november 2009: “Ook na inzage van de vonnissen verstrekt door het Fonds, blijven wij bij ons 
standpunt, nl. dat we geen tussenkomst verlenen in insolvabiliteit.” 
 
4. In zijn schrijven d.d. 3 september 2009 deelde de raadsman van verzoekster mee dat hij er KBC Defendo 
nogmaals op gewezen had dat zij als rechtsbijstandsverzekeraar al het mogelijke dient te ondernemen – ook 
in het buitenland – om de terugvordering van de schade te bewerkstelligen. Vervolgens werd KBC gevraagd 
over te gaan tot een voorschotregeling. Het antwoord van KBC hierop luidde als volgt (e-mail d.d. 10 
augustus 2010): 
 
“Wij behouden ons standpunt. 
We betalen enkel voorschotten voorzover de terugbetaling van deze voorschotten mogelijk is. 
Aangezien dit in bovenvermeld dossier niet het geval is, is de voorschotregeling niet van toepassing. 
 
M10-5-0865 (2011) 
In het schrijven (e-mail) d.d. 13 april 2010 van gerechtsdeurwaarders Somers-Wellens lezen we: “In 
voormelde zaak heeft betrokkene [Z] een voorstel ambtelijke schrapping sinds februari 2010.” 
Rechtsbijstandverzekeraar Providis weigerde aanvankelijk tussen te komen in het kader van de waarborg 
‘insoventie van derden’ maar herzag later toch zijn standpunt en keerde het maximale bedrag uit van 
€ 6.200. 
 
 
uitgesloten door polis 
 
M90800 (2011) 
− du principe de subsidiarité de l’aide visé à l’article  31 bis, 5° de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’en 

l’espèce, la requérante disposait d’une assurance avec une garantie contre l’insolvabilité des tiers mais 
qui n’est pas intervenue en raison du dépassement du délai de prescription de trois ans ; 

 
la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande non fondée.  
 
M90995 (2010) 
IV-2. Rechtsbijstandverzekeraar AXA deelt op 17 mei 2010 mee niet te willen tussenkomen wegens 
laattijdige aangifte: 
 “Wij stellen vast dat de feiten reeds dateren van 16/01/2004 en wij hiervan nooit op de hoogte werden 
gebracht. Het spijt ons dan ook u te moeten meedelen dat wij in deze zaak geen tussenkomst meer kunnen 
verlenen, gezien de vordering ten aanzien van onze maatschappij inmiddels is verjaard. Conform art.34 van 
de wet op de landverzekeringsovereenkomst bedraagt de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering 
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voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar. De termijn begint te lopen vanaf de dag van het 
voorval dat het vorderingsrecht doet ontstaan. Wanneer degene aan wie de rechtsvordering toekomt, bewijst 
dat hij pas op een later tijdstip van het voorval kennis heeft gekregen, begint de termijn te lopen vanaf dat 
tijdstip, maar hij verstrijkt in elk geval vijf jaar na het voorval. Deze verjaringstermijn is inmiddels ruimschoots 
overschreden, zodat wij niet meer gehouden zijn deze zaak ten laste te nemen.” 
…  
Door laattijdig aangifte te doen bij haar verzekeraar is verzoekster te kort geschoten in haar 
schadebeperkingsplicht. Daardoor verkeert de Commissie niet in de mogelijkheid om integraal hulp te 
verlenen voor de geleden schade.  
Echter, de feiten zijn van die aard dat het aannemelijk lijkt dat verzoekster het tijdig aangeven ervan uit het 
oog verloren is zodat de Commissie meent ex aequo et bono een hulp voor de morele schade te kunnen 
toekennen die overeenkomt met twee derden van het gevraagde bedrag. 
 
M10-5-0380 (2011) 
F (de verzoeker) verklaarde dat A ongeveer een maand bij hem woonde. A verbleef illegaal in het land. Er 
was geen goede verstandhouding meer en F wou A buiten zetten. Hij stuurde hem in die zin een bericht op 
03.02.2009. Omstreeks 19-20 uur kwam A in de woning toe. Er ontstond een ruzie. … 
… 
Verzoeker beschikte ten tijde van de feiten over een polis rechtsbijstand (Providis) met waarborg ‘insolventie 
van derden’ (artikel 19.5 van de polis). 
Providis weigerde evenwel tussen te komen omdat zij de heer A ingevolge feitelijke samenwoning niet als 
derde aanziet. In de brief van Providis d.d. 10 december 2009 lezen we: “De tegenpartij was op het moment 
van de feiten samenwonend met onze verzekerde. Hij is dan ook een verzekerde in onze polis en geen 
derde. Onze waarborg is niet van toepassing wanneer een verzekerde rechten kan laten gelden tegen een 
andere verzekerde. Onze cliënt verklaart zelf dat de tegenpartij ongeveer een maand bij hem inwoonde. Het 
feit dat er geen domiciliëring aan te pas is gekomen maakt geen verschil. De tegenpartij woonde samen met 
onze verzekerde. Hij woonde nergens anders.” 
 
M10-5-0663 (2011) 
De familiale verzekeraar van verzoeker weigerde tussen te komen omdat ze van oordeel was dat de daders 
langs de winkel waren binnengekomen en slagen hadden toegediend ín de winkel, zodat dit niet los kon 
gezien worden van de professionele activiteit van verzoeker. 
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HOOFDSTUK 8.  MET BETREKKING TOT DE VERMELDINGEN VAN HET 
VERZOEKSCHRIFT 

------------------------------------------------ 
 
Het verzoekschrift (JU 31) moet in twee exemplaren worden ingediend en een aantal bepalingen vermelden, 
die zijn opgesomd in artikel 34 van de wet.  
 
Deze vermeldingen zijn niet voorzien op straffe van verval.  
 
Daarenboven stelt het secretariaat op eenvoudige vraag voorgedrukte formulieren voor verzoekschriften ter 
beschikking. Deze zijn eveneens te vinden op de website van de F.O.D. Justitie. 
 
 
 
JU 31 verzoekschrift 
 
M10-2-0600 (2011) 
 
- de ce que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un 

préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence 
peuvent demander une aide » ; 

- de que l’article 34 de la loi du 1er août 1985 dispose que “La demande d'aide financière, d'aide 
d'urgence ou de complément d'aide est formée par requête en double exemplaire, déposée au 
secrétariat de la commission ou à lui adressée par lettre recommandée à la poste. Elle est signée par le 
requérant ou par son avocat;” 

- de ce qu’il ressort du dossier que la requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat 
de la Commission en date du 18 mai 2010 n’est ni signée par le requérant, ni par son avocat ; 

- de ce qu’il résulte de l’absence de signature du requérant et/ou de son avocat que la demande d’aide 
principale n’a pas été introduite dans les formes et délais de la loi. 
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AFDELING 2 : 

AARD VAN DE HULP 
 

 
 
HOOFDSTUK 1. MET BETREKKING TOT DE DIVERSE VORMEN VAN HULP 
----------------------------------------------------------- 
 
De wet onderscheidt drie soorten hulp die aan de slachtoffers of aan hun rechthebbenden kunnen worden 
toegekend : 
 
A. de (hoofd)hulp 
------------ 
 
Dit is het bedrag dat door de verzoeker als hoofdvergoeding wordt aangevraagd en dat een billijke hulp moet 
bieden voor het nadeel dat hij heeft geleden. De wet verzet zich niet tegen het feit dat de verzoeker een 'nog 
nader te bepalen (hoofd)hulp' vordert. 
 
 
B.  de noodhulp 
--------------- 
 
Dit is het bedrag dat door de verzoeker als noodhulp (JU 32) wordt aangevraagd in spoedeisende gevallen, 
d.w.z. wanneer elke vertraging bij de hulpverlening de verzoeker een aanzienlijk nadeel zou kunnen 
berokkenen, rekening houdend met diens financiële situatie. Indien hij dit wenst, kan de verzoeker nadien nog 
een (hoofd)hulp vorderen. Het komt er dus op aan dat de verzoeker deze spoedeisendheid motiveert (JU 
32A), anders loopt hij het risico dat zijn verzoek geweigerd wordt. 
 
Het is mogelijk meer dan één keer een noodhulp te vragen (JU 32B).  
 
Daarenboven wordt bij medische kosten de dringendheid bij wet verondersteld. 
 
   
C. de aanvullende hulp 
-------------------- 
 
Dit is de hulp die kan gevraagd worden wanneer na de toekenning van de (hoofd)hulp het nadeel in ernstige 
mate is toegenomen (JU 33). Het verzoek tot toekenning van een aanvullende hulp moet op straffe van 
verval ingediend worden binnen tien jaar te rekenen van de dag waarop de hoofdhulp vereffend is. 
 
 
JU 32 noodhulp 
- principe 
- voor welke schadeposten  
- noodhulp voor een nabestaande 
- toekenning van een noodhulp garandeert de toekenning van een hoofdhulp niet 
 
principe 
 
M91106 (2010) 
Tenant compte d’une part : 
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice 

physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent 
demander une aide » ; 

- que l’article 36 de la loi prévoit que « lorsque tout retard dans l’octroi de l’aide pourrait causer au 
requérant un préjudice important, vu sa situation financière », il peut être fait droit à une aide 
d’urgence » ; 

- que pour évaluer cette urgence, la jurisprudence de la commission se réfère à l’importance des frais 
médicaux en relation avec les faits supportés par la victime par rapport à ses revenus ; 
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d’autre part  
- que l’article 31, 1° de la loi du 1er août 1985 énonce que « La Commission peut octroyer une aide 

financière aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant 
directement d’un acte intentionnel de violence »  

- que cet acte doit nécessairement comporter : 
- un élément matériel qui consiste dans l’emploi de la violence dirigée contre une personne ; 
- un élément moral qui consiste dans l’intention de l’agresseur de commettre cet acte de violence ; 
- en outre, un préjudice physique ou psychique important,  
- qu’on entend par stress post traumatique, une invalidité ou une incapacité de travail permanente, 

une incapacité de travail totale de longue durée et/ou un préjudice esthétique de grade 2 minimum 
sur l’échelle habituellement utilisée de 7. (Doc. Parl., 4ème session de la 50ème législature Chambre, 
0626/002 (2001 – 2002) page 9 ; 

- que, dans le cas présent, il n’est relevé que des lésions superficielles et un hématome ; 
- que dans le cas présent, la victime ne justifie pas sa demande par d’importants frais médicaux ; 
- que la somme d’environ 500 € sur une période de 2 ans ne constitue pas un montant pouvant causer 

au requérant un préjudice important, vu sa situation financière ; 
- que l’article 33 §1 prévoit que « Le montant de l'aide est fixé en équité.  La commission peut notamment 

prendre en considération : le comportement du requérant ou de la victime lorsque ce comportement a 
contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage ou à son aggravation » 

- que ce comportement est explicitement mis en cause par l’assureur et le conseil du requérant ; 
- que les autres postes du dommage (frais matériels, dommage moral,…) pourraient être sollicités dans 

le cadre de l’aide principale que le requérant peut introduire devant la Commission, 
 
la Commission déclare la demande recevable mais non fondée. 
 
M10-5-0868 (2010) 
In de voorliggende zaak wordt de totale tandschade door Dr. Van Noten begroot op € 7.200: € 4.000 voor de 
plaatsing van implantaten + € 3.200 voor de hernieuwingen van de kronen (tweemaal € 1.600). 
 
Wat de tandschade betreft meent de Commissie in eerste instantie enkel een noodhulp te kunnen toekennen 
voor de plaatsing van de implantaten, nu de hernieuwingen van de kronen kosten met zich meebrengen die 
in de toekomst gesitueerd zijn en per definitie minder hoogdringend zijn. 
 
Wat de overige kosten betreft dient opgemerkt dat: 
- de kosten voor ‘X-Rays + Specialist’, begroot op € 206,28, in werkelijkheid slechts € 62,36 bedragen; 
- het gevraagd bedrag van € 62,36 voor ‘Hospital check up’ een dubbeltelling betreft met de kosten voor 

’X-Rays + Specialist’. 
 
 
voor welke schadeposten 
 
M90853 (2010) 
- qu’aucun document ne fait état d’un préjudice physique ou psychique important résultant directement 

de l’agression du 20 juin 2009 ; 
- que l’article 36 de la loi prévoit que « lorsque tout retard dans l’octroi de l’aide pourrait causer au 

requérant un préjudice important, vu sa situation financière », il peut être fait droit à une aide 
d’urgence » ; 

- que pour évaluer cette urgence, la jurisprudence de la commission se réfère à l’importance des frais 
médicaux en relation avec les faits supportés par la victime par rapport à ses revenus ; 

- que dans le cas présent, la victime ne justifie pas sa demande d’aide d’urgence par d’importants frais 
médicaux ; 

- que les autres postes du dommage (frais matériels, dommage moral,…) peuvent être sollicités dans le 
cadre de l’aide principale que le requérant peut introduire devant la Commission ; 

 
la commission déclare la demande d’aide d’urgence recevable mais non fondée. 
 
M90954 (2010) 
- de ce que la Commission a, dans le cadre de l’aide principale introduite par le requérant, ordonné la 

réalisation d’une expertise auprès de l’Office médico-légal ; 
- de ce que l’aide d’urgence ne peut dès lors être sollicitée pour provisionner l’expert judiciaire ; 
- de ce qu’il ressort de sa jurisprudence que la Commission limite l’aide d’urgence à la prise en charge des 

frais médicaux ; 
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M91068 (2011) 
Hoewel de noodhulp op de eerste plaats wordt toegekend om de medische kosten te dekken, wordt deze 
ook uitzonderlijk toegewezen voor andere dringende kosten (zoals kosten van een deskundig onderzoek) of 
voor onmiddellijk en aanzienlijk verlies aan inkomsten dat niet door de sociale zekerheid wordt opgevangen. 
Voor beide schadeposten moet wel blijken dat het slachtoffer door de feiten in financiële nood verkeert. 
 
Wat de voorliggende zaak betreft, lijkt voldaan aan die voorwaarde: verzoekster geniet een gering inkomen 
en wordt, zoals ter zitting uiteengezet, geconfronteerd met diverse letselschade die zij, omwille van financiële 
redenen, niet bij machte is om op gepaste wijze te laten behandelen. 
 
De Commissie beklemtoont evenwel dat enkel de periodes tijdens dewelke verzoekster tijdelijk volledig 
werkonbekwaam was in aanmerking kunnen worden genomen. Alleen deze periodes hebben geleid tot reëel 
en bewezen loonverlies. De optelsom (zie rubriek IV) van het reëel loonverlies beloopt dan € 2.105.  
 
Wat de post TWO moreel betreft (zoals ter zitting gevorderd) wordt opgemerkt dat de Commissie de morele 
schade in het kader van een noodhulpvraag op systematische afwijst vermits hiervoor geen 
hoogdringendheid kan worden voorgehouden. 
 
M10-4-0387 (2010) 
- de ce que communément à sa jurisprudence la Commission limite l’aide d’urgence aux frais de soins de 

santé et aux frais funéraires ; 
- de ce que malgré les sollicitations de la Commission, aucun justificatif de frais n’a été communiqué ; 
- de ce que la requête d’aide d’urgence est en conséquence non fondée ; 
- de ce que la Commission rappelle que les postes « dommage moral », « frais matériels », « perte 

d’aliments » ne sont pas pris en considération dans l’aide d’urgence et pourront être sollicités dans le cadre 
d’une requête d’aide principale ; 

 
M10-4-0684 (2010) 
- de ce que le jugement rendu en date du 3 mars 2010 a été frappé d’appel ; 
- de ce que la procédure judiciaire est toujours en cours ; 
- de ce que la requérante, en l’absence d’un jugement définitif, a sollicité l’octroi d’une aide d’urgence ; 
- de ce que l’article 36 de la loi du 1er août 1985 prévoit que lorsque tout retard dans l’octroi de l’aide pourrait 

causer au requérant un préjudice important, il peut être fait droit à la demande de la victime tendant au 
versement d’une aide d’urgence ; 

- de ce que pour la vérification de la condition d’urgence et la détermination du montant de l’aide, la 
jurisprudence de la Commission tend à tenir compte du montant des frais médicaux et de la situation 
matérielle des requérants ; 

- de ce qu’en l’espèce les frais de soins de santé exposés (frais médicaux, frais de kiné, frais d’hôpitaux, frais 
d’ambulance et frais dentaires) sont justifiés pour la somme totale de 5.586,9 € ; 

- de ce qu’aucune assurance n’est intervenue ; 
- de ce que les postes « dommage matériel » et « dommage moral » ne sont pas pris en compte dans le 

cadre de l’aide d’urgence et pourront être réclamés via l’aide principale.  
 
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide urgente de 
5.586,9 €.  
 
M11-5-0073 (2011) 
De Commissie stelt vast dat gerechtsdeskundige Dr. E. De Boosere zijn werkzaamheden nog niet heeft 
aangevat bij gebrek aan provisie. Nu mevrouw M niet over de financiële middelen beschikt om de deskundige te 
provisioneren en het uitblijven van een hulp in haren hoofde een ernstig nadeel betekent, is volgens de 
Commissie voldaan aan de toekenningsvoorwaarden voor een noodhulp. Het behoort overigens tot de vaste 
rechtspraak van de Commissie om een noodhulp toe te kennen met het oog op de provisionering van een 
deskundige. 
 
M11-5-0625 (2011) 
Op 1 januari 2011 omstreeks 6.15 uur werd verzoekster op weg naar haar huis te Brussel achtervolgd door een 
onbekende man. Toen ze de deur van haar woning wou sluiten, stak de man een voet tussen de deur en 
opende deze met geweld. Hij diende verzoekster onmiddellijk enkele vuistslagen toe in het aangezicht en 
trachtte haar neer te slaan. Verzoekster had het gevoel dat de man haar wou verkrachten. Verzoekster 
verweerde zich fel, waardoor de man haar ook bleef slaan. Toen verzoekster heel luid begon te roepen, is de 
man gevlucht. Hij graaide de handtas van verzoekster mee. 
… 
Verzoekster werd per ziekenwagen overgebracht naar het Sint-Jansziekenhuis te Brussel, alwaar onder meer 
een fractuur van de neus en van de linker oogkas werden vastgesteld. 
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Op 6 januari 2011 ging verzoekster naar Finland om daar geopereerd te worden (kostprijs vliegticket Brussel-
Helsinki H/T: € 565). De operatie vond plaats op 30 januari 2011 in een ziekenhuis te Helsinki. 
… 
Luidens het verzoekschrift beschikt verzoekster over een ziekteverzekering, maar die komt enkel tussen voor 
medische uitgaven in Finland. Indien de verzekerde langer dan drie maanden in het buitenland verblijft (zoals in 
casu het geval is), neemt de Finse ziekteverzekering de in het buitenland gemaakte medische kosten niet ten 
laste. 
… 
Daarnaast vraagt verzoekster om de toekenning van een noodhulp voor de kost van € 565 voor het vliegticket 
naar Finland (teneinde zich aldaar te laten opereren). Verzoekster stelt dat, indien ze de operatie in Finland in 
plaats van in België (hetgeen uiteraard ook mogelijk was) liet uitvoeren, ze niet alleen van de steun van haar 
familie kon genieten, maar ook dat de operatie dan vergoed kon worden door de hospitalisatieverzekering. De 
Commissie is van oordeel dat laatstgenoemd argument zeker houdt snijdt en meent de kosten voor het 
vliegticket dan ook te kunnen vergoeden. Deze kosten zijn wel te beschouwen als materiële kosten, niet als 
medische kosten. 
 
 
noodhulp voor een nabestaande 
 
M90039 (2010) 
- de ce que la requérante a supporté des frais médicaux liés à l’hospitalisation de son compagnon d’un 

montant de 694, 29 €; 
- de ce que suite au décès de son compagnon, la requérante a présenté une dépression nerveuse 

importante et a exposé des frais médicaux, pharmaceutiques et de suivi psychologique d’un montant de 
379, 95 €; 

- de ce que la requérante ne dispose que d’allocations de chômage ; 
 
la Commission estime qu’ il y a lieu d’allouer à la requérante une aide d’urgence correspondant au montant 
des frais qu’elle a supportés, soit la somme de 1.074, 24 €. 
 
M10-4-1189 (2011) 
- de ce que la requérante est la sœur de la victime décédée ; 
- de ce que l’article 36 de la loi du 1er août 1985 prévoit que lorsque tout retard dans l’octroi de l’aide pourrait 

causer au requérant un préjudice important, il peut être fait droit à la demande de la victime tendant au 
versement d’une aide d’urgence. Pour la vérification de la condition d’urgence et la détermination du 
montant de l’aide, la jurisprudence de la Commission tend à tenir compte du montant des frais médicaux et 
de la situation matérielle des requérants ; 

- de ce que l’article 36 §2 de la loi du 1er août 1985 stipule que l’aide d’urgence est octroyée par cas et par 
requérant pour un dommage excédant 500 € ; 

- de ce que les frais de thérapie exposés sont justifiés pour la somme de 1.800 €; 
- de ce que l’affaire est toujours à l’instruction ; 
- de ce que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation 

intégrale du préjudice subi ; 
 
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide urgente de 
1.800 €.  
 
 
JU 32A noodhulp: afgewezen 
- niet spoedeisend 
- andere reden 
 
niet spoedeisend 
 
M10-2-0304 (2011) 
- qu’il n’y a aucun frais médicaux produits par la partie requérante ; 
- que les faits se sont produits en novembre 2006 ; 
- que la requête pour une demande d’aide d’urgence a été introduite en date du 15 mars 2010 ; soit près de 

trois ans et demi après les faits ; 
- que les principes de subsidiarité, de fixation en équité, d'indemnisation exceptionnelle et forfaitaire et de 

solidarité qui sont à la base de la loi du 1er août 1985 justifient objectivement et raisonnablement la prise 
en compte d’un délai dans lequel une requête doit être introduite ; 
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- que la Convention européenne du Conseil de l'Europe du 24 novembre 1983 " relative au 
dédommagement des victimes d'infractions violentes ", qui constitue l'une des sources de la loi belge du 
1er août 1985, prévoit d'ailleurs cette possibilité ;  

- que le délai entre la réalisation des faits et l’introduction de la requête est de nature à impliquer la prise en 
considération du caractère urgent de la demande nonobstant l’existence de séquelles et dommages 
indiscutables chez le requérant et qui (dommage moral, perte d'années scolaires, séquelles 
psychologiques) pourraient être pris en compte dans le cadre de l'aide principale ; 

- qu’il apparaît des pièces du dossier que la requête est en état d’être traitée au principal permettant au 
requérant de bénéficier de l’aide financière pour tous les postes de dommage ; 

- que les autres postes du dommage (frais matériels, dommage moral,…) peuvent être sollicités dans le 
cadre de l’aide principale que le requérant peut introduire devant la Commission, 

 
la Commission déclare recevable mais non fondée. 
 
