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Als men het heeft over arbeidsongeschiktheid, 
wordt hiermee meestal bedoeld de ongeschiktheid 
om professionele arbeid te verrichten of beroepsar- 
beidsongeschiktheid. 

Dezelfde beperkingen, die leiden tot beroepsar- 
beidsongeschiktheid, kunnen ook het vermogen om 
huishoudelijke taken te verrichten verminderen. 
Verder spreken we daarom over "huishoudonge- 
schiktheid", die een vorm van activiteitsongeschikt- 
heid is. 

Wanneer een persoon door de gevol,  en van een 
onrechtmatige daad beperkingen ondervindt op 
huishoudelijk vlak, moet hij hiervoor uiteraard 

volledig schadeloos worden gesteld. Anders dan 
beroepsarbeidsongeschiktheid, treft deze schade 
meestal niet onmiddellijk het inkomen. In de da- 
gen na het ongeval wordt het huishoudelijk werk 
uitgesteld of wordt bijgesprongen door echtge- 
noot, familieleden of kennissen. Huishoudschade 
krijgt hierdoor een min of meer abstract karakter 
omdat de schade niet zonder meer kan berekend 
worden door een vergelijking te maken van de ver- 
mogenstoestand van de benadeelde v66r en na de 
onrechtmatige daad. 

De schade die het gevolg is van huishoudonge- 
schiktheid, wordt door de Belgische rechtspraak 
desalniettemin gekwalificeerd als een economi- 
sche schade omdat door de huishoudelijke inbreng 
van de benadeelde uitgaven worden vermeden De 

' Dit artikel, in het bijzonder het tabellarische gedeelte, zou niet tot stand zijn gekomen zonder de bereidwillige rnede- 
werking van mevr. J. Vandeweyer, vorser van de Vakgroep Sociologie (onderzoeksgroep TOR) van de Vrije Univer- 
siteit Brussel. 
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inbreng die het slachtoffer had in het huishouden 
vertegenwoordigt een zelfstandige economische 
waarde, die losstaat van het inkomen, aldus het 
Hof van Cassatie2, en de schadepost "economische 
waarde huishouden" bestaat in de noodzaak om de 
benadeelde in zijn of haar rol van huishoud(st)er te 
vervangen. 

Huishoudelijke arbeid is een specifieke vorm 
van arbeid. Niet enkel op de arbeidsmarkt, maar 
ook daarbuiten wordt er heel wat nutswaarde door 
arbeid geproduceerd. Huishoudelijke arbeid is een 
vorm van extra-agorale arbeid. De vruchten ervan 
worden niet op de markt beschikbaar gesteld, maar 
zijn bestemd voor het verbmik binnen de eigen 
leefkvereld. Door huishoudelijke arbeid worden 
kosten bespaard, waarvan de geldwaarde op on- 
rechtstreekse wijze kan worden berekend door een 
vergelijking te maken met wat ervoor zou betaald 
moeten worden als men zich voor dezelfde dien- 
sten op de markt zou aanschaffen'. 

Ook vanuit dit oogpunt leidt huishoudonge- 
schiktheid tot een schade van economische aard, 
die vergoed moet worden onder verwijzing naar de 
waarde van de activiteit die zonder de onrechtma- 
tige daad door de schadelijder zelf verricht zou 
zijn geworden. 

2. De ontwikkeling van huishoudschade 
als schadepost 

De toegenomen aandacht van het aansprakelijk- 
heidsrecht voor de extra-professionele schade is 
t t n  van de meest kenmerkende evoluties van ons 
aansprakelijkheidsrecht van de laatste decennia. 

De vergoeding van derdenhulp en huishoudscha- 
de zijn hiervoor illustratief. 

In een artikel dat ik tezamen met prof. D. Si- 
moens schreef, hebben we de evolutie van de 
rechtspraak inzake vergoeding van huishoudscha- 
de geschetst4. 

Hieruit blijkt dat de erkenning van de economi- 
sche waarde van de huishoudelijke arbeid in de 
rechtspraak traag op gang gekomen is. 

Aanvankelijk werd aangenomen dat een arbeids- 
ongeschikte huisvrouw geen materiele, maar veel- 
eer een bijzondere vorm van morele schade leed. 

Later werd de huishoudelijke schade van een 
niet buitenshuis werkende huisvrouw gekwalifi- 
ceerd als een materiele schade. Een cassatiearrest 
van 15 mei 19595 gaf vaste vorm aan deze recht- 
spraak. Huishoudelijke arbeid leidt tot een kosten- 
besparing omdat het werk dat de huisvrouw doet 
in het huishouden niet uitbesteed hoeft te worden 
aan derden die hiervoor betaald moeten worden. 

Een volgende stap was de toekenning van ver- 
goedingen uit hoofde van huishoudschade aan bui- 
tenshuis werkende vrouwen. 

De ontdekking van de huishoudelijke kwalitei- 
ten van de man en van het feit dat ook een man op 
huishoudelijk vlak schade kan lijden, is van vrij re- 
cente datum (1997). 

De derde versie van de indicatieve tabel luidde 
een voorlopig laatste fase in de evolutie van de 
vergoeding van huishoudschade in. 

Onder het kopje "economische waarde van de 
huishoudelijke arbeid" is het volgende te lezen: 

"Als de nood aan hiilp van derden in het 
huishouden wordt erkend, moet die integraal 
worden vergoed. Indien in dit kader beroep op 
hulp van derden wordt gedaan, moeten de 
desbetreffende ~iitgaven als schade in aanmerking 
komen. De vergoeding voor h~ilp van derden mag 
geen dubbel gebruik uitmaken met de vergoeding 
voor het verlies van de economische waarde 

, huishouden. 

1 Indien her bestaan van de schade volgend uit de 
1 aantasting van de economische waarde huisho~rden 

Cass. 07-01- 1999, JT 1999,556; RW. 2001-2002, 196 (sarnenvatting); RGAR 200 1,  13354. 

' J. Viaene, A. Frankier, A. Roodhooft, de extra-agorale arbeid in de sociale zekerheid, vandaag en morgen, in: D. Si- 
moens (ed.). Arbeidsmarkt en sociale Zekerheid, 168. 
E. Brosens en D. Simoens, Huishoudongeschiktheid, Medi-Ius 2000/1,2- 15; zie ook Simoens D., Buitencontractue- 
le aansprakelijkheid - schade en schadeloosstelling, deel IX van de reeks "Beginselen van Belgisch Privaatrecht", 
Story-Scientia, 1999, 2 19. 
RGAR 1960, nr. 6.454 
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vaststaat, manr bij ontstentenis van concrete 
elementen niet voor precieze begroting in 
aanmerking komt, worden de volgende vergoeditzgen 
voorgesteld voor de bijdrage in her hlrisholrcirn 

I )  zonder kinderlast 700 BEF (1  7,35 E)/dag; 
nz)met kinderlast 1000 BEF (24,79 t?)/dag nzet 

e'e'n kind, per bijkonzend kind te verhogen nlet 
200 BEF (4,96 E)/kind, ~rlaarbij kinderetz ten 
laste van her h~risholrden worden gerekend 
zolang zij recht hebben op kinderbijslag. Her 
betrej? een vergoeding per h~risho~iden en niet 
per individu. De vergoeding ~ ' o r d t  aangepast 
in jincrie van cle bijdrage die elke partner in 
het hlrisholrden leverr. Bij gebreke aan con- 
crete gegevens vvorclt de bijdrage gesplitst trls 
rvolgt: 65% bijdrage door de vrolrbv en 35% 
bijrlrage door de rnatz". 

3. Een verdere verfijning is wenselijk 

De vergoeding die door de aansprakelijke ver- 
schuldigd is moet zo goed mogelijk aansluiten bij 
de werkelijke geleden schade. 

De sociologische realiteit van de verdeling van 
huishoudelijke taken tussen man, vrouw en andere 
gezinsleden kan een valabel richtsnoer zijn voor de 
schade die op huishoudelijk vlak wordt geleden. 

