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De nieuwe Jaumain is er … 

 

... met jaartallen en uitstekende tafels (… maar kijk uit voor de rekening !) 
 
Net voor de vakantie heeft Christian Jaumain de vierde editie voorgesteld van zijn werk "La 
capitalisation des dommages et intérêts en droit commun (à l'usage des magistrats, des avocats et 
des assureurs)", verschenen bij Anthemis.  
 

In 1982 schreef professor Dalcq het eerste voorwoord bij dit werk. Intussen werd zijn taak 
overgenomen door professor Fagnart en die maakt van de gelegenheid gebruik om zijn mening te 
geven over de te gemakzuchtige houding van juristen ten aanzien van schadegevallen waarbij de 
schade in de toekomst aanhoudt. Ter compensatie van die schade kiezen sommigen al te 
gemakkelijk voor een forfaitaire vergoeding. Toch is het herstel van schade in de vorm van rente 
niet evident, noch voor de verzekeraar, noch voor het slachtoffer, terwijl kapitalisatie 
perspectieven biedt voor een nieuwe start in het leven.  
 

ln de zoektocht naar een methode die de belangen van het slachtoffer of de rechthebbenden 
optimaal verrekent, heeft Christian Jaumain een middel ontwikkeld dat rekening houdt met de 
evolutie van de rente in euro, een steeds dalend sterftecijfer en de fiscale impact, en het in de 
praktijk mogelijk maakt om op het eerste zicht complexe berekeningen op een zeer 
gebruiksvriendelijke manier uit te voeren. De op de website http://www.christian-jaumain.be 
aangeboden tweetalige software maakt het mogelijk om zonder moeite de nodige berekeningen 
uit te voeren (door toepassing van geschikte methodes op basis van de beste sterftetafels met 
aangepaste jaartallen), ongeacht de aanvankelijk gestelde hypothesen.  
 

De auteur onderschat het actuariaat enigszins door het te beschrijven als een wetenschap in dienst 
van het recht, terwijl datzelfde recht slechts zin heeft als het bijdraagt tot rechtvaardigheid en 
gerechtigheid. Hij pleit ervoor als referentie een lage reële rentevoet te nemen, die rekening houdt 
met het meer verfijnde monetaire beleid van België en de eurozone. Wijze woorden in de woelige 
tijden die we momenteel doormaken..., maar Christian Jaumain trekt zijn logica door en legt uit 
dat als de prestaties van de verzekeraars oplopen, dit bijgevolg een rechtmatige basis vormt voor 
het verhogen van hun premies.  
 

Het werk vermeldt de basis zelf van de vooropgestelde berekeningen. Zo blijft Christian Jaumain 
pleiten voor een dynamische visie op de evolutie van de sterftecijfers: onze levensverwachting 
blijft stijgen. Als voorbeeld van die stijgende levensverwachting vermeldt hij natuurlijk Jeanne 
Calment, een Franse vrouw uit Arles, voor zover bekend de oudste mens aller tijden. Zonder in de 
details van de openbare gezondheid te treden, wijst hij zo op het gevaar dat erin bestaat de 
tendens tot een langere levensverwachting te onderschatten. De auteur benadrukt ook de volgens 
hem absolute noodzaak van het behoud van aangepaste, op basis van het geslacht 
gedifferentieerde berekeningen.  
 

Geduldig, methodisch en glashelder legt Christian Jaumain vervolgens de discontofactor uit om 
daarna het hoofdstuk renten aan te snijden. Daarbij onderwijst hij vooral het goede gebruik van 
concepten die soms verkeerdelijk gebruikt worden door onbezonnen practici. Hij overloopt een 
aantal gevallen die de practici kunnen ontmoeten en onderstreept het gunstige vooroordeel dat de 
Belgische jurisprudentie toekent aan slachtoffers en rechthebbenden, wat ertoe leidt dat de 
eventualiteit van levensongevallen zoals werkloosheid of een tweede huwelijk niet in rekening 
wordt gebracht, iets wat de berekeningen natuurlijk vereenvoudigt, maar de rekening voor 
schuldenaars van vergoedingen natuurlijk zwaarder maakt. 
  

Het boek van C. Jaumain telt 180 bladzijden en is te koop voor de prijs van 89 € onder de 
referentie ISBN 978-2-87455-199-4. Meer info vindt u op http://www.anthemis.be of 
http://www.christian-jaumain.be (vooral voor toegang tot de software: de voorwaarden voor het 
gebruik van de software zullen dit jaar wijzigen).  
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