M10-2-0617 (2011) 
Tenant compte d’une part : 
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice 

physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent 
demander une aide » ; 

- que l’article 36 de la loi prévoit que « lorsque tout retard dans l’octroi de l’aide pourrait causer au requérant 
un préjudice important, vu sa situation financière », il peut être fait droit à une aide d’urgence ; 

- de ce que pour évaluer cette urgence, la jurisprudence de la commission se réfère à l’importance des frais 
médicaux, en relation avec les faits, supportés par la victime par rapport à ses revenus ; 

- que les frais justifiés se montent à environ 22,31 € ; 
 
d’autre part 
- que, selon l’article 36 de la loi du 1er août 1985, l’aide d’urgence est octroyée par cas et par requérant 

pour un dommage excédant 500 € et limitée à un montant de 15.000 € ; 
- que le montant des frais justifiés est inférieur à la somme de 500 € ; 
- qu’aucun document n’atteste d’un quelconque préjudice physique ou psychique important résultant 

directement de l’agression du 3 mars 2010 ; 
- que les autres postes du dommage (frais matériels, dommage moral, perte de revenu,…) peuvent être 

sollicités dans le cadre de l’aide principale que le requérant peut introduire devant la Commission si elle 
remplit les conditions légales fixées par la loi du 1er août 1985, 

 
la Commission déclare la demande recevable mais non fondée. 
 
 
andere reden 
 
M80031 (2010) 
- de ce que les faits se sont produits en octobre 2006 ; 
- de ce que la requête pour une demande d’aide d’urgence a été introduite en date du 8 Janvier 2008 ;  
- de ce que les principes de subsidiarité, de fixation en équité, d'indemnisation exceptionnelle et forfaitaire 

et de solidarité qui sont à la base de la loi du 1er août 1985 justifient objectivement et raisonnablement la 
prise en compte d’un délai dans lequel une requête doit être introduite ; 

- de ce que, suite à l’audience du 17 avril 2008, l’affaire a été remise sine die et a été (re)fixée à l’audience 
du 13 janvier 2010, ce qui amène la commission à se prononcer plus de trois ans après les faits ; 

- de ce qu’aucun document ne fait état de démarches du requérant au niveau judiciaire comme il avait 
invité à le faire par la commission lors de l’audience du 17 avril 2008 ; 

- de ce que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation du 
préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement 
responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ; 

- de ce que ce principe de subsidiarité prescrit par la loi du 1er août 1985 sur l’aide financière ne permet 
pas de privilégier celle-ci par rapport au mécanisme d’indemnisation ; 

- de ce qu’outre l’absence de démarches subséquentes, l’insolvabilité de l’auteur des faits n’est pas 
établie ; 

 
la Commission, en vertu du délai d’examen d’une demande d’aide d’urgence, de l’absence de démarches 
dans le chef du requérant et du principe de subsidiarité, déclare la demande recevable mais non fondée et 
rappelle que les autres postes du dommage (frais matériels, dommage moral, perte de revenu,…) peuvent 
être sollicités dans le cadre de l’aide principale que le requérant peut introduire devant la Commission. 
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M90768 (2010) 
- de ce que pour la vérification de la condition d’urgence et la détermination du montant de l’aide, la 

jurisprudence de la Commission tend à tenir compte du montant des frais médicaux et de la situation 
matérielle des requérants ; 

- de ce que le requérant dispose de moyens limités ; 
- de ce que l’article 36 de la loi du 1er août 1985 stipule que l’aide d’urgence est octroyée par cas et par 

requérant pour un dommage excédant 500 € ; 
- de ce que les frais pharmaceutiques exposés sont inférieurs à la somme minimum de 500 € ; 
- de ce que par ailleurs le lien entre ces frais et l’agression n’est pas établi à suffisance ;  
- de ce que le lien entre l’agression et  la facture envers le CHU de Charleroi n’est pas en l’état actuel établi à 

suffisance ; 
- de ce que les autres factures exposées ne présentent aucun lien apparent avec l’agression ; 
- de ce que le requérant n’a pas malgré les sollicitations complété sa requête et n’a pas clarifié le lien entre 

les frais qu’il expose et l’agression subie; 
- de ce qu’en conséquence le caractère fondé n’est pas démontré à suffisance ;  
 
 
JU 32B meerdere noodhulpen 
 
M70875 (2010) 
Par décision du 6/12/2007, la Commission a octroyé au requérant une aide d’urgence de 5.000 € et par 
décision du 22/9/2008, la Commission a alloué au requérant une aide d’urgence 1.030, 55 €.  
… 
Tenant compte: 
- que le requérant a supporté des frais médicaux, pharmaceutiques et de suivi psychologique d’un montant 

de 989,52 € arrêtés à la date du 16/9/2009; 
- de que le requérant émarge au chômage ; 
 
et d’autre part : 
- de que la Commission a déjà alloué au requérant une aide d’urgence de 5.000 € en 2007 et une aide 

d’urgence de 1.030,55 € en 2008. 
 
la Commission estime qu’ il y a lieu d’allouer au requérant une aide d’urgence correspondant au montant des 
frais qu’il a supportés, soit la somme de 989,52 €. 
 
M10-4-1036 (2011) 
Tenant compte : 
- de ce que le requérant a bénéficié d’une aide urgente de 2.681,31 € octroyée par décision de la 

Commission en date du 27 Janvier 2011 ; 
… 
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide urgente de 1.001,18 €. 
 
M10-5-1241 (2011) 
Bij nazicht van het dossier stelt de Commissie vast dat de factuur t.b.v. € 1.075,46 (bijlage 12 van de medische 
stukkenbundel) reeds als bijlage 15 bij het eerste noodhulpdossier (M10-5-0570) werd gevoegd. Het is evident 
dat de Commissie deze factuur niet nogmaals zal vergoeden. 
 
Voorts kent de Commissie bij de begroting van het toegekende noodhulpbedrag in het voorliggend dossier 
rekening met het feit dat zij bij de toekenning van de noodhulp van € 7.500 in het dossier M10-5-0570 reeds voor 
€ 2.320 (het verschil tussen € 7.500 en € 5.180) heeft geanticipeerd op toekomstige rekeningen. 
 
 
JU 33 aanvullende hulp 
- geweigerd 
- toegekend 
 
geweigerd 
 
99596 (2011) 
- de ce qu’en l’espèce,  l’expert de l’OML dans son rapport du 26/3/2010 conclut à un statu quo de l’état du 

requérant ; 
 
la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande non fondée.   
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M80362 (2010) 
- que l’expert désigné par la Commission pour déterminer si le dommage s’est manifestement aggravé 

constate que les plaintes de la victime (diabète, goutte, accidents vasculaires cérébraux) n’établissent pas 
de faits nouveaux ou d’éléments d’aggravation et que le point de vue précédent peut être maintenu – IPP 
de 12%, 

 
la Commission considère la demande recevable mais non fondée. 
 
 
toegekend 
 
98482 (2010) 
- de ce que par décision du 18 juillet 2000, la Commission a alloué à la requérante une aide d’urgence de 

100.000 BEF. 
- de ce que par décision du  8 août 2006, la Commission a alloué à la requérante une aide principale de 

30.000 € prenant en considération les circonstances des faits, les longues périodes d’incapacité, le 
dommage moral lié à l’IPP de 34%, le préjudice esthétique, le suivi médical, les frais de soins de santé et 
l’absence de perte de revenus. 

- de ce qu’à peine de forclusion, la demande tendant à l’octroi d’un complément d’aide est introduite dans 
les dix ans à compter du jour où l’aide a été versée ; 

- de ce que le rapport d’expertise de l’Office médico-légal transmis en août 2010 établit à suffisance une 
aggravation du dommage de la requérante fixant désormais le taux d’invalidité à 39%; 

 
98683 (2010) 
- de ce qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de l’Office médico-légal « qu’il peut être retenu une 

aggravation subjective des douleurs d’épaule justifiant une majoration de l’invalidité » et que le taux 
d’invalidité permanente passe de 15 à 18% ; 

la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide complémentaire, fixée ex æquo et bono, à la 
somme de 1.800 €.  
 
M80872 (2011) 
In het verslag van de GGD is er in casu sprake van een kennelijke verergering van de letsels. 
 
Verzoekster vraagt om de toekenning van een aanvullende hulp van, aanvankelijk € 18.911, en daarna, zich 
desgevallend gedragend naar de wijsheid van de Commissie, minstens een hulp van € 9.976. Zij vraagt tevens 
voorbehoud te formuleren voor gebeurlijk operatieve ingrepen en/of behandelingen (voorbeeld: osteosyntesevijs 
operatief verwijderen, postoperatieve kinébehandeling … .) 
 
Hierbij wordt rekening gehouden met een BI/BAO van 8 %. In werkelijkheid is dit slechts 3 % vermits bij de 
vorige beslissing met een BI en BAO van 5 % rekening gehouden werd conform het eerste deskundig verslag. 
In huidig verslag van de GGD is er sprake van een lichte verhoging van het percentage BAO en BI: nl. van 5 % 
naar 8 %. De Commissie neemt 3 % BI/BAO in aanmerking. 
 
Er worden geen recente facturen meer overgemaakt van medische onderzoeken en/of eventuele operatieve 
ingrepen noch van kinesitherapeutische behandelingen. 
 
Met de gevraagde TAO/TI in de periode 19/05/2003 t.e.m. 10/06/2003 aan 100 % nl. € 550,00 wordt geen 
rekening gehouden vermits deze dateert van vóór de beslissing d.d. 27 juli 2004. 
 
De Commissie houdt rekening met het voorbehoud zoals geformuleerd in het deskundig verslag aangaande de 
(eventuele) kosten voor het verwijderen van de osteosynthesevijs in de rechterknie, alsook de 
kinébehandelingen die daaruit voortvloeien. De Commissie bepaalt dat deze kosten binnen de 10 jaar vanaf 
huidige beslissing dienen aangevraagd en aangetoond te worden. 
 
Rekening houdend met bovenvermelde opmerkingen kent de Commissie een aanvullende hulp toe als volgt: 
 
- TAO/TI € 4.065 
- BAO/BI: 3 % x € 1.787,00 =      € 5.361 
 € 9.426 
… 
Kent de verzoekster een aanvullende hulp toe van € 9.426. 
Houdt de beslissing over de kosten voor het gebeurlijk verwijderen van de osteo-synthesevijs in de rechterknie 
alsook de daarbij horende kinébehandelingen aan. 
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HOOFDSTUK 2. MET BETREKKING TOT DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET 
VERZOEKSCHRIFT 

-------------------------------------------------- 
 
A. Noodhulp 
 
A.1) De noodhulp (JU 34) kan gevraagd worden vanaf de indiening van een klacht of de 
burgerlijke partijstelling, en voor de occasionele redders, zodra de reddingsdaad zich heeft 
voorgedaan. 
 
A.2) De wetgever heeft geen expliciete vervaltermijn opgelegd binnen dewelke een aanvraag tot 
noodhulp ingediend moet worden, maar uit de beslissingen van de Commissie blijkt : 
 
A.2.1) dat zij meent dat een verzoeker die te lang wacht om een verzoek tot het bekomen van een noodhulp 
in te dienen moeilijk kan beweren dat een vertraging in de procedure voor de Commissie nog aanleiding kan 
geven tot een ernstig nadeel 
 
Artikel 36 van de wet van 1 augustus 1985 stelt immers dat een noodhulp toegekend kan worden wanneer 
elke vertraging bij de toekenning van de hulp de verzoeker een ernstig nadeel kan berokkenen. 
 
A.2.2) dat zij meent dat, nadat de termijn voor het indienen van een (hoofd)hulp verstreken is, er geen 
noodhulp meer aangevraagd kan worden, dit wil zeggen dat de noodhulp niet kan gebruikt worden om een 
vervallen termijn inzake (hoofd)hulp recht te zetten. 
 
A.3) Het indienen van een verzoek tot het bekomen van een noodhulp houdt geen vraag in tot 
het bekomen van een (hoofd)hulp, dit wil zeggen dat de vervaltermijn voor het indienen van een 
(hoofd)hulp blijft lopen en dat verzoekers die hun verzoek willen uitbreiden met een vraag tot het 
bekomen van een (hoofd)hulp dit tijdig en uitdrukkelijk moeten doen. 
 
B. (Hoofd)hulp 
 
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen drie verschillende situaties 
- de dader blijft onbekend na het afsluiten van het onderzoek; 
- de dader blijft onbekend en het onderzoek sleept aan; 
- de dader is bekend. 
 
B.1) De dader blijft onbekend na het afsluiten van het onderzoek 
 
B.1.1) Te stellen handelingen 
 
De verzoeker moet  klacht hebben ingediend, de hoedanigheid van benadeelde partij hebben aangenomen 
of zich burgerlijke partij hebben gesteld (JU 35). 
 
De wetgever heeft niet geëist heeft dat de burgerlijke partijstelling ook ontvankelijk moet zijn. 
 
Wanneer de verzoeker door omstandigheden volledig buiten zijn wil om geen klacht kon indienen, de 
hoedanigheid van benadeelde partij niet kon aannemen of zich geen burgerlijke partij kon stellen, kan de 
Commissie oordelen dat de door de verzoeker aangehaalde redenen voldoende zijn om hem te ontslaan van 
de in artikel 31bis, § 1, 3° van de Wet voorziene voorwaarden. 
 
B.1.2) Onbekende dader 
 
Het feit dat de dader onbekend gebleven is, dient vastgesteld te worden door de procureur des Konings 
wanneer deze de zaak seponeert wegens onbekende dader of door het onderzoeksgerecht door middel van 
een beschikking tot buitenvervolgingstelling wegens onbekende daders. 
 
Indien de dader onbekend gebleven is, volstaat de klacht. Dit wil zeggen dat een slachtoffer na de 
seponering van zijn klacht omwille van het onbekend blijven van de dader(s) door de procureur des Konings 
een aanvraag tot het bekomen van een (hoofd)hulp kan indienen. 
 
Een seponering om een andere reden (zoals een sepot om opportuniteitsredenen of een sepot ‘geen 
misdrijf’) volstaat niet (JU 36A). 
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Met een beslissing tot buitenvervolgingstelling wegens onbekende daders wordt gelijkgesteld de beslissing 
van een burgerlijk of strafrechterlijk gerecht die de verweerder of de verdachte van de schuld van een 
opzettelijke gewelddaad, of van de verantwoordelijkheid van de nadelige gevolgen daarvan, ontlast, voor 
zover deze beslissing de werkelijkheid van de opzettelijke gewelddaad en van de gevolgen ervan 
onbetwijfelbaar vaststelt, zonder aan enig persoon de verantwoordelijkheid daarvan toe te schrijven. 
 
Deze laatste mogelijkheid werd door de wetgever uitdrukkelijk voorzien in 2009 om het slachtoffer een 
financiële hulp te kunnen bieden wanneer een persoon, vervolgd wegens een opzettelijke gewelddaad, niet 
schuldig bevonden en vrijgesproken wordt. Tenzij de rechter vrijspreekt omdat er geen gewelddaad was, 
bevindt men zich in een toestand waarin de dader van de gewelddaad onbekend is, maar een beslissing tot 
buitenvervolgingstelling om deze reden ontbreekt. 
 
Een gelijkaardige situatie doet zich ook voor wanneer een slachtoffer na een sepot buiten het geval van een 
onbekende dader een vordering tot schadevergoeding uit hoofde van een opzettelijke gewelddaad voor een 
burgerlijk rechtbank ingesteld heeft en daar afgewezen wordt. Ook hier is het noodzakelijk dat de beslissing 
tot afwijzing niet gesteund is op het ontbreken van een gewelddaad of van enige daaruit voortvloeiende 
schade (JU 36B). 
 
B.1.3) Vervaltermijn.  
 
Het verzoek moet binnen de drie jaar ingediend worden.  
 
De termijn loopt, naargelang het geval, vanaf de dag van de eerste beslissing tot seponering wegens 
onbekende dader of vanaf de dag waarop een onderzoeksgerecht een beslissing tot buitenvervolgingstelling 
wegens onbekende daders uitgesproken heeft die kracht van gewijsde heeft bekomen of vanaf de dag van 
de met een beslissing tot buitenvervolgingstelling gelijkgestelde beslissing. 
 
Het beginpunt van de vervaltermijn is de dag waarop een handeling gesteld werd of een beslissing 
uitgesproken, en niet de dag waarop een beslissing kracht van gewijsde bekomen heeft.  
 
B.2) De dader blijft onbekend en het onderzoek sleept aan 
 
De hulp kan ook worden toegekend indien er meer dan een jaar verstreken is sinds het indienen van een 
klacht, het aannemen van de hoedanigheid van benadeelde persoon of de datum van de burgerlijke 
partijstelling en de dader onbekend blijft. 
 
B.3)  De dader is bekend 
 
B.3.1) Keuze tussen procedure voor de straf- of burgerlijke rechter 
 
Indien de dader bekend is, moet het slachtoffer of de verzoeker schadevergoeding nastreven. Hierdoor 
wordt het subsidiaire karakter van de hulp gewaarborgd. 
 
Voor het arrest van 13 december 2006 van het Grondwettelijk Hof (arrest nr. 196/2006 van 13 december 2006, 
B.S. 9 februari 2007.) en de wetswijziging van 30 december 2009 diende een slachtoffer, in geval de dader 
bekend was, er altijd voor te zorgen dat er een beslissing over de stafvordering genomen werd door een 
onderzoeks- of vonnisgerecht, dit wil zeggen dat wanneer dergelijke beslissing ontbrak hij zich diende te 
wenden tot de strafrechter voor het bekomen van een schadevergoeding. 
 
De wetgever ging over tot een aanpassing van de wet van 1 augustus 1985 conform het arrest nr. 196/2006 
van het Grondwettelijk Hof, zodat het slachtoffer of de verzoeker de vrije keuze gewaarborgd wordt tussen 
een procedure voor de strafrechter of een procedure voor de burgerlijke rechtbank, namelijk door middel van 
een burgerlijke partijstelling, een rechtstreekse dagvaarding of een vordering voor een burgerlijke rechtbank. 
 
B.3.2) Vanaf wanneer 
 
Het verzoek kan slechts worden ingediend, naargelang het geval, na een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing over de strafvordering of na een in kracht van gewijsde gegane beslissing van de burgerlijke 
rechtbank over de toerekening van of over de vergoeding van de schade. 
 
B.3.3) Vervaltermijn 
 
Het verzoek moet binnen de drie jaar worden ingediend (JU 37).  
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De termijn loopt, naargelang het geval, vanaf de dag waarop er definitief (“De term ‘definitief’” wordt 
behouden om aan te geven dat een eindbeslissing nodig is en dat een tussenbeslissing, behoudens 
toepassing van 11,d, (lees art. 31bis, § 1, 6°) of van overmacht, niet volstaat.”, Parl.St. Kamer 2008-09, nr. 
2161/001, 35.) uitspraak is gedaan over de strafvordering bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing 
door een onderzoeks- of vonnisgerecht, de dag waarop een strafrechtbank bij een in kracht van gewijsde 
gegane beslissing uitspraak heeft gedaan over de burgerlijke belangen na de beslissing over de 
strafvordering, of de dag waarop uitspraak is gedaan door een burgerlijke rechtbank bij een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing over de toerekening van of over de vergoeding van de schade. 
 
Het beginpunt van de vervaltermijn is de dag waarop een handeling gesteld werd of een beslissing 
uitgesproken, en niet de dag waarop een beslissing kracht van gewijsde bekomen heeft. 
 
Uit de jurisprudentie van de Commissie volgt dat de veroordeling tot het betalen van een provisionele 
vergoeding er niet toe kan leiden dat de vervaltermijn niet begint te lopen. Eenmaal er drie jaar verstreken 
zijn na de veroordeling dient de verzoeker een nieuwe beslissing ten gronde uit te lokken, zo niet loopt hij 
het risico dat zijn vordering als laattijdig afgewezen wordt. 
 
Indien de dader evenwel na de veroordeling tot het betalen van een provisionele vergoeding komt te 
overlijden en zijn erfgenamen de nalatenschap verworpen hebben, waardoor de verzoeker onmogelijk een 
nieuwe veroordeling kan bekomen, beschikt de verzoeker over de mogelijkheid om gebruik te maken van de 
in artikel 31bis, § 1, 6° voorziene uitzondering conform het arrest nr. 137/2009 van 17 september 2009 van 
het Grondwettelijk Hof: 
 
“B.6. Door het het slachtoffer niet mogelijk te maken een dergelijk verzoek bij de Commissie in te dienen 
binnen een termijn van drie jaar vanaf het ogenblik dat het kennis heeft van het overlijden van de dader en 
van de verwerping van diens nalatenschap door zijn erfgenamen, terwijl definitief uitspraak is gedaan over 
de strafvordering en een provisionele schadevergoeding op burgerlijk vlak is toegekend en terwijl later geen 
uitspraak is gedaan over de burgerlijke belangen, is de in het geding zijnde bepaling niet bestaanbaar met 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.“ 
 
Wanneer de verzoeker minderjarig is op het moment dat de definitieve beslissing uitgesproken wordt, dan 
volgt uit de gebruikelijke rechtspraak van de Commissie dat de vervaltermijn pas begint te lopen vanaf het 
moment dat de verzoeker meerderjarig wordt. 
 
B.4) Overmacht 
 
De wetgever heeft het nodig geacht om een aantal uitzonderingen (gebaseerd op de overmachtsrechtspraak 
van de Commissie) op te nemen in de Wet: wanneer de verzoeker door omstandigheden volledig buiten zijn 
wil om (…), geen vordering kon instellen of geen vonnis kon bekomen of wanneer het instellen van een 
vordering of het bekomen van een vonnis gelet op de insolvabiliteit van de dader kennelijk onredelijk lijkt, 
kan de Commissie oordelen dat de door de verzoeker aangehaalde redenen voldoende zijn om hem te 
ontslaan van de in 3° en 4° voorziene voorwaarden (JU 37A). 
 
In de voorbereidende werken worden volgende voorbeelden gehanteerd: een slachtoffer kan zich in de 
onmogelijkheid bevinden  
- om zich burgerlijke partij te stellen (b.v. tegen een minderjarige dader),  
- om een vonnis te bekomen (b.v. de dader overlijdt kort na de feiten of in de loop van de procedure)  
- of, gelet op de overduidelijke insolvabiliteit van de dader, is het onredelijk te eisen dat het slachtoffer 

verdere stappen onderneemt om een schadeloosstelling te verkrijgen (b.v. dader die voortvluchtig is). 
 
B.5) Occasionele redder 
 
De occasionele redder of, in geval van zijn overlijden, zijn erfgerechtigden beschikken over een termijn van 
drie jaar te rekenen vanaf de reddingsdaad om een verzoek in te dienen. 
 
C. Aanvullende hulp 
 
C.1)  Ontvankelijkheid 
 
Een aanvullende hulp kan slechts gevraagd worden nadat eerder al een (hoofd)hulp toegekend werd. Een 
aanvullende hulp vereist  
- een eerdere beslissing van de Commissie over een vraag tot het bekomen van een (hoofd)hulp  
- deze beslissing moet de verzoeker een financiële hulp toegekend hebben  
- een kennelijke toename van het nadeel en  
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- de verzoeker mag nog niet het maximum bedrag ontvangen hebben onder de vorm van (hoofd)hulp en 
noodhulp. 

 
C.2) Vervaltermijn 
 
Het verzoek tot toekenning van een aanvullende hulp wordt, op straffe van verval, binnen tien jaar te rekenen 
van de dag waarop de (hoofd)hulp uitbetaald is, ingediend. 
 
C.3) Kennelijke toename 
 
Artikel 37 vereist een kennelijke toename van het nadeel. Of er sprake is van een kennelijke toename zal, 
zeker wat directe slachtoffers betreft, moeten blijken uit een medische rapportering of expertise. 
 
 
JU 34 vervaltermijn noodhulp 
 
M90793 (2010) 
En l’espèce, selon le courrier du 14/12/2009 du procureur général près la cour d’appel de Bruxelles il 
apparaît que le dossier a  été classé sans suite le 16 juin 2004 pour signalement du suspect, K, qui n’a pas 
été reconnu formellement par la victime alors que la requête a été introduite le 19/8/2009, soit plus de trois 
ans après la décision de classement sans suite . 
 
