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De RekenHulp 2012
Sociale Zekerheid

Het RekenBureau is als onafhankelijk kantoor gespecialiseerd in alle rekentechnische aspecten op het gebied van letsel- en overlijdensschade.
Op basis van gespecialiseerde, vakinhoudelijke kennis en ervaring worden verschillende diensten en producten aangeboden, zoals:

•
•
•

berekeningen en toelichtingen
gespecialiseerde software, Het RekenProgramma en de ondersteuning daarvan
opleidingen en in-company trainingen

Onze specifieke vakkennis ligt op het gebied van personenschadeberekeningen. Binnen dit kader is altijd sprake van twee partijen, de eisende
partij en de aansprakelijke partij. Om tot een juiste en volledige schadeberekening te komen, is het noodzakelijk gedetailleerde kennis van diverse
vakgebieden in huis te hebben. Maar onze kennis ligt niet alleen op het gebied van rekenen. Tevens is het van belang partijen op integere wijze
volwaardig te benaderen.
We nemen u veel werk uit handen door op een efficiënte – en dus voordelige – manier eerlijke en heldere berekeningen te maken in uw
personenschadedossiers. Zo’n berekening is vaak ingewikkeld en arbeidsintensief en uw tijd is kostbaar. Uw kennis van het dossier benutten
wij optimaal zodat wij een op maat gesneden berekening voor u kunnen maken.
In De RekenHulp zijn veelgebruikte cijfers overzichtelijk gerubriceerd. De cijfers zijn bijgewerkt tot en met 1 januari 2012. Tevens is in
De RekenHulp jurisprudentie opgenomen die voor de bepaling van personenschade van belang kunnen zijn. Verwijzingen naar de relevantie
LJN-nummers zijn opgenomen, zodat u eenvoudig uitspraken kunt gebruiken. Wij hopen met De RekenHulp een bijdrage te leveren aan
een nog betere afwikkeling van personenschadedossiers.
Mocht u vragen hebben, dan maken wij vanzelfsprekend gelegenheid om deze te beantwoorden. Meer informatie over ons kantoor vindt u
op de website www.hetrekenbureau.nl.
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Ons integriteitsbeginsel:
de teller begint
altijd op nul.

experts in realistisch toekomstperspectief

		

Wajong

Sociale Zekerheid

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

De lonen en uitkeringen vermeld in de tabellen zijn bruto bedragen.

Minimum(jeugd)loon
Vanaf 1 januari 2012 is het bruto minimumloon met 0,79% verhoogd ten
opzichte van 1 juli 2011. De minimumlonen worden twee keer per jaar
(1 januari en 1 juli) aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.

De Wajong biedt jonggehandicapten en studenten, die tijdens de
studie gehandicapt zijn geraakt, ondersteuning bij het vinden en
behouden van een baan bij een reguliere werkgever. Indien zij
hiermee niet voldoende kunnen verdienen, komen zij in aanmerking voor inkomensondersteuning.
leeftijd

leeftijd

% minimumloon

per maand excl. VT

per jaar incl. VT

23 e.v.		

100%

€ 1.446,60

€ 18.747,94

22		

85%

€ 1.229,60

€ 15.935,62

21		

72,5%

€ 1.048,80

€ 13.592,45

20		

61,5%

€ 889,65

€ 11.529,86

19		

52,5%

€ 759,45

€ 9.842,47

18		

45,5%

€ 658,20

€ 8.530,27

17		

39,5%

€ 571,40

€ 7.405,34

16		

34,5%

€ 499,10

€ 6.468,34

15		

30%

€ 434,00

€ 5.624,64

grondslag
per werkdag

per jaar * extra toeslag
incl. VT
per maand

extra toeslag
per jaar *

23 e.v.

€ 66,51

€ 18.747,84

22

€ 56,53

€ 15.934,68

€ 1,78

€ 21,36

21

€ 48,22

€ 13.592,25

€ 4,34

€ 52,08

20

€ 40,90

€ 11.528,89

€ 8,81

€ 105,72

19

€ 34,92

€ 9.843,25

€ 14,70

€ 176,40

18

€ 30,26

€ 8.529,69

€ 15,33

€ 183,96

* Op basis van 261 werkdagen.

Daglonen

ZW-, WAO/WIA- en WW-uitkering
Het maximumdagloon voor de berekening van de ZW-, WAO/
WIA- en WW-uitkering is met ingang van 1 januari 2012
vastgesteld op € 191,82.
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Toeslagenwet

Uitkeringspercentages
WAO / Wajong / IVA /  WGA

15 - 25			

14%

0%

0%

0%

25 - 35			

21%

21%

0%

0%

35 - 45			

28%

28%

0%

28%

De Toeslagenwet vult een aantal uitkeringen aan tot het sociaal
minimum als het totale inkomen van de uitkeringsgerechtigde en
eventuele partner daaronder ligt. Hiervoor worden normbedragen
vastgesteld. Deze worden twee keer per jaar (1 januari en 1 juli)
aangepast. Als het totale inkomen lager is dan het normbedrag
voor het sociaal minimum, krijgt men mogelijk een toeslag op het
inkomen.

45 - 55			

35%

35%

0%

35%

					

42%

42%

0%

42%

50,75%

50,75%

0%

50,75%

% arbeidsongeschiktheid

0 - 15		

55 - 65			
65 - 80

WAO

Wajong

IVA

WGA

0%

0%

0%

0%

80 - 100			
75%
75%
75%
70%*
* In overeenstemming met de WW-uitkering bedraagt het uitkeringspercentage van de WGA-uitkering gedurende de eerste 2 maanden 75%.

WWB - Wet werk en bijstand
De WWB geeft aan iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft en die
onvoldoende middelen heeft om in de noodzakelijke bestaanskosten
te voorzien een minimuminkomen. De bijstandsuitkering overbrugt de
periode totdat iemand weer een baan vindt. De bijstandsuitkering wordt
niet in een personenschadeberekening verdisconteerd i.v.m. de mogelijke
terugvordering als gevolg van de vermogens- en inkomenstoets.

bruto per dag

Gehuwd/samenwonend			

€ 66,51

Alleenstaande ouders		

€ 62,90

Alleenstaanden vanaf 23 jaar		

€ 50,49

Werkdagen
In 2012 zijn er 261 werkdagen.
jaar		

werkdagen

2009

2010

2011

2012

261

261

260

261
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ANW-uitkering

AOW-uitkering

			
per maand excl.
		
tegemoetkoming
				

Nabestaandenuitkering
Halfwezenuitkering
Nabestaandenuitkering

voor nabestaanden met kind < 18 jr.

Nabestaandenuitkering
bij verzorgingsrelaties

tegemoetkoming
per maand

totaal
per jaar *
incl. VT

€ 1.111,95

€ 15,88

€ 14.413,20

Alleenstaand

€ 1.046,28

€ 33,65

€ 13.689,60

€ 253,77

€ 15,88

€ 3.486,84

Alleenstaande ouder

€ 1.327,00

€ 33,65

€ 17.266,80

€ 1.365,72

€ 15,88

€ 17.709,48

Gehuwd/samenwonend

€ 718,47

€ 33,65

€ 9.547,08

Gehuwd/samenwonend

€ 718,47

€ 33,65

€ 9.547,08

Gehuwd/samenwonend

€ 1.436,94

€ 33,65

€ 18.690,36

Gehuwd/samenwonend

€ 1.365,09

€ 33,65

€ 17.775,96

€ 718,18

€ 15,88

€ 9.436,68

		
per maand excl.
KOB
		
tegemoetkoming per maand
				

met kind tot 18 jr.