Uit studies blijkt dat de verdeling van de huis- 
houdelijke taken sterk verschilt, waarbij de be- 
langrijke factoren zijn het feit of CCn of rneer 
partners buitenshuis (vol- of deeltijds) buitenshuis 
werken, er kinderen zijn, hun leeftijd en hun leef- 
situatie. 

De hierboven vermelde "65-35 regel" van de in- 
dicatieve tabel, die behoudens bewijs van het te- 
gendeel geacht wordt de wijze weer te geven 
waarop de huishoudelijke nutsproductie verdeeld 
wordt tussen de gezinsleden, kan deze verschei- 
denheid niet opvangen. 

Dit leidt noodzakelijk tot onder- of oververgoe- 
ding. 

In deze bijdrage worden een aantal heikele pun- 
ten rond vergoeding van huishoudongeschiktheid 
aangeraakt en vervolgens een vergelijking ge- 
maakt met de buurlanden. Vanuit deze vaststellin- 
gen wordt een wetenschappelijk verantwoord 
werkinstrurnent aangereikt om tot een meer gedif- 
ferentieerde vergoeding van huishoudschade te ko- 
men. 

3. Verlies economische waarde 
huisvrouw en meerinspanningen 

In de rechtsleer en rechtspraak wordt het onder- 
scheid gemaakt tussen "verlies economische waar- 
de huisvrouw" en "rneerinspanningen". Dit 
onderscheid, waarvan het nut door sommige au- 
teurs in vraag wordt gesteldh. is een bron van ver- 
warring7. 

De schadepost "economische waarde huis- 
vrouwlhuisrnan" bestaat in het zien verloren gaan 
van prestaties van de huishoud(st)er en de nood- 
zaak om deze te vervangen. Luidens de recht- 
spraak van het Hof van Cassatie bestaat de 
econoniische waarde van de huisvrouw of huisman 
erin, dat deze laatste een aantal taken vervult waar- 
door uitgaven bespaard worden, zodat het verlies 
van die prestaties een zelfstandige economische 
waarde vertegenwoordigt, losstaand van de tinan- 
c ide  mogelijkheden van de benadeelde'. 

Er is sprake van "meerinspanning huishouden" 
als bepaalde huishoudelijke activiteiten nog we1 
mogelijk zijn, rnaar hinder opleveren. 

Het gaat duidelijk om twee verschillende begrip- 
pen. 

Volledig in de lijn van de logica van de cassatie- 
rechtspraak besliste de politierechtbank van Gent 
in een vonnis van 21-02-2002, dat verder in dit 
numrner gepubliceerd is, dat, aangezien de schade- 
post "verlies econornische waarde" bestaat in de 
vergoeding van de waarde van verloren gegane 
prestaties, de vergoeding voor meerinspanningen 
niet allCin kan slaan op het moeilijker verlopen 
van deze bij definitie niet uitgevoerde taken. De 

B. De Ternrnerman, Invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en inkornensverlies, TAVW 2002,283-284. 
' FG, Over aan hardnekkig rnisverstand, noot onder Corr. Gent 19-12-2000, TAVW 2001, 1 15; 

Cass. 07-01-1999. 1.c. 
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rechter moet in concreto nagaan of de benadeelde 
we1 degelijk meerinspanningen moet leveren bij de 
andere taken, bij gebreke waaraan hij de vordering 
terzake moet afwijzen9. 

5. Arbeidsangeschiktheid en 
huishoudongeschiktheid 

Een kwestie die de aandacht verdient, is de 
vraag of de praktijk, die erin bestaat om de mate 
van beroepsarbeidsongeschiktheid te gebruiken als 
maatstaf voor vergoeding van huishoudschade, 
we1 juist is. 

Beroepsarbeidsongeschiktheid wordt afgemeten 
aan het laatst uitgeoefende beroep of, als het om 
blijvende arbeidsongeschiktheid gaat, aan een 
groep van beroepen. 

Alhoewel beroepsarbeidsongeschiktheid en 
huishoudongeschiktheid voortvloeien uit dezelfde 
functionele beperkingen en hiermee keerzijden 
zijn van dezelfde medaille, lopen beide vorrnen 
van activiteitsongeschiktheid niet noodzakelijk ge- 
lijk. 

Een belangrijk verschil ligt in de regelvrijheid 

Een loontrekkende beschikt meestal over weinig 
mogelijkheden om zijn takenpakket aan te passen 
aan een verminderde lichamelijke of psychische 
belastbaarheid, waardoor ongeschiktheid voor een 
kenmerkende taak snel leidt tot de conclusie dat er 
sprake is van volledige ongeschiktheid. Voor huis- 
houdelijk werk geldt dit in mindere mate omdat 
gezinstaken gevarieerd zijn en er in het gezin een 
grotere regelvrijheid bestaat, waardoor beperkin- 
gen gemakkelijker kunnen worden overwonnen. 

Een edelsmid met een licht handletsel is in be- 
langrijke mate ongeschikt voor het fijne werk dat 
eigen is aan zijn beroep, rnaar zal geen even grote 
beperkingen ondervinden in het huishouden. 

In het bijzonder bij geringe beperkingen, die hun 
uitdrukking vinden in kleine percentages beroeps- 
arbeidsongeschiktheid, zal men aan de hand van 
feitelijke (arbeidskundige) beoordeling dikwijls 

tot de conclusie komen dat er weinig of geen scha- 
de geleden wordt op huishoudelijk vlak. 

Hierin schuilt de reden waarom in buitenlandse 
rechtssystemen geringe beperkingen geen aanlei- 
ding geven tot enige vergoeding onder de vorm 
van huishoudschade (zie verder). 

Ook in onze rechtspraak is de vraag of geringe 
percentages ongeschiktheid aanleiding geven tot 
schade op huishoudelijk vlak aanleiding gegeven 
tot discussie. 

De vraag of er  voor geringe percentages tijdelij- 
ke ongeschiktheid een vergoeding voor materiele 
schade kan worden toegekend, is eigenlijk een val- 
se probleemstelling. Zowel het automatisch kop- 
pelen van forfaitaire vergoedingen aan geringe 
percentages gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
als het systematisch ontkennen van vergoeding 
hiervoor, berust imrners op een foute redenering. 
In de plaats daarvan moet concreet worden nage- 
gaan of de beperkingen van aard zijn om de ver- 
vulling van huishoudelijke taken te verhinderen of 
bemoeilijken. 

6. Fluishoudschade en hulp van derden 

De vraag die zich stelt, is of de benadeelde, die 
een vergoeding ontvangt wegens derdenhulp, daar- 
naast nog vergoeding uit hoofde van huishoud- 
schade kan vorderen. 

In de indicatieve tabel wordt gesteld dat de ver- 
goeding voor hulp van derden geen dubbel gebruik 
mag uitmaken met de vergoeding voor huis- 
houdongeschiktheid. 

In navolging van het arrest van 11-03-1999 van 
het Hof van Cassatie moet de bodemrechter im- 
mers beoordelen of door de toekenning van der- 
denhulp niet ook de huishoudschade wordt 
vergoedL0. Hij moet dit doen aan de hand van het 
verslag van de medisch deskundige. 

Deze toepassing van deze op het eerste gezicht 
logische regel blijkt in de praktijk toch moeilijkhe- 
den op te leveren. 

Politierechtbank Gent 2 1-01-2003, verder in dit nurnmer. 
'' JTT 2000. 142. 
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De moeilijkheid om hulp van derden en huis- 
houdschade van elkaar te onderscheiden schuilt in 
feit dat beide schadeposten in elkaar overlopen. Een 
verminderde zelfredzaarnheid zal er meestal toe lei- 
den dat de benadeelde ook niet meer de zorg voor 
anderen kan opnemen, en de rol van de desbetref- 
fende persoon in het huishouden wordt hertekend. 

In gemeen recht zijn er  geen positiefrechtelijke 
regels met betrekking tot de evaluatie van de scha- 
de door verlies aan zelfredzaamheid. 

Momenteel wordt, in navolging van VANDE- 
WEERDT, hulp van derden meestal gedefinieerd 
als de hulp, de bijstand en het toezicht dat een ge- 
handicapte persoon nodig heeft bij het uitvoeren 
van de activiteiten van het dagelijkse leven". 