 
JU 35 (hoofd)hulp, klacht, burgerlijke partijstelling, burgerlijke procedure 
 
M41217 (2011) 
- de ce que l'article 34, 3° de la loi du 1er août 1985 prescrit qu'"à peine de forclusion, la demande d'aide 

doit être présentée dans le délai de trois ans à compter, selon le cas, à partir de la première décision de 
classement sans suite, de la décision de la juridiction d’instruction, du jour où il a été statué sur l’action 
publique par une décision définitive ou du jour à partir duquel une décision sur les intérêts civils est 
intervenue postérieurement à la décision sur l’action publique ; 

- de ce que les faits se sont déroulés entre 1983 et 1989 ; 
- de ce que la requête a été introduite par pli recommandé parvenu au Secrétariat de la Commission en 

date du 6 décembre 2004 ; 
- de ce que les principes de subsidiarité, de fixation en équité, d'indemnisation exceptionnelle, forfaitaire 

et de solidarité qui sont à la base de la loi du 1er août 1985 justifient objectivement et raisonnablement 
la prise en compte d’un délai dans lequel une requête doit être introduite ; 

- de ce que la Convention européenne du Conseil de l'Europe du 24 novembre 1983 " relative au 
dédommagement des victimes d'infractions violentes ", qui constitue l'une des sources de la loi belge 
du 1er août 1985, prévoit d'ailleurs cette possibilité ;  

- de ce qu’il a été statué sur l’action publique par une décision définitive, en l’occurrence, un classement 
sans suite pour prescription de l’action publique et qu’il ne s’agit donc pas d’un classement sans suite 
pour auteur inconnu ; 

- de ce qu’il y a donc lieu de constater qu’une citation directe ou une procédure devant un tribunal civil 
est envisageable ; 

- de ce qu’il n’y a aucun document attestant de cette démarche ; 
- de ce que, subséquemment, il n’est fait état d’aucune menace ou violence à l’égard du requérant ; 
- de ce qu’il est parti de son plein gré en février 1990 mettant fin aux pratiques sexuelles avec M, l’auteur 

des faits ; 
- de ce que le requérant a renoué contact avec M en 1996 et qu’ils ont entretenu des liens d’amitiés 

jusqu’en 2003 ; 
- de ce qu’il est donc difficile de discerner, après la majorité du requérant, une quelconque circonstance 

donnant à penser qu’une force majeure pourrait être invoquée et justifiant l’absence de démarches 
auprès des autorités judiciaires, dès lors qu’il a entretenu des relations cordiales avec M jusqu’en 
2003 ; 

… 
La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique, 
déclare la demande irrecevable, la dénonciation des faits aux autorités ayant eu lieu après l’expiration du 
délai de prescription en sorte que la plainte a fait l’objet d’un classement sans suite pour le motif 
(prescription de l’action publique), sans que le requérant ne justifie d’aucun fait de force majeure l’ayant 
empêché d’agir plus tôt ni d’aucune tentative d’obtenir réparation par la voie civile. 
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M80343 (2010) 
- de ce que la requérante ne s’est ni constituée partie civile, ni n’a procédé à une citation directe ou 

intenté une procédure devant un tribunal civil ; 
 
M81179 (2011) 
De ouders van verzoekster hebben enkel in eigen naam een burgerlijke partijstelling gedaan, zoals ook blijkt 
uit de beschikking van de Raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel  van 8 juli 2008. 
 
Verzoekster kan evenwel overmacht inroepen voor het zich niet stellen als burgerlijke partij: toen de 
gerechtelijke procedure werd opgestart, was verzoekster nog minderjarig en aangewezen op haar  wettelijke 
vertegenwoordigers om juridisch op te treden. Deze laatsten hebben echter nagelaten zich namens haar 
burgerlijke partij te stellen. 
 
Luidens de vaste rechtspraak van de Commissie wordt in dergelijke gevallen inderdaad overmacht 
aanvaard. Er kan onder meer verwezen worden naar de beslissing in het dossier met algemeen rolnummer 
M50850 (beslissing uit 2006): “De Commissie stelt vast dat er geen burgerlijke partijstelling qualitate qua G 
voorligt, zoals voorzien in artikel 31bis, § 1, 3°, eerste lid, van de wet van 1 augustus 1985.  Echter, 
aangezien G minderjarig is en ter verdediging van zijn belangen aangewezen is op zijn vertegenwoordigers, 
meent de Commissie dat in casu overmacht kan aanvaard worden.”  
 
In die omstandigheden meent de Commissie dat zonder meer overmacht dient aanvaard te worden. 
 
M10-4-0089 (2011) 
- de ce qu’une ordonnance de non-lieu a été rendue le 9 novembre 2007 ; 
- de ce que celle-ci ne fait mention d’aucune constitution de partie civile au nom du requérant ; 
- de ce que le requérant était mineur d’âge au moment où l’ordonnance de non lieu a été rendue ; 
- de ce que le requérant a atteint sa majorité le 30 décembre 2007 ; 
- de ce que le caractère recevable de la requête prend appui sur le fait que dans sa jurisprudence, la 

Commission estime qu’il y a force majeure pour un requérant, mineur d’âge au moment des faits ou de 
la décision définitive, avec la possibilité pour lui d’introduire la requête dans les 3 ans qui suivent sa 
majorité ; 

- de ce qu’en outre, et par rapport au prescrit légal de l’article 31bis 4° de la loi, le requérant peut 
appuyer la recevabilité de sa demande sur le prescrit de l’article 31bis 6° de la loi du 1er août 1985 ; 

- de ce qu’en effet l’article 31bis 6° de la loi du 1er août 1985 stipule que « lorsque le requérant, suite à 
des circonstances absolument indépendantes de sa volonté n’a pas pu porter plainte, n’a pas  pu 
acquérir la qualité de personne lésée, n’a pas pu se constituer partie civile, n’a pas pu introduire une 
action ou n’a pas pu obtenir un jugement ou lorsque l’introduction d’une action ou l’obtention d’un 
jugement apparaît comme manifestement déraisonnable compte tenu de l’insolvabilité de l’auteur, la 
commission peut estimer que les raisons invoquées par le requérant sont suffisantes pour le dispenser 
des conditions prévues aux 3° et 4° » ; 

- de ce que le requérant répond au prescrit légal de l’article 31bis 6° de la loi du 1er août 1985 et que la 
requête est en conséquence recevable ; 

 
M10-3-1061 (2011) 
In de beschikking d.d. 14 mei 2008 worden de burgerlijke partijen als volgt opgesomd: D, M, W. 
 
Er kan worden opgemerkt dat de stukken, neergelegd op het secretariaat van de Commissie, niet aantonen 
dat de verzoekster zich werkelijk burgerlijke partij heeft gesteld in deze zaak, noch dat zij de hoedanigheid 
van benadeelde persoon heeft aangenomen, zoals vereist wordt in het aangehaalde artikel. Verzoekster kan 
niet aantonen dat voldaan is aan voormeld artikel 31bis §1 sub 3. 
 
De Commissie is van oordeel dat het verzoek als onontvankelijk dient te worden beschouwd. 
 
 
JU 36A seponering  
- wegens het onbekend blijven van de daders 
- gelijkgesteld met seponering wegens onbekende dader 
- om een andere reden 
 
wegens het onbekend blijven van de daders 
 
M10-2-0881 (2011) 
- que dans sa réponse écrite déposée par le conseil du requérant en date du 12 juillet 2011, ce dernier 

fait valoir que : «  Si vous examinez le dossier répressif classé sans suite, le premier coup qui a été 
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porté à Monsieur L et qui l'a rendu inconscient l’a été par une personne demeurée inconnue et non 
identifiée. Que certes, par la suite, un certain Noël lui a encore porté un coup mais il était déjà 
inconscient ; 

- que l’article 31bis §1er 3° de la loi du 1er août 1985 énonce que l’aide financière est octroyée si « Une 
décision judiciaire définitive sur l’action publique est intervenue et le requérant a tenté d’obtenir 
réparation de son préjudice en s’étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou 
en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil » et que « lorsque le dossier pénal est classé 
sans suite parce que l’auteur est demeuré inconnu, la commission peut estimer que le dépôt de plainte 
ou l’acquisition de la qualité de personne lésée par le requérant est suffisant. L’aide peut également 
être demandée lorsqu’un délai d’un an minimum s’est écoulé depuis la date de constitution de partie 
civile et que l’auteur demeure inconnu » 

- que la décision intervenue est un classement sans suite sans spécifier les motivations de celui-ci ; 
- qu’il ressort des pièces du dossier répressif qu’un des auteurs est dûment identifié ; 
- que, s’il devait ne pas s’agir d’un classement sans suite parce que l’auteur est demeuré inconnu, 

comme cela est le cas dans la présente requête, le requérant aurait dû se constituer partie civile, 
procéder à une citation directe ou intenter une procédure devant un tribunal civil ; 

- que le requérant n’a effectué aucune de ces démarches ; 
 
la Commission déclare la demande irrecevable. 
 
 
gelijkgesteld met seponering wegens onbekende dader 
 
M90045 (2010) 
Omdat er in deze zaak geen dader kon geïdentificeerd worden, richtte het secretariaat van de Commissie op 
4 november 2009 een schrijven aan de procureur des Konings te Turnhout met de vraag of het sepot 
wegens “onvoldoende bewijzen” in casu kon gelijkgesteld worden met een sepot wegens “onbekende 
dader”. 
 
In zijn schrijven d.d. 19 januari 2010 antwoordde procureur L. Vanermen het volgende: “Met verwijzing naar 
uw schrijven van 4 november 2009 (…) kan ik u meedelen dat het dossier inderdaad zonder gevolg werd 
geklasseerd wegens onvoldoende bewijzen. Zodra een proces-verbaal de naam van een mogelijke 
verdachte vermeldt, wordt dit dossier op het parket ingeschreven lastens een bekende dader. Als er 
uiteindelijk onvoldoende bewijzen lastens deze persoon bestaan, wordt het sepot gemotiveerd als 
‘onvoldoende bewijzen’. De dader in bovenvermeld dossier is inderdaad onbekend gebleven.” 
 
Gelet op het schrijven van procureur Vanermen is de Commissie van oordeel dat het in deze zaak 
tussengekomen sepot wegens onvoldoende bewijzen kan gelijkgesteld worden met een sepot wegens 
onbekende dader. Het verzoek is dan ook ontvankelijk. 
 
 
seponering om een andere reden 
 
M70423 (2010) 
En date du 29 novembre 2006, à Nivelles, selon la requérante, elle aurait été violée par un dénommé Olivier, 
chauffeur de taxi à Nivelles qu’elle connaissait depuis 1 an et demi. 
… 
- que la décision intervenue est un classement sans suite pour charges insuffisantes ; 
- qu’il ne s’agit pas d’un classement sans suite parce que l’auteur est demeuré inconnu ; 
- que la requérante aurait dû se constituer partie civile, procéder à une citation directe ou intenter une 

procédure devant un tribunal civil ; 
- que la requérante n’a effectué aucune de ses démarches ; 
- que la preuve des conditions légales requises pour l’octroi d’une aide financière prévue par la loi du 1er 

août 1985 appartient à la requérante ; 
 
la Commission déclare la demande irrecevable. 
 
M71025 (2011) 
Het strafdossier werd door de Procureur des Konings te Brugge op 16 februari 2006 geseponeerd omwille 
van technische redenen, meer bepaald wegens onvoldoende bezwaren (en dus niet wegens onbekende 
dader).  
 
Op 23 mei 2008 (verzoeker was toen reeds in het bezit van de beslissing houdende afwijzing van zijn 
noodhulpaanvraag) schreef hij de Commissie aan: “Ondertussen ben ik weer alleens bij 2 advocaten terecht 
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gekomen die mij in deze zaak, ik begrijp niet waarom, klaarblijkelijk niet willen helpen. Om eerlijk te zijn 
begin ik er stilletjes genoeg van te krijgen en zou het zeer op prijs stellen indien U mij zou willen meedelen 
welke de exacte stappen zijn die ik dien te ondernemen om administratief in orde te zijn met het oog op de 
schadevergoeding, waarop ik wettelijk gezien recht heb, te kunnen krijgen.” 
 
Op 28 mei 2008 antwoordde het secretariaat hem: 
 “1. De ontvankelijkheidsvoorwaarden van een verzoek tot het bekomen van een hoofdhulp worden bepaald 
door artikel 31bis, § 1, 3°, van de wet van 1 augustus 1985: [ geciteerd hierboven] 
 
2. Doordat de Procureur uw klacht om technische reden geseponeerd heeft, dient U noodzakelijkerwijze over 
een beschikking van een onderzoeksgerecht of over een vonnis te beschikken. 
 
3. Om een beschikking of vonnis te bekomen heeft U meerdere mogelijkheden: 
burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter 
rechtstreeks dagvaarding van de dader(s) 
burgerlijke vordering tegen de dader(s) 
 
4. Rekening houdend met de elementen van het dossier en de seponering om technische redenen 
(onvoldoende bezwaren), meen ik dat uw kansen op succes met betrekking tot een rechtstreeks 
dagvaarding of burgerlijke vordering uiterst klein, zoniet onbestaande, zijn.  
 
5. Een burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter heeft m.i. iets meer (doch ook nog een zeer 
beperkte) kans op slagen. Hiervoor is echter wel aangewezen beroep te doen op de diensten van een 
advocaat.” 
 
Sedert deze laatste brief van het secretariaat werd niets meer vernomen vanwege verzoeker. Eerst 
verhuisde hij zonder zijn nieuw adres mee te delen. Brieven bleven onbeantwoord, ook verstuurd naar zijn 
nieuw adres. Aangetekende zendingen haalde hij niet af op het postkantoor. Hij reageerde niet op het 
verslag van de verslaggever en verscheen evenmin op de rechtszitting dd. 30 maart 2011 van de Commissie 
hoewel in de uitnodiging gewezen was op de wenselijkheid van zijn aanwezigheid. 
 
Nu verzoeker aan geen enkel schrijven of oproep gevolg geeft, verkeert de Commissie in het ongewisse 
omtrent welk initiatief hij ondertussen ondernomen heeft om schadevergoeding na te streven (een burgerlijke 
partijstelling, een rechtstreekse dagvaarding, een vordering voor een burgerlijke rechtbank…). Gelet op het 
gebrek aan deze essentiële gegevens, nodig om over de ontvankelijkheid van het verzoekschrift te kunnen 
oordelen, neemt de Commissie in alle redelijkheid aan dat verzoeker langs andere weg is vergoed, hetzij 
gewoon geen belangstelling meer betoont voor de procedure.  
 
De algemene regel, die ervan uitgaat dat het slachtoffer van een zekere belangstelling blijk moet geven om 
een hulp te bekomen, is gebaseerd op het principe van “collectieve solidariteit tussen de leden van 
eenzelfde natie” waarbij de hulp, die de Commissie toekent, geen subjectief recht inhoudt (vermits de 
overheid geen schuld treft) maar eerder een  ‘buitengewone schadeloosstelling’ betreft “hetgeen betekent 
dat de toekenning ervan nooit als een recht kan worden opgevorderd” (Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 
873/1°, p. 17 en 873/2/1°, p. 19). 
 
In die omstandigheden dient het verzoek als niet-ontvankelijk te worden afgewezen. 
 
M90614 (2011) 
Luidens het tweede lid van het wetsartikel kan de Commissie oordelen dat een klacht voldoende is, maar 
deze uitzondering geldt enkel in geval van een sepot wegens onbekende dader. In de voorliggende zaak 
hebben we te maken met een sepot om opportuniteitsredenen, nl. ‘houding van het slachtoffer’.  
In die omstandigheden stelt de Commissie vast dat het hulpverzoek van de heer C niet voldoet aan de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden.  
 
M90893 (2010) 
La requérante a déposé plainte. 
Dans son rapport du 16 décembre 2009, le Parquet Général de Bruxelles confirme que le dossier a été classé 
sans suite (en date du 23 janvier 2008) pour motif « en raison des conséquences disproportionnées des 
poursuites pénales par rapport au trouble social ». 
… 
- de ce que le motif de classement sans suite n’est pas “auteurs inconnus” et que la Commission ne peut 

dès lors se contenter du dépôt de plainte de la requérante; 
- de ce que la requérante, au vu des éléments du dossier, ne s’est pas constituée partie civile, n’a pas 

procédé à une citation directe et n’a pas introduit de procédure au civil comme le stipule l’article 31bis 3° 
§1er de la loi du 1er août 1985 ; 
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- de ce que le prescrit légal n’est donc pas rencontré ;  
 
M10-1-0392 (2011) 
In haar verslag wijst de verslaggeefster op een ontvankelijkheidsprobleem nu het  strafdossier door de 
Procureur des Konings te Kortrijk op 7 september 2005 geseponeerd werd omwille van technische redenen, 
meer bepaald sepot wegens onvoldoende bewijzen (en dus niet wegens onbekende dader) én het verzoek 
pas neergelegd werd op 30 maart 2010, dit is ruim na de driejarige vervaltermijn.  
 
Tot heden had de Commissie de gelegenheid om in bepaalde verzoekschriftdossiers toepassing te maken 
van het tweede lid van voormelde wetsbepaling omdat het ‘sepot wegens onvoldoende bewijzen’ naar het 
oordeel van de procureur des Konings gelijkgesteld kon worden aan een ‘sepot wegens onbekende dader’. 
Op te merken valt dat in die bepaalde casussen de dossiers binnen de termijn van drie jaar na de 
sepotbeslissing neergelegd waren bij de Commissie. De vraagstelling aan de procureur des Konings - of in 
de specifieke casussen ‘onvoldoende bewijs’ hetzelfde als ‘onbekende dader’ kon worden beschouwd – was 
dan ook slechts zinvol voor zover die  verzoekschriften binnen de wettelijke vervaltermijn waren ingediend 
zoals gestipuleerd door artikel 31bis, §1, 3°; In het tegenovergestelde geval hadden ze de jure omwille van 
hun laattijdigheid moeten afgewezen worden. 
 
De Minister van Justitie – slechts refererend aan de in het verslag gestelde laattijdigheidsproblematiek, 
zonder aanvullende argumenten - adviseert om voorliggend verzoek af te wijzen als ‘niet-ontvankelijk’. 
 
Verzoekster is het hiermee oneens. Zij argumenteert dat – waar de wetgever stelt dat “Het verzoek is binnen 
drie jaar ingediend. De termijn loopt, naargelang het geval, vanaf de dag van de eerste beslissing tot 
seponering wegens onbekende dader […]“ – de driejarige vervaltermijn, waarbinnen haar verzoekschrift 
dient te worden neergelegd, zelfs nooit aangevat is omdat er geen sepotbeslissing uitgesproken werd 
omwille van een onbekende dader. 
 
De Commissie is de mening toegedaan dat artikel 31bis de wettelijke voorwaarden, inzake de termijn 
waarbinnen een verzoek moet worden ingediend, opdeelt op basis van al of niet identificatie van de dader. 
Daarbij kunnen zich slechts twee mogelijke situaties voordoen: 
- §3 dat als volgt aanvat: “Indien de dader onbekend is,…” 
- §4: dat als volgt aanvat: “Indien de dader bekend is,…” 
 
De reden waarom verzoekster enerzijds niet wil gezegd hebben dat de sepot wegens onvoldoende bewijs 
kan beschouwd worden als sepot wegens onbekende dader is apert: het zou de laattijdigheid van haar 
verzoek met zich meebrengen. Anderzijds behoedt zij zich ervoor om het standpunt in te nemen dat de 
dader niet onbekend is. Want in dat geval zijn de voorwaarden van §4 op haar van toepassing waaraan zij 
thans niet voldoet: het kunnen voorleggen van een rechterlijke  veroordeling. Om die reden tracht 
verzoekster een derde, alternatieve weg te bewandelen: de dader is niet onbekend en evenmin bekend.   
 
Vermits dergelijke optie niet in de wet voorzien is, ziet de Commissie zich genoodzaakt om het verzoekschrift 
van mevrouw D niet-ontvankelijk te verklaren. Bovendien, nu er een sepot uitgesproken werd wegens 
‘onvoldoende bewijs’, waardoor de feiten geen kwalificatie als ‘opzettelijke gewelddaad’ bekwamen, acht de 
Commissie het thans niet opportuun om toepassing te maken van artikel 31bis, §1, 6° en aanvaardt zij geen 
overmacht voor het ontbreken van een vonnis. 
 
Tot slot - in de hypothese dat verzoekster alsnog een vonnis zou uitlokken, waardoor een nieuwe 
vervaltermijn zou aanvatten, merkt de Commissie op dat het haar alsdan vrij zal staan om een nieuw 
verzoekschrift neer te leggen waarbij zij de reeds bij huidig verzoekschrift gevoegde stavingstukken niet 
opnieuw zal hoeven over te zenden. 
 
 
JU 36B buitenvervolgingstelling en andere beslissingen 
 
M80063 (2010) 
L’affaire a fait l’objet d’un classement sans suite en date du 20/1/2003 pour charges insuffisantes. 
Par jugement du 27/3/2007, le tribunal correctionnel de Liège acquitte les nommés T et V, un doute subsistant 
quant à leur culpabilité  et se déclare incompétent pour connaître de l’action civile de la requérante. 
 
M10-7-0447 (2010) 
In het kader van het strafonderzoek werd de heer Bastijns als branddeskundige aangesteld. Deze 
deskundige kwam tot de bevinding dat met zekerheid kan worden gesteld dat de brand was ontstaan in de 
voorplaats op de eerste verdieping. Volgens de deskundige is mogelijk door overgangsweerstanden aan de 
plint een smeulhaard ontstaan die zeer snel is overgegaan in een vlammende brand. Wel besloot de 
deskundige dat “de ter plaatse gedane vaststellingen en de brandtechnische onderzoeken niet toelaten de 
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exacte oorzaken van deze snel ontwikkelde tragische brand met zekerheid te bepalen”.  Kwaadwillig opzet 
werd evenwel uitgesloten. 
… 
Op 23 december 2003 dagvaardden verzoekster, haar partner en haar enige overlevende zoon de Stad 
Antwerpen voor de rechtbank op grond van art. 1384, 1ste lid, B.W. omdat volgens hen de Stad Antwerpen 
een fout had begaan door hen een woning ter beschikking te stellen met een gebrekkige elektrische 
installatie. 
… 
In voorliggend dossier dateert de beschikking van de Raadkamer van 3 november 2004 terwijl het 
verzoekschrift voor de Commissie pas werd neergelegd op 13 april 2010, ergo: ruim na de driejarige 
vervaltermijn.  
Immers, het arrest dd. 6 mei 2010 van het Hof van Beroep te Antwerpen, dat enkel uitspraak doet terzake de 
burgerlijke aansprakelijkheid op grond van artikel 1384, 1ste lid, B.W., kan bezwaarlijk worden gelijk gesteld 
met “de beslissing van een burgerlijk of strafrechterlijk gerecht die de verdachte of de verweerder van de 
schuld van een opzettelijke gewelddaad, of van de verantwoordelijkheid van de nadelige gevolgen daarvan, 
ontlast, voor zover deze beslissing de werkelijkheid van de opzettelijke gewelddaad en van de gevolgen 
ervan onbetwijfelbaar vaststelt, zonder aan enig persoon de verantwoordelijkheid daarvan toe te schrijven.” 
 
 
JU 37 vervaltermijn 
- laattijdig ingediend 
- laattijdig: dag van de uitspraak 
- laattijdig: beslissing over de burgerlijke belangen nodig 
- laattijdig: poging tot uitvoering 
- laattijdig: minderjarigen 
- laattijdig: geen definitieve beslissing 
- te vroeg ingediend 
 
 
Raad van State: arrest nr. 205.875 van 28 juni 2010 
 
3.1. De verzoeker is op 18 oktober 2004 in Mechelen het slachtoffer van een steekpartij. Op 21 oktober 
2004 vordert de procureur des Konings te Mechelen de onderzoeksrechter tot het instellen van een 
gerechtelijk onderzoek. De daders blijven evenwel onbekend. 
 
De verzoeker heeft in het kader van het gerechtelijk onderzoek geen verklaring afgelegd in de zin van artikel 
5bis van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 
zoals ingevoegd bij de wet van 12 maart 1998, om de hoedanigheid van benadeelde persoon te verkrijgen. 
Evenmin beeft hij zich bij de onderzoeksrechter burgerlijke partij gesteld. 
 