(beide partners 65 jr. of ouder)

zonder toeslag
(partner jonger dan 65 jaar)

Wezenuitkering 		

€ 355,82

€ 15,88

€ 4.741,80

Wezenuitkering 		

€ 533,74

€ 15,88

€ 7.017,48

met maximum toeslag
(partner jonger dan 65 jr.)

Wezenuitkering 		

€ 711,65

€ 15,88

€ 9.293,04

met 10% verlaagde toeslag
(partner jonger dan 65 jr.)

tot 10 jr.

van 10 tot 16 jr.

van 16 tot 21 jr.

* Het totaal jaarbedrag is inclusief de tegemoetkoming ANW.
De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van het inkomen. Inkomen
in verband met (vroegere) arbeid (bijvoorbeeld een WAO-, WIA- of WWuitkering) komen volledig in mindering op de ANW-uitkering. Van inkomen
uit arbeid (loon, winst, VUT, vervroegd pensioen of een bovenwettelijke
uitkering) blijft een deel buiten beschouwing: 50% van het minimumloon
plus een derde deel van wat boven dit bedrag wordt verdiend. Bij een
inkomen uit arbeid tot € 723,30 bruto per maand wordt de ANW-uitkering
nog volledig uitbetaald.
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totaal
per jaar *
incl. VT

* Het totaal jaarbedrag is inclusief de koopkrachttegemoetkoming
(KOB) AOW.
De bedragen zijn volledige AOW-uitkeringen. Wie pas later in
Nederland is komen wonen of een aantal jaren in het buitenland
heeft gewoond, zal een lagere uitkering krijgen indien de
ontbrekende jaren niet zijn bijverzekerd. Voor ieder jaar 2%
minder AOW.

Alfabetisch overzicht
sociale voorzieningen/uitkeringen
AIO - Aanvullende inkomensvoorziening ouderen
De AIO-aanvulling kan iemand aanvragen als hij/zij 65 jaar of ouder is,
rechtmatig in Nederland woont en niet genoeg inkomen of vermogen heeft
om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien.

AKW - Algemene kinderbijslagwet
De AKW biedt ouders een tegemoetkoming in de kosten die het opvoeden
en verzorgen van kinderen tot 18 jaar met zich mee brengt.

AWBZ - Algemene wet bijzondere ziektekosten
De AWBZ is een volksverzekering tegen het risico van bijzondere ziektekosten, waar iemand zich niet individueel voor kan verzekeren. Iedereen
die in Nederland woont of werkt is ervoor verzekerd en heeft recht op
vergoeding van de AWBZ-zorg. De AWBZ dekt zware geneeskundige
risico’s die niet onder de zorgverzekeringen vallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om opname in een AWBZ-instelling (zoals verpleeg- en verzorgingshuizen) inclusief de benodigde zorg.

IOAW - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers
De IOAW is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers.
Zij kunnen in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als de uitkering
op basis van de Werkloosheidswet (WW) is afgelopen. De IOAW-uitkering
is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. De IOAW
wordt uitgevoerd door de gemeente.

IOAZ - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
De IOAZ is een uitkering voor ouderen die gestopt zijn met hun
werk als zelfstandige. De IOAZ-uitkering vult het (gezins)inkomen
aan tot het bijstandsniveau. Ouderen kunnen deze uitkering tot
hun 65ste krijgen.
IOW - Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen
De IOW-uitkering krijgt iemand nadat zijn/haar WW-uitkering of
WGA-uitkering is afgelopen. De uitkering is maximaal 70% van
het minimumloon. De IOW vervalt op 1 juli 2016. De IOW wordt
uitgevoerd door het UWV. Het inkomen van de partner wordt bij
de IOW buiten beschouwing gelaten.
Er is een wetsvoorstel ingediend om het recht op een IOWuitkering te verlengen. Verlenging van de IOW tot en met 2021
is mogelijk onder de volgende voorwaarden: de werknemer is
geboren vóór 1 januari 1956; is 60 jaar of ouder op de eerste
werkloosheidsdag; heeft recht op meer dan 3 maanden WW;
er is geen uitsluitingsgrond van toepassing. De datum van
inwerkingtreding van de wet is nog niet bekend.

TOG - Tegemoetkoming ouders van thuiswonende
gehandicapte kinderen
De TOG-regeling geeft extra financiële steun aan ouders met een
thuiswonend kind met een lichamelijke of verstandelijke handicap.
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WAO - Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
De WAO is op 29 december 2005 vervangen door de WIA, de Wet werk
en inkomen naar arbeidsvermogen. Is iemand na 1 januari 2004 ziek
geworden en kan hij/zij na twee jaar nog niet aan het werk, dan krijgt betrokkene met de WIA te maken. De WAO blijft bestaan voor mensen die in
de WAO zitten. Wel kunnen zij worden herkeurd volgens nieuwe strengere
criteria, al dan niet met gevolgen voor de uitkering.

WAZ - Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Alleen zelfstandige ondernemers die voor 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden kunnen nog een WAZ-uitkering krijgen. Als iemand
nu arbeidsongeschikt wordt, moet hij/zij zelf voor een vervangend inkomen
zorgen.

WIA - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
De WIA regelt dat werknemers recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Wie nog
gedeeltelijk kan werken, krijgt een aanvulling op het loon.

WW

- Werkloosheidswet
De WW verzekert werknemers die werkloos worden tegen de financiële
gevolgen van werkloosheid. Het verlies aan inkomen kan voor een bepaalde periode opgevangen worden met een WW-uitkering. Deze uitkering
overbrugt de periode tussen twee banen.

WIJ - Wet investeren in jongeren
Per 1 oktober 2009 is de WIJ van kracht. Deze wet verplicht gemeenten
jongeren van 18 tot 27 jaar die zich melden voor een bijstandsuitkering
9

een werkleeraanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een vorm van
scholing of een combinatie van beide, afgestemd op de situatie
van de jongeren. Als zij werk accepteren krijgen ze salaris van
de werkgever. Bij acceptatie van het leeraanbod krijgen ze waar
nodig een inkomen dat even hoog is als de bijstandsuitkering. Als
zij het aanbod niet accepteren dan krijgen zij ook geen uitkering
van de gemeente.

WWIK - Wet werk en inkomen kunstenaars
De WWIK geeft kunstenaars een aanvulling op hun inkomen als
zij niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Startende
kunstenaars kunnen de WWIK-uitkering gebruiken bij de opbouw
van een winstgevende beroepspraktijk. Gevestigde kunstenaars
kunnen met een WWIK-uitkering een tijdelijke terugval in het
inkomen opvangen. De WWIK is per 1 januari 2012 beeindigd.

ZW - Ziektewet
De ZW geldt uitsluitend voor mensen die geen werkgever (meer)
hebben, zoals uitzendkrachten. Ook kan iemand ziekengeld
ontvangen als hij/zij ziek wordt als gevolg van zwangerschap
en bevalling. Het ziekengeld bedraagt ten minste 70% van het
dagloon (dit is aan een maximum gebonden). Als iemand gaat
werken als zelfstandige is het in bepaalde situaties mogelijk om
zich vrijwillig te verzekeren.