Het probleem van een eventuele overlapping met 
huishoudschade, moet beantwoord worden vanuit 
de vaststelling welke activiteiten in aanmerking 
werden genomen voor de bepaling van de hulp van 
derden. 

Op dit vlak moet worden vastgesteld dat w d  

het begrip derdenhulp, dat zijn oorsprong vindt in 
de arbeidsongevallenwetgeving", aanvankelijk 
restrictief werd opgevat, wat betekende dat enkel 
de primaire levensverrichtingen in de beoordeling 
werden betrokken. 

In deze zin werd "la tierce personne" gedefinieerd 
als "la personne qi~i  vient air secours, qui se substi- 
tue au handicap6 011 l'assiste lorsqr~ 'il est incapable 
d'accornplir totalernent ou partiellement les foncti- 
ons essentielles ou sirnplement normales de la vie: 

I )  se d6placer 2 )  prkparer sa nourriture et se nour- 
rir, 3)  assurer son hygiPne personnelle et celle de 
son habitat, 4 )  vivre sans surveillance, cornrnuni- 
quer avec son entourage etlou a distance"13. 

Deze visie van derdenhulp wordt nu als voorbij- 
gestreefd b e s c h o ~ w d ~ ~ .  

Het beoordelingskader wordt thans ruimer ge- 
zien omdat ook activiteiten die betrekking hebben 
op psychisch en sociaal functioneren worden thans 
in de evaluatie betrokken worden. 

In die zin hanteert men ook de term ADL-hulp. 
Deze afkorting staat voor Activiteiten van het Da- 
gelijkse LevenI5. 

Het kan niet ontkend worden dat een aantal van 
deze activiteiten ook vallen onder de noemer huis- 
houdelijke arbeid16. Zo heeft van de ELIDA- 
schaal", die in het Vlaamse landgedeelte vaak 
door deskundigen wordt gebruikt als instrument 
om de nood aan hulp van derden te inventariseren 
en te begroten, een groot aantal beoordelingspun- 
ten betrekking op huishoudelijke activiteiten. 

Derdenhulp komt ter sprake in ernstige gevallen, 
waarin sprake is van personen die een handicap 
hebben opgelopen die hun zelfredzaamheid of au- 
tonomie aantast. Wie niet meer volledig voor zich- 
zelf kan zorgen, zal dit ook niet voor anderen 
kunnen doen. Aangezien er dan bijna altijd ook 
sprake is van huishoudelijke taken die niet meer 
kunnen vemcht worden, is het raadzaam om beide 
schadeposten volgens dezelfde beginselen en glo- 
baa1 te benaderen18. 

" M. Vandeweerdt, Hulp van derden in de Belgische verzekeringsgeneeskundige praktijk. in; M. Vandeweerdt e.a., 
Hulp van derden (nr. 21 van de reeks Menselijke Schade), Maklu 1992, 12-22. 

I *  In die zin M. Vandeweerdt, Hulp van derden in de Belgische verzekeringsgeneeskundige praktijk, in; M. Vande- 
weerdt e.a., Hulp van derden (nr. 2 1 van de reeks Menselijke Schade), Maklu 1992,2 1 ; 

I' In die zin M. Stehmann en P. Lucas: La tierce personne, in: Le bless6 mkdullaire, Juridoc Bruxelles 1990, 199. 
" M. Evrard, L'aide d'une tierce personne: introduction historique, in: La rkparation du dornmage corporel, actes du 

colloque de Huy du 16 juin 200 1, 138. 
l 5  Simoens D., Buitencontractuele aansprakelijkheid - schade en schadeloosstelling, deel IX van de reeks "Beginselen 

van Belgisch Privaatrecht", Story-Scientia, 1999, 233. 
l 6  M. Vandeweerdt, in: Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie van Brussel, De nieuwe indicatieve tabel, een practisch 

werkinstrument voor de evaluatie van menselijke schade, Larcier 2001.73. 
'' W. Brusselmans, De ELIDA-schaal, Consilio Manuque, 1992, afl. 1,83-86. ELIDA is de afkorting van Loss of Inde- 

pendence in Daily Activities. Auteur is prof. W. Brusselmans, 
I S  D. Simoens, Is huishoudschade begrepen in een vergoeding vtjor derdenhulp, TBBR, 2000, 549-557, noot onder 

Cass. 11-03-99. 
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Een dergelijke, arbeidskundig gerichte benade- 
ring, kan bestaan uit volgende stappen: 

het nauwkeurig beschrijven van de functione- 

le beperkingen die aanleiding geven tot hulp 
die de "belastbaarheid" van de persoon 
vorrnt; 
de afbveging van deze rnogelijkheden aan de 
taakbelasting van de verschillende verzor- 
gings- en huishoudelijke taken; 
onderzoek of aanpassingen of hulprniddelen 

een oplossing kunnen bieden voor de aange- 
troffen knelpunten; 
de inventarisatie van de benodigde tijd; 
de beschrijving van de kwalificatie die vereist 

is in hoofde van de hulpverlener. 

Doch ook bij een dergelijke concrete benadering 
zal een bepaalde norrnering zich dikwijls opdrin- 
gen, waarvoor de verder verrnelde sociologische 
gegevens als referentiekader voor de begroting van 
de schade op huishoudelijk vlak kunnen dienen. 

In de Franse literatuur zal men tevergeefs zoeken 
naar een benadering van huishoudschade als een af- 
zonderlijke schadepost van patrirnoniale anrd. 

Schade op huishoudelijk vlak komt vooral bij 
belangrijke schadegevallen ter sprnke in het knder 
van vergoeding van kosten en derdenhulp"'. 

In dit verband is het interessant om op te rner- 
ken, dat in Frankrijk het concept van de "tierce 
personne" als noodzakelijke hulp bij de prirnaire 
levensverrichtingen de laatste jaren aan kritiek on- 
derhevig geweest?". 

In Frankrijk wordt afgestapt van de enge opvat- 
ting van de "tierce personne" als noodzakelijke 
hulp bij de primaire levensverrichtingen (toilet, 
aankleden, voeding, verplaatsingen) ten voordele 
van een ruirnere opvatting, waarin aan de deskun- 
dige gevraagd wordt een zo volledig rnogelijke 
volledige "bilan d'autonornie" te maken?'. 

Deze "bilan d'autonornie" bestaat erin dat een 
nauwkeurige ornschrijving wordt gegeven van 
functionele rnogelijkheden, waarvan de gevolgen 
bekeken worden in het kader van het levensproject 
van de gehandicapte. 

Aldus moet een inventaris worden gernaakt van 
alle technische en menselijke hulp die nodi, 0 ' IS om 
een zo groot rnogelijke autonornie te herwinnen, 
waaronder ook hulp op huishoudelijk vlak. 

Het opstellen van een dergelijke "bilan d'auto- 
nornie" kan een rnultidisciplinaire aanpak verei- 
sen, en rnoet alleszins ter plaatse gebeuren om zo 
dicht mogelijk aan te sluiten bij de realiteit. 

8. Kechtsvergelijking - Duitsland 

In Duitsland wordt huishoudschade "Haushalt- 
fuhrungsschaden" genoemd. 

Dit begrip is wat rnisleidend orndat het niet al- 
leen de taak van leiding van het huishouden, rnaar 
ook alle huishoudelijke taken. waarin door de on- 
rechtrnatige daad beperkingen zijn ontstaan. dekt. 

Huishoi~dongeschiktheid kan leiden tot een ver- 
rnogensschade (Erwerbsschaden) of hulpbehoefte 
(Verrnehrilng der eigenen Bediirfnisse). 

Het Duitse recht ziet huishoudschade als een 
econornische schade. Het Ieilnt wat dit betreft aan 
bij onze benadering. 

Er bestaan twee erkende rnethodes om de schade 
te berekenen: de concrete becijfering van de schade 
aan de hand van de loonkost van hulp die na de 
schadeverwekkende gebeurtenis werd ingehuurd, 
en de zogenaamde normatieve berekening. Deze 
laatste methode wordt gebruikt wanneer de bena- 
deelde beroep deed op onbetaalde hulp van bijvoor- 
beeld familieleden of zich zonder hulp beredderde2?. 