3.2. Bij beschikking van 23 december 2005 van de raadkamer bij de rechtbank van eerste aanleg te 
Mechelen wordt "'de onderzoeksrechter van alle ambtsplichten ontlast" omdat "'de feiten der tenlastelegging 
niet aan één of meerdere personen kunnen worden toegeschreven". 
 
De verzoeker wordt hiervan niet op de hoogte gebracht. 
 
3.3. Op 8 mei 2008 vraagt de raadsman van de verzoeker aan de procureur des Konings om inzage en 
afschrift van het strafdossier. De toelating wordt verkregen op 9 juni 2008 en op 30 juli 2008 wordt de 
verzoeker een afschrift van het dossier toegezonden, met daarin onder meer de beschikking van 23 
december 2005. 
 
3.4. Op 29 januari 2009 vraagt de verzoeker de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (hierna: de Commissie) om toekenning van een 
financiële hulp van 31.453,27 euro als gevolg van de opzettelijke gewelddaad van 18 oktober 2004. 
 
3.5. Er wordt hem geantwoord dat zich een ontvankelijkheidsprobleem stelt, aangezien het verzoekschrift 
meer dan drie jaar na de beschikking van de raadkamer werd ingediend. 
 
De raadsman van de verzoeker repliceert hierop dat zijn cliënt volkomen in het ongewisse verkeerde over 
het resultaat van het straf onderzoek: hij werd nooit opgeroepen op de zitting van de raadkamer en werd ook 
niet in kennis gesteld van de beschikking van de raadkamer; het was pas naar aanleiding van zijn verzoek 
van 8 mei 2008 tot inzage en afschrift van het strafdossier dat de raadsman via een schrijven van 9 juni 
2008 van het parket te weten kwam dat er in deze zaak op 23 december 2005 een beschikking was geveld; 
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er wordt besloten dat de vervaltermijn van drie jaar pas begint te lopen vanaf het ogenblik dat zijn cliënt 
"kennisgeving bekwam" van de beslissing van het onderzoeksgerecht. 
 
3.6. Op 10 augustus 2009 vraagt de vertegenwoordiger van de minister van Justitie om het 
verzoekschrift van 29 januari 2009 laattijdig te verklaren. 
 
De verzoeker volhardt. Hij herhaalt in een brief van 17 augustus 2009 dat hij nooit in kennis gesteld is van de 
beschikking van 23 december 2005, dat er in zijn hoofde geen termijnen liepen en dat hem niet verweten 
kan worden weinig interesse in het dossier vertoond te hebben daar hij omwille van de gevolgen van het 
ongeval zo weinig mogelijk nog geconfronteerd wou worden met de feiten. 
 
3.7. In haar zitting van 29 oktober 2009 behandelt de Commissie verzoekers aanvraag. Op 16 november 
2009 wordt de thans bestreden beslissing genomen waarbij het verzoek niet ontvankelijk wordt verklaard. 
Deze beslissing rust op volgende redengeving: 
 
"(...) 
 
In het onderhavig dossier dateert de beschikking van de Raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te 
Mechelen van 23 december 2005. Het verzoekschrift werd evenwel pas op 29 januari 2009 bij de Commissie 
ingediend; d.i. méér dan drie jaar na de beschikking. 
 
Op basis van de voorliggende dossiergegevens is de Commissie van oordeel dat het voor verzoeker 
mogelijk was geweest om tijdig een verzoekschrift in te dienen bij de Commissie. Immers; na de datum 
waarop hij in kennis werd gesteld van voornoemde beschikking (9 juni 2008), beschikte hij nog over (ruim) 
voldoende tijd om binnen de vervaltermijn van drie jaar, te rekenen van de datum van de beschikking, een 
hulpverzoek neer te leggen. In die omstandigheden meent de Commissie dat er dan ook geen sprake kan 
zijn van overmacht en ziet zij zich genoodzaakt het verzoekschrift af te wijzen wegens laattijdigheid." 
 
IV Onderzoek van het enig middel 
 
Standpunt van de partijen 
 
4. De verzoeker voert de schending aan van artikel 31bis, § 1,4" van de wet van 1 augustus 1985 
houdende fiscale en andere bepalingen (hierna: de wet van 1 augustus 1985). Hij erkent dat hij geen 
verzoek om hulp bij de Commissie heeft ingediend binnen de drie jaar na de beschikking van 23 december 
2005 van de raadkamer, maar wijst er op dat hij in het bewuste gerechtelijk onderzoek nooit partij is geweest 
en pas medio 2008 van de beschikking kennis kreeg. De schending is volgens de verzoeker gelegen in het 
feit dat de Commissie het vertrekpunt voor de driejarige verjaringstermijn situeert op de datum van een 
gebeurtenis die hem volledig onbekend was, eerder dan deze te laten starten vanaf de datum van 
daadwerkelijke kennisname van de bewuste beschikking. De verzoeker betoogt dat het nooit de bedoeling 
van de wetgever geweest kan zijn een zeer strikte toepassing te zien maken van artikel 31 bis, § 1, 4°, van 
de wet van 1 augustus 1985 maar dat integendeel uit het arrest nr. 186.995 van 13 oktober 2008 van de 
Raad van State blijkt dat het net de wil van de wetgever was om de Commissie in staat te stellen om het 
artikel ruim te kunnen interpreteren. De verzoeker wijst erop dat hij zich -net als de verzoeker uit het arrest 
nr. 186.995- ook in een bijzondere situatie bevindt: hij werd niet betrokken bij het gerechtelijk onderzoek dat 
amper een jaar heeft geduurd en werd over de uitkomst geenszins op de hoogte gesteld. Er bestaat volgens 
de verzoeker dan ook een ongelijkheid tussen de situatie van een partij die betrokken was in de procedure 
die heeft geleid tot een beslissing zoals bedoeld door artikel 31 bis, § 1, 3°, van de wet van 1 augustus 1985 
en een partij die daar niet van op de hoogte was. Volgens de verzoeker had de Commissie artikel 31 bis, § 
1, 4°, van de wet van 1 augustus 1985 ruim moeten interpreteren, in die zin dat de vervaltermijn zou 
aanvatten op het ogenblik van effectieve kennisname van de beschikking van de raadkamer van 23 
december 2005. 
 
5. De verwerende partij verwijst naar de tekst van de wet en stelt dat, indien de wetgever de bedoeling 
had gehad de termijn te laten ingaan op het ogenblik dat de beschikking van de raadkamer ter kennis was 
gekomen van de betrokkene, hij ongetwijfeld andere bewoordingen had gebruikt. Waar de verzoeker verwijst 
naar het arrest nr. 186.995 van de Raad van State merkt de verwerende partij op dat de feitelijke gegevens 
in die zaak verschillen van deze in de onderhavige zaak. De Raad van State heeft in het bewuste arrest 
overigens overwogen dat de wet strikt kan worden geïnterpreteerd wanneer uit niets blijkt dat de wetgever 
de bedoeling gehad zou hebben om in een afwijking te voorzien. De ruime interpretatie, waarvoor de 
verzoeker pleit, kan volgens de Raad van State slechts worden aangehouden in het geval een strikte 
interpretatie de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie zou schenden en de verzoeker toont niet aan 
waarom deze ongelijke behandeling de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie zouden schenden, nu 
hij er zelf voor koos aan het strafproces niet deel te nemen en zich niet te laten registreren als slachtoffer of 
zich burgerlijke partij te stellen. Ten slotte merkt de verwerende partij op dat de Commissie geen overmacht 
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vastgesteld heeft aangezien de verzoeker op 9 juni 2008 kennis kreeg van de beschikking van de raadkamer 
en toen nog vier maanden de tijd had om een verzoek in te dienen. 
 
6. De verzoeker repliceert in zijn memorie van wederantwoord dat zijn situatie quasi identiek is als 
deze waarvan sprake in de arresten nrs. 186.995 en 199.862 van de Raad van State, waarbij het slachtoffer 
ook niet op de hoogte was of kon zijn van het tijdstip dat de driejarige verjaringstermijn liet lopen, met name 
door het overlijden van de dader en de verwerping van de nalatenschap door zijn erfgenamen. 
 
Beoordeling 
 
7. Artikel 31 bis, § 1, van de wet van 1 augustus 1985 zoals van toepassing op het ogenblik van de 
bestreden beslissing, luidt als volgt: 
 
 "Het verzoek is binnen de drie jaar ingediend. De termijn loopt, naargelang het geval, vanaf de 
eerste beslissing tot seponering, de beslissing van het onderzoeksgerecht, de dag waarop definitief 
uitspraak is gedaan over de strafvordering of de dag, indien deze van latere datum is, waarop uitspraak is 
gedaan over de burgerlijke belangen." 
 
Deze bepaling is duidelijk: de driejarige termijn loopt vanaf de beslissing van het onderzoeksgerecht, met 
andere woorden vanaf de dag waarop het onderzoeksgerecht uitspraak doet, en dus niet -zoals de 
verzoeker oppert- vanaf de dag waarop het slachtoffer van deze uitspraak kennis krijgt. De wetgever heeft 
aldus gewild dat het slachtoffer niet lijdzaam zou blijven maar dat hij integendeel zelf tijdig het nodige zou 
doen om op de hoogte te worden gebracht van de stand en de uitkomst van het strafonderzoek. Het 
slachtoffer beschikt aldus over de mogelijkheid om een verklaring in de zin van artikel 5bis van de 
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering af te leggen en om zodoende de hoedanigheid van 
benadeelde persoon te verkrijgen, wat hem garandeert dat hij op de hoogte gebracht wordt van alle 
beslissingen die in de gerechtelijke procedure genomen worden. Heeft het slachtoffer de hoedanigheid van 
benadeelde niet verkregen, kan het inlichtingen inwinnen over het resultaat van het straf onderzoek, 
bijvoorbeeld door navraag te doen bij het parket. 
 
Wil een slachtoffer van een misdrijf zijn aanspraken op hulp uit het Slachtofferfonds behouden, dan moet het 
de nodige initiatieven nemen om tijdig kennis te krijgen van de strafrechtelijke afhandeling van de zaak. In 
tegenstelling tot wat de verzoeker laat gelden verhindert de omstandigheid dat het slachtoffer door het 
bestuur niet betrokken werd bij het strafonderzoek, niet dat de vervaltermijn van drie jaar begint te lopen. De 
verzoeker heeft zich niet als benadeelde persoon laten registreren. Indien hij daartoe het nodige had 
gedaan, was hij op de hoogte gebracht van de rechtsdag van de raadkamer en wist hij wanneer de 
verjaringstermijn was aangevangen. 
 
8. De verzoeker laat ook ten onrechte gelden dat hij volledig in het ongewisse bleef over de 
beschikking van 23 december 2005. Hij is er op 9 juni 2008 van in kennis gesteld. Op grond van die 
vaststelling heeft de Commissie wettig kunnen besluiten dat "het voor de verzoeker mogelijk was geweest 
om tijdig een verzoekschrift in te dienen" en "er dan ook geen sprake kan zijn van ovennacht". 
 
De verzoeker vergelijkt zijn situatie ten onrechte met de zaak waarover de Raad van State in zijn arresten 
nrs. 186.995 en 199.862 uitspraak heeft gedaan aangezien in dat geval het slachtoffer er rechtmatig kon van 
uitgaan dat er nog een uitspraak over de burgerlijke belangen zou volgen, wat hier niet het geval is. 
 
 
laattijdig ingediend 
 
M90315 (2010) 
− het zittingsblad dd. 3 december 2009 waarbij ter rechtszitting vastgesteld wordt dat zich een 

ontvankelijkheidsprobleem lijkt voor te doen qua tijdige neerlegging van het verzoekschrift binnen de 
wettelijke termijn van 3 jaar (art. 31bis, §1, 4°, W. 1/8/1985) en waarbij de partijen verzocht worden om 
terzake hun opmerkingen te formuleren binnen de termijn van 30 dagen; 

− het door de afgevaardigde van de Minister van Justitie op 20 januari 2010 neergelegd advies; 
− de regelmatige kennisgevingen aan de partijen van de procedurestukken en van de rechtsdag 

vastgesteld op 25 maart 2010; 
… 
In het voorliggend dossier dateert het arrest van het Hof van Assisen van 14 maart 2005. Onderhavig 
verzoekschrift werd door het secretariaat van de Commissie ontvangen op 31 maart 2009, d.i. meer dan drie 
jaar na het arrest.  
Bij beslissing van 30 mei 2001 (zaak met algemeen rolnummer MM 065) kende de Commissie aan 
verzoekster 62.000 BEF (= € 1.536,94) toe in het kader van haar aanvraag tot een noodhulp. Dit 
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noodhulpbedrag diende om de gemaakte begrafeniskosten te lenigen. Mevrouw T had bij zelfde verzoek 
tevens 300.000 BEF (= € 7.436,80) per kind morele schade gevraagd.  
De Commissie wees in haar beslissing deze laatste schadepost af in de volgende bewoordingen:  
“De verzoekster vraagt, naast de betaling van de begrafeniskosten, de toekenning van een vergoeding voor 
morele schade. De Commissie meent dat in het kader van het onderzoek van de vraag tot het bekomen van 
een noodhulp de voornaamste posten die in aanmerking genomen kunnen worden de begrafeniskosten en 
het verlies aan levensonderhoud zijn. De andere schadeposten, zoals de morele schade, die voorkomen in 
de limitatieve lijst van artikel 32, § 1 van de wet van 1 augustus 1985 kunnen in aanmerking genomen 
worden bij het onderzoek van de aanvraag tot het bekomen van een hoofdhulp.”  
 
De Commissie betreurt het dat verzoekster of een van haar raadslieden geen verzoekschrift tot hoofdhulp 
ingediend heeft tijdens de hiervoor voorziene wettelijk driejarige termijn waarvan de dies ‘a quo’ 15 maart 
2005 was en de dies ‘ad quem’ 14 maart 2008. 
 
Overmacht kan slechts aanvaard worden indien het verstrijken van de vervaltermijn niet kan toegeschreven 
worden aan enige tekortkoming van de verzoekster en zich volledig buiten haar wil om heeft voorgedaan. Nu 
nergens uit de voorliggende stukken blijkt dat verzoekster in de onmogelijkheid zou hebben verkeerd om 
tijdig haar verzoekschrift neer te leggen, kan de Commissie een fout veronderstellen die de oorzaak kan zijn 
van de laattijdige indiening van het verzoek. Zo er eerder sprake zou zijn van een fout dan van overmacht, 
behoort het verzoekster om de aansprakelijkheid voor de veronderstelde fout te laten vaststellen op de wijze 
en via de middelen zoals door de wet voorzien. 
 
Vermits de driejarige vervaltermijn een strikte termijn is en de Commissie een administratief rechtscollege, 
heeft ze zich te houden aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die haar werking regelen en ziet ze 
zich genoodzaakt om het verzoekschrift van mevrouw T waarin zij optreedt als ‘nabestaande’ van haar 
dochters, onontvankelijk te verklaren wegens laattijdigheid. 
 
Het afwijzen van het hulpverzoek op grond van juridisch-technische redenen betekent echter geenszins dat 
de Commissie blind blijft voor het immense leed waardoor verzoekster werd getroffen en voor de 
inspanningen die zij zich heeft getroost om hiervoor een vergoeding te bekomen.  
 
M90563 (2011) 
Volgende data dienen weerhouden te worden: 
− de verzoekster (geboren op 11 oktober 1987) werd op 11 oktober 2005 meerderjarig; 
− de laatste rechterlijke beslissing, zijnde het arrest van het Hof van beroep, dateert van 31 mei 2006; 
− het verzoek werd pas op 12 juni 2009 neergelegd (poststempel 9 juni 2009); 
− dit is meer dan drie jaar later. 
 
In zijn reactie op het verslag adviseert de afgevaardigde van de Minister van Justitie om het verzoek als niet-
ontvankelijk af te wijzen. Verzoekster, die in het verslag gewezen werd op het probleem van de laattijdige 
indiening van haar verzoekschrift, heeft niet gereageerd. Hoewel behoorlijk opgeroepen, is zij niet op de 
rechtszitting dd. 21 april 2011 van de Commissie verschenen, noch iemand voor haar. Evenmin voert zij op 
enige andere wijze motieven aan voor de laattijdige neerlegging van haar verzoek. 
In deze omstandigheden ziet de Commissie zich genoodzaakt om voorliggend verzoekschrift niet-
ontvankelijk te verklaren. 
 
M90794 (2011) 
− de ce qu’en l’espèce, un jugement a été rendu par le tribunal correctionnel de Mons le 4/6/2004 alors 

que la requête a été introduite le 20/8/2009, soit plus de trois ans après ledit jugement; 
− de ce qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 30/12/2009 modifiant la loi du 1/8/1985 “que le 

point de départ du délai de forclusion est le jour où un acte a été posé ou une décision a été prononcée 
et pas la date à laquelle une décision a acquis force de chose jugée”, que le terme “définitif” est gardé 
pour indiquer qu’une décision finale est nécessaire et qu’une décision avant dire droit ne suffit pas”; 

 
la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande irrecevable. 
 
M10-1-0024 (2011) 
Verzoeker wijst op de gruwelijkheid van de feiten en het leed dat hem en zijn gezin trof. Hij argumenteert dat 
de verwerking van de traumatische ervaring een dermate centrale plaats in het gezin innam dat zij tot 2010 
geen kracht vonden om zich over het financieel aspect van de zaak te buigen. 
 
Overmacht kan slechts aanvaard worden indien het niet voldoen aan de in artikel 31bis, § 1, 4° voorziene 
voorwaarden, niet kan toegeschreven worden aan enige tekortkoming van verzoeker en zich volledig buiten 
zijn wil om heeft voorgedaan. Naar analogie, zie artikel 31bis, § 1, 6° van de wet: “ 6° Wanneer de verzoeker 
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door omstandigheden volledig buiten zijn wil om geen klacht kon indienen, de hoedanigheid van benadeelde 
partij niet kon aannemen, zich geen burgerlijke partij kon stellen, geen vordering kon instellen of geen vonnis 
kon bekomen of wanneer het instellen van een vordering of het bekomen van een vonnis gelet op de 
insolvabiliteit van de dader kennelijk onredelijk lijkt, kan de commissie oordelen dat de door de verzoeker 
aangehaalde redenen voldoende zijn om hem te ontslaan van de in 3° en 4° voorziene voorwaarden.” 
 
Dat verzoeker overmand werd door verdriet en het daardoor niet in hem opkwam om zich tot de Commissie 
te wenden, kan bij de Commissie op het nodige begrip rekenen maar ontslaat hem niet van zijn plicht om 
zich tijdig van zijn rechten te vrijwaren. De argumentatie van verzoeker is gebaseerd op de overweging dat 
hijzelf oordeelt dat hij omwille van emotionele redenen het niet aankon om de vereiste administratieve 
handelingen te stellen. In die redenering kan het niet tijdig neerleggen van het verzoekschrift evenwel niet 
beschouwd worden als “buiten zijn wil om” te zijn geschied.  
 
In zoverre hij het daarmee samenhangend argument van ‘onwetendheid’ of ‘het onvoldoende op de hoogte 
zijn van de relevante wetgeving’ zou inroepen, moet ook hier weer vastgesteld worden dat dit hem niet in de 
onmogelijkheid plaatst om zich naar behoren te informeren over zijn rechten en plichten, temeer nu hij vanaf 
de aanvang van de gerechtelijke procedure bijgestaan werd door dezelfde raadsman die voorliggend 
verzoekschrift voor hem ingediend heeft. 
 
In deze omstandigheden ziet de Commissie zich genoodzaakt om het verzoekschrift niet-ontvankelijk te 
verklaren. 
  
De Commissie wenst evenwel te beklemtonen dat het afwijzen van het verzoek evident geen afbreuk doet 
aan het onmenselijk leed van verzoeker, waarvoor de Commissie alle medeleven toont. Als administratief 
rechtscollege heeft de Commissie zich evenwel te houden aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die 
haar werking regelen. 
 
M10-2-0218 (2011) 
− qu’il a été statué sur l’action publique par une décision définitive rendue le 29 mai 2006 par la 6ème 

chambre du Tribunal correctionnel de Charleroi ; 
− que la requête a été introduite en date du 9 mars 2010 ; 
− qu’il y a plus de trois ans entre la date de la décision définitive et celle de l’introduction de la requête ; 
− que l’article 31bis § 1er 6° qui dispose que … ; 
− qu’il appert cependant que la partie requérante n’invoque pas de raisons susceptibles de lui permettre 

d’être dispensée des conditions prévues aux 3° et 4°de l’article 31bis, puisqu’elle n’est pas/plus en 
situation d'introduire une action ou d'obtenir un jugement subséquent, la décision rendue le 29 mai 2006, 
le jugement du Tribunal correctionnel de Charleroi du 29 mai 2006 ayant fixé définitivement et sans 
réserves le dommage de la requérante ;  

− que l’insolvabilité de l’auteur n’est nullement établie puisque, bien au contraire, il verse depuis juillet 
2007, la somme mensuelle de 100 €, 

 
la Commission déclare la demande irrecevable. 
 
 
laattijdig ingediend: dag van de uitspraak 
 
M70949 (2010) 
De raadsman van verzoeker heeft de NV De Post bij aangetekend schrijven op 17 september 2009 
(datumstempel van De Post op 18 september 2009) in gebreke gesteld. Hierop meldde De Post dat een 
dergelijke klacht kan worden ingediend binnen één jaar, een termijn die inmiddels ruim overschreden was. 
Volgens de raadsman van verzoeker weigert De Post om mee te delen wanneer de brief werd aangeboden 
bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Bij brief d.d. 17 november 2009 gericht aan de advocaat van 
verzoeker werd door De Post schriftelijk bevestigd dat de gegevens enkel in het kader van een gerechtelijke 
procedure kunnen opgevraagd worden. Deze reglementering is opgenomen bij de algemene voorwaarden 
van De Post. Zij werden bij de brief bijgevoegd. 
 
Op het zittingsblad d.d. 8 december 2009 werd vermeld dat de zaak onbepaald werd uitgesteld teneinde de 
verzoeker toe te laten bijkomende informatie in te winnen. Achteraf werden aan het secretariaat van de 
Commissie geen bijkomende inlichtingen medegedeeld. 

 
Artikel 31bis, § 1, 4° van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen luidt als volgt:  
“Het verzoek is binnen drie jaar ingediend. De termijn loopt, naargelang het geval, vanaf de eerste beslissing 
tot seponering, de beslissing van het onderzoeksgerecht, de dag waarop definitief uitspraak is gedaan over 
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de strafvordering of de dag, indien deze van latere datum is, waarop uitspraak is gedaan over de burgerlijke 
belangen.” 
 
De driejarige vervaltermijn loopt vanaf de dag waarop definitief uitspraak is gedaan over de strafvordering en 
over de burgerlijke belangen door de bevoegde strafrechter, hier in casu een eindarrest. 
 
Aangaande de termijn is artikel 48 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing. Met 
betrekking tot de vervaltermijnen bepaalt artikel 50 alinea 1 “De termijnen, op straffe van verval gesteld, 
mogen niet worden verkort of verlengd, zelfs met instemming van partijen, tenzij dat verval gedekt is onder 
de omstandigheden bij de wet bepaald”. Artikel 52 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt de wijze van 
berekening van de termijn. Artikel 53 bepaalt dat de vervaldag in de termijn is inbegrepen, maar voorziet 
uitdrukkelijk in een verplaatsing op de eerstvolgende werkdag indien de vervaldag een zaterdag, een zondag 
of een wettelijke feestdag is. 
 