ZEZ - Zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen
Vrouwelijke zelfstandigen hebben recht op een ZEZ-uitkering van
minimaal zestien weken.

Loon- en inkomstenbelasting

Zorgverzekeringswet

Premieheffingen

Zorgverzekeringswet verplichte werkgeversbijdrage
inkomensafhankelijke bijdrage
			

7,10%

Zorgverzekeringswet inkomensafhankelijke bijdrage
onder vergoeding
					

5,00%

				

werkgever		

werknemer

		

17,90%

  Volksverzekeringen
AOW

			
		

		

1,10%

Standaardpremie*				

			

		

12,15%

Verplichte Eigen Risico			

ANW
AWBZ

Zorgverzekeringswet maximale bruto premieloon

Werknemersverzekeringen
WAO/WIA-basis (Aof)		

5,05%

WGA-rekenpremie			

0,55%

Awf (WW)

4,55%

		

€ 50.064,€ 1.426,€ 220,-

* De standaardpremie is de geraamde gemiddelde nominale
premie verhoogd met het geraamde gemiddelde bedrag wat
een verzekerde in het volgend jaar aan eigen risico betaalt
(Min. van VWS).

Het maximum bruto premieloon werknemersverzekeringen is € 50.064,per jaar. De Awf-franchise bedraagt € 17.229,- per jaar.
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Heffingskortingen
heffingskorting			

< 65 jaar

> 65 jaar

toelichting

Algemene heffingskorting 		

€ 2.033,-		

€ 934,-

Geldt voor iedere belastingplichtige.

Arbeidskorting lagere inkomens

€ 1.611,-		

€ 740,-

Geldt voor iedereen die een inkomen heeft uit tegenwoordige arbeid.

€ 1.533,-		

€ 704,-

Geldt voor iedereen die een inkomen heeft uit tegenwoordige arbeid.

(maximaal)
Arbeidskorting hogere inkomens

(maximaal)						

De afbouw is maximaal € 78,- als het loon meer is dan € 51.418,-.

Doorwerkbonus (maximaal)
			
							
		
62 jaar		
€ 719,-		
		
63 jaar		
€ 2.873,-		
		
64 jaar		
€ 4.070,-		
		
65 jaar
		
€ 958,		
66 jaar		
		
€ 958,		
67 jaar en ouder
		
€ 479,-

Geldt voor werkende mensen van 62 jaar en ouder met een inkomen uit
werk van ten minste € 9.295,- en maximaal € 57.166,-.

Inkomensafhankelijke 		
€ 2.133,-		
€ 980,combinatiekorting (maximaal)				

Geldt voor minstverdienende partners en alleenstaande ouders (inkomen
> € 4.814,-) die de zorg hebben voor kinderen onder de 12 jaar.

Alleenstaande ouderkorting		
€ 947,-		
€ 435,							

Geldt voor alleenstaande ouders die samenwonen met kinderen die jonger
zijn dan 18 jaar.

Aanvullende alleenstaande 		
€ 1.319,-		
€ 606,ouderkorting						
							
							

Geldt voor alleenstaande ouders die recht hebben op alleenstaande ouder
korting en inkomsten uit werk hebben. De alleenstaande ouderkorting wordt
vermeerderd met 4,3% van het arbeidsinkomen, indien het kind bij de aan
vang van het kalenderjaar de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt.
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Heffingskortingen
heffingskorting			

< 65 jaar

> 65 jaar

toelichting

Ouderenkorting 					
€ 762,- Geldt voor belastingplichtigen van 65 en ouder die een verzamelinkomen
							
hebben van niet meer dan € 35.450,-.
Alleenstaande ouderenkorting
		
€ 429,- Geldt voor iedere belastingplichtige die recht heeft op een AOW-uitkering
							
voor alleenstaanden.
Jonggehandicaptenkorting 		
€ 708,-			
					
		

Geldt voor mensen die een Wajonguitkering ontvangen en die niet in
aanmerking komen voor een ouderenkorting.

Levensloopverlofkorting* 		
€ 205,-			
							
							

Geldt voor mensen die gespaard hebben binnen de levensloopregeling.
Het bedrag bedraagt maximaal € 205,- voor elk jaar, waarin geld is gestort
in een levensloopregeling.

* De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Alleen deelnemers die op 31 december 2011 een saldo van minimaal € 3.000,- op hun
rekening hebben staan, mogen gewoon door blijven sparen. De huidige regels van de levensloopregeling blijven gelden. De opbouw van levens
loopverlof korting is vanaf 2012 echter niet meer mogelijk.

Autovergoeding
Belastingvrij voor zakelijke ritten per kilometer: € 0,19.
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Bijtelling lease-auto

Belastingtarieven box 1 IB

Momenteel zijn er vier verschillende percentages (25%, 20%, 14%, 0%)
die worden berekend:

In box 1 worden het inkomen uit werk en woning belast.

•    0%
•  14%
•  20%
•  25%

schijf

voor auto’s zonder CO2 uitstoot
voor hybride auto’s
voor auto’s met een relatief lage CO2 uitstoot
voor de auto’s met relatief hoge CO2 uitstoot

1

In welke bijtellingscategorie de auto valt hangt af van de CO2 uitstoot. In de
komende jaren zullen de normen worden aangescherpt waardoor een auto
die nu mogelijk in de categorie 14% of 20% bijtelling valt vanaf 1 juli 2012
niet meer voldoet aan de eisen.
				

2011

1-1-2012

1-7-2012

  Benzine CO2-uitstoot in gr/km
0% bijtelling		

0

< 51

< 51

14% bijtelling		

< 111

51-110

51-102

20% bijtelling		

111-140

111-140

103-132

25% bijtelling		

> 140

> 140

> 132

14% bijtelling		

< 96

< 96

< 92

20% bijtelling		

96-116

96-116

92-114

25% bijtelling		

> 116

> 116

> 114

  Diesel CO2-uitstoot in gr/km
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van

tot

tarief

tarief

< 65 jaar

> 65 jaar

€ 18.945,-

33,10%

15,20%

			

2

€ 18.945,-

€ 33.863,-

41,95%

24,05%

3

€ 33.863,-

€ 56.491,-

42%

42%

4

€ 56.491,-

52%

52%

Belastingtarieven box 2 IB
In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast.
In box 2 geldt een vast tarief van 25% over het gehele belastbare
inkomen.

Belastingtarieven box 3 IB
In box 3 worden de (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast. Over
het belastbaar inkomen in box 3 geldt 1,2% vermogensrendementsheffing.
Voor iedereen geldt in box 3 een heffingvrij vermogen. Dit is een vast bedrag
dat is vrijgesteld van belasting.
betreft					

bedrag

Heffingvrij vermogen per persoon		

€ 21.139,-

Heffingvrij vermogen fiscaal partnerschap
- bij overdracht aan partner

€ 42.278,-

Heffingvrij vermogen per minderjarig kind
- aftrek bij één ouder

vervallen

Ouderentoeslag
Het heffingvrij vermogen kan onder voorwaarden worden verhoogd met de
ouderentoeslag. Om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag moet
men op 31 december 2012 65 jaar of ouder zijn. Bij een inkomen uit werk
en woning (vóór inachtneming van de persoonsgebonden aftrek) van:
meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de ouderentoeslag

			

€ 14.302,-		

€ 27.984,-

€ 14.302,-		

€ 19.895,-		

€ 13.992,-

€ 19.895,-		

-		

nihil

Om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag mag de grondslag sparen en beleggen, vóór toepassing van de ouderentoeslag,
niet meer bedragen dan € 279.708,-. Als de belastingplichtige het hele

jaar dezelfde fiscale partner heeft dan mag de gezamenlijke
rendementsgrondslag(na aftrek van het heffingvrij vermogen) niet
meer bedragen dan€ 559.416,- om in aanmerking te komen voor
de ouderentoeslag.

