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Toelichting update Het RekenProgramma versie 2015.1.0 

Februari 2015 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen/verbeteringen ten opzichte van de 
vorige versie (2014.2.0) van Het RekenProgramma. 
 
• Nieuwe cijfers per 1 januari 2015* 

De update bevat de nieuwe fiscale cijfers die vanaf 1 januari 2015 van toepassing zijn en de 
nieuwe bedragen voor de sociale verzekeringen. De nieuwe tarieven, percentages en bedragen 
zijn o.a. te raadplegen via Instellingen – Belastingen en Instellingen – Uitkeringsgrondslagen. 
 

• Nieuwe rekenmethodiek overlijdensschade 
Het RekenProgramma is uitgebreid met de nieuwe rekenmethodiek voor overlijdensschade.  
In het nieuwe rekenmodel voor de berekening van overlijdensschade wordt het gezin beschouwd 
als een economische eenheid. Na het overlijden van een volwassene is er sprake van een 
“besparing” (vrijval van uitgaven). Het Nibud heeft hier onderzoek naar gedaan en de vrijval 
uitgedrukt in een percentage van het netto gezinsinkomen.  
 
Om het gederfde levensonderhoud te kunnen berekenen, wordt eerst het totale netto inkomen 
van de overledene en de overige vorderingsgerechtigden bepaald (zie de bruto-netto trajecten). 
Vervolgens worden op het totale netto gezinsinkomen de Weggevallen Normatieve Uitgaven 
(WNU) in mindering gebracht conform de Nibud-tabel. Dit resulteert in de behoefte van het gezin 
in de situatie met overlijden. Voor de vorderingsgerechtigden worden in de situatie met overlijden 
eveneens de netto inkomens bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele extra 
Weggevallen Uitgaven en Bijgekomen Uitgaven. De schade van het gezin bestaat uit het verschil 
tussen de vastgestelde behoefte en het totale netto inkomen waarover het gezin in de situatie 
met overlijden beschikt. Dit is weergegeven in de tabel ‘Overzicht behoefte en schade per jaar’. 

 
De uitkomsten worden voor toekomstige tekorten gekapitaliseerd waarbij dus rekening is 
gehouden met rente en inflatie. Conform de nieuwe rekenmethodiek overlijdensschade wordt 
geen jaarlijkse sterftekanscorrectie toegepast. 
 

• Nieuwe periodesterftetafel GBM/GBV 2008-2013* 
Het RekenProgramma is uitgebreid met de nieuwe sterftetafels GBM/GBV 2008-2013 die het 
Actuarieel Genootschap heeft gepubliceerd. 
 

• Verhoging AOW-leeftijd* 
In 2015 is de pensioengerechtigde leeftijd zoals bedoeld in de Algemene Ouderdomswet 
verhoogd van 65 jaar naar 65 jaar en 3 maanden. Het RekenProgramma berekent aan de hand 
van de geboortedatum automatisch de bijbehorende AOW-leeftijd. De betreffende AOW-leeftijd 
wordt bij de Relatiegegevens in het rood weergegeven. Diverse fiscale faciliteiten die gelden voor 
65+-ers, zoals bijvoorbeeld heffingskortingen en de belastingtarieven, groeien automatisch mee 
met deze leeftijd en worden door Het RekenProgramma automatisch toegepast. 
 

 
*  Genoemde wijzigingen kunnen tot een afwijkende uitkomst leiden indien een in een 

voorgaande versie van Het RekenProgramma gemaakte berekening wordt herrekend in 
versie 2015.1.0. 

 