In voorliggend dossier dateert het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 13 oktober 2004. De 
‘dies a quo’ is 14 oktober 2004 en de ‘dies ad quem’ is 14 oktober 2007 om middernacht. Er wordt 
vastgesteld dat 14 oktober 2007 een zondag is. Rekening houdend met bovenvermeld artikel 53 wordt de 
termijn verlengd tot maandag 15 oktober, terwijl het verzoekschrift pas werd neergelegd op het secretariaat 
van de Commissie op dinsdag 16 oktober 2007. 
 
Het secretariaat van de Commissie heeft de lijst met de aangetekende zendingen opgevraagd aan de Dienst 
Verzending. Uit deze lijst blijkt duidelijk dat het verzoekschrift op dinsdag 16 oktober 2007 werd neergelegd 
op de Federale Overheidsdienst Justitie. Bijgevolg werd het verzoekschrift 1 dag te laat ingediend. 
 
 
laattijdig ingediend: beslissing over de burgerlijke belangen nodig 
 
M10-3-1321 (2011) 
De beschikking van de Raadkamer te Antwerpen dateert van 29 juni 2007. Volgens de inkomststempel werd 
het verzoekschrift neergelegd op het secretariaat van de commissie op 30 november 2010. 
… 
IV. Beoordeling door de Commissie 
 
Er wordt vastgesteld dat het verzoekschrift laattijdig werd ingediend. 
De problematiek van de laattijdigheid in dit dossier is echter niet onomkeerbaar. Bij beschikking van de 
Raadkamer d.d. 29 juni 2007 werd immers een deskundige aangesteld om de verdere evaluatie van de 
letsels te onderzoeken.  
De verzoekster heeft aldus de mogelijkheid om op basis van het deskundig verslag een nieuwe uitspraak (op 
burgerlijk gebied) uit te lokken. De driejarige termijn begint dan opnieuw te lopen vanaf de datum van de 
uitspraak. 
 
 
laattijdig ingediend: minderjarigen 
 
M10-4-0715 (2011) 
− de ce que pour les faits sanctionnés par un jugement du Tribunal Correctionnel de Liège rendu en 

Janvier 2007, la requête a été introduite devant la Commission en juin 2010, soit au-delà du délai légal 
de 3 ans qui suit une décision définitive (prescrit de l’article 31bis 4° de la loi du 1er août 1985) ; 

− de ce que cependant la victime était mineure d’âge au moment du jugement ; 
− de ce que dans sa jurisprudence, la Commission considère communément que le délai de 3 ans 

démarre, pour une victime mineure d’âge au moment des faits et du jugement, à la date où cette victime 
a atteint sa majorité  (cas de force majeure) ; 

− de ce qu’en l’espèce la victime est majeure depuis le 17 août 2008 ; 
− de ce que la requête est donc recevable ; 
 
 
laattijdig ingediend: geen definitieve beslissing 
 
M90740 (2011) 
Zoals de voorzitter-verslaggever reeds opmerkte in zijn verslag stelt zich in het voorliggend dossier een 
ontvankelijkheidsprobleem. 
 
Artikel 31bis, § 1, 4° van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, zoals in 
voege op datum van indiening van het verzoekschrift, luidt als volgt: 
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“Het verzoek is binnen drie jaar ingediend. De termijn loopt, naargelang het geval, vanaf de eerste beslissing 
tot seponering, de beslissing van het onderzoeksgerecht, de dag waarop definitief uitspraak is gedaan over 
de strafvordering of de dag, indien deze van latere datum is, waarop uitspraak is gedaan over de burgerlijke 
belangen.” 
 
In het voorliggend dossier dateert het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 31 mei 
2006. Het verzoekschrift werd evenwel pas op 3 augustus 2009 bij de Commissie ingediend, d.i. méér dan 
drie jaar na het vonnis.  
 
De afgevaardigde van de Minister van Justitie adviseert, op grond van bovenstaande vaststelling, om het 
verzoek als niet-ontvankelijk af te wijzen. 
 
Verzoekster is het daarmee niet eens en werpt op: “ De finaliteit van de Wet is immers duidelijk: vanaf een 
definitieve uitspraak begint de termijn van 3 jaar te lopen. In casu gaat het echter om een provisioneel vonnis 
d.d. 31.05.2006, waarbij aan verzoekster de provisionele som van 15.198,21 € werd toegekend.  
Een definitief vonnis is tot op heden nog niet voorhanden…  
[…] 
Aangezien de zaak -ingevolge het provisionele vonnis d.d. 31 mei 2006- nog steeds hangende is voor de 
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, meent verzoekster dat de termijn van 3 jaar nog steeds geen 
aanvang nam. Op eenvoudig verzoek van het slachtoffer in dit dossier kan immers de procedure opnieuw 
'geactiveerd'  worden.  Op dat ogenblik heeft verzoekster opnieuw een vonnis in haar bezit waarbij de termijn 
van 3 jaar alleszins begint te lopen. Het is toch al te gek om het 'slachtoffer' opnieuw te dwingen kosten bloot 
te stellen teneinde een aanvraag te kunnen indien bij de Commissie?  Dit is tegen de finaliteit van de Wet 
waarbij slachtoffers op enige vorm van compensatie moeten kunnen rekenen.  
Voornoemde redenering werd bevestigd door de Raad van State d.d. 23/11/2005 in haar arrest 151.648:  
"De termijn binnen welke een vraag om hulp bij de commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden kan worden ingediend, vangt in elke stand van het geding aan ofwel bij een rechterlijke 
beslissing die in kracht van gewijsde gegaan is, waarbij uitspraak wordt gedaan over de strafvordering of 
over de burgerlijke belangen (. . .)" Zie: Rv.St. (11de K) nr. 151.648, 23 november 2005.  …“ 
 
*   *   * 
De Commissie wenst vooreerst aan te stippen dat het de hierboven geciteerde tekst is van wetsartikel 31bis, 
§1, 4°, die in voege was op het ogenblik waarop verzoekster haar verzoekschrift neerlegde (nl. op 3 
augustus 2009) en dat dan ook op grond van deze wettekst de ontvankelijkheid van haar verzoek dient te 
worden beoordeeld, te meer nu de wijzigingswet van 30 december 2009 geen retroactieve bepalingen 
voorziet (zie ook P. Popelier (Toepassing van de wet in de tijd, A.P.R., p. 73-74, punt 112.) in dit 
verband:« Een nuancering van het aanknopingspunt bestaat hierin, dat binnen het hangende geding nog 
een onderscheid moet worden gemaakt tussen de verschillende proceshandelingen die worden gesteld. De 
wetten inzake de rechtspleging gelden binnen het hangende geding maar voor deze proceshandelingen die 
worden gesteld na hun inwerkingtreding. Een nieuw wet, hoewel zij vanaf haar inwerkingtreding van 
toepassing is op de hangende rechtsgedingen, tast, behoudens andersluidende bepaling, de geldigheid niet 
aan van de onder de vroegere wet verrichte handelingen en heft niet de nietigheid of het verval op van de 
proceshandelingen die, volgens die vroegere wet, nietig of tardief waren “). Ook in het publiek procesrecht 
stelt het Arbitragehof (thans: Grondwettelijk Hof) dat de ‘ontvankelijkheid ratione temporis moet worden 
beoordeeld in het licht van de wet die van kracht was bij de indiening van het verzoekschrift’ (Arrest nr. 7 dd 
20 december 1985, B.S., 21 januari 1986, herhaald bij Arrest nr. 9 dd 22 januari 1986, B.S., 8 februari 1986). 
 
De Commissie merkt op dat de wettekst duidelijk is: enerzijds is er sprake van de dag waarop definitief 
uitspraak is gedaan over de strafvordering en anderzijds van dag, indien deze van latere datum is, waarop 
uitspraak is gedaan over de burgerlijke belangen.  
Hetgeen er in de kwestieuze wetsbepaling niet staat, maar klaarblijkelijk wél als dusdanig door verzoekster 
(c.q. haar raadsman) gelezen, hetzij geïnterpreteerd wordt, is (onderlijnd en in tussenstellingstekens): 
 
“Het verzoek is binnen drie jaar ingediend. De termijn loopt, naargelang het geval, vanaf de eerste beslissing 
tot seponering, de beslissing van het onderzoeksgerecht, de dag waarop definitief uitspraak is gedaan over 
de strafvordering of de dag, indien deze van latere datum is, waarop [definitief] uitspraak is gedaan over de 
burgerlijke belangen.” 
 
Hoe dan ook doet het gegeven - dat bij vonnis van 31 mei 2006 een provisie werd toegekend en voorbehoud 
werd verleend inzake het inkomenstenverlies - geen afbreuk aan de vaststelling dat, bij gebreke aan een 
navolgend vonnis waaromtrent het initiatief aan de verzoekster toekomt, de burgerlijke belangen het laatst bij 
voormeld vonnis werden geregeld. 
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Wanneer de bodemrechter zich definitief uitspreekt over de strafvordering neemt de vervaltermijn van drie 
jaar een aanvang op de datum van deze uitspraak. Slechts wanneer er later een uitspraak (al dan niet 
definitief) tussenkomt over de burgerlijke belangen, krijgt het slachtoffer dus het voordeel van een nieuwe 
vervaltermijn (zie RvS 13 oktober 2008, nr. 186.995).  
 
De Commissie komt dan ook tot de bevinding dat – gelet op de huidige stand van zaken waarin het dossier 
zich bevindt – het vonnis van 31 mei 2006 wel degelijk als uitgangspunt voor de driejarige vervaltermijn moet 
worden beschouwd (hetgeen de laattijdigheid van het verzoekschrift met zich meebrengt).  
… 
De Commissie kan de gedachtegang van verzoekster moeilijk volgen waar zij enerzijds stelt dat haar 
verzoekschrift ontvankelijk is (hetgeen impliceert dat het als tijdig neergelegd moet worden beschouwd) 
terwijl anderzijds volgens haar de wettelijke vervaltermijn van drie jaar nog niet aangevat is bij ontstentenis 
van een eindvonnis op civiel vlak… 
Het komt de Commissie voor dat er tussen volgende twee uitgangspunten moet worden gekozen om de 
vervaltermijn te bepalen teneinde verdere verwarring uit te sluiten: 
ofwel beschouwt men de datum van het laatste vonnis (nl. 31 mei 2006) als dies a quo van de driejarige 
termijn en is in dat geval het verzoek van 3 augustus 2009 laattijdig; 
ofwel beschouwt men de datum van het nog uit te spreken eindvonnis op civiel gebied als aanvangsdatum. 
In de laatste omstandigheid is het verzoek te vroeg neergelegd.   
 
Zie hieromtrent ook RvS 25 januari 2010, nr. 199.862 na GwH 17 september 2009, nr. 137/2009. Uit de 
omstandigheid dat de Raad van State in dat verzoekschriftdossier met een analoge 
laattijdigheidsproblematiek aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag stelde – namelijk of het 
gelijkheidsbeginsel geschonden was doch enkel en alleen omwille van het aspect dat de dader overleden 
was (quod non in voorliggend verzoek) en niet omwille van het feit an sich dat er (nog) geen civiel eindvonnis 
voorlag – leidt de Commissie a contrario af dat zij zich in haar stellingname gesteund weet door de hoge 
rechtscolleges.  
 
Voorts wordt vastgesteld dat verzoekster in haar argumentatie op twee gedachten lijkt te blijven hinken (die 
in feite los van elkaar staan) waar ze, enerzijds, aan de Commissie vraagt om het huidig verzoek 
ontvankelijk te verklaren - daarbij refererend aan de bijkomende financiële lasten die verder procederen in 
gemeen recht met zich meebrengen – en, anderzijds, door te stellen dat “de termijn van drie jaar nog steeds 
geen aanvang nam. Op eenvoudig verzoek van het slachtoffer in dit dossier kan immers de procedure 
opnieuw 'geactiveerd'  worden.”  
 
De eerste optie, namelijk het verzoek zoals het thans voorligt ontvankelijk verklaren, kan enkel mits de 
Commissie overmachtsgronden zou aanvaarden voor het feit dat de termijn van drie jaar verstreken was op 
het ogenblik van indiening van het verzoek. Welnu, overmacht kan slechts aanvaard worden indien het 
verstrijken van deze termijn niet kan toegeschreven worden aan enige tekortkoming van de verzoekster en 
zich volledig buiten haar wil om heeft voorgedaan. 
De Commissie stelt echter vast dat verzoekster reeds vanaf 14 maart 2005 (de datum van het arrest van de 
Kamer van Inbeschuldigingstelling), een rechtsgeldig verzoekschrift had kunnen neergelegd hebben. Een 
nieuwe aanvangsdatum van de wettelijke termijn bood zich aan vanaf 31 mei 2006 (met dies ad quem 31 
mei 2009) maar ook deze termijn liet verzoekster onbenut passeren. De Commissie is dan ook van oordeel 
dat verzoekster, gelet op de tijd die ondertussen verstreken is sinds de kwestieuze feiten, ruim de 
gelegenheid gehad heeft om tijdig een verzoek neer te leggen.  
 
Terzake de tweede optie (nl. het huidig verzoek in de ‘wachtkamer’ plaatsen tot verzoekster een 
civielrechtelijk eindvonnis voorlegt) is het voor de Commissie niet duidelijk hoe dit te rijmen valt met de 
bezwaren van verzoekster tegen het finaliseren van de procedure in gemeen recht waaraan zij  uiting geeft 
(“Het is toch al te gek om het 'slachtoffer' opnieuw te dwingen kosten bloot te stellen teneinde een aanvraag 
te kunnen indien bij de Commissie?”). Bovendien kan de Commissie om praktische redenen haar dossiers 
evenmin ten eeuwigen dage blijven open houden ‘in afwachting van eventueel meer nieuws’. 
 
In deze omstandigheden ziet de Commissie zich genoodzaakt om het verzoekschrift van mevrouw L niet-
ontvankelijk te verklaren omwille van laattijdige neerlegging. 
 
Tot slot - in de hypothese dat verzoekster alsnog een eindvonnis op burgerlijk gebied zou uitlokken waardoor 
een nieuwe vervaltermijn zou aanvatten - merkt de Commissie op dat het verzoekster  alsdan vrij zal staan 
om een nieuw verzoekschrift neer te leggen waarbij zij de reeds bij huidig verzoekschrift gevoegde 
stavingstukken niet opnieuw zal hoeven over te zenden. 
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te vroeg ingediend  
 
M10-3-0953 (2011) 
Vermits het vooronderzoek nog loopt en vermits er nog geen jaar verstreken is sinds datum der feiten, laat 
staan sinds het indienen van de klacht, kan het verzoekschrift als onontvankelijk worden beschouwd. In dit 
stadium is het immers nog te vroeg om een verzoekschrift neer te leggen voor de Commissie voor financiële 
hulp aan slachtoffers. 
 
M11-4-0770 (2011) 
En date du 20 juillet 2011, le secrétariat de la Commission, interpellé par le fait que la requête datée du 13 
juillet 2011 intervient sur base d’un jugement rendu le 14 juin 2011 dont la copie jointe au dossier ne fait pas 
mention de son caractère définitif, a pris contact avec le service d’aide aux victimes de Charleroi. 
Sur base de vérifications opérées auprès des autorités judiciaires, il apparaît que le jugement rendu le 14 
juin 2011 par le Tribunal Correctionnel a été frappé d’opposition par l’un des deux prévenus. 
En conséquence en date du 20 juillet 2011, le requérant a manifesté le souhait de modifier sa requête d’aide 
principale en aide d’urgence motivant sa demande par les frais médicaux importants à supporter suite à 
l’agression subie et à une dégradation de sa situation financière.  
 
 
JU 37A overmacht 
 
M50299 (2011) 
- de ce que le requérant a introduit sa requête devant la Commission en date du 23 mars 2005, soit plus 

de trois ans après la dernière décision judiciaire définitive rendue au pénal en date du 23 novembre 
2001, ce qui ne permet pas de rencontrer les prescriptions légales limitant le délai de forclusion à 3 
ans ; 

- de ce que la Commission relève que les juridictions du travail ne s’étaient pas prononcées sur les faits 
à l’origine de la requête et qualifiés à juste titre d’accident du travail ; 

- de ce que le requérant a du attendre l’aboutissement de la procédure devant la juridiction du travail ; 
- de ce qu’il y avait à tout le moins force majeure empêchant d’introduire la requête dans le délai de 3 

ans statuant sur le volet pénal ;  
 
M60547 (2010) 
- de ce que la Commission entend tout d’abord rappeler le prescrit légal de l’article 31bis 4° de la loi du 

1er août 1985 qui stipule que « lorsque l’auteur est connu, le requérant doit tenter d’obtenir réparation 
de son préjudice en s’étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant 
intenté une procédure devant un tribunal civil » ; 

- de ce qu’il ressort du dossier que le requérant ne répondait pas au prescrit légal ne s’étant pas 
constitué partie civile dans le dossier original pour lequel une décision définitive sur l’action publique 
était intervenue ; 

- de ce que cependant la loi du 1er août 1985 a été modifiée le 30 décembre 2009 ; 
- de ce qu’ainsi il ressort de l’article 31bis 6° de la loi du 1er août 1985 que « lorsque le requérant, suite à 

des circonstances absolument indépendantes de sa volonté n’a pas pu porter plainte, n’a pas  pu 
acquérir la qualité de personne lésée, n’a pas pu se constituer partie civile, n’a pas pu introduire une 
action ou n’a pas pu obtenir un jugement ou lorsque l’introduction d’une action ou l’obtention d’un 
jugement apparaît comme manifestement déraisonnable compte tenu de l’insolvabilité de l’auteur, la 
commission peut estimer que les raisons invoquées par le requérant sont suffisantes pour le dispenser 
des conditions prévues aux 3° et 4° » ; 

- de ce que l’insolvabilité des auteurs des faits a été démontrée à suffisance de telle sorte que le 
requérant établit à suffisance qu’il peut être dispensé des conditions prévues à l’article 31bis 4° de la loi 
du 1er août 1985 ; 

- de ce que concernant l’applicabilité immédiate de la loi nouvelle (l’article 31bis 6° n’existant pas au 
moment de l’introduction de la requête), la Commission rejoint l’argumentation du conseil du requérant 
appuyée notamment par les arrêts de la Cour de Cassation datés du 25 novembre 1991 et du 9 
septembre 1993 ; 

- de ce que la requête est recevable ; 
 
M90322 (2010) 
Dans son courrier du 17 février 2010, Me LANNI (conseil du requérant) précise que « ce ne sera qu’après de 
nombreux rappels soit le 24 novembre 2008, le 22 décembre 2008, le 26 janvier 2009 que la victime prendra 
connaissance que, sans en avoir été avertie préalablement, le dossier est passé devant la Chambre du 
Conseil et qu’il a été ordonné l’internement immédiat de l’agresseur vu son déséquilibre mental.   Il n’a donc 
jamais été possible d’introduire une constitution de partie civile à l’audience ».  
… 



 
 

 
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders  –  p. 111 

 

- de ce qu’il est clairement établi, sur base des pièces du dossier, que le requérant n’a pu se constituer 
partie civile suite à des circonstances absolument indépendantes de sa volonté ; 

 
M90380 (2010) 
In zijn verslag d.d. 25 september 2009 wees de verslaggever erop dat het Hof van Beroep te Brussel bij 
arrest van 15 februari 2006 definitief uitspraak heeft gedaan over de strafvordering en de burgerlijke 
partijstelling. Op burgerrechtelijk vlak werd uitdrukkelijk bepaald dat aan verzoekster een globale 
schadevergoeding toekwam van € 12.000 (met inbegrip van de vergoedende intresten) te vermeerderen met 
de gerechtelijke intresten.  
 
Aangezien in het voornoemd arrest definitief uitspraak werd gedaan over de burgerlijke belangen, beschikte 
verzoekster vanaf dat ogenblik over een uitvoerbare titel op grond waarvan zij tot tenuitvoerlegging en 
recuperatie van de schadevergoeding kon overgaan. De tenuitvoerlegging van een vonnis of arrest staat als 
dusdanig los van de procedure waarin de wederzijdse rechten en plichten en verbintenissen van partijen 
definitief worden vastgelegd. Het uitvoeringsrecht (op burgerrechtelijk gebied) behoort aan het initiatief van 
partijen en situeert zich in de fase nà de procedure ten gronde. De beslagrechter is overigens principieel 
onbevoegd om uitspraak te doen over de grond van de zaak. Volgens de verslaggever rees er in het 
voorliggend dossier dan ook een ontvankelijkheidsprobleem, nu het onderhavig verzoekschrift werd 
ingediend (21 april 2009) méér dan drie jaar na het arrest van het Hof van Beroep te Brussel (waarin 
definitief uitspraak werd gedaan over de burgerlijke belangen). Het standpunt van de verslaggever werd 
bijgetreden door de (afgevaardigde van de) Minister van Justitie (advies d.d. 30 september 2009). 
 
In haar schriftelijke reactie d.d. 28 oktober 2009 alsook in haar mondelinge toelichting verstrekt ter zitting 
benadrukte de advocaat van verzoekster dat haar cliënte na het arrest van 15 februari 2006 al het mogelijke 
heeft gedaan om schadeloosstelling te bekomen van de heer V. Nadat een (langdurige) procedure voor de 
Beslagrechtbank te Brussel werd gevoerd, werden via tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder pogingen 
ondernomen om voornoemd arrest uit te voeren. Hierbij stelden zich echter zodanig veel problemen dat alles 
uiteindelijk op niets uitdraaide. De kern van het betoog van verzoekster bestaat erin dat het arrest volgens 
haar niet definitief en duidelijk de burgerlijke vordering omlijnde; hieromtrent kwam slechts volledige 
duidelijkheid met de beschikking van de Beslagrechter d.d. 18 mei 2007.  
 
Uit hetgeen voorafgaat blijkt volgens de Commissie onomstootbaar dat verzoekster zich bijzonder veel 
inspanningen heeft getroost om schadevergoeding te bekomen van de heer V. Uitgaande van de vaststelling 
dat er in de procedure voor de Beslagrechter definitief uitsluitsel werd gegeven over de omvang van de 
schadevergoeding door nauwkeurig te bepalen welke intresten aan het slachtoffer toekwamen, aanvaardt de 
Commissie dat er pas op dat ogenblik definitief werd beslist over de omvang van de burgerlijke belangen. In 
die omstandigheden kan geconcludeerd worden dat het verzoek toch binnen de termijn van drie jaar werd 
ingediend.  
 
M90726 (2011) 
In de onderhavige zaak werd het strafdossier zonder gevolg geklasseerd wegens het overlijden van de 
dader. Er moet worden vastgesteld dat verzoeker, op het ogenblik van neerlegging van zijn verzoek voor de 
Commissie, in de onmogelijkheid verkeerde om zich burgerlijke partij te stellen (teneinde zich te conformeren 
aan de geciteerde wettelijke voorwaarde) en dat derhalve overmacht mag aanvaard worden. 
 
M10-1-0630 (2011) 
Mevrouw T heeft q.q. haar zoon een burgerrechtelijke vordering ingeleid op 27 september 2004. Bij vonnis 
(“jugement civil”) dd. 25 november 2004 van de rechtbank van eerste aanleg te Tunis werd haar vordering 
afgewezen. 
 
Bijgevolg lijkt zich een ontvankelijkheidsprobleem te stellen door het niet-tijdig neerleggen van het verzoek 
binnen de driejarige vervaltermijn waarvan sprake in geciteerd wetsartikel. 
 
Gegeven echter dat verzoeker op het ogenblik van het verstrijken van de driejarige vervaltermijn nog steeds 
minderjarig was en derhalve als handelingsonbekwame zelfs niet de mogelijkheid had om een rechtsgeldig 
verzoekschrift in te dienen. Dat weliswaar zijn moeder die in rechte voor hem optrad een verzoekschrift 
qualitate qua voor de Commissie had ingediend maar er anderzijds, zonder duidelijke hetzij thans niet meer 
te achterhalen reden afstand van gedaan heeft op 16 januari 2008.  
 