Spaarregelingen
Een werknemer kan slechts aan één spaarregeling deelnemen.
regeling					
Spaarloonregeling maximaal

maximum
vervalt per 1-1-2012

Levensloopregeling maximaal

12% bruto loon

De levensloopregeling en de spaarloonregeling zijn per 1 januari
2012 afgeschaft. Alleen deelnemers die op 31 december 2011
een saldo van minimaal € 3.000,- op hun rekening hebben staan,
mogen gewoon door blijven sparen. De huidige regels van de
levensloopregeling blijven gelden. Met ingang van 1 januari 2013
komt er een nieuwe fiscale spaarregeling vitaliteitssparen die de
spaarloonregeling en levensloopregeling vervangt.

Lijfrente-aftrek
betreft
Jaarruimte				
Reserveringsruimte

€ 27.618,-

17% van premiegrondslag

Jonger dan 55 jaar (maximaal)		

€ 6.989,-

Ouder dan 55 jaar (maximaal)		

€ 13.802,14		

Toeslagen

Huurgrenzen

Huurtoeslag

leeftijd op 1 januari 201		

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de huur, soort huurhuis, de
leeftijd, de gezinssituatie en het (gezamenlijke) verzamelinkomen*.
Om huurtoeslag te krijgen, mag het toetsingsinkomen niet te hoog zijn. Bij
de berekening van de huurtoeslag telt naast het toetsingsinkomen en dat
van de eventuele toeslagpartner ook het toetsingsinkomen van eventuele
medebewoner(s) mee. Wanneer sprake is van inwonende kinderen onder
de 23 jaar dan telt de eerste € 4.527,- van het toetsingsinkomen niet mee
voor de huurtoeslag.
situatie op 1 januari 2012

maximum toetsingsinkomen
per jaar
						
Jonger dan 65 jaar zonder toeslagpartner		

€ 22.025,-

Jonger dan 65 jaar met toeslagpartner 			

€ 29.900,-

Op 1 januari 2012 65 jaar of ouder			
zonder toeslagpartner

€ 20.675,-

Met toeslagpartner: op 1 januari 2012 is		
de meest verdienende bewoner 65 jaar
of ouder.

€ 28.225,-

rekenhuur per maand

Tussen de 18 en 23 jr.,
geen kinderen

tussen de € 215,50 en € 366,37

Tussen de 23 en 65 jaar

tussen de € 215,50 en € 664,66

65 jaar of ouder zonder
toeslagpartner

tussen de € 213,68 en € 664,66

65 jaar of ouder met
toeslagpartner

tussen de € 211,87 en € 664,66

De huurtoeslag wordt per maand berekend en maandelijks vooraf
uitbetaald. De huurtoeslag kan oplopen tot circa € 300,- per maand.

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een bijdrage voor de kosten van
kinderen tot 18 jaar. De hoogte van het kindgebonden budget is
afhankelijk van het (gezamenlijke) verzamelinkomen*, het aantal
kinderen en de leeftijd van de kinderen. Om kindgebonden budget
te krijgen, mag het toetsingsinkomen niet te hoog zijn. Bij de
berekening van het kindgebonden budget telt ook het toetsingsinkomen van de eventuele toeslagpartner mee. Hoe hoog het
(gezamenlijke) toetsingsinkomen mag zijn, hangt af van het aantal
kinderen en hun leeftijd.
Als het toetsingsinkomen lager is dan € 28.897,-, krijgt men het maximumtoeslagbedrag. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen.
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Is het toetsingsinkomen hoger dan € 28.897,- dan wordt het kindgebonden
budget lager. Als het inkomen te hoog is, krijgt men geen kindgebonden budget.
aantal kinderen jonger dan 12 jaar

maximumtoeslag per jaar

1						

€ 1.017,-

2						

€ 1.478,-

3						

€ 1.661,-

Vanaf het vierde kind wordt het bedrag verhoogd met € 106 per jaar, per
kind. Het kindgebonden budget wordt per maand berekend en maandelijks
vooraf uitbetaald.

Kinderopvangtoeslag
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het (gezamenlijke) verzamelinkomen* en het aantal kinderen dat gebruik maakt van de
kinderopvang. Ook het uurtarief en het aantal opvanguren zijn van belang.
Om kinderopvangtoeslag te krijgen, mag het toetsingsinkomen niet te
hoog zijn. Bij de berekening van de kinderopvangtoeslag telt ook het
toetsingsinkomen van de eventuele toeslagpartner mee. Voor de kinderopvangtoeslag is er geen inkomensgrens. Maar hoe hoger het toetsingsinkomen, hoe lager het bedrag aan kinderopvangtoeslag zal zijn.
Aantal opvanguren  Men kan alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de
uren die men werkt. Hierbij wordt uitgegaan van de ouder die het minst
werkt. Gaat het kind naar de dagopvang dan kan men over 140% van
de gewerkte uren toeslag krijgen. Gaat het om buitenschoolse opvang
dan krijgt men over 70% van de gewerkte uren toeslag. Gaat het kind
minder uren per week naar de opvang dan gaat men uit van de werkelijke

opvanguren. Per kind kan men kinderopvangtoeslag krijgen over
maximaal 230 uur kinderopvang per maand. Dit geldt voor alle
vormen van opvang samen.
Maximumuurtarief Voor het uurtarief geldt een maximum per
soort opvang. Voor dagopvang in een kindercentrum geldt een
maximumuurtarief van € 6,36. Voor buitenschoolse opvang in
een kindercentrum geldt een maximumuurtarief van € 5,93. Voor
gastouderopvang geldt een maximumuurtarief van € 5,09. De
kinderopvangtoeslag wordt per maand berekend en maandelijks
vooraf uitbetaald.

Zorgtoeslag
De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het (gezamenlijke)
verzamelinkomen*. Om zorgtoeslag te krijgen, mag het toetsingsinkomen niet te hoog zijn. Bij de berekening van de zorgtoeslag telt
ook het toetsingsinkomen van de eventuele toeslagpartner mee.
situatie op 1 januari 2012

max. toetsingsinkomen per jaar

zonder toeslagpartner			

€ 35.059,-

met toeslagpartner				

€ 51.691,-

De zorgtoeslag wordt per maand berekend en maandelijks vooraf
uitbetaald. De zorgtoeslag is maximaal € 70,- per maand voor een alleenstaande en € 145,- per maand voor gehuwden/samenwonenden.
* Het verzamelinkomen is de optelsom van het belastbaar
inkomen in box 1, 2 en 3. Kijk voor meer informatie en bijzondere
situaties over diverse toeslagen op www.toeslagen.nl.
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Richtlijnen Letselschade Raad

Kilometervergoeding

Huishoudelijke hulp

Per 1 januari 2012 is het normbedrag niet gewijzigd. Het normbedrag per gereden kilometer met een personenauto blijft € 0,24.