Om de verschuldigde schadevergoeding te bere- 
kenen wordt uitgegaan van een aantal gegevens, 

I y  Y. Lambert-Faivre. Droit du dornmage corporel, Dalloz 2000, 174-184;. 
'" Y. Larnbert-Faivre, o.c.. 182 
" C. Fournier, I. Bessikres-Roques, H. Hugues-Bejui, F. Riche, Precis d'evaluation du dommage corporel. Riche et 

Dalloz 200 1,20 1 

'' Schulz-Borck/Hofmann, Schadenersatz bei Ausfall von Hausfrauen und Miittern in1 Haushalt, 6. Auflage, VVV 
Karlsruhe 2000, 7. 
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met name de hinder het letsel oplevert in specifie- 
ke huishoudelijke bezigheden, het tijdsbeslag van 
deze huishoudelijke werkzaamheden en de prijs 
van vervangarbeid. * 

U 
In beginsel is de wijze waarop in het Duitse 

recht om de huishoudschade wordt bepaald een- 
voudig. De schade wordt berekend door de uitval 
in het huishouden, uitgedrukt in tijd, te relateren 
aan de kostprijs van de vervangarbeid. 

Welke hinder een bepaald een letsel oplevert in 
het huishouden, moet in principe concreet, aan de 
hand van een medische elementen, worden beoor- 
deeld. Omdat dit geen gemakkelijke inschatting is, 
worden tabellen gebruikt als leidraad. Deze tabel- 
len vermelden de meest voorkomende letsels en de 
daaruit voortvloeiende hinder in de verschillende 
huishoudelijke taken, die uitgedrukt wordt in een 
percent. 

Geringe beperkingen, die gemakkelijk opgevan- 
gen kunnen worden, komen niet voor vergoeding 
in aanmerking'" In het algemeen ligt de graad van 
huishoudongeschiktheid lager ligt dan de mate van 
verlies aan verdienvermogen ("Erwerbsunf'ahig- 
keit") omdat men in het huishouden een functione- 
le beperking gemakkelijker kan opvangen dan op 
de arbeidsmarkt?'. 

In een tabel als deze van Schulz-BorcWHof- 
mannZs vindt men aanduidingen terug over de tiJd, 
die door de verschillende huishoudelijke taken ge- 
middeld in verschillende gezinstypes in beslag 
wordt genomen. 

Deze tijd wordt bepaald door het aantal familie- 
leden, de leeftijd van de kinderen, de grootte en 
uitrusting van de woning en levenstandaard be- 
paald. Wat dit laatste betreft, worden vier 
"Anspruchsstufen" onderscheiden. Deze gegevens 
leveren een gemiddelde tijdsbesteding op, waarop 
toe- en afslagen worden aangebracht uit hoofde 
van de grootte van de woonoppervlakte, de aanwe- 
zigheid van een tuin, aan~vezigheid van huishoud- 
apparatuur enz. 

De eerste versie van de tabel Schulz-BorckJHof- 
mann dateert van 1978. Een congres over ver- 
keersrecht van 1989 leidde tot een expertenronde, 
die uitmondde in een herziening die het "Miinch- 
ner M ~ d e l l " ? ~  wordt genoemd. 

Bij de bepaling van de schade wordt nagegaan of  
de gevolgen van lichamelijke beperkingen geheel 
of gedeeltelijk door aanpassingen of hulpmiddelen 
kunnen opgevangen worden. Dit kan tot een ver- 
mindering van te vergoeden uren leiden. Daarte- 
genover staat dat de aanpassingen of hulpmiddelen 
moeten worden vergoed. 

l~rbeidsti jdverdelin~ in het hliishoriden in w e n  per week, naar tabel 8 van ~clt~ilz-~orck/~ofmann,I 
gebaseerd op gegevens van het Statistisches Bundesarnt, Zeitbzidgeterhebung 1991192" 

Vrouw zonder beroep 

Huishoudtype 1 Vrouw 1 Man 1 Anderen / 
huishouden 

I I I I 

(1) 1-persoonshuishouden, 60-jarige gepensioneerde 
I I I I 

( 4 )  3-persoonshuishouden, kind jonger dan 6 jaar [T51CpTp%pT 21.6 1 1 

(2) 2-persoonshuishouden zonder kinderen 
I I I I 

'V. Pardey und H. Schulz-Borck, Angernessene Entschadigung fur die Zeitweise oder dauernde, teilweise oder voll- 
standig vereitelte unentgeltliche Arbeit irn Haushalt, DAR (Deutsches Autorecht) 712002. 289. 

" Von Hasseln S., Verkehrsunfall (pocket ARD-Serie Ratgeber Recht), Suhrkamp, Frakfurt am Main 1995, blz. 190. 
" Schulz-BorckIHofmann, o.c. 

'6 KH. Ludwig, Schadenersatz bei verletzungsbedingtem Ausfall der Hausfrau - Berechnungsmethode nach dern 
Munchner Modell, DAR Sonderdruck, 11191 

36,6 

(3) 2-persoonshuishouden, 60 jaar en ouder 
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36,6 

644 

65,O 

39.7 24,7 

403 24,5 



L. 

- - 

( 9 )  5 en rneer persoonshuish., alle kinderen tussen 6 en 18 / 75,7 1 55.9 1 11.0 1 8,8 1 
1 Vrouw met beroep 1 

aJ 
aJ 

CI 

m 

2 
U 
aJ 

(5) 3-persoonshuishouding, kind tussen 6 en 18 

(6) 4-persoonshuishouding, alle kinderen jonger dan 6 jaar 

(7) 4-persoonshuishouding, alle kinderen tussen 6 en 18 

CC I I I I 

(8) 5 en meer persoonshuish., alle kinderen minder dan 6 

Huishoudtype 

7,5 

5,9 
- 

8,l 

71,6 

90,4 

74,4 

99,4 

I I I I 

1 ( 13) 3-persoonshuishouding. kind tussen 6 en 18 1 56,O 1 31.4 116.31 8,3 / 

Totaal 
huishouden 

( I I ) 2-persoonshuishouden zonder kinderen 

(1 2) 3-persoonshuishouden, kind jonger dan 6 jaar 

l(14) 4-penoonshuishouding. alle kinderen jonger dnn 6 jnnr 1 73,6 1 449 1 22.5 1 6 2  1 

47,s 

61,O 

48,2 

64,6 

21,7 ( 10) I-persoonshuishouden, alleenstaande vrouw 

( 1  5) 4-persoonshuishouding. alle kinderen tussen 6 en 18 1 58.1 1 3 4 , l  114,21 9,8 1 

16,3 

233 

18,l 

Vrouw 

21,7 

43,7 

56,s 

l(16) 5 en meer persoonshuish., alle kinderen rninder dan 6 1 79,4 1 46,l ( 21,3 1 12.0 1 

23,4 

l(17) 5 en meer persoonshuish.. alle kinderen tussen 6 en I8 1 64.2 1 40.7 1 14,O / 9.5 1 

11,2 

Man 

27,l 

42,l 

Verdeling van de tijdsbesteding van de izuisvrouw over de verschillende huishorldelijke taken in de ver- 
schillende Izuishol~dtypes naar tabel 9 van Schulz-Borck-Hof~rrtann" 

Anderen 

16,6 

14,7 

( Vroiiw zonder beroep (hirisvro~iw) 1 
Huishoudtype 1 2 3  4 5 6 7 8 9 i  

Inkopen 1 5,12 4,76 1 5.27 4,85 6,21 5,49 6,27 I 5,18 539 1 
Voeding 1 8,42 1 9.13 ) 9.72 8-62 10.52 9,76 10.60 I 10.37 1 12.30 1 
Afwassen 2.93 3.57 3.24 2.70 3.35 3.05 3.37 3,24 3.35 1 
Onderhoud woning 6,59 , 7,15 7,29 7.01 8,60 7,93 ' 8,68 8,42 8,39 ~ 

I Tuinarbeid 3,29 1 3,18 1 3,65 ' 0,54 2,39 1 1,83 I 1,93 1 1,30 ( 1,68 ( 
1 Leiding / Organisatie 
I huishouden + I I 1 I I I 