Gelet op het feit dat verzoeker pas op 23 januari 2010 meerderjarig is geworden, meent de Commissie dat 
hij niet mag bestraft worden voor zaken die volkomen buiten hem om zijn gebeurd. 
 
De Commissie aanvaardt dan ook overmacht en verklaart het verzoek ontvankelijk. 
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HOOFDSTUK 3. MET BETREKKING TOT HET BEDRAG VAN DE HULP 
-------------------------------------------------------- 
 
Het bedrag van de hulp wordt naar billijkheid vastgesteld, waardoor de hulp niet noodzakelijk overeenstemt 
met de volledige schadeloosstelling voor het lichamelijk nadeel of het verlies van levensonderhoud. 
 
Als voorbeeld heeft de wet twee voorwaarden gesteld waarmee de commissie in ieder geval rekening dient 
te houden :  
 
A.  het gedrag van de verzoeker (JU 38); 
 
B. de relatie tussen enerzijds de verzoeker en/of het slachtoffer en anderzijds de dader. 
 
 
JU 38 gedrag van de verzoeker 
- positieve beoordeling 
- negatieve beoordeling 
- gedrag overleden slachtoffer 
- verzekering en gedrag 
 
 
positieve beoordeling 
 
M90197 (2011) 
En date du 10 avril 2002, le dénommé M, en visite chez le requérant, brutalise son propre fils. Le requérant 
intervient aussitôt, mais celui-ci le frappe violemment avant de quitter les lieux avec femme et enfants. 
… 
la Commission statuant ex aequo et bono et eu égard au comportement très courageux et en tous points 
digne d’éloges dans le chef du requérant, estime devoir accorder, nonobstant le faible taux d’invalidité 
retenu au requérant une aide principale de 3.500 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement 
de revenu. 
 
 
negatieve beoordeling 
 
M1027 (2010) 
d’autre part 
− que, par décision du 30 mars 2004, la commission a octroyé au requérant une aide d’urgence pour un 

montant de 3.392 € pour frais médicaux ; 
− de ce que l’article 37 de la loi du 1er août 1985 prévoit le principe de la déduction de l’aide d’urgence 

déjà allouée ; 
− de ce que l’article 33 §1 prévoit que Le montant de l'aide est fixé en équité. La commission peut 

notamment prendre en considération : « le comportement du requérant ou de la victime lorsque ce 
comportement a contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage ou à son 
aggravation; la relation entre le requérant ou la victime et l'auteur. » ; 

− de ce qu’en vertu de cette disposition, il appartient à la commission d’examiner les faits entourant l’acte 
intentionnel de violence et d’apprécier si le comportement de la victime a contribué directement, 
partiellement ou entièrement, à la réalisation du dommage, et cela d’une manière autonome par rapport 
au pouvoir judiciaire et d’en déduire le montant à octroyer au requérant ; 

− de ce que les faits se sont produits dans le cadre d’un règlement de compte à l’aide d’armes à feu initié 
partiellement, à tout le moins, par la bande à laquelle appartenait le requérant ; 

− de ce que le requérant est lui-même désigné par la 7ème chambre correctionnelle du tribunal de 
première instance de Mons dans son jugement rendu le 15 janvier 2009 comme étant celui qui a 
« ouvert les hostilités ».  

… 
La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique, 
déclare la demande irrecevable eu égard à la décision de la 7ème chambre correctionnelle du tribunal de 
première instance de Mons qui se déclare incompétente pour connaître de la demande de la partie civile V 
ou, à tout le moins, non fondée en raison du comportement imprudent de V qui a participé activement à 
l’expédition et dont le tribunal a écrit qu’il avait « [ouvert] les hostilités en portant un premier coup à S. » 
 
En conséquence, la commission, eu égard à l’octroi au requérant, par décision du 30 mars 2004 de la 
commission, d’une aide d’urgence pour un montant de 3.392 €, prescrit l’application de l’article 39 § 4 qui 
dispose que « L'Etat peut également exiger le remboursement total ou partiel de l'aide d'urgence visée à 
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l'article 36, alinéa 4, dans la même mesure où une décision de justice coulée en force de chose jugée met 
tout ou partie de la responsabilité à charge de la victime. » et donne mandat à l’autorité compétente de 
procéder à la récupération auprès du requérant de la somme lui octroyée par décision du 30 mars 2004. 
 
M60362 (2011) 
Wat de voorliggende zaak betreft, blijkt uit de neergelegde stukken van het strafdossier dat verzoeker op het 
ogenblik van de kwestieuze feiten duidelijke tekenen van overmatig alcoholverbruik vertoonde en aldus blijk 
gaf van een gedrag dat niet van een normaal voorzichtig persoon mag verwacht worden.  
 
In dit verband wenst de Commissie te verwijzen naar het hierboven vermeld principe van collectieve 
solidariteit tussen de leden van eenzelfde natie, op grond waarvan een schadeloosstelling kan toegekend 
worden zonder dat deze integraal is of een afdwingbaar recht inhoudt. De Commissie meent dat het nooit de 
bedoeling van de wetgever kan zijn geweest dat de Staat, die bovendien de schade niet veroorzaakt heeft, 
moet opdraaien voor het (volledig) herstel van de schade overkomen aan personen die een risicogedrag 
vertonen. 
 
In de voorliggende zaak is het geenszins de bedoeling van de Commissie om verzoeker de toekenning van 
een financiële hulp geheel te ontzeggen, nu vaststaat dat hij het slachtoffer is geworden van opzettelijke 
gewelddaden met ernstige gevolgen. Wel dient rekening te worden gehouden met de attitude van het 
slachtoffer, zoals hierboven gespecificeerd. 
 
M70100 (2011) 
Sur base du dossier répressif, il apparaît que les faits se sont produits lors d’une soirée d’anniversaire où le 
requérant et son agresseur (qui ne se connaissaient pas) avaient beaucoup bu.  Des altercations étaient déjà 
survenues entre eux lors de la soirée : B avait d’ailleurs reçu un coup de poing dans l’œil porté par le 
requérant. 
En fin de soirée, une bagarre s’est déclenchée entre eux et c’est au cours de celle-ci que B a agressé le 
requérant à l’aide d’un couteau.   
… 
− de ce que l'article 33 §1 de la loi du 1er août 1985 prévoit que « la Commission peut notamment prendre 

en considération le comportement du requérant ou de la victime lorsque ce comportement a directement 
ou indirectement contribué à la réalisation du dommage ou à son aggravation ; et peut prendre en 
considération la relation entre le requérant ou la victime et l’auteur » ; 

− de ce qu’il ressort clairement du jugement rendu le 28 mai 2009 par le Tribunal Correctionnel de 
Bruxelles que le requérant a contribué directement à son dommage ; le Tribunal ayant retenu dans le 
chef de l’auteur des faits l’excuse de la provocation suite au violent coup porté par le requérant ; 

− de ce que dès lors la Commission estime la requête d’aide principale non fondée et considère que le 
requérant a suffisamment été aidé via l’octroi d’une aide urgente. 

 
M91005 (2010) 
In het verslag van verslaggeefster D. Desmet d.d. 21 april 2010 werd de aandacht gevestigd op artikel 33, § 1, 
van voormelde wet. Luidens dit wetsartikel – zoals het van kracht is sedert 25 januari 2010, datum van 
inwerkingtreding van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake Justitie (II) – kan de 
Commissie bij de bepaling van het hulpbedrag “onder meer rekening houden met het gedrag van de verzoeker 
of van het slachtoffer indien dit gedrag rechtstreeks of onrechtstreeks heeft bijgedragen tot het ontstaan van het 
nadeel of de toename ervan." (In dit verband weze overigens aangestipt dat de mogelijkheid om met het gedrag 
van verzoeker rekening te houden reeds voorzien was in de oorspronkelijke wet van 1 augustus 1985). 
 
In het kader hiervan werd gewezen op eerdere rechtspraak van de Commissie, naar luid waarvan het hierboven 
aangehaald principe van collectieve solidariteit tussen de leden van eenzelfde natie, op grond waarvan een 
schadeloosstelling kan toegekend worden zonder dat deze integraal is of een afdwingbaar recht inhoudt, door 
de verzoeker zelf wordt doorbroken wanneer deze door eigen gedrag of door het stellen van handelingen 
schade toebrengt aan de andere leden van de natie waartoe hij/zij  behoort, door bijvoorbeeld bezit of handel in 
drugs. In die optiek kan het nooit de bedoeling van de wetgever geweest zijn dat de Staat, die bovendien de 
schade niet veroorzaakt heeft, moet opdraaien voor het herstel van de schade overkomen aan  personen die 
willens nillens in een drugs- of ander crimineel milieu opereren en daardoor zelf het risico opzoeken van 
onderlinge afrekeningen. 
 
Het verslag sloot af met de bedenking dat het aan de Commissie toekomt te oordelen in welke mate het eigen 
(risicovol) gedrag van verzoeker de gegrondheid van het verzoekschrift zal beïnvloeden. 
 
In het advies d.d. 27 april 2010 van de gemachtigd ambtenaar van de Minister van Justitie, klonk het als volgt: 
“De Commissie beschikt over een beoordelingsvrijheid bij de toekenning van een billijke hulp (artikel 33, § 1). 
(…)  De Commissie neemt bijgevolg in iedere zaak de omstandigheden waarin de gewelddaad zich heeft 
voorgedaan in acht. Zo wordt het niet billijk geacht zich even solidair te tonen ten aanzien van een slachtoffer dat 
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zich agressief gedroeg of dat actief was in een crimineel milieu (zoals in casu het drugsmilieu), zelfs indien hij 
niet is veroordeeld of geen uitlokking is weerhouden. Zoals gezegd gaat het immers niet om een recht op 
schadevergoeding, maar om een verzoek om de toekenning van een financiële hulp die naar billijkheid wordt 
bepaald.” 
 
In zijn schriftelijke reactie d.d. 1 juni 2010 repliceerde de raadsman van verzoeker dat de op zijn cliënt gepleegde 
feiten geenszins kunnen beschouwd worden als een afrekening binnen het drugsmilieu. Verzoeker had immers 
niets af te rekenen met de dader en deze laatste had geen drugschuld ten aanzien van verzoeker. De raadsman 
meende ook dat verzoeker geen risico had opgezocht, in die zin dat hij redelijkerwijs niet kon verwachten dat hij 
met een mes zou aangevallen worden. 
 
Ter zitting van de Commissie d.d. 7 september 2010 herhaalde de raadsman, in aanwezigheid van zijn cliënt, de 
inhoud van zijn schriftelijke reactie. Bijkomend werd onder meer nog gewezen op de voorgeschiedenis van de 
verslavingsproblematiek: verzoeker, die zelfstandige was, kampte op zeker ogenblik met een burn-out, hetgeen 
onder andere gepaard ging met rugpijn. Toen pijnstillers niet het gewenste effect hadden, nam verzoeker zijn 
toevlucht tot verdovende middelen.  
 
Volgens verzoeker betekende één en ander dat de voorliggende zaak duidelijk te onderscheiden valt van andere 
drugsgerelateerde hulpverzoeken, welke door de Commissie werden afgewezen omdat de verzoeker zich 
schuldig had gemaakt aan drughandel en daarvoor ook werd veroordeeld. 
 
Met betrekking tot het onderhavig dossier dient de Commissie enerzijds te beamen dat de heer V inderdaad 
geen veroordeling opliep wegens bezit of handel in drugs, maar anderzijds kan zij zich, na kennisname van het 
strafdossier, niet van de indruk ontdoen dat verzoeker zijn rol sterk minimaliseert.  
 
Uitgaande van de verklaringen van de verzoeker zelf en van het gegeven dat harddrugs niet legaal kan 
aangekocht worden, is de Commissie van oordeel dat degene die zich met dergelijke illegale stoffen inlaat, in 
een milieu terechtkomt waarvan ieder normaal mens weet (of zou moeten weten) dat er niet alleen het risico 
bestaat dat de aangekochte stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar ook dat hij (of zij) een verhoogd 
risico op geweld loopt. 
 
Het is evident dat wie zich vrijwillig (al dan niet ten gevolge van de verslaving) aan dergelijke risico’s blootstelt, 
minder of zelfs helemaal geen aanspraak kan maken op het mechanisme van collectieve solidariteit tussen 
wetsgetrouwe burgers. Er anders over oordelen zou immers een impliciete goedkeuring van dergelijk gedrag 
inhouden. 
 
Het is echter niet omdat een slachtoffer zich aan dergelijke risico’s blootstelt, dat het automatisch dient 
uitgesloten te worden van het mechanisme van collectieve solidariteit. De Commissie moet geval per geval 
onderzoeken in welke mate het gedrag van de verzoeker rechtstreeks of onrechtstreeks heeft bijgedragen tot 
het ontstaan van de schade of de toename ervan. 
 
Wat de voorliggende zaak betreft meent de Commissie in het (straf)dossier voldoende elementen te kunnen 
aantreffen op basis waarvan kan besloten worden dat verzoeker het principe van collectieve solidariteit heeft 
doorbroken. 
 
Bij haar oordeelsvorming steunt de Commissie zich in belangrijke mate op de volgende passage op bladzijde 7 
van het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen d.d. 18 maart 2009: 
 
“Uit de verklaring van de vriendin van beklaagde, E, die bevestigd wordt door het telefonisch onderzoek en door 
de verklaring van de burgerlijke partij [de heer V], kan met zekerheid afgeleid worden dat, nadat E de burgerlijke 
partij had opgebeld en deze haar beloofde haar drugs te komen brengen, beklaagde de burgerlijke partij bewust 
tegemoet reed om met hem iets “te arrangeren”. 
Beklaagde en E hadden geen geld om drugs te betalen en volgens beklaagde zelf had hij reeds een tweetal 
maanden een openstaande drugschuld bij V. In die omstandigheden kon beklaagde weten dat V hem niet 
zonder slag of stoot drugs zou geven. 
(…) 
 
Zoals hoger gesteld kon beklaagde voorzien dat de burgerlijke partij hem niet zonder slag of stoot drugs zou 
geven. Gelet op de openstaande drugschuld en het feit dat hij opnieuw drugs wenste te bekomen zonder te 
betalen, kon hij zich verwachten aan een agressieve reactie van de burgerlijke partij. Ter terechtzitting hield 
beklaagde voor dat alle druggebruikers met een mes op zak lopen. Hij kon er zich derhalve ook aan verwachten 
dat de burgerlijke partij een mes bij zich had.” 
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Uit deze passage blijkt volgens de Commissie dat de heer K klaarblijkelijk wél een drugschuld had tegenover 
verzoeker, alsook dat er tussen hen een afspraak geregeld was. Uiteraard pleit het ook niet in het voordeel van 
verzoeker dat hij gewapend was met een mes (verboden wapendracht). 
 
Bovendien blijkt uit het strafdossier dat verzoeker ook toegegeven heeft dat hij drugs dealde. Illustratief is 
hiervoor de volgende passage in het PV van verhoor van verzoeker d.d. 17 juni 2008 (stuk 109 van het 
strafdossier): “Gezien ik in een slechte financiële toestand zat verkocht ik mijn dosissen met 5 euro winst zodat 
ik mijn dosis kon blijven bekostigen. Veelal verdiende ik er minder mee 2 tot 3 euro. De dosis kocht ik voor 20,00 
euro per 0,5 gram en verkocht ze door voor 25,00 euro. Ik gebruikte ook veel minder tijdens deze periode. Ik 
kocht de dosissen van andere dealers.” 
  
Op basis van de bovenstaande overwegingen is de Commissie van oordeel dat het gedrag van verzoeker 
(aankoop van illegale stoffen, verboden wapendracht, contacten in het milieu) dermate aberrant en risicovol was 
dat het verantwoord is hem de toekenning van een financiële hulp te ontzeggen. 
 
Toch wenst de Commissie af te sluiten met een positieve noot. Ter zitting deelde verzoeker mee dat hij voor zijn 
verslaving reeds enige tijd in behandeling is en dat deze succesvol verloopt aangezien hij thans acht maanden 
clean is. Welnu, de Commissie wil bij deze haar waardering uitspreken voor de inspanningen die verzoeker zich 
reeds enige tijd getroost om van zijn drugsverslaving af te geraken en wenst hem hierbij verder alle succes toe. 
 
M10-5-0132 (2011) 
Met betrekking tot de voorliggende zaak dient vastgesteld dat verzoeker zelf ook een aandeel had in de door 
hem geleden schade: de rechtbank weerhield uitlokking in hoofde van verzoeker en achtte hem zelf voor één 
vierde aansprakelijk. 
 
Het feit dat de rechtbank de aansprakelijkheid voor één kwart bij verzoeker legde, betekent niet dat de 
Commissie dezelfde verhouding dient te hanteren. De Commissie is immers niet gebonden door de uitspraak op 
burgerrechtelijk vlak. Zij verschilt in haar beoordelingscriteria van de burgerlijke rechter doordat zij enerzijds het 
limitatief karakter van de schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen, moet respecteren (zie hoger) 
en anderzijds door het feit dat zij beslist ‘in billijkheid’. Bij de totstandkoming van de wet van 1 augustus 1985 is 
de wetgever vertrokken vanuit een heel andere filosofie dan de in het gemeenrecht toegepaste bestraffing van 
de fout, nu de Staat niet de veroorzaker is van de schade. De reeds aangehaalde notie “collectieve solidariteit 
tussen de leden van eenzelfde natie” is op haar beurt gestoeld op het begrip “abnormaal sociaal risico” dat tot de 
ongelijkheid van de burgers terzake van de openbare lasten leidt. Het aldus gecreëerde mechanisme van 
“buitengewone schadeloosstelling” is tevens gebaseerd op de idee dat de collectiviteit naar billijkheid moet 
instaan voor het herstel van de schade die op zich als een sociale kwaal wordt beschouwd.  
 
De Commissie is van oordeel dat het hierboven uiteengezette principe van collectieve solidariteit tussen de 
leden van eenzelfde natie, op grond waarvan een schadeloosstelling kan toegekend worden zonder dat deze 
integraal is of een afdwingbaar recht inhoudt, door de verzoeker zelf wordt doorbroken wanneer diens eigen 
gedrag aan de basis ligt van de geleden schade (doordat er sprake is van uitlokking).  
 
Doordat zij oordeelt in billijkheid en niet gebonden is door de uitspraak van de burgerlijke rechter, meent de 
Commissie in de voorliggende zaak een aandeel in acht te mogen nemen dat voor verzoeker ongunstiger is dan 
het door de rechter weerhouden aandeel (één derde in plaats van één vierde). 
 
 
gedrag overleden slachtoffer 
 
M2795 (2010) 
Une délégation de la bande de L se rend chez SC, mais la gendarmerie intervient et disperse les fauteurs de 
troubles. 
De son côté, le clan C bat le rappel afin de se munir d’armes et de munitions (carabines et fusils de chasse) qui 
sont dissimulées derrière les véhicules. 
Vers 21h00, la bande de L se rend en convoi au garage C ;plusieurs voitures se rangent aux abords du garage 
et une dizaine de personnes pourvues d’armes blanches (gourdins, tournevis, matraques, battes de base-
ball,…) en descendent. 
La confrontation entre les clans commence par un coup de poing donné par SV à SC. Une bagarre éclate et 
certains membres de la famille C s’emparent des armes cachées l’après-midi. Deux premiers coups de feu sont 
tirés. Les jeunes reculent puis reviennent à l’assaut. C’est alors que d’autres coups de feu sont tirés, blessant 
SV et C, et provoquant la fuite des jeunes de la bande de Leval, exceptés les deux blessés qui gisent à terre. 
Pendant leur fuite, des coups de feu sont tirés blessant vraisemblablement SB. 
Alors que les jeunes de la bande de L sont en déroute, SB, après s’être battu avec SC, fuit et monte dans sa 
voiture ; il se dirige vers le garage C pour porter secours à un de ses amis blessés qui gît à même le sol. 
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Il essuie, à ce moment, une série de tirs qui le blessent mortellement ; sa voiture ira percuter une autre voiture 
avant de s’arrêter sur le bord de la route. 
… 
- de ce qu’en vertu de ces dispositions, il appartient à la commission d’examiner les faits entourant l’acte 

intentionnel de violence et d’apprécier si le comportement de la victime a contribué directement, 
partiellement ou entièrement, à la réalisation du dommage, et cela d’une manière autonome par rapport 
au pouvoir judiciaire et d’en déduire le montant à octroyer au requérant ; 

- de ce que la Commission relève que le fils du requérant s’est rendu avec un groupe de personnes dont 
certaines porteuses d’armes blanches, pour obtenir des explications d’une famille tierce ; 

- de ce qu’en dépit du caractère lâche et disproportionné de la réaction de la famille C, dont les membres 
ont été condamnés de ce chef par la 7ème chambre correctionnelle du tribunal de Première Instance de 
Mons, il y a lieu de considérer que les faits n’auraient pu avoir lieu sans le comportement à tout le moins 
imprudent de SB qui avait accepté de participer à l’expédition. 

… 
La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique, 
déclare la demande recevable mais non fondée. 
 
M10-2-0287 (2011) 
- de ce qu’il échet également de rappeler que le statut d’une personne en tant que proche d’une victime 

décédée des suites d’une infraction lui est reconnu, dans notre système pénal, par la décision définitive qui 
condamne l’auteur des faits, 

- de ce que la reconnaissance par le juge, qu’il soit civil ou répressif, du préjudice subi par une partie civile 
en tant que proche d’une victime décédée des suites d’une infraction, ne fait pas nécessairement de celle-
ci une victime pouvant bénéficier d’une aide financière au sens de la loi du 1er août 1985 ; 

- … 
- de ce que l’article 33 §1 prévoit que …; 
- de ce qu’en vertu de cette disposition de la loi du 1er août 1985, il appartient à la commission d’examiner 

les faits entourant l’acte intentionnel de violence et d’apprécier si le comportement de la victime a contribué 
directement à la réalisation du dommage, et cela d’une manière autonome par rapport au pouvoir judiciaire 
et donc sans être tenue par les constatations de la décision statuant sur l’action publique ; 

- de ce que la décision rendue sur l’action publique, l’arrêt rendu le 23 mai 2008 retient la prévention 
d’« avoir, avec intention de donner la mort, commis un homicide (…) avec la circonstance que cet homicide 
a été immédiatement provoqué par des violences graves envers les personnes. »,  

… 
La Commission, relevant que la Cour d’Assises, ayant retenu erga omnes la circonstance de la provocation a 
considéré que la victime était à l’origine de son propre dommage, statuant contradictoirement à l’égard de la 
requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable 
mais non fondée. 
 