Per 1 januari 2012 zijn de normbedragen gewijzigd. Normbedragen
huishoudelijke hulp per week (een week wordt gelijkgesteld met 7 dagen).
		

licht tot matig beperkt

zwaar beperkt

Alleenstaande			

€ 63,-

€ 126,-

2-persoonshuishouden		

€ 84,-

€ 168,-

Gezin met inwonende		
kinderen jonger dan 5 jaar		

€ 157,50

€ 315,-

Gezin met inwonende		
kinderen ouder dan 5 jaar		

€ 136,50

€ 273,-

Gedurende een periode van drie maanden gelden de normbedragen
volgens de tabel. Na deze periode, voor de volgende drie maanden, geldt bij
continuering een uurtarief van € 8,50. Nadat deze tweede termijn is verlopen
(6 maanden na ongeval), betaalt de verzekeraar een redelijke vergoeding.
Er dient rekening te worden gehouden met de mate waarin de benadeelde
vóór het ongeval een bijdrage in het huishouden leverde. Deze bijdrage wordt
uitgedrukt in een vast percentage van 25, 50, 75 of 100%.
De schadevergoeding ter zake kosten huishoudelijke hulp wordt vastgesteld
volgens de navolgende formule: normbedrag volgens mate van beperking x
bijdrage in het huishouden (vóór het ongeval). Deze aanbeveling is van
toepassing op ongevallen die na 1 juli 2009 hebben plaatsgevonden.
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ingangs-/wijzigingsdatum

kilometervergoeding

1 januari 2008				

€ 0,24

1 januari 2006				

€ 0,22

1 januari 2005				

€ 0,21

1 januari 2002			

€ 0,20

Onder de normering van de kilometervergoeding vallen:

•
•

Reiskosten van gezins- en naaste familieleden voor het
bezoeken van het slachtoffer in het ziekenhuis en bij tijdelijk
verblijf in een revalidatiecentrum.
Reiskosten van het slachtoffer voor bezoeken aan artsen,
fysiotherapeuten en andere beroepsbeoefenaren die betrokken
zijn bij de medische behandeling, alsmede voor bezoeken aan
een Bureau Slachtofferhulp en andere belangenbehartigers.

Vergoeding
A. Personenauto
Ingeval per personenauto gereisd wordt, bedraagt de vergoeding
€ 0,24 voor de eerste 2000 kilometer per jaar per claimgerechtigde. Als jaar geldt in deze: telkens een jaar na de schadedatum.
In dossiers waar sprake is van meer dan 2000 gereden kilometers
per schadejaar, adviseert De Letselschade Raad de vergoeding
concreet vast te stellen.

Dit kan op basis van gangbare ANWB-tabellen, waarbij zowel de vaste
als variabele kosten als uitgangspunt voor de vergoeding geldt.
B. Openbaar vervoer
Indien gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer, worden de
daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed.
C. Taxi
Voor zover het openbaar- of eigen vervoer geen passende voorziening
blijkt te zijn, worden de taxikosten aan de hand van de werkelijk gemaakte
kosten vergoed (hierbij moet worden gedacht aan medische indicatie,
afwezigheid van eigen vervoer of openbaar vervoer, e.d.).

Licht letsel (smartengeld)
Per 1 januari 2012 zijn de normbedragen niet gewijzigd.
Smartengeld
a. Tot € 750,- bij oppervlakkig en beperkt letsel met een herstelperiode
van ongeveer twee maanden. Hierbij is onder meer te denken aan
schaafwonden, kneuzingen, brandwonden van de eerste graad en
beperkte, niet-ontsierende littekens.
b. Van € 500,- tot € 1.500,- bij letsel, waarvoor korte medische en/of
therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden en waarbij sprake is
van een herstelperiode van twee tot vier maanden. Hierbij is onder meer
te denken aan (lichte) hersenschudding of whiplash met restloos herstel,
forse verzwikking/verstuiking, een gebroken rib en enkele dagen
arbeidsongeschiktheid.

c. Van € 1.000,- tot € 1.850,- bij letsel met een wat langere
herstelperiode van ongeveer vier tot zes maanden, maar met
een uiteindelijk restloos herstel (op eventueel wat beperkte, nietontsierende littekens na), waarvoor medische en/of therapeutische
behandeling heeft plaatsgevonden. Hierbij is onder meer te denken
aan gevallen van korte ziekenhuisopname, bij “eenvoudige”
botbreuken, wanneer sprake is van een aantal weken tot enkele
maanden arbeidsongeschiktheid en tijdelijke hulpbehoevendheid.
(Onder arbeidsongeschikt wordt tevens verstaan het niet of niet
volledig kunnen uitvoeren van taken, bijvoorbeeld in de huishouding.)

Studievertraging
Per 1 januari 2012 zijn de normbedragen gewijzigd.
Categorie-indeling en netto-normbedragen voor schade wegens
studievertraging op basis van één jaar studievertraging:
categorie

2009

2010

2011

2012

basisschool

€ 5.299,-

€ 5.437,-

€ 5.490,-

€ 5.561,-

VMBO/LBO

€ 12.189,-

€ 12.506,-

€ 12.606,-

€ 12.770,-

HAVO/MBO/VWO € 14.838,-

€ 15.224,-

€ 15.345,-

€ 15.544,-

HBO/WO

€ 18.486,-

€ 18.633,-

€ 18.875,-

€ 18.018,-

Deze aanbeveling ziet louter toe op de studievertraging als zodanig
c.q. het daardoor later betreden van de arbeidsmarkt. Het gaat om
een studievertraging van maximaal 1 jaar. Deze aanbeveling beoogt
een vangnet te bieden voor het merendeel van de voorkomende
gevallen en laat de eventuele mogelijkheid om schade wegens
studievertraging concreet vast te stellen onverlet.
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Zelfwerkzaamheid

Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in de kosten van
onderhoud voor een viertal woningtypen:

Per 1 januari 2012 zijn de normbedragen niet gewijzigd.
woningtype		
		

Normbedragen zelfwerkzaamheid per jaar.
categorie			
			

normbedrag
vanaf 15-09-2006

normbedrag
vanaf 01-01-2010

Vrijstaande woning				

1,3

Twee onder een kap/hoekwoning		

1,0

€ 1.000,-

€ 1.080,-

Rijtjeshuis				

0,8

Flat/appartement				

0,7

Eigen woning/met tuin/alle onderhoud
Eigen woning/met tuin/weinig onderhoud		

€ 500,-		

€ 540,-

Eigen woning/zonder tuin/alle onderhoud		

€ 650,-		

€ 702,-

Eigen woning/zonder tuin/weinig onderhoud

€ 250,-		

€ 270,-

Huurwoning/met tuin/alle onderhoud		

€ 500,-		

€ 540,-

Huurwoning/met tuin/weinig onderhoud		

€ 250,-		

€ 270,-

Huurwoning/zonder tuin/alle onderhoud		

€ 325,-		

€ 351,-

Huurwoning/zonder tuin/weinig onderhoud

€ 125,-		

€ 135,-

Deze normbedragen zijn gebaseerd op de technische rekenvoorbeelden voor
schilderwerk en tuinonderhoud, waarbij is uitgegaan van een twee onder een
kap/hoekwoning.
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omrekenfactor t.a.v.
de bedragen in de tabel

Het normbedrag moet worden aangepast aan de mate waarin
er sprake is van een beperking van het arbeidsvermogen met
betrekking tot de zelfwerkzaamheid zoals gedefinieerd. Deze
beperking wordt in overleg vastgesteld en uitgedrukt in een vast
percentage van 25, 50 of 100%. Dit percentage is maatgevend
voor de uiteindelijke schadevergoeding per jaar.
Voor de vaststelling van de looptijd van de toekomstige schade
wordt uitgegaan van een eindleeftijd van 70 jaar, zonder
sterftekanscorrectie. Voor de kapitalisatie van de toekomstige
schade wordt uitgegaan van de dan geldende rekenrente.