Verzorcing personen I 1,46 1 1,59 ( 1,62 1 22,lO 6,69 24,40 8,19 23,98 111,18 

Kleinere huishoudelijke taken 0,73 1 0,79 0,41 0,54 1,43 1,22 0,48 1 1,30 1 0.56 

~ o t a l e  arbeidstiid per week 36.60 1 39.70 40.50 53.90 I 47.80 61,OO 48.20 64.80 55,90 
-- - 

I Vrouw met beroep 

I Huishoudtype i 10 11 12 13 14 15 ' 16 17 1 
I Inkopen 3,91 1 4,07 4,63 4,40 4,49 3,75 4,61 i 5,29 I i 

I I 

I Voeding 1 4,56 6.50 ) 6.74 1 6.91 7.18 I 7.50 7,84 ' 9.36 1 1 
I 
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I Leiding / Organisatie 
1 huishouden 

1.95 / 1.63 1.68 1 1.88 1 2.25 2.39 1 1.84 1 1,63 , 
I 

1 Verzorging personen 1 0,87 1 1,36 17,26 ( 4,71 / 16,61 5,46 ( 16,601 6,51 1 
1 I I I I 1 I 

Kleinere huishoudelijke taken 1 0,87 ( 0,81 / 0,42 1 0,3 1 1 0,90 1 0,68 / 0.46 1 0 3 1  1 I 

I I I I 1 I I 

/ ~ o t a l e  arbeidstijd per week 21.70 1 27.10 42.10 3 1.40 44.90 34.10 46,lO 1 40,70 1 I 

De schade wordt berekend aan de hand van de 
vervangarbeid (Ersatzkraft). waarbij de regionale 
loonafspraken voor huispersoneel als maatstaf gel- 
den. Dit vindt men terug in een andere tabel, die 
regelmatig wordt aangepast. 

Weerslag van bepaalde letsels in % op huisho~tdelijke activiteiten, naar tabel 6, gedeeltelijke weergave 

Als effectief personeel ingehuurd wordt, is het 
brutoloon te vergoeden, inclusief sociale bijdra- 
gen. Wanneer gedeeltelijke ongeschiktheid door 
familieleden wordt opgevangen, mag dit de scha- 
deveroorzaker in principe niet ten goede komen, 
maar moet de "normatieve schade" of het netto- 
loon vergoed worden, dat meestal berekend wordt 
door 30% af te trekken van het brutoloon2'. 

9. Kechtsvergelijking - Nederlancl 

2 
e, 
.- c C 
2 

2 2  

10 

5 

10 

5 

Knie, verstijving 
in gunstige positie 

Knie, bewegingsbeperking 
0-0-90% 

Knie, bewegingsbeperking 
0-20-80" 

Lichte instabiliteit kniege- 
wricht 

Personenschade wordt in Nederland concreet 
begroot, waarbij ook huishoudelijke hulp voor ver- 
goeding in aanmerking komt. 

Schadeposten die voortvloeien uit het feit dat de 
gelaedeerde beperkt is om activiteiten in en om het 
huis te verrichten (schilderen, behangen, plamu- 
ren, tuinonderhoud) worden gewoonlijk onder de 
noemer zelfwerkzaamheid vergoed18. 

C 
aJ a 
0 
Y 
C 
C 

10 

5 

15 

0 

, Wanneer familieleden huishoudelijke taken ver- 
I richten die het slachtoffer anders zelf zou hebben 

gedaan, wordt dit beschouwd als een vorm van 
verplaatste schade, en beschikken deze personen - 
binnen de grenzen van wat de benadeelde zelf had 

" F. Pardey und H. Schulz-Borck, 0.c.. 295 

'* Ph. Elzas, o.c., 39. 

on 
c .- 
B 
9 

10 

5 

10 

0 
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kunnen vorderen - over een zelfstandige schade- 
vergoedingsvordering". 

Wat nogal eens gebeurt, is dat de verzekeraar de 
benadeelde, die vergoeding voor huishoudelijke 
hulp vordert, door de aangesproken verzekeraar 
wordt doorverwezen naar een erkende dienst 
Thuiszorg. Deze dienst verstrekt na onderzoek een 
indicatie - een zogenaamde indicatiestelling - 
over de omvang van de benodigde hulp. Door deze 
werkwijze rekent de verzekeraar erop alleen te 
moeten tussenkomen in de eigen bijdrage (retribu- 
tietarief) die de instelling aan de benadeelde in re- 
kening brengt3". 

Deze gang van zaken wordt bekritiseerd. De in- 
dicatiestellingen van de diensten Thuiszorg zijn 
minimaal, en geven niet de werkelijke schade weer 
omdat ze uitgaan van een zorgperspectief. Alleen 
die hulp die nodig is om ontreddering van het huis- 
houden te voorkomen, wordt in aanmerking we& 

genomen. Ook wordt nagegaan of er taken onder 
andere gezinsleden kunnen worden verdeeld. 

Vanuit deze kritiek groeide de arbeidskundige 
benadering als alternatief. 

De arbeidsdeskundige vertrekt zijn onderzoek 
naar uitval in het huishouden van een "belastbaar- 
heidsprofiel", ook "beperkingenpatroon", "capaci- 
teitsprofiel" of "functionele mogelijkhedenlijst" 
genoemd. Zo'n profiel is een gestandaardiseerde 
weergave van de overblijvende functionele moge- 
lijkheden van een persoon, die zijn arbeidsvermo- 
gen of "belastbaarheid" uitmaken. 

Het werk van de arbeidsdeskundige bestaat erin 
om bij een bezoek aan huis de taken, die de bena- 
deelde voor de schadeverwekkende gebeurtenis 
deed, en de tijd die aan elke van deze activiteiten 
besteedde, in kaart te brengen. Vervolgens wordt 
een vergelijking gemaakt met de actuele toestand. 
Aan de hand van het belastbaarheidsprofiel wordt 
een gemotiveerde inschatting gemaakt van de uit- 
val in elk van de huishoudelijke werkzaamheden. 

LC 
Een arbeidsdeskundige wordt aanzien als de meest Q) 

Q) 
geschikte persoon om een degelijke analyse te ma- - 

VI 
ken omdat er weinig verschil is tussen de arbeids- 
kundige schatting van het verlies van het 2 

U - 
arbeidsvermogen in de huishouding en het verlies 
aan arbeidsvermogen in enig ander beroep. 

Een onderzoek ter plaatse levert weliswaar in de 
meeste gevallen zeer concrete beeld op over gevol- 
gen van de onrechtmatige daad, maar houdt ook 
moeilijkheden in omdat het post-factum gebeurt, 
en verklaringen over tijdsbesteding en beperkin- 
gen van benadeelden niet altijd even waarheidsge- 
trouw zijn. 

Dit verklaart waarom de behoefte ontstond aan 
een normatief kader voor de schatting3', in analogie 
met de "professiogrammen" die worden gebruikt 
als leidraad bij schatting van arbeidsongeschiktheid 
in bepaalde beroepen. 

Dit leidde tot de ontwikkeling van instrumenten 
om de uitval in het huishouden op min of meer ge- 
standaardiseerde wijze te benaderen. 

In Nederland bieden de vijfjaarlijkse onderzoe- 
ken van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
een interessante referentiekader voor de beoorde- 
ling3?. 

GITHA "Gestandaardiseerde Inventarisatie Ta- 
ken Huishoudelijke Arbeid" is een dataset die ont- 
wikkeld werd door de Vakgroep Huishoudstudies 
van de Universiteit van Wageningen als hulpmidel 
voor de arbeidsdeskundige. Deze dataset is onder 
meer gebaseerd op de vermelde onderzoeken van 
het SCP. GITHA vertrekt van 4 basis-huishoudty- 
pen: het Cenpersoonsgezin, het stel zonder thuis- 
wonende kinderen, het stel met thuiswonende 
kinderen en het CCnoudergezin. Daarbij wordt re- 
kening gehouden met een zestiental be'invloedende 
factoren, waarvan huishoudsamenstelling en het 
aantal uren betaald werk de belangrijkste zijn. Aan 
de hand van deze gegevens genereert het program- 
ma standaardtijden die aan 5 categorieen van acti- 

l9 Ph. Elzas, Vergoeding van personenschade in Nederland, Mys & Breesch 1998,36-37; art. 6: 107 Nederlands BW 
RA Sleeuw, Huishoudelijke hulp als schadecornponent, uurtarief en schadebeperking. Verkeersrecht 1999.97. 