[Tegen deze beslissing werd een beroep ingesteld. Bij beschikking nr. 7447 dd. 8/09/2011 verklaarde de 
Raad van State het beroep ontoelaatbaar: “Considérant qu'en indiquant notamment que la reconnaissance 
«du préjudice subi par une partie civile [...] ne fait pas nécessairement de celle-ci une victime pouvant bénéficier 
d'une aide financière au sens de la loi du 1 er août 1985», qu'elle statue en équité, qu'elle «n'est pas tenue par 
l'autorité de la chose jugée d'une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils du 
requérant», ni, dès lors, implicitement mais certainement, par la part de responsabilité retenue par cette décision 
judiciaire dans le chef de la victime, et «qu'en vertu de [l'article 33 § 1] de la loi du 1er août 1985, il appartient à 
la commission d'examiner les faits entourant l'acte intentionnel de violence et d'apprécier si le comportement de 
la victime a contribué directement à la réalisation du dommage, et cela d'une manière autonome par rapport au 
pouvoir judiciaire et donc sans être tenu par les constatations de la décision statuant sur l'action publique», ceci 
ne constituant en réalité qu'un rappel de ce qui résulte des travaux préparatoires de la disposition précitée, en 
tenant compte de la prévention retenue par l'arrêt de la Cour d'Assises, étant l'homicide avec intention de 
donner la mort, mais « avec la circonstance que cet homicide a été immédiatement provoqué par des violences 
graves envers les personnes», et en faisant sienne l'appréciation de la Cour selon laquelle, la circonstance de la 
provocation étant retenue, «la victime [est] à l'origine de son propre dommage», la Commission motive, de 
manière régulière et suffisante, sans violer les dispositions visées au moyen, sa décision de déclarer la requête 
tendant à l'octroi d'une aide financière introduite par le requérant recevable mais non fondée; que le second 
moyen ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches; “] 
 
M10-5-0603 (2011) 
In zijn schrijven van 8 december 2010 geeft de raadsman van verzoekster enige bijkomende toelichting bij de 
feiten. Volgens hem kan uit het strafdossier niet afgeleid worden dat wijlen de heer A aan de oorsprong van de 
ontmoeting tussen daders en slachtoffers lag, noch dat hij enige rol speelde in de drugsdeal. Hij had evenwel de 
pech om op het verkeerde moment op de verkeerde plaats aanwezig te zijn, terwijl zijn vrienden “hadden 
afgesproken om drugs te verhandelen”. De daders waren twee Fransen, die speciaal voor deze drugsdeal naar 
Antwerpen waren afgezakt en die twee van de vier aanwezigen in het appartement te Antwerpen in koelen 



 
 

 
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders  –  p. 117 

 

bloede hebben vermoord, en dit terwijl de heer A enkel als toeschouwer zou hebben deelgenomen aan de 
feiten. 
… 
Ter zitting van de Commissie d.d. 28 september 2011 herhaalde de raadsman van verzoekster wat hij voordien 
reeds in een schriftelijke reactie had meegedeeld, namelijk dat de heer A (die overigens een blanco strafregister 
had) vóór de dag van de feiten nooit enige actieve rol had gespeeld in de drugsdeal. Hij had gewoon de pech 
om op het verkeerde moment op de verkeerde plaats aanwezig te zijn. Hij bevond zich trouwens in een andere 
kamer dan die waar de eigenlijke deal plaatsvond.  
 
Wat er ook van zij, de Commissie kan er niet aan voorbijgaan dat het parket-generaal te Antwerpen de heren P 
en E, benevens het plegen van moord op onder andere de heer A, ook nog heeft vervolgd wegens “diefstal van 
een partij hasj van minstens 33 kg ten nadele van onder meer A”. Deze kwalificatie werd weerhouden door het 
Hof van Assisen en werd bekrachtigd bij arresten d.d. 16 juni 2009 en 21 december 2009. 
 
In weerwil van hetgeen verzoekster voorhoudt, meent de Commissie dat er in die omstandigheden wel degelijk 
sprake is van betrokkenheid van de heer A (het slachtoffer) in het drugsmilieu. 
 
In dit verband wenst de Commissie te benadrukken dat zij niet gebonden is door de uitspraak op burgerrechtelijk 
vlak. Immers, de Commissie verschilt in haar beoordelingscriteria van de burgerlijke rechter doordat zij enerzijds 
het limitatief karakter van de schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen moet respecteren, en 
anderzijds door het feit dat zij beslist ‘in billijkheid’. Bij de totstandkoming van de wet van 1 augustus 1985 is de 
wetgever vertrokken vanuit een heel andere filosofie dan de in het gemeenrecht toegepaste bestraffing van de 
fout, nu de Staat niet de veroorzaker is van de schade. De reeds aangehaalde notie “collectieve solidariteit 
tussen de leden van eenzelfde natie” is op haar beurt gestoeld op het begrip “abnormaal sociaal risico” dat tot de 
ongelijkheid van de burgers terzake van de openbare lasten leidt. Het aldus gecreëerd mechanisme van 
“buitengewone schadeloosstelling” is tevens gebaseerd op de idee dat de collectiviteit naar billijkheid moet 
instaan voor het herstel van de schade die op zich als een sociale kwaal wordt beschouwd.  
 
In eerdere rechtspraak heeft de Commissie erop gewezen dat het hierboven uiteengezette principe van 
collectieve solidariteit tussen de leden van eenzelfde natie, op grond waarvan een schadeloosstelling kan 
toegekend worden zonder dat deze integraal is of een afdwingbaar recht inhoudt, door de verzoeker / het 
slachtoffer zelf wordt doorbroken wanneer deze door eigen gedrag of door het stellen van handelingen schade 
toebrengt aan de andere leden van de natie waartoe hij/zij behoort, door bijvoorbeeld bezit of handel in drugs. In 
die optiek meent de Commissie dat het nooit de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest dat de Staat, die 
bovendien de schade niet veroorzaakt heeft, moet opdraaien voor het herstel van de schade overkomen aan 
personen die willens nillens in een drugs- of ander crimineel milieu opereren en daardoor zelf het risico 
opzoeken van onderlinge afrekeningen. 
 
Op basis van die overwegingen en met toepassing van voormeld artikel 33 § 1 van de wet, is de Commissie van 
oordeel dat het verzoek als ongegrond moet worden afgewezen. 
 
 
verzekering en gedrag 
 
M10-7-0020 (2010) 
Verzekeraar Euromex liet op 28 augustus 2007 weten: 
“Wat betreft uw standpunt dat de vordering van verzekerde een goede kans op slagen maakt, zijn wij het 
volledig met u eens. Eén en ander staat echter volkomen los van de vraag of de dekking in het contract 
rechtsbijstand al dan niet verworven is.  
Wij kunnen enkel voortgaan op de vaststellingen van de verbalisanten, zoals aangehaald in uw brief, en de 
bijkomende melding dat verzekerde niet verhoord kon worden gezien 'haar staat van dronkenschap' en haar 
gemoedstoestand.  
De verbalisanten vermeldden duidelijk dat zij deze dronkenschap konden 'vaststellen', zodat het volgens ons 
niet om een louter bewering gaat, maar wel degelijk een evaluatie door agenten die terzake deskundig zijn en 
hiermee ervaring hebben.  
Wij behouden in deze zaak dan ook ons standpunt : ons contract voorziet een algehele uitsluiting ingeval van 
dronkenschap zodat onze tussenkomst voor dit schadegeval niet verworven is”. 
… 
De Commissie stelt vast dat de cijfermatige waardering van alle voor een hulp in aanmerking komende 
schadeposten dermate hoog oploopt dat het totaal bedrag daarvan het wettelijk maximum van € 62.000 (artikel 
33, §2 van de wet) ruim overstijgt. 
Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie 
aan verzoekster dan ook het maximale hulpbedrag te moeten toekennen.
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HOOFDSTUK 4. MET BETREKKING TOT HET WETTELIJK UITKEERBARE MAXIMUM 
------------------------------------------------- 
 
De wet voorziet maximumbedragen waarboven de hulp toegekend door de commissie niet mag uitstijgen. 
 
A. De noodhulp mag meer dan één keer gevraagd worden en het bedrag ervan mag niet meer dan € 
15.000 bedragen. 
 
B. De vergoeding van de hulp wordt per schadegeval en per benadeelde persoon beperkt tot het 
bedrag van de schade boven € 500 (JU 39). 
 
C. Het bedrag van de hoofdhulp mag nooit meer bedragen dan € 62.000. 
 
D. Indien aan de verzoeker voorafgaandelijk een noodhulp werd toegekend, dan moet het bedrag van 
de hoofdhulp verminderd worden met deze noodhulp. 
 
E. De commissie kan, indien zij een hulp toekent, hieraan modaliteiten verbinden in het belang van het 
slachtoffer. Men kan hierbij denken aan bepalingen ter bescherming van minderjarige kinderen en andere 
bijzondere maatregelen. 
 
F. Artikel 37 van de wet bepaalt dat de aanvullende hulp niet meer mag bedragen dan € 62.000 
verminderd met de som door de commissie toegekend als hoofdhulp. 
 
 
JU 39 drempel van € 500 
- ook voor noodhulp 
 
M80939 (2010) 
Verzoeker werd op 14 februari 2007, als inspecteur van politie te Brasschaat in dienstopdracht, opgeroepen 
naar aanleiding van een postoverval. Toen de gewapende dader hem zag, zette deze het op een lopen. 
Verzoeker zette met een collega de achtervolging in. Zij werden een tijd onder schot gehouden door de dader. 
… 
IV. Begroting van de schade 
- administratiekosten € 50,00 
- TAO moreel € 250,00 
- economische schade huishouden € 87,50 
 € 387,50 
… 
Verzoeker vraagt € 387,50. Dit bedrag ligt evenwel onder de minimumdrempel van € 500,00 bepaald is in 
bovenvermeld artikel. 
Om die reden meent de Commissie dat het verzoek als ongegrond dient te worden afgewezen. 
 
 
ook voor noodhulp 
 
M90147 (2010) 
- que pour évaluer cette urgence, la jurisprudence de la commission se réfère à l’importance des frais 

médicaux en relation avec les faits supportés par la victime par rapport à ses revenus et ses moyens de 
faire face aux dépenses pour interventions médicales liées aux conséquences des faits ; 

- des frais médicaux dûment justifiés pour un montant de 489,24 € ; 
 
d’autre part  
- que, selon l’article 36 de la loi du 1er août 1985, l’aide d’urgence est octroyée par cas et par requérant 

pour un dommage excédant 500 € et limitée à un montant de 15.000 € ; 
- que, déduction faite des frais n’ayant aucun lien avec les conséquences des faits, le montant des frais 

médicaux justifiés est inférieur à la somme de 500 € ; 
- qu’en outre, le requérant est couvert par une assurance RC familiale qui prévoit une protection juridique ; 
- qu’il appert des pièces du dossier que la compagnie d’assurance est susceptible d’intervenir dans le cadre 

de la garantie « insolvabilité des tiers » ; 
- qu’il y a lieu de considérer que le requérant ne se trouve, dès lors, pas dans un état d’urgence ;  
- que les autres postes du dommage (frais matériels, dommage moral, perte de revenu,…) peuvent être 

sollicités dans le cadre de l’aide principale que la requérante peut introduire devant la Commission; 
 
la Commission déclare la demande d’aide d’urgence recevable mais non fondée. 
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HOOFDSTUK 5. MET BETREKKING TOT DE INDEPLAATSSTELLING VAN DE STAAT 
------------------------------------------------------------------- 
 
De Staat treedt in de rechten van het slachtoffer tegen de dader van het misdrijf voor het bedrag van de hulp 
die daadwerkelijk aan het slachtoffer werd toegekend (artikel 39, paragraaf 1 van de wet). 
 
 
Dubbele schadevergoeding is dus uitgesloten. 
 
 
1e hypothese :  
 
het bedrag van de toegekende hulp dekt de volledige schade : de Staat treedt voor het volledig bedrag in de 
rechten van het slachtoffer en kan pogen om de toegekende hulp alsnog bij de dader(s) te recupereren. 
 
 
2e hypothese : 
  
het bedrag van de toegekende hulp dekt de volledige schade niet : de Staat treedt in de rechten van het 
slachtoffer voor het toegekende bedrag; het slachtoffer kan alsnog proberen om dat deel van de schade dat 
niet door de toegekende hulp gedekt is, van de dader (s) te recupereren.  
 

 



 
 

 
Overzicht  van rechtspraak  2010-2011   -  p. 120 

 

AFDELING 3 : 
DE PROCEDURE VOOR DE COMMISSIE 

 
  
De voor de commissie te voeren procedure wordt geregeld door het koninklijk besluit van 18 december 
1986. Zij verloopt op tegenspraak en vooral schriftelijk. 
 
 
1. Vooraf 
---------- 
 
De verzoeker dient de benodigde gegevens te verzamelen om een verzoekschrift op te stellen.  
 
Hij kan (telefonisch) contact opnemen met het secretariaat van de commissie om inlichtingen te bekomen 
over de diverse fasen van de procedure, over de benodigde stukken, ... 
 
Merk op dat de verzoeker woonplaatskeuze in België moet doen, behalve in het kader van artikel 40bis van 
de wet (art. 49 van het K.B.). Artikel 50 van het K.B. voorziet in een verlenging van de procestermijnen voor 
slachtoffers die in het buitenland wonen : verlenging met 60 dagen voor personen die in een Europese staat 
verblijven die niet aan België grenst, verlenging met 90 dagen voor personen die buiten Europa verblijven. 
 
 
2. Het verzoekschrift 
------------------ 
 
Een schriftelijk verzoekschrift, ondertekend door de verzoeker of door zijn raadsman, en vergezeld van alle 
nodige en dienstige stukken wordt neergelegd bij de secretaris van de commissie of opgestuurd bij een ter 
post aangetekend schrijven. 
 
De datum van ontvangstmelding bepaalt of het neergelegde verzoekschrift aan de ontvankelijkheidsvoor-
waarden van artikel 31bis van de wet (die op straffe van verval zijn voorgeschreven) voldoet en niet de 
datum van het verzoekschrift of de poststempeldatum. 
 
 
 3. Inschrijving op de algemene rol 
---------------------------- 
 
De secretaris schrijft het verzoekschrift in op de algemene rol van de commissie. De voorzitter van de 
commissie wijst het dossier toe aan één der kamers op grond van de taal waarin het is opgesteld.  
 
 
De secretaris schrijft vervolgens het verzoekschrift in op de bijzondere rol van deze kamer. Nadien vult de 
secretaris het dossier aan door het verzamelen van alle dienstige inlichtingen en stukken. 
 
 
4. Verslaggever 
-------------- 
 
Het secretariaat vult het dossier aan (JU 40) en maakt het verslag op. 
 
De secretaris kan de commissieleden voorstellen om een onderzoeksverrichting te bevelen. 
 
 
5. Verslag 
---------- 
 
Het verslag omvat een beknopte weergave van de objectieve feitelijke gegevens en de genomen rechterlijke 
beslissingen, en geeft in voorkomend geval aan welke gegevens nog ontbreken en welke wettelijke 
voorwaarden niet of nog niet vervuld lijken te zijn. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd en medeondertekend door de verslaggever. 
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6.  Uitwisseling van stukken 
----------------- 
 
Het verslag wordt aan de afgevaardigde van de Minister betekend, waarna hij over 30 dagen beschikt om 
een advies uit te brengen. 
 
Het verslag wordt samen met het advies aan de verzoeker betekend, waarna ook hij over 30 dagen beschikt 
om schriftelijk te reageren. 
 
 
7. Zitting  
---------- 
 
De voorzitter van de kamer stelt de rechtsdag vast, waarna de partijen opgeroepen worden. 
 
De zitting is openbaar, behalve indien de verzoeker de behandeling met gesloten deuren vraagt. De 
verslaggever geeft een samenvatting van de zaak en de middelen van de partijen. 
 
De aanwezigheid van de partijen is evenwel niet verplicht. Sedert 2004 wordt de verzoeker slechts gehoord, 
indien hij daar schriftelijk heeft om verzocht of indien de commissie dit noodzakelijk acht. Bij de betekening 
van het verslag wordt de verzoeker hierop gewezen en wordt hem gevraagd indien hij wenst gehoord te 
worden dit aan de commissie mede te delen.  
 
De commissie doet bij een met redenen omklede beslissing uitspraak op het verzoekschrift, na de verzoeker, 
eventueel bijgestaan of vertegenwoordigd door zijn advocaat of bijgestaan door de gemachtigde van een 
overheidsinstelling of een door de Koning hiertoe erkende vereniging en de minister van Justitie of zijn 
afgevaardigde of zijn advocaat te hebben gehoord. 
 
De partijen kunnen mondelinge opmerkingen maken en antwoorden op bijkomende vragen van de 
commissie (JU 41). 
 
De voorzitters van de kamers houden zitting als enig lid inzake verzoeken om noodhulp, inzake verzoeken 
die kennelijk onontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn, of wanneer ze de afstand van het geding toewijzen 
of de zaak van de rol afvoeren. 
 
 
8. Beraad 
----------- 
 
De voorzitter verklaart de debatten voor gesloten, nadien kan de geheime beraadslaging aanvatten. 
 
 
9. Beslissing 
------------- 
 
De beslissing, ondertekend door de voorzitter van de kamer en de secretaris, wordt aan de partijen binnen 
de 8 dagen na de uitspraak betekend. Zij is van rechtswege uitvoerbaar. Houdt de beslissing van de 
commissie de toekenning van een hulp in dan zal, bij de betekening ervan aan de partijen, tevens aan de 
verzoeker zelf een rekeningnummer gevraagd worden waarop het toegekend hulpbedrag mag worden 
gestort. 
 
De hulp toegekend ingevolge de beslissingen van de commissie wordt door de minister van Justitie 
rechtstreeks vereffend aan de verzoeker, rekening houdend met de beschikbare middelen van het Fonds. 
 
De commissie kan een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof. 
 
De commissie kan in haar beslissing voorwaarden opleggen (JU 42). 
 
 
10. Rechtsmiddelen 
----------------- 
 
Hoger beroep bij de Raad van State (JU 43) is mogelijk voor de beide partijen en dit voor overtreding van 
hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of misbruik van 
macht. 
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11. Indeplaatsstelling van de Belgische Staat 
----------------- 
 
De secretaris bezorgt -met het oog op de indeplaatsstelling van de Belgische Staat- een kopie van de 
beslissing, waarbij een hulp wordt toegekend, aan het bevoegde kantoor van Registratie en Domeinen. 
 
 
JU 40 gebrek aan participatie vanwege de verzoeker 
 
M50307 (2010) 
− de ce que, par courriers du 22 février 2008, 25 avril 2008 et 30 mai 2008, le requérant a été convoqué à 

l’Office médico-légal ; 
− de ce qu’il ne s’y est jamais présenté pour l’expertise médico-légale ; 
− de ce que la jurisprudence habituelle de la Commission considère l’octroi d’une aide financière dès lors 

qu’un rapport d’expertise médicale a dûment constaté l’existence d’une invalidité ou d’une incapacité 
permanente liée aux conséquences de l’agression; 

− de ce que malgré les courriers qui ont été adressés par le secrétariat de la Commission les 29 avril 2005, 
31 janvier 2006 et 07 juillet 2006, l’intéressé ne s’est plus manifesté ; 

− de ce que les éléments du dossier ne permettent pas à la Commission de se prononcer sur le fondement 
de la requête en connaissance de cause et le requérant semble, en outre, s’être désintéressé de celle-ci ;  

 
M70074 (2010) 
Op 22 januari 2007 vroeg het secretariaat van de Commissie aan verzoekster om, ter vervollediging van haar 
dossier, mee te delen : 
- een afschrift/kopie van de rechterlijke beslissing, waarbij uitspraak werd gedaan over de strafvordering of van 
de beslissing van het onderzoeksgerecht en, in voorkomend geval, van de beslissing over de burgerlijke 
belangen; 
- een door de griffie afgeleverd bewijs waaruit blijkt dat het tussengekomen vonnis op strafrechtelijk gebied in 
kracht van gewijsde is getreden; 
- een kopie van het medisch deskundigenverslag; 
- welke stappen ondernomen werden om schadeloosstelling te bekomen vanwege de daders; 
- een kopie van haar familiale polis. 
 
Spijts herinneringsbrieven van 15 maart, 14 juni, 14 december 2007, 11 februari en 10 juni  2008, liet 
verzoekster na om deze essentiële documenten of inlichtingen bij haar ingeleid dossier te voegen.  Het 
ontbreken van deze stukken werd tevens opgemerkt in het verslag van de verslaggever. Ondanks diverse 
aangetekende zendingen van dit verslag (19 augustus 2008, 24 november 2008, 15 juli 2009, 5 augustus 
2009, 27 augustus 2009 en 18 september 2009), die verzoekster niet in ontvangst heeft genomen of niet heeft 
afgehaald op het postkantoor, heeft zij niet gereageerd. 
 
Verzoekster is naar behoren opgeroepen ter rechtszitting van 18 november 2009 waarbij haar meegedeeld 
werd dat haar aanwezigheid noodzakelijk was; zij is niet verschenen noch iemand voor haar. 
 
De Commissie kan het verzoek niet beoordelen op de ontvankelijkheid noch op de gegrondheid zonder in het 
bezit te zijn van deze gegevens.  
Voor de volledigheid zij er op gewezen dat de Commissie, op grond van artikel 34bis van de wet van 1 
augustus 1985, eventueel kan overwegen om bepaalde informatie op te vragen via de gerechtelijke overheden 
(attest kracht van gewijsde, verslag nopens de vermogenstoestand van de veroordeelde…) doch momenteel is 
hiertoe geen enkele aanleiding vermits verzoekster zelf zich niet de minste moeite getroost om aan bepaalde 
vragen te voldoen noch de reden ter kennis brengt waarom zij dit verzuimt. 
De hulp die de Commissie toekent houdt geen subjectief recht in vermits de overheid geen schuld treft. Ze is 
gebaseerd op het principe van “collectieve solidariteit tussen de leden van eenzelfde natie.” Immers, de hulp 
van de Commissie betreft een buitengewone schadeloosstelling “hetgeen betekent dat de toekenning ervan 
nooit als een recht kan worden opgevorderd” (Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 873/1°, p. 17 en 873/2/1°, p. 
19). 
Als algemene regel wordt dan ook verondersteld dat het slachtoffer van een zekere belangstelling blijk moet 
geven om een hulp te bekomen. 
 
Gelet op het gebrek aan reactie van verzoekster kan in redelijkheid aangenomen worden dat zij intussen langs 
andere weg is vergoed of gewoon geen interesse meer heeft. De vraag van verzoekster dient derhalve zonder 
voorwerp te worden beschouwd.  
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M911592 (2010) 
− que, malgré le courrier qui lui a été adressé par le secrétariat de la Commission le 9 décembre 2009, 

l’intéressée ne s’est plus manifestée, 
− que les faits se sont produits en février 2007 ; 
− que la requête pour une demande d’aide d’urgence a été introduite en date du 7 décembre 2009 ; soit plus 

de deux ans et demi après les faits ; 
− que les principes de subsidiarité, de fixation en équité, d'indemnisation exceptionnelle et forfaitaire et de 

solidarité qui sont à la base de la loi du 1er août 1985 justifient objectivement et raisonnablement la prise 
en compte d’un délai dans lequel une requête doit être introduite et traitée ; 

− que la Convention européenne du Conseil de l'Europe du 24 novembre 1983 " relative au 
dédommagement des victimes d'infractions violentes ", qui constitue l'une des sources de la loi belge du 
1er août 1985, prévoit d'ailleurs cette possibilité ;  

− que la requérante ne semble donc pas être dans une situation d’urgence telle que définie à l’article 36 de la 
loi du 1er août 1985 ; 

− que les éléments du dossier ne permettent pas à la Commission de se prononcer sur le fondement de la 
requête en connaissance de cause et la requérante semble, en outre, s’être désintéressée de celle-ci ;  

 
la Commission déclare la demande recevable mais non fondée. 
 
M10-7-0375 (2010) 
Op 26 maart 2010 ontving het secretariaat van de Commissie een kopie van een ingevuld standaard 
verzoekschriftformulier, zonder enig bijgevoegd stavingstuk. In rubriek I.2. van het formulier ‘Indien u in de 
procedure voor de Commissie wordt vertegenwoordigd door een advocaat:’ had verzoekster de 
contactgegevens ingevuld van een advocaat bij de balie te Gent. Op 29 maart 2010 deelde deze raadsman 
telefonisch mee dat zij niet meer de raadsman van verzoekster is omdat zij zonder instructies blijft. 
Het secretariaat deelde op 29 maart 2010 deze informatie mee aan verzoekster, vroeg om haar dossier te 
vervolledigen en wees op de mogelijkheid om zich desgevallend (kosteloos) te laten bijstaan in de procedure 
voor de Commissie door een erkend CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). 
 