Realistisch gezien
groeien bomen
niet tot aan de hemel.
Onze berekeningen
dus ook niet.

experts in realistisch toekomstperspectief

		

Ziekenhuis- /
revalidatiedaggeldvergoeding

Wettelijke rente
Per 1 juli 2011 bedraagt de wettelijke rente 4%.

Per 1 januari 2012 zijn de normbedragen niet gewijzigd.
datum			
ingangs-/wijzigingsdatum
			

ziekenhuisdaggeldvergoeding

revalidatiedaggeldvergoeding

		

rente

1-7-2011				

		

4%

1-1-2010			

		

3%

1 januari 2010			

€ 26,-

€ 13,-

1-7-2009			

		

4%

1 januari 2009			

€ 25,-

€ 12,50

1-1-2007			

		

6%

1 januari 2006			

€ 25,-

1-2-2004			

		

4%

1 januari 2002			

€ 23,-

1-8-2003			

		

5%

1-4-2002			

		

7%

1-1-2001			

		

8%

De ziekenhuisdaggeldvergoeding is per 1 januari 2009 uitgebreid met een
vergoeding voor een tijdelijk verblijf in een revalidatievoorziening. Van een
‘tijdelijk verblijf’ in een revalidatievoorziening is sprake:

•

gedurende een maximale al dan niet aaneengesloten herstel- en/of
verpleegduur van 365 dagen, waarbij

•

de duur van ziekenhuisopname(n) voor dit totaal van 365 dagen
meetellen, met dien verstande dat

•

de vergoeding van het revalidatiedaggeld komt te vervallen op het
moment dat het voor betrokkene of diens naasten duidelijk is dat de
opname een zodanig langdurig of permanent karakter krijgt, dat het
dan nog resterende aantal dagen van die termijn van die 365 dagen
zal worden overschreden.
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Overzicht recente jurisprudentie personenschade
In dit overzicht zijn korte samenvattingen opgenomen van recente gerechtelijke uitspraken waarin vooral schade wegens verlies van arbeidsvermogen (art. 6:107 BW) of verlies van levensonderhoud (art. 6:108 BW) aan de orde is, dan wel de uitspraak een raakvlak hiermee heeft. De hiermee
samenhangende aspecten worden besproken. Het betreft uitspraken uit openbare bronnen, zoals www.rechtspraak.nl. Bovenaan iedere samenvatting is het beroep van betrokkene vermeld, indien dat uit de uitspraak blijkt. Dit overzicht is bijgewerkt tot en met december 2011. Voorafgaand
aan de recente uitspraken, een aantal kernarresten van de Hoge Raad en een vonnis van rechtbank Utrecht met betrekking tot de rekenrente.
Betreft

Samenvatting

Trefwoord

Type

HR 19 juni 1970
NJ 1970, 380
HR 4 februari 2000
NJ 2000, 600

Eagle Star
In beginsel moet met alle feiten en omstandigheden rekening worden gehouden die van
invloed zijn op de behoeftigheid, ongeacht of die feiten verband houden met het overlijden.

Behoeftigheid

108

HR 28-2-1986
NJ 1987, 100
HR 21-2-1992
NJ 1992, 300

ANW halfwezenuitkering
Gezinstoeslag AWW (ANW oud) vermindert niet de behoefte van de kinderen.

ANW

108

Rb. Utrecht
23-03-1988
VR 1190/71

Rekenrente
Rekenrente werd gemotiveerd bepaald op 3%. Het Centraal Planbureau (CPB) gaf aan dat
een gemiddelde rekenrente van 2,5% voor de toekomst reëel is. De reële rente varieert in
de optiek van het CPB tussen de 2 en 3¼ %. Een hoogleraar geeft aan dat op zeer lange
termijn de reële rente tussen de 2,5 en 3% bedragen heeft, wat de reden is om ook voor de
toekomst een rekenrente van 3% te adviseren.

Rekenrente

107

HR 21-2-1992
NJ 1992, 99

Reinders/Delta Lloyd
Verdeling vaste lasten ouders: kinderen = 2 : 1.

Vaste lasten

108
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Betreft

Samenvatting

Trefwoord

Type

HR
15 mei 1998
NJ 1998, 624

Vehof/Helvetia
In deze zaak was de vraag aan de orde naar de wijze van begroting van schade wegens
verlies of vermindering van arbeidsvermogen. De benadeelde was betrokken bij een
verkeersongeval waarbij zij een postwhiplash trauma opliep. Twistpunt tussen partijen was
of de benadeelde door het ongeval schade zou lijden wegens het toekomstig verlies van
arbeidsvermogen. Het hof was van mening van niet. De Hoge Raad overwoog dat de vraag,
of een door een ongeval getroffen persoon als gevolg van het ongeval schade heeft geleden
door toekomstig verlies van arbeidsvermogen, moet worden beantwoord door vergelijking
van de feitelijke inkomenssituatie na het ongeval met de hypothetische situatie zonder
ongeval. Daarbij gaat het om een vergelijking van de situatie na het ongeval met een redelijke verwachting omtrent de hypothetische toekomst. Aan een benadeelde, die blijvende
letselschade heeft opgelopen, aldus de Hoge Raad, mogen geen strenge eisen worden
gesteld met betrekking tot het te leveren bewijs van hypothetische toekomstige - schade
wegens verlies van - arbeidsvermogen. Het is immers de aansprakelijke veroorzaker van
het ongeval, die aan de benadeelde de mogelijkheid heeft ontnomen zekerheid te verschaffen omtrent hetgeen in de hypothetische situatie zou zijn geschied.

Bewijslast

107

HR
14 januari 2000
NJ 2000, 437

Van Sas/Interpolis
De verlichting van de bewijslast gaat niet zover dat zonder meer van de juistheid van de
stellingen van de benadeelde over de zonder ongeval te verwachten ontwikkelingen moet
worden uitgegaan. Het blijft aankomen op een redelijke – door de benadeelde te onderbouwen – verwachting omtrent de toekomstige ontwikkeling.

Bewijslast

107

HR
16-12-2005
LJN AU6089

Organice
Ook samenwoners kunnen vorderingsrecht hebben. Indien overledene huishouden geheel
of gedeeltelijk deed kan er op die basis bij de overgebleven partner behoefte bestaan waarbij de schade abstract vastgesteld wordt.

Samenwonen

108

Hof Arnhem
17-2-2009
LJN BH4307

Alphahulp
Geen verlies van arbeidsvermogen omdat volgens arbeidsdeskundige er ondanks de
beperkingen er mogelijkheden zijn om – na een traject van opleiding en begeleiding –
betaald werk te vinden.