" Cruijff-Arts W., Vaststelling huishoudelijke hulp vereist CCn systematiek, Assurantie-Magazine juni 1988. 
'' De bevindinpen over periode 1975-1995 werden samengevat in de ultgave van het SCP Naar Andere Tijden. Sociale 

en Culturele Studies 29, Den Haag 1999. 
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viteiten wordt besteed: zorg voor voeding. zorg 
voor de woning, zorg voor textiel en schoeisel, 
boodschappen doen en, indien van toepassing, 
activiteiten in verband met verzorgen van huisge- 
notenJ3. Deze standaardtijden kunnen als uitgangs- 
punt dienen om de schade te bepalen. 

10. Een Helgisch referentiekader voor 
begroting van huishoudschade 

10.1. Basisgegevens 

Tot voor kort strandde de zoektocht naar een re- 
ferentiekader voor begroting van huishoudschade 
op de vaststelling dat Belgie geen traditie heeft in 
het verzamelen van tijdsbestedingsgegevens. Dit 
in tegenstelling tot andere landen als Nederland, 
waar sinds 1975 om de 5 jaar een grootschalig 
tijdsbudgetonderzoek plaatsvindt. De verschillen- 
de beschikbare onderzoeken leverden een veelheid 
aan uitrenlopende gegevens op, die niet onmiddel- 
lijk bruikbaar waren on1 als referentiekader dienen 
om schade op huisho~~delijk vlak te begroten". 

Hierin is verandering opgetreden 

In 1999 voerde de onderzoeksgroep TOR van de 
vakgroep sociologie van de VUB voor het eerst 
een grootschalig tijdsbudgetonderzoek uit in op- 
dracht van de Vlaamse Regering op een steekproef 
van 1533 Vlamingen. Het Nationaal I n s t i t ~ ~ ~ ~ t  van 
Statistiek (NIS) voerde eveneens in 1999 een 
grootschalig tijdsbudgetonderzoek uit bij 8.382 
Belgen. wat het eerste landelijke onderzoek was 
van dergelijke omvang. 

Dit laatste tijdsbudgetonderzoek werd gevoerd 
volgens de richtlijnen van EUROSTAT (het statis- 
tisch bureau van de Europese Unie), dat de rnetho- 
diek van de tijdsbudgetstudies van de verschillende 
deelstaten moet harmoniseren. De ge, oevens ervan 
werden gebruikt voor de uitwerking van de verder 
vermelde t abe l l e~~?~ .  

De data van dit tijdsbudgetonderzoek werden 
verzameld tussen december 1998 en februari 2000. 
Er werden gegevens ingezameld bij 8.382 respon- 
denten van 12 tot 95 jaar uit 4.275 gezinnen. Deze 
data werden verzameld door middel van een speci- 
aal ontworpen dagboekje en een vragenlijst. 

De term "tijdsbudgetonderzoek" duidt op de me- 
thode die gebruikt werd voor de inzameling van 
gegevens. Er zijn immers verschillende methodes 
om sociologisch onderzoek te doen naar tijdsbe- 
steding. Een eerste methode is de observatieme- 
thode, die het nadeel heeft dat de registratie 
vertekend wordt door de subjectiviteit van de 
waarnemer. Andere studies zijn gebaseerd op vra- 
gedijsten waarin bij respondenten gei'nformeerd 
wordt naar frequentie en duur van bepaalde activi- 
teiten. Deze methode is weinig precies omdat om- 
wille van gebrekkige herinnering of sociale 
wenselijkheid het belang van bepaalde handelin- 
gen dikwijls onder- of overschat wordt. Tenslotte 
is er het tijdsbudgetonderzoek, waarbij responden- 
ten gevraagd wordt hun tijdsbesteding in een spe- 
ciaal daarvoor ontworpen dagboek te noteren. 
Deze methode wordt als de meest accurate be- 
schouwd. 

De denkoefening bestond erin om de gegevens 
die het onderzoek van het NIS opleverden. uit te 
werken in tabellen die bruikbaar zijn als werkin- 
strument voor de begroting van huishoudonge- 
schiktheid- en schade. 

De modellen, die voor dit doel in  onze buurlan- 
den werden samengesteld, waren hierbij een bron 
van inspiratie. 

Rekening gehouden met de vaststelling dat de 
tijd die aan huishoudelijke taken wordt besteed, 

I vooral gedetermineerd wordt door geslacht, ver- 
zorgingspositie en deelname aan arbeidsmarkt, 
werden aan de hand van de gegevens van het on- 

'' S. Znart, T. van den Esschert. G. Kroeze, GITHA, Gestandaardiseerde Inventarisatie Taken Huishoudelijke Arbeid 
- een computerprogramma als basis voor het vaststellen van personenschade inzake huishoudelijk werk, AD Visie 61 
200 1,  26-28. 

" E. Brosens en D. Sirnoens. Huishoudongeschiktheid. Medi-Ius 2000, 10. 
" I. Glorieux, J. Vandeweyer. Statistische Studie nr. 110, 23 LIM ... Belgische tijd, een ondrrzoek naar de tijdsbeste- 

ding van de Belgrn. NIS 2002. 

- - - - - - - - - - - 
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derzoek van het NIS 8 tabellen uitgewerkt. die 
hierna worden weergegeven. 

De activiteiten, waaraan de tijd wordt besteed, 
werden gegroepeerd in 5 grote categorieen: 

zorg voor de voeding 
zorg voor de woning 
zorg voor textiel en schoeisel; 

boodschappendoen 
kinderzorg 

Een laatste tabel geeft weer welke activiteiten in 
elke categorie begrepen zijn. 

Een tabel voor deeltijds werkende mannen kon 
niet worden opgesteld bij gebrek aan relevantie 
van de steekpoef. 

Deze tabellen bieden een Lvetenschappelijk ver- 
antwoord houvast voor de begroting van huishoud- 
schade in de rneest voorkomende situaties. De 
gebruiker van de tabellen dient er zich rekenschap 
van te geven dat niet alle mogelijke hypotheses 
kunnen worden gevat. Evenmin kunnen tabellen 
onderzoek in individuele gevallen volledig overbo- 
dig rnaken. 

Tabel I :  Tijdsbesteding van totale bevolking en werkende bevolking 

Tabel 1. Tijdsbesteding aan huishoudelijk werk en kinderzorg door resp. totale bevolking en wer- 
kende bevolking 

Tabel 2: Tijdsbesteding van genziddelde vroliw 

koppel, geen kind.<! 8 

Persoon<45, geen kind.< 18, 
min 173 45 6 1 - 19 36 I2 215 

andere gezinssituatie 
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Tnbel3: Tijcisbestedirlg van gerrliddelde rrlnn 

1 'Tabel 3. Tijdsbesteding van mannen aan huishoudelijk werk en kinderzorg naar levenscyclus 