Op 1 april 2010 werd het origineel verzoekschrift overgezonden, andermaal zonder enig stavingstuk in bijlage. 
Op 24 juni 2010 werd verzoekster herinnerd aan de vraag van 29 maart. Op 7 september 2010 ontving de 
Commissie een stapeltje kopieën van onder meer medische facturen waarvan vermoed wordt dat verzoekster 
deze overzond. De Commissie stelt vast dat, terzake bepaalde facturen, het rechtstreeks en oorzakelijk 
verband met de feiten van 18 oktober 2008 onduidelijk is. Evenmin ligt een concrete raming van deze 
schadepost voor. 
 
In het verslag van de voorzitter werd gewezen op de onvolledigheid van het verzoekschrift. Verzoekster heeft 
niet gereageerd op dit verslag (dat zij ontving op 15 september 2010) binnen de wettelijk voorziene termijn 
(artikel 15bis juncto artikel 12 van het K.B. van 18 december 1986) noch nadien. 
 
Verzoekster werd opgeroepen om in persoon te verschijnen op de rechtszitting van 27 oktober 2010. In de 
(aangetekende) uitnodigingsbrief van 11 oktober 2010 werd gewezen op de noodzaak van haar aanwezigheid 
op zitting én dat zij in het bezit moest zijn van de ontbrekende stukken. Verzoekster is niet ter zitting 
verschenen noch iemand voor haar… 
 
Rekening houdende met: 
− het gebrek aan een ernstige raming van de medische kosten hetgeen de Commissie niet toelaat om ‘het 

reële bedrag’ ervan (art. 36 W. 1/08/1985, laatste alinea) te  bepalen en in aanmerking te nemen; 
− het gebrek aan enig stavingstuk terzake het beweerde loonverlies, ondanks herhaald aandringen door de 

Commissie; 
− het feit dat verzoekster niet antwoordt op de diverse vragen gesteld in de loop van de procedure waardoor, 

onder meer, niet geweten is of zij op een andere wijze kan schadeloosstelling bekomen, welke haar 
intenties zijn m.b.t. de gerechtelijke procedure en welke de stand daarvan is, welke haar huidige beroeps- 
en financiële situatie is;  

− de afwezigheid van verzoekster op de rechtszitting van 27 oktober 2010, hoewel zij met aandrang verzocht 
werd om te verschijnen, en het uitblijven van een verklaring voor het niet komen opdagen, 

− kortom, het gebrek aan medewerking van verzoekster bij het in orde brengen van haar dossier in het 
algemeen, doet de Commissie veronderstellen dat zij intussen langs andere weg is vergoed of gewoon 
geen interesse meer heeft. 

 
Immers, de algemene regel, die ervan uitgaat dat het slachtoffer van een zekere belangstelling blijk moet 
geven om een hulp te bekomen, is gebaseerd op het principe van “collectieve solidariteit tussen de leden van 
eenzelfde natie” waarbij de hulp, die de Commissie toekent, geen subjectief recht inhoudt (vermits de overheid 
geen schuld treft) maar eerder een ‘buitengewone schadeloosstelling’ betreft “hetgeen betekent dat de 
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toekenning ervan nooit als een recht kan worden opgevorderd” (Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 873/1°, p. 17 
en 873/2/1°, p. 19). 
 
Gelet op hetgeen vooraf gaat, kan de Commissie niet anders dan huidig verzoek afwijzen. 
 
Hierdoor sluit de Commissie de kansen van verzoekster op het bekomen van een financiële noodhulp, hetzij 
een financiële hoofdhulp niet ten definitieve titel uit, evenwel op voorwaarde dat zij een nieuw verzoekschrift 
neerlegt dat naar behoren gestaafd is en aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. Zoals haar reeds 
meegedeeld is, kan zij zich daarin eventueel laten bijstaan door een raadsman of een erkend CAW. 
 
 
JU 41 verloop van de procedure 
 
M60979 (2010) 
- Vu le dossier de la procédure,  
- vu le rapport établi le 7 décembre 2007, 
- Vu l’avis du Délégué du Ministre déposé en date du 17 janvier 2008,  
- Vu la feuille d’audience du 18 mars 2008 prenant acte que, par courrier du 17 mars 2008, le conseil du 

requérant demande le report de l’examen du dossier de son client ; 
- Vu la décision du 26 juin 2008 par laquelle la commission recommande la réalisation d’une expertise 

médico-légale ; 
- Vu la feuille d’audience du 23 septembre 2010 prenant acte que le requérant n’a pas comparu, ni 

personne pour lui et que son conseil, Maître Olivier VALANGE, a explicitement sollicité, par courrier du 
16 août 2010, le report de l’examen du dossier à une audience ultérieure ; 

- Vu les notifications aux parties des divers actes. 
 
M90066 (2010) 
De Commissie nam kennis van de stukken, onder meer van: 
− het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 27 januari 2009, waarbij de heer 

M en mevrouw G, in hun hoedanigheid van pleegouders van het minderjarig meisje D, om de toekenning 
hebben gevraagd van een financiële hulp van € 49.879,45 (inclusief intresten); 

− het verslag opgemaakt door de verslaggever op 18 september 2009 overeenkomstig de artikelen 11 en 12 
van het K.B. van 18 december 1986; 
het door de Minister van Justitie op 12 oktober 2009 neergelegd advies; 

− het zittingsblad van de vijfde kamer van de Commissie d.d. 15 december 2009, luidens hetwelk de 
behandeling van de zaak werd uitgesteld naar de volgende zitting teneinde verzoekers de mogelijkheid te 
bieden hun hulpverzoek mondeling toe te lichten; 

− het zittingsblad van de vijfde kamer van de Commissie d.d. 4 februari 2010, luidens hetwelk de zaak in 
voortzetting werd gesteld teneinde de raadsman van verzoekers toe te laten na te gaan wie er D moet 
vertegenwoordigen in de procedure voor de Commissie: de moeder dan wel de pleegouders; 

− het schrijven van de raadsman van verzoekers d.d. 17 maart 2010, waarin wordt meegedeeld dat het 
mevrouw H is (en niet het echtpaar M-G) die D vertegenwoordigt in de procedure voor de Commissie; 

− het zittingsblad van de vijfde kamer van de Commissie d.d. 1 april 2010, luidens hetwelk de zaak werd 
uitgesteld naar de volgende zitting. 

 
De Commissie hoorde in haar openbare zitting van 31 mei 2010 de verslaggever in zijn verslag over de 
feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen van de partijen. 
 
De verzoekster, die niet schriftelijk de wens had uitgedrukt om te worden gehoord, en de Minister van Justitie 
zijn ter zitting niet verschenen noch iemand voor hen. 
 
M90900 (Raad van State, 05/08/2010, beschikking nr. 5.944, niet toelaatbaar) 
Considérant que la requérante prend un premier moyen "de l'illégalité quant aux motifs de droit, en ce que la 
décision attaquée a été rendue par défaut, en indiquant que la requérante et son conseil n'ont pas comparu et 
n'ont pas manifeste le souhait d'être entendus, 
 
alors que la requérante, après avoir pris connaissance de l'avis déposé par le délégué du ministre de la 
Justice, en date du 16 mars 2010, n'a reçu aucune convocation de la Commission pour l'aide financière aux 
victimes d'actes intentionnels de violence, l'invitant à comparaître à une audience publique pour y faire valoir 
verbalement ses arguments et répondre aux questions éventuelles de la Commission, 
 
de sorte que c'est à tort que la Commission indique que la requérante n'a pas manifesté son souhait d'être 
entendue, dans la mesure où elle n'aurait pas pu le faire compte tenu du défaut de convocation en bonne et 
due forme à l'audience publique de ladite Commission"; 
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Considérant qu'il résulte du dossier de la procédure que par un courrier du 18 mars 2010, le secrétariat de la 
Commission a notifié au conseil de la requérante "le rapport établi par le secrétaire, approuvé et contresigné 
par le rapporteur, ainsi que l'exemplaire de l'avis déposé par le délégué du ministre de la Justice", en 
l'informant qu'il disposait d'un délai de trente jours pour déposer le cas échéant une réponse écrite, et en 
précisant: "En vertu de l'article 34ter de la loi du 01/08/1985, si vous souhaitez être entendu par la 
Commission, il vous appartient de le mentionner explicitement dans votre courrier, dans un délai de 30 jours. 
Sans cette précision vous ne serez pas convoqué à l'audience", et que, dans sa réponse du 9 avril 2010, ledit 
conseil déclare se référer à ses écrits antérieurs et "rester dans l'attente de la décision de la Commission", 
sans déclarer souhaiter être convoqué à l'audience; qu'il s'ensuit que la Commission a pu constater que "la 
requérante et son conseil n'ont pas comparu et n'ont pas manifesté le souhait d'être entendus";  
 
que le moyen n'est manifestement pas fondé; 
 
M10-5-0370 (2011) 
het zittingsblad van de Vijfde kamer van de Commissie d.d. 20 december 2010 luidens hetwelk de behandeling 
van de zaak werd uitgesteld naar de volgende zitting teneinde verzoekster toe te laten (1) persoonlijk aanwezig 
te zijn; (2) nadere inlichtingen te verschaffen over het van toepassing zijnd huwelijksstelsel en de regeling 
omtrent het ouderlijk gezag, alsook (3) aanvullende medische informatie te verstrekken met betrekking tot de 
huidige toestand van I en O; 
 
M10-4-0779 (2010) 
− de ce  que l’article 6 de l’arrêté royal du 18 décembre 1986 précise que dans toute affaire traitée en langue 

allemande, la chambre (de la Commission) comprend le membre de la Commission qui justifie de la 
connaissance suffisante de cette langue ; 

− de ce que Me A. T., membre de la 4ème chambre, justifie de la connaissance suffisante de la langue 
allemande ; 

− de ce que l’article 8 de l’arrêté royal du 18 décembre 1986 précise que dans toute affaire qui doit être 
traitée en langue allemande, la chambre saisie est assistée par un secrétaire qui justifie de la 
connaissance élémentaire de la langue allemande ; 

− de ce que M. O.L., secrétaire de la 4ème chambre, justifie de la connaissance élémentaire de la langue 
allemande. 

 
 
JU 42 voorwaarden 
 
Wanneer de slachtoffers minderjarigen zijn, beslist de commissie meestal dat de toegekende som 
(gedeeltelijk) geblokkeerd wordt tot de meerderjarigheid van het slachtoffer. 
 
In dit kader past het te verwijzen naar het gewijzigde artikel 379 B.W. 
“De ouders die belast zijn met het beheer van de goederen van hun minderjarige kinderen, zijn rekening en 
verantwoording verschuldigd wat betreft de eigendom en de opbrengsten van de goederen waarvan ze niet 
het genot hebben, en wat betreft de eigendom alleen, van de goederen waarvan hun volgens de wet het 
genot toekomt.  
Iedere rechterlijke beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over geldsommen die toekomen aan een 
minderjarige, beveelt ambtshalve dat voornoemde geldsommen worden geplaatst op een rekening die op 
zijn naam is geopend. Behoudens het recht op wettelijk genot, is de rekening onbeschikbaar tot het tijdstip 
van de meerderjarigheid van de minderjarige.” 
 
M81057 (2010) 
De noodhulp kan begroot worden op € 1.306,38.  
Verzoeker is in collectieve schuldenregeling. Bij de uitkering van het bedrag dient rekening te worden 
gehouden met dit gegeven. 
 
M90835 (2010) 
La Commission, statuant par défaut à l’égard de la requérante et du délégué du Ministre, en audience 
publique, déclare la demande recevable et fondée accorde à la requérante une aide urgente d’un montant total 
de 1.521,12 € dont 
− la somme de 764,45 € à la requérante 
− la somme de 362,02 € de frais de transport en ambulance médicalisée ; n°096-1806710-09 référence 

092/9000/72607. 
− la somme de 394,65 € de frais de transport en ambulance médicalisée  pour le CPAS de Bouillon, n°068-

2400999-82 Facture n° 09-00631 du 31/07/2009. 
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JU 43 na verbreking door de Raad van State 
 
M40767 (2010) 
Par requête introduite au Secrétariat de la Commission en date du 13 août 2004, le conseil du requérant 
exposait que son client avait été victime d'un acte intentionnel de violence et postulait l’octroi d’une aide 
principale de 21.693,67 €. 
 
Par décision du 27 septembre 2006, la Commission a déclaré la requête recevable mais non fondée. 
 
Par arrêt du 19 novembre 2009, le Conseil d’Etat a cassé la décision prise le 27 septembre 2006 et a renvoyé 
la cause devant la Commission autrement composée.  
 
A l’issue de l’audience du 20 Janvier 2010 la Commission a remis l’affaire sine die pour permettre : 
1° la réalisation d’un rapport de synthèse du dossier réactualisé (à soumettre au délégué du Ministre); 
2° au conseil du requérant de communiquer un relevé réactualisé des sommes versées par l’un des auteurs 
des faits. 
 
M50496 (2011) 
Saisine de la 2ème chambre de la Commission  
 
En date du 31 mai 2005, le Secrétariat de la Commission a réceptionné une requête introduite par Madame P; 
par décision du 17 janvier 2006, la Commission (4ème chambre) « déclare que la demande de la requérante 
en son nom personnel ne rencontre pas les conditions légales en vigueur et est déclarée recevable mais non 
fondée. »; 
la requérante a introduit le 13 mars 2006, par la voix de son conseil, une requête en annulation au Conseil 
d’Etat contre la décision du 17 janvier 2006 de la Commission ; 
par arrêt n°187.091 du 15 octobre 2008, le Conseil d’Etat (XIème chambre) a cassé la décision rendue le 17 
janvier 2006 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux 
sauveteurs occasionnels; 
la cause est renvoyée devant la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de 
violence et aux sauveteurs occasionnels autrement composée. 
 
… 
 
2. Les conséquences de la Cassation de la décision du 17 janvier 2006. 
 
L’article 35 de l’Arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l’aide financière aux victimes 
d’actes intentionnels de violence dispose qu’ « En cas d'annulation d'une décision par le Conseil d'Etat, la 
cause est renvoyée devant une chambre de la commission autrement composée. (…) La chambre saisie sur le 
renvoi se conforme à l'arrêt du Conseil d'Etat sur les points de droit jugés par celui-ci ; 
 
Le délégué du Ministre de la Justice précise dans son avis du 19 novembre 2010 que la Commission saisie par 
renvoi du Conseil d’Etat après un arrêt d’annulation doit, en application de l’article 15 les lois coordonnées sur 
le Conseil d’Etat, se conformer à cet arrêt sur le point de droit qu’il a jugé, en l’espèce, que Madame P « a donc 
bien été victime directe de l’acte intentionnel de violence - au sens de l’article 31, 1° de la loi du 1er août 1985 
portant des mesures fiscales et autres - et non victime indirecte dans sa position de mère de la victime de l’acte 
intentionnel de violence » ; de ce que ledit avis estime, qu’en application de l’arrêt précité, la requête de 
Madame P est recevable et fondée, et qu’elle a droit ipso facto à l’indemnité sollicitée d’un montant de 54.000 € 
(50.000€ pour dommage moral et matériel confondus et 4.000 € à titre d’indemnité de procédure) ; 
 
La Commission a pris acte de ce que la demande était fondée sur l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 ; 
 
La Commission estime que, lorsque le délégué du Ministre de la Justice, dans son avis du 19 novembre 2010, 
invite la Commission à considérer que le point de droit jugé par l’arrêt n°187.091 du 15 octobre 2008 de la 
XIème chambre du Conseil d’Etat consiste en ce qu’« en l’espèce, Madame P a donc bien été victime directe 
de l’acte intentionnel de violence - au sens de l’article 31, 1° de la loi du 1er août 1985 portant des mesures 
fiscales et autres - et non victime indirecte dans sa position de mère de la victime de l’acte intentionnel de 
violence », il attribue audit arrêt une portée qu’il n’a pas ;  
 
En effet, le moyen invoqué et retenu par le Conseil d’Etat tenait à la violation des articles 149 de la Constitution 
et 34ter de la loi (obligation de motivation) ;  
 
Le Conseil d’Etat explicite les raisons de sa décision de cassation administrative par le considérant suivant : 
« Considérant que la requérante a introduit une demande d'aide financière en qualité de victime "directe" des 
actes intentionnels de violence perpétrés sur sa fille, et donc fondée sur l'article 31, 1°, de la loi du 1 er août 
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1985 portant des mesures fiscales et autres; que la Commission l'a traitée comme une demande fondée sur l' 
article 31, 3°, de la même loi, sans exposer pourquoi l'article 31, 1°, n'aurait pas été applicable à l'espèce, et 
tout en reconnaissant "le dommage moral très important dans le chef de la requérante", (…); que le moyen est 
fondé; » 
 
La Commission estime qu’en outre, le délégué du Ministre de la Justice, lorsqu’il écrit, dans son avis du 19 
novembre 2010, que la requérante a droit « ipso facto » à l’indemnité sollicitée d’un montant de 54.000 €, 
s’écarte du texte et de l’économie générale de la loi du 1er août 1985 puisque que l’aide financière octroyée 
par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d’un souci d’équité et a un caractère 
subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un 
régime d’assurance, que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la 
réparation intégrale du préjudice subi et que la commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée 
d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante ; 
 
[Een nieuw beroep tegen deze beslissing werd verworpen door de Raad van State bij arrest nr. 219.075 van 
26 april 2012.]
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AFDELING 4 : 

DE COMMISSIE EN RICHTLIJN 2004/80/EG 
 
  
De wet van 13 januari 2006 tot omzetting van de richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 
betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven, B.S., 31 januari 2006 (5134 e.v.) had tot 
gevolg dat de Commissie een aantal bevoegdheden kreeg toegewezen in het kader van deze richtlijn. 
 
 
JU 44 toepassing van Richtlijn 2004/80/EG 
 
BM90238 (2010) 
La requête a été introduite en conformité avec la directive européenne 2004/80/CE et appuyée par le 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, équivalent de la Commission pour l’Allemagne.   
 
Par décision du 4 septembre 2009, la Commission a octroyé à la requérante une aide urgente de 3.000 €.  
 
BM90520 (2010) 
De motieven die verzoekster aanvoert en die volgens haar moeten wijzen op de overmacht die zij inroept voor 
het niet voldoen aan de vereiste wettelijke voorwaarde van burgerlijke partijstelling, behelzen in hoofdzaak: 
onwetendheid over de Belgische wetgeving en (bijgevolg) onvoldoende geïnformeerd te zijn geweest. 
 
Volgens de gevestigde rechtspraak van de Commissie kan overmacht slechts aanvaard worden indien het zich 
niet als burgerlijke partij stellen niet kan toegeschreven worden aan enige tekortkoming van de verzoek(st)er en 
zich volledig buiten zijn (haar) wil om heeft voorgedaan. 
Welnu, het niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de relevante wetgeving impliceert niet dat men in de 
onmogelijkheid verkeert om zich te informeren over zijn rechten en plichten.  
 
Reeds eerder had de Commissie in haar gevestigde rechtspraak de gelegenheid om aan te stippen dat een 
ontoereikende kennis van de relevante wetgeving geen grond tot overmacht vormt. 
 
Hoewel verzoekster dus een Finse onderdaan is en zij na het gebeurde zich voornam om “zo spoedig mogelijk” 
naar Finland terug te keren, hetgeen zij drie dagen later effectief deed, had zij in die periode de gelegenheid 
om zich in te lichten over haar rechten en plichten in België. Aan dergelijke vraag kunnen diverse instanties 
voldoen: advocaat, politie, dienst slachtofferonthaal bij het parket, justitiehuis, centrum algemeen 
welzijnswerk,…  Verzoekster is de Engelse taal machtig zodat de taalproblematiek niet onoverkomelijk is. 
Bovendien kan een buitenlander die in het gastland moeilijkheden ondervindt bij het zich informeren over 
rechten en plichten en bij het traceren van contactgegevens van de bevoegde instanties, zich wenden tot de 
vertegenwoordiger van zijn/haar land in het gastland, in casu de ambassade van Finland in Brussel. Het 
behoort immers tot de taken van de ambassades om landgenoten, die in moeilijkheden verkeren en wiens 
mogelijkheden om het probleem op te lossen, uitgeput zijn: 
- hen in contact te brengen met een hulpverlenende relatie in België; 
- hen een lijst te bezorgen van lokale advocaten, dokters en tolken.  
 
Gelet op het voorgaande is de Commissie de mening toegedaan dat de ingeroepen argumenten ontoereikend 
zijn opdat er sprake zou zijn van overmacht.  
 
BM90717 (2010) 
Par requête introduite au Secrétariat de la Commission en date du 3 août 2009, le requérant expose que son 
père, C, a été victime d’un acte intentionnel de violence des suites duquel il est décédé et postule l’octroi 
d’une aide urgente de 15.000 €. 
La requête sera réintroduite en date du 19 Janvier 2010 en conformité avec la directive européenne 2004/80/EG 
avec l’appui de l’autorité d’assistance de Pologne, la PROKURATURA OKREGOWA W BIALYSTOKU.  
 
BM91181 (2010) 
La requête a été introduite avec l’appui du CICA (Criminal Injuries Compensation Authority, équivalent de la 
Commission pour le Royaume-Uni)  en conformité avec la directive européenne 2004/80/EC.  
 
BM10-7-0122 (2010) 
Verzoekster had initieel op 14 januari 2008 een verzoekschrift tot hulp neergelegd, ingeschreven onder 
nummer BM 80064 van de algemene rol van de Commissie, tot het bekomen van een financiële hulp voor de 
schade die zij opliep resulterend uit de voorgebrachte feiten.  
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In dat dossier kampte het verzoekschrift met een ontvankelijkheidsprobleem. Artikel 31bis, § 1, 2°, van de wet 
van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen luidde: 
“Het slachtoffer bezit op het moment van de gewelddaad de Belgische nationaliteit, is gerechtigd het Rijk 
binnen te komen, er te verblijven of er zich te vestigen, of heeft naderhand van de Dienst 
Vreemdelingenzaken een verblijfsvergunning van onbepaalde duur verkregen in het kader van een 
onderzoek wegens mensenhandel.” 
 
Verzoekster slaagde er in de loop van die procedure niet in om een verblijfsvergunning (althans geldig op het 
ogenblik van de feiten) voor te leggen.  
Op haar rechtszitting van 4 februari 2009 besliste de eerste kamer van de Commissie om de behandeling 
van de zaak uit te stellen sine die in afwachting van: 
hetzij de neerlegging van een attest van regulier verblijf; 
hetzij een wetswijziging van art. 31bis, §1, 2° waardoor het verzoek van mevrouw Z alsnog zou kunnen 
aanvaard worden. 
 
De wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II), (B.S., 15 januari 2010) 
voerde een aantal wijzigingen door in de wet van 1 augustus 1985, waaronder de opheffing van art. 31bis, 
§1, 2°. De voor de Commissie relevante artikelen van de wijzigingswet, die in werking zijn getreden op de 
10e dag na de publicatie ervan, ergo op 25 januari 2010, vereisen dus geen nationaliteitsvoorwaarde of 
wettelijke verblijfsvergunning meer van de verzoeker. 
 
Vermits de ontvankelijkheid van een verzoekschrift voor de Commissie dient beoordeeld te worden op grond 
van de wettelijke bepalingen die van kracht zijn op het ogenblik van de indiening van dat verzoekschrift en 
vermits het kwestieuze verzoek neergelegd was vóór 25 januari 2010 zodat de vroegere wetgeving er nog 
op van toepassing was, heeft verzoekster, op voorstel van het secretariaat van de Commissie, op 4 februari 
2010 expliciet afstand gedaan van haar initieel verzoekschrift en op zelfde datum een nieuw, zijnde het 
voorliggend verzoekschrift, ingediend. 