Reïntegratie

107

23

Betreft

Samenvatting

Trefwoord

Type

HR
10-4-2009
LJN BG8781

Assistent hoofd administratie (Philip Morris/Bolink)
Weduwe gaat minder werken na overlijden echtgenoot vanwege zorg voor minderjarig kind.
Onder “hetgeen de overledene aan de nabestaande feitelijk placht te verstrekken” vallen
niet uitsluitend financiële bijdragen maar ook bijdragen van andere aard, zoals het verrichten
van huishoudelijke taken en het leveren van een bijdrage aan de opvoeding van de minderjarige kinderen. Valt deze bijdrage van een van de echtelieden weg door diens overlijden,
dan lijdt de achterblijvende echtgenoot daardoor schade. Is dat overlijden veroorzaakt door
een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, en beperkt de achterblijvende echtgenoot deze schade door minder te gaan werken om zelf die zorgtaken te gaan verrichten, dan
dient in beginsel de gehele inkomensschade die deze daardoor lijdt, te worden betrokken bij
de berekening van de omvang van de in art. 6:108 bedoelde schadevergoedingsplicht.

Zorgtaken

108

HR
12-6-2009
LJN BH6533

Gepensioneerde
Vordering weduwnaar in verband met kosten huishoudelijke hulp na overlijden echtgenote.
Ook hier geldt de in de aanhef van art. 6:108 BW besloten beperking dat geen aanspraak op
schadevergoeding bestaat voor zover de nabestaande, kort gezegd, gelet op alle omstandigheden van het geval ondanks zijn schade niet als behoeftig kan worden aangemerkt, ook
voor het in lid 1, onder d, omschreven geval waarin de overledene in het levensonderhoud
bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding.

Behoeftigheid
Huishoudelijke
hulp

108

Rb. Arnhem
17-6-2009
LJN BJ1757

Taxichauffeur
Betrokkene ambieerde een functie als ambulancechauffeur. Uit arbeidsdeskundig onderzoek
blijkt dat de kans klein lijkt dat dit zou zijn gelukt vanwege o.m. opleiding betrokkene. Betrokkene is het hiermee niet eens. Rb ziet geen aanleiding om alle argumenten overziend, de
goede en kwade kansen in aanmerking genomen, in afwijking van het arbeidsdeskundig
rapport een carrière als ambulancechauffeuse als redelijke hypothetische toekomstverwachting tot uitgangspunt te nemen. Volgt benoeming deskundige ter berekening van de
schade met als uitgangspunt o.a. dat het hypothetisch inkomen bestaat uit een 32-urige
werkweek (en niet fulltime zoals betrokkene stelde) als chauffeur waardetransport (hetgeen
uit het arbeidsdeskundig rapport bleek).

Oordeel
deskundigenrapport
Opleiding

107
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Betreft

Samenvatting

Trefwoord

Type

Hof Arnhem
14-7-2009
LJN BJ3236

ZZP-er
Betrokkene, wao-er, stelt dat hij voor het ongeval vergevorderde plannen had na een
wao-herkeuring aan de slag te gaan als ZZP-er. Hof is van mening dat betrokkene niet is
geslaagd in het bewijs hiervan. In het bijzonder blijkt niet dat hij kort voor het ongeval bezig
was met de gebruikelijke voorbereidingen voor de start van een onderneming als zelfstandige zonder personeel, bijvoorbeeld het voorbereiden en opstellen van een ondernemingsplan, het onderzoeken van de eventuele financieringsbehoefte al dan niet in overleg met
een bank, het inwinnen van informatie bij de Kamer van Koophandel en/of de Belastingdienst, en dergelijke.

Bewijslast
onderneming

107

Rb. Amsterdam
19-8-2009
LJN BJ 7581

Zelfstandig ondernemer
Bespreking van deskundigenrapport terzake berekening van verlies van levensonderhoud
van weduwe en kinderen. Onder meer aan de orde komen de wijze van ontwikkeling van de
onderneming en de eventuele schadebeperkingsplicht weduwe door betaald werk te zoeken. Dit kon en kan echter niet van haar verwacht worden gelet op haar leeftijd (45 jaar ten
tijde van overlijden) en de gegeven omstandigheden, met name door het plotselinge overlijden van haar echtgenoot en het feit dat zij achterbleef met twee kinderen van 14 en 15 jaar.
Een voordeel uit een verzekeringsuitkering (die geen kapitaalverzekering is) wordt meegenomen onder aftrek van betaalde premies en rentederving wegens de premiebetaling.

Oordeel
deskundigenrapport

108

Rb. Middelburg
14-10-2009
LJN BK9224

Gemiste carrière
Betrokkene werkt jarenlang in dezelfde functie. Onvoldoende bewijs (bijvoorbeeld verklaringen werkgever, beoordelingen) dat er sprake is van gemiste salarisverhogingen, ook al
is uit indeling in schaal en hoogte salaris af te leiden dat betrokkene goed tot zeer goed
functioneerde. Over wel erkende schade verlies van arbeidsvermogen wordt pensioenschade en fiscale component geschat.

Bewijslast
carrière

107

Rb. Utrecht
23-12-2009
LJN BK8454

Machine operator
Bij keuze startdatum voor berekening verlies van arbeidsvermogen is voldoende rekening
gehouden met gebrekkige scholing betrokkene, langdurige werkloosheid voorafgaande
aan het ongeval en slechte beheersing Nederlandse taal zoals door arbeidskundige was
aangegeven.

Startdatum

107
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Betreft

Samenvatting

Trefwoord

Type

Rb. Almelo
28-4-2010
LJN BM7022

Meerdere functies
Geen onrechtmatig handelen door verzekeraar vanwege afbreken onderhandelingen.
Voorts: o.a. ten gevolge van geen/onvoldoende bewijs en arbeidsdeskundig rapport worden
vorderingen in verband met verlies van arbeidsvermogen afgewezen.

Afbreken
onderhandelingen
Bewijslast

107

Rb. Roermond
12-5-2010
LJN BM4554

Productiemedewerker
Pensioenleeftijd 65 jaar, geen voorbehoud voor wijzigingen WAO, onvoldoende onderbouwing carrièreperspectief. Rekenrente 3%.

Pensioenleeftijd
Voorbehoud
Rekenrente

107

Hof Den Bosch
18-5-2010
LJN BM8232

Financieel directeur
Schadevergoeding na burn-out. Onvoldoende onderbouwing gestelde gemiste functieverandering tot financieel directeur nog op te richten gezondheidsinstelling evenals hoogte
hypothetisch salaris. Vaststellen verlies van arbeidsvermogen op basis van inkomen ten
tijde van ontstaan burn-out enerzijds en het uitgangspunt van volledige arbeidsongeschiktheid (ondanks gedeeltelijk afschatting) anderzijds.

Burn-out,
Bewijslast
promotie

107

Hof Den Haag
25-5-2010
LJN BM5499

Assurantietussenpersoon
Beantwoording van de vraag of de arbeidsongeschiktheidsverzekering in casu te kenmerken
is als een schadeverzekering of een sommenverzekering. Op grond van de toepasselijke
polisvoorwaarden concludeert het Hof dat er sprake is van een sommenverzekering, waarbij
de vraag wat de werkelijk geleden schade is, niet relevant is. (betreft een geding tussen een
arbeidsongeschiktheidsverzekeraar en diens verzekerde).