Alleenstaande ouder (elke 
leeft.). jongste kind< I8 

Persoon (elke leeft.). 
wonende in koppel, jongste 
kind 0-6 

Persoon (elke leeft.), 
wonende in koppel. jongste 
kind 7-17 

Persoon 45-61, wonende in 
koppel, geen kind.< 18 

Persoon 45-64, geen 
kind.<l8, andere 
gezinssituatie 

Persoon 65 en ouder. 
wonende in koppel, geen 
kind.<l8 

Persoon 65 en ouder, geen 
kind.< 18. andere 
gezinssituatie 

Alle vroutven 

1 Grttriililrlrl~~ ti'jil (mitt) be.strer1 otrtr clc,ri\*irrir per tlng I 
IAandeel van man in activitrit (%) in gezinstype van pemlddelde vroutb en geni~ddrlcie rn,m I 

min 

min 

min 

min 

min 

min 

min 

min 

u I Persoon<25. geen k~nd.< 18, 

327 

4 15 

3 15 

305 

255 

290 

245 

256 

C 

-j5 
5 

rX, .- - 
v CD 

3 8 
2 C: - w 
.z z u c 
z Z 

Persoon 25-44, peen 
kind.< 18, inw. bij ouders 

Persoon<45, wonende in 

Persoon<45, geen kind.< 18, 

8 3 

7 5 

9 1 

100 

7 5 

125 

99 

7 7 

i4 
c .- 
2 
2 
8 
2 
LO 
C 
N 

leeft.). jongste kind< 18 

Persoon (elke leeft.), 
wonende in koppel, jongste 
kind 0-6 

Persoon (elke leeft.), 
wonende in koppsl, jongste 
kind 7- 17 

Persoon 45-64, wonende in 
koppel, geen kind.<l8 

69 

67 

8 9 

8 7 

8 5 

7 1 

67 

67 

Sll 
.- 
C 
C 
5 
u aJ 
L g 
;=O 
4 

~ :: m i n i  56 1 9 1 1 :  1 1 72 1 min 121 26 292 

36 

3 8 

50 

I 

48 
I 

34 

1 7  

36 

34 

C - 
aJ .- - 
r: - a~ 

8 - 
? .? 
""$ 8 .c N X  

min 

39 

30 

. 
5 
3 c 
c '̂ 
% $ % .u 
r 7 
2 3 

I 

56 

min 

min 
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min 

min 

min 

101 

205 

9-8 Y 

\ 

J 
a - ,- 

2 

9 

131 

158 

138 

452 

Gewopen 
steekproef-grootte 

215 1 30 

554 

637 

318 

406 

532 

4309 

37 48 

3 7 33 

3 

24 

33 

46 

3 8 

30 

2 7 

3 1 

63 

21 

17 

16 

47 

4 

I 

55 

5 2 

5 

152 

183 

5 

I I 

6 

5 

73 

93 - 

2 8 

3 3 

2 5 

6 

I I 

2 3 

24 

2 

3 

7 

81 1 

92 

13 

30 

26 

3 1 

500 

318 

32 

22 

2 2 

54 1 

624 
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Persoon 45-64, geen 
kind.< 18, andere 
gezinssituatie 

Persoon 65 en ouder, 
wonende in koppel, geen 
kind.<l8 

Persoon 65 en ouder, geen 
kind.<l8, andere 
gezinssituatie 

Alle mannen 

min 

min 

min 

min 

Tabel 4: Tijdsbesteding van voltijds werkende vroiiw 

Tabel 4. Tijdsbesteding van voltijds werkende vrouwen aan huishoudelijk werk en kinderzorg 
naar levenscyclus 

Gemiddelde tijd (min) besteed aan activiteit per dag 

Anndeel van r9rorrrr3 in ncrivireir (9) in gezinsrype van volrijds rrerkendr vrorrrv en rverketl~le tmcln 

188 

189 

194 

148 

(tweeverdienersgezin) 

Persoon<25, geen 
kind.<l8, inw. bij ouders 

Persoon 25-44, geen 
kind.<l8, inw. bij ouders 

Persoon<45, wonende in 
koppel, geen kind.<l8 

Persoon<45, geen 
kind.<l8, andere 
gezinssituatie 

Alleenstaande ouder (elke 
leeft.), jongste kind<l8 

Persoon (elke leeft.), 
wonende in koppel, jongste 
kind 0-6 

Persoon (elke leeft.), 
wonende in koppel, jongste 
kind 7-17 

Persoon 45-64, wonende in 
koppel, geen kind.<l8 

Persoon 45-64, geen 
kind.<l8, andere 
gezinssituatie 

Persoon 65 en ouder 

Alle voltijds werkende 
vrouwen 

55 

42 

65 

30 

min 

min 

min 

min 

min 

min 

min 

min 

min 

min 

min 

87 

102 

79 

66 

C al 

e 
3 

5 . - - 
e, Zn 

-0 5 s 
5 3 . - 
3 c 
z 9 

I 

124 

93 

175 

157 

265 

343 

244 

210 

186 

219 

8 

2 

5 

3 

tc 
C . - 
u e, 
> 
i 
o 
9 
F 
4 
2 

12 

12 

5 3 

37 

65 

62 

69 

62 

56 

54 

27 

3 1 

2 8 

23 

2 . - 
c 

OJ 
u 
8 
0 

i3 
4 
3 

60 

29 

5 1 

54 

56 

5 2 

64 

55 

6 1 

56 

1 1  

12 

18 

25 

252 

395 

239 

4077 

c 
al - 
al . - - 
X - 
9 .z aJ 

ge  
N :  

4 

6 

2 

2 1 

2 1 

30 

34 

40 

44 

22 

28 

i3 
g 
a, 
a 
C . - 
z 
6 

13 

14 

20 

12 

78 

165 

34 

9 

15 

48 

. 
8 
Q c  
c e, 

g Z 
9 6 
2 5  
2 24 
u a  
g 2 
m 2  

5 

34 

3 5 

30 

3 4 .  

36 

30 

36 

40 

3 2 

3 3 

Gewogen 
steekproefgrootte 

7 

33 

14 

166 

147 

47 

154 

150 

86 

79 

876 
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k Tabel 5: Tijdsbesteding van werkerlde marl 
Q) 
Q) 
n 
~1 

2 
0 

Tabel 5. Tijdsbesteding van werkende mannen aan huishoudelijk werk en kinderzorg naar le- 
venscyclus 

Ccrtrirltlelde rijtl (nritr) hrstccd trrrrr  trc,ri\,iteit per rirr,? 

Aandeel van man in activiteit (%) in pezinstype van voltijd\ werkende vrouw en t~erkends man 
(t\veeverdienersgezin) 

Persoon<Zj, geen 
kind.<l8. inw. bij ouclers 

Persoon 25-14. geen 
kind.<lS. inw. bij oi~ders 

Persoon<45. wonende in 
hoppel. Seen kind.<lX 

Peraoon<-lj. geen 
kind.< 18. andere 
gezinssituatie 

Alleenstaande ouder (ellie 
leeft.). jongste kincl<l8 

Persoon ( e k e  leeft.). 
wonende in koppel. jonyste 
kind 0-6 

Persoon (ellie leeft.). 
wonende in koppel, jonp\te 
kind 7- 17 

Persoon 45-64, wonende in 
koppel. geen kind.<l S 

Persoon 45-64. geen 
kind.< 18. andere 
gezinssituatie 

Persoon 65 en ouder 

Alle werkende mannen 
L 

min 

min 

min 

min 

min 

min 

min 

min 

min 

min 

min 

c 
J 

% 
0 
3 
%, 
. - - 
Y :l, 

2 d 5 - 
?- A 

2 :  .: 3 
3 c 
I L 

I 

56 

56 

I IS 

I25 

137 

2 1 1 

141 

125 

147 

101 

145 

511 
c . - 
3 

$ 
L P - - - 
> 

P 
e 

N 

2 

4 

7 

25 

30 

39 

2 9 

2 7 

2 3 

3 3 

8 

2 6 

C1, 
7 .- 
7 - - 
? 
- 2 
d - - - - - 
a 

51, - - c 
3 

2 2 

27 

56 

- - 

c 
J - 
Y .- - 
X 
e, 
u 

L - 
$ 9  
2 .z aJ 
p 0 r 
;? 

4 

I 

0 

2 

h 

. 
c 
Y 
5 c 
c ' 

g 
2 .cl 

- C I =  

'= 2 
3 0  a E  
6 %  

5 

I I 

9 

18 

2 1 I 
19 

2 3 

21 

24 

2 0 

39 

2 2 

4 2 

61 

h S 

61 

74 

5 3 

6 1 

54 
= - 
2 
d - 
5 .- 
i! 

6 

17 

I I 

16 

l -3 

4 

5 

- 7 

2 

8 

0 

3 

Gewogen 
steekproefgrootte 

7 

78 

5 8 

269 

249 

- 7  
J -7 

90 

7 3 

1 1  

12 

0 

33 

24 

47 1 

494 

310 

115 

8 

2076 
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Tabel 6: Tijdsbesteding van deeltijds werkende vrouw 

Persoon<45, geen 
kind.<l8, nndere 
~rzinssituntie 

Alleenstnnnde ouder (elkc 
Ireft.), jon~ste  kind<l8 

Persoon (rlke Ieeft.), 
wonende in koppel. jony;te 
kind 0-6 

Persoon (eke  leeft.). 
tvonende i n  koppel. jongste 
kind 7- 17 

Persoon 45-64. tvonende in 
koppel, geen kind.< I8 

Persoon 45-64. geen 
kind.<l8. andrrr 
gezinssituatie 

Persoon 65 en ouder 

Alle deeltijds tverkende 
vrouwen 

min 

min 

min 

min 

rnin 

min 

min 

19 1 54  7 6 

285 63 

6 3 

8 i 

82 

7 2 

I54 

75 

66 

0 

28 

38 

5 0 

36 

19 

3 1 

3 9 

356 

44 

5 7 

30 

17 

3 4 

32 

28 

5 9 

3 1 

S 

3 02 

2 3 

9 7 

1 9 1  

50  

17 

12 

20 

7 7 

8 3 

29 

174 

223 

10 1 

3 0 

2 

674 

257 S 0 

156 5 6 

362 

291 

9 S 

7 1 
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Tabel 7: Tijdsbesteding van niet-werkende vroltw 

1 Tabel 7. Tijdsbesteding van niet-werkende vrouwen aan huishoudelijk werk en kinderzorg naar) 
levenscyclus 

Gemiridelde rod (tnin) hesreed nnn ncriviteit per rkrg 

Aandeel van vrouw in activiteit (%) in  gezinstype van niet-werkende vrouw en werkende man (kostwinnersgezin) 

I 2 3 4 5 6 

Persoon<25, geen min 
kind.<l8, inw. bij 83 19 25 4 2 0 16 
ouders 
Persoon 25-44, geen 
kind.<l8, inw. bij l m i n l  228 
8 
Persoon<45, wonende 1 min 1 

I in koppel, geen I I 3 0 0  1 9 3  1 8 3  1 3 2  1 3 1  1 6 1  

Persoon<45, geen min 
kind.<l8, andere 215 

gezinssituatie 
Alleenstaande ouder min 
(elke leeft.), jongste 397 
kind< 1 8 
Persoon (elke leeft.), min 
wonende in koppel, 541 
jongste kind 0-6 
Persoon (elke leeft.), min 
wonende in koppel, 390 
jongste kind 7-1 7 
Persoon 45-64, min 
wonende in koppel, 334 
geen kind.<l8 

kind.< 18, andere 
I gezinssituatie I I 
I Persoon 65 en ouder I rnin 1 264  

Alle niet-werkende min 259 
vrouwen 

Gewogen 
steekproefgrootte 

286 T.A.\.: W. 2003 Kluwer uitgevers 



DE \ EKGOEDIhG V \\ SCH \DE DOOR fII.ISHOLD0hGESCHIhTHF.ID 

& 
Tabel 8: Tijdsbesteding van niet-werkende man Q) 

aJ 
I 

V1 

2 
U 
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kind 0-6 

Persoon (elke leefr.). 
wonende in koppel, jongste 
kind 7- 17 

Persoon 45-64, wonende in 
koppel, geen kind.< I8 

Persoon 45-64. geen 
kind.< 18, andere 
gezinssituatie 

Persoon 65 en ouder 

Alle niet-werkende 
rnnnnen 

rnin 

min 

min 

rnin 

min 

7-40 

240 

223 

192 

151 

4 l 

43 

74 

5 1 

35 

129 

122 

98 

94 

7 1 

3 

4 

8 

3 

3 

46 

3 8 

3 3 

29 

25 

2 1 

33 

10 

15 

17 

47 

315 

137 

626 

2001 



Activiteitenlijst hiiisholtdelijk werk en kinderzorg 

/ maaltijden opdienen, tafel afruimen 1 3 1 1 0 0  ( 

ZORG VOOR VOEDING 

in de keuken werken 

Irnaaltijden voorbereiden, schillen. koken 1 3 1 2 0 0  1 

Codeeuro 

3 1000 

(het huis reinigen. opruirnen ( 3 2000 1 

voedsel conserveren 

de afwas doen 

ZORG VOOR DE WONING 

3 1300 

3 1300 

I stof afnemen 1 32104 1 

stofzuigen 

reiniging van vloer 

wassen van ruiten 

I de bedden oprnaken 1 32105 1 

32101 

32102 , 
32103 

(de  planten verzorgen (binnenshui,) 1 32501 1 

een kamer opruimen 

andere werken voor huishoudelijk onderhoud 

reinigen buiten het huis, het voe tp~~d  

vuilnis opruimen 

32 1 06  

32107 

32200 

32300 , 
verhuizen 

in de moestuin tuiniersn 

1 veearts I 36801 1 

72502 

34 100 

sierplanten verzorgen in cle tuin 

gras maaien 

zorgen aan huisdieren 

I wandelen met de hond 1 34400 1 

3420 I 

34202 

-34300 1 

/ herstellingen, vernieulving, productis 1 35000 1 

1 elektriciteitswerken 
- 1 35203 1 

bouw en vernieuwing van het huis (grote werken) 

vercen. behangen 

loodgieterij 

1 binnenhuisinrichting I 35204 1 

35100 

3520 1 

- 35202 - 

tirnmerwerk 

herstelling aan het dak 

I productie van goederen voor het huishouden 1 35500 1 

35205 

35206 
I 

andere herstellingen aan het huis 

herstellins van uitrusting, meubelen 

onderhoud van voertuigen 

1 herstellingen zo 1 35600 1 

35207 

35300 

35400 

londerho~ld van verwarminginstallatie en waterleidingen 1 32400 / 

Kluwer uitgevers 

andere onderho~~dswerken 

administratief beheer van het huishouden 

adniinistrutie. het budget van het hui5houden maken 

32500 

37100 1 
37101 



buitenschools toezicht 

spelen en lezen (niet voor school) 

zorgen voor kinderen 
- 
met de kinderen praten 

38200 

38300 

38000 

3S100 
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I vergezellen kinderen sportieve en culturele activiteiten 1 38602 1 

naar de dokter voor rnedische redenen, ziekenhuisbezoek 

bezoek aan de school of kinderopvang 

I vergezellen kinderen naar school of kinderopvang 1 38603 1 

3860 1 

38700 

I voeden, het vlees snijden 1 38102 1 

ander manier van vergezellen van kinderen 

wassen, kleden. bad geven. te slapen leggen 

I verzorgen. geneesmiddelen toedienen 1 38103 1 

38604 

38101 

In de rechtspraak is een strekking tot uniforme- 
ring van moeilijk becijferbare schadeposten van 
niet-economische aard zoals de diverse vormen 
van morele schade merkbaar. 

toezicht op schooltaken en lessen 

buitenschools toezicht 

spelen en lezen (niet koor school) 

Anderzijds bestaat er een tendens om schade- 
posten van economische aard zo concreet mogelijh 
in te vullen. 

38500 

38200 

38300 

De vergoeding van schade door huishoudonge- 
schiktheid is zo'n schadepost. 

In deze bijdrage reik ik een nieuw werkinstru- 
ment aan om tot een correctere vergoeding van 
huishoudongeschiktheid te komen. Het gaat om ta- 
bellen die het gemiddelde tijdsbeslag van de huis- 

houdelijke activiteiten van mannen en vrouwen in 
de meest voorkomende situaties weergeven. 

Deze tabellen leveren een indicatie op voor de 
inbreng van man en vrouw in het huishouden als- 
ook voor de uitbal. Lvaartoe de ongeschiktheid van 
Cen van de partners zou kunnen leiden. Hierdoor 
kunnen ze worden gebruikt ivorden uls leiclraad of 
normatief referentieknder voor de vergoeding van 
huishoudongeschiktheid. 

Vermits de schade die ontstaat door het verloren 
zien gatin van prestaties van de huisvrouw- of 
huisman bestnat in de prijs van vervnngende ar- 
beid, zou het sluitst~~k van de zoektocht naar een 
betere vergoeding van huishoudongeschiktheid 
een onderzoek naar de waarde van huishoudelijke 
arbeid zijn. 
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