Sommenverzekering

107

Rb. Arnhem,
2-6-2010
LJN BM9311

Chauffeur
Bepaling schade na ongeval en na delay. Arbeidsdeskundige rapportages. Looptijd verlies
van arbeidsvermogen tot 60 jaar gezien al bestaande risico’s op uitval. Een looptijd van 20
jaar is lang genoeg om een rekenrente van 3% te rechtvaardigen (in plaats van de door
benadeelde verdedigde 0% voor de eerste jaren). Actuariële berekening door deskundige.

Looptijd
Rekenrente

107

26		

Betreft

Samenvatting

Trefwoord

Type

HR
11-6-2010
LJN BM0895

Hoofdmonteur rolluiken
Verbintenissenrecht. Toerekening aan dader van als gevolg van verkeersongeval door
slachtoffer geleden inkomensschade. Onvoldoende motivering door Hof van oordeel over
einddatum vergoedingsplicht. Het Hof had niet aangegeven op grond van welke omstandigheden gekozen was voor de betreffende einddatum.

Toerekening
Einddatum

107

Rb. Rotterdam
30-6-2010
LJN BN4218

Studente
Eigendom van door dochter van moeder geërfd huis (die is overleden ten gevolge van
ongeval) vermindert niet haar behoefte aan levensonderhoud. Wel moeten de werkelijke
woonlasten in aanmerking worden genomen, in welk verband van belang is dat de resterende schuld ter zake van de hypothecaire geldlening is afgelost. Van dochter kan niet
verlangd worden dat zij van haar vader een bijdrage in haar levensonderhoud vordert gezien
de (geringe) hoogte van zijn inkomen.

Erfenis
Bijdrage vader

108

Rb. Almelo
30-6-2010
LJN BN1450

Kraamverzorgster
Beoordeling verlies van arbeidsvermogen na deskundigenrapport arbeidsdeskundige voor
beperkte periode van 6,5 jaar tot geboorte 1e kind betrokkene. (opm. red. niet blijkt waarom
deze beperkte periode wordt aangenomen). Arbeidsdeskundige concludeert tot gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid voor functie van (fulltime) kraamverzorgster en op basis hiervan dient
schade te worden vastgesteld. Gevorderde pensioenvoorziening wordt afgewezen omdat
betrokkene ten tijde van het ongeval ook geen pensioenvoorziening had, terwijl dit wel het
geval was in diverse parttime banen na het ongeval. De vermogensrendementsheffing in het
kader over enige schade-uitkering is een aan betrokkene opkomende privé-omstandigheid
verband houdend met door haar gevormd vermogen en dat is geen uit het ongeval voortvloeiende schadecomponent. De vordering wordt afgewezen.

Pensioen
Fiscale schade

107

27

Betreft

Samenvatting

Trefwoord

Type

Rb. Breda
11-8-2010
LJN BN3783

Voortzetting Philip Morris/Bolink
Overlijdensschade echtgenote en dochter na arbeidsongeval met dodelijke afloop. Voortzetting van procedure bij kantonrechter na terugverwijzing door HR (HR 10 april 2009LJN
BG878). Tussenvonnis waarbij kantonrechter nader oordeelt op basis van de rechtsoverwegingen van de Hoge Raad. Berekening gederfd levensonderhoud ontstaan nadat moeder
minder is gaan werken om voor dochter te zorgen. Kantonrechter gaat na of er een maximum is en waarop dit maximum is te bepalen. De kantonrechter is in het verlengde van het
Organice-arrest van oordeel, dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting in elk
geval wordt gemaximeerd tot de bespaarde kosten aan professionele hulp, die gegeven de
omstandigheden redelijkerwijs zou (kunnen) zijn ingeschakeld, ware het niet dat betrokkene
ervoor heeft gekozen deze zorgtaken zelf uit te voeren.

Zorgtaken
Professionele
hulp

108

Rb. Rotterdam
8-9-2010
LJN BN9171

Timmerman
Faillissement werkgever is niet van belang bij vaststelling verlies van arbeidsvermogen.
Rechtbank gaat ervan uit dat betrokkene na dit faillissement een andere wijze had gevonden
om inkomsten te verwerven gezien zijn stabiele arbeidsverleden en zijn vele jaren
ervaring als timmerman. Geen beroep mogelijk op niet voldoen door betrokkene aan
schadebeperkingsplicht vanwege het niet aangaan van behandeling door psycholoog.

Faillissement
Schadebeperkingsplicht

107

Rb. Arnhem
29-9-2010
LJN BN9351

Zelfstandig ondernemer
Vervolg op LJN BJ4556. Zelfstandig ondernemer met failliete onderneming. Geen restcapaciteit na ongeval die buiten de onderneming te gelde kan worden gemaakt. Aansluiting
bij deskundigenbericht voor wat betreft hypothetisch inkomen en niet bij (hogere) eis
betrokkene. Met de AOV-en WAZ-uitkering moet integraal rekening gehouden worden bij de
schadevaststelling. Benoeming deskundige ten behoeve van schadeberekening waarbij
deze rekening moet houden met rekenrente 3%, kapitalisatiedatum dichtbij moment van
rekenen, vermogensrendementsheffing.

AOV-uitkering
WAZ-uitkering
Rekenrente

107
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Betreft

Samenvatting

Trefwoord

Type

HR, 1-10-2010
LJN BM7808

Trekkerchauffeur
Uitvoerige bespreking door de HR van de uitgangspunten voor verrekening van een
verzekeringsuitkering in geval van letselschade.

Sommenverzekering
Voordeelsverrekening

107

Rb. Utrecht
13-10-2010
LJN BO0343

Directeur familiebedrijf
Aanvullend onderzoek door arbeidsdeskundige nodig om vast te stellen of het slachtoffer
over zodanige persoonlijke eigenschappen en capaciteiten beschikt, dat hij waarschijnlijk
directeur van het familiebedrijf zou zijn geworden indien hem het ongeval niet was overkomen. Geen mogelijkheid voor slachtoffer om 20 uur te werken en geen schending schadebeperkingsplicht door niet te werken. Fiscale component (jaarlijks 1,2% belasting over fictief
rendement schadevergoeding) niet verdisconteerd in rekenrente van 3 %.

Onderzoek
capaciteiten
Schadebeperkingsplicht
Fiscale schade

107

Hof Leeuwarden
26-10-2010
LJN BO2039

Tandarts
Beoordeling verlies van arbeidsvermogen tandarts. Onvoldoende onderbouwing stelling van
betrokkene dat hij meer dan gemiddeld aantal stoeluren had; vaststelling op 30 stoeluren
per week. Pensioenleeftijd vastgesteld op 62 jaar en stelling betrokkene dat hij tot 65 jaar
had doorgewerkt verworpen omdat onvoldoende inzichtelijk is gemaakt waaruit het gestelde
pensioentekort dan bestaat.

Werkzame
uren
Pensioen

107

Rb. Maastricht
15-12-2010
LJN BO8945

Elektricien/onderhoudsmonteur
Beoordeling verlies van arbeidsvermogen na deskundigenbericht naar carrièremogelijkheden. Ook wanneer een adequate opleiding ontbreekt, is carrière maken niet uitgesloten,
maar dat gebeurt in zo’n geval meestal door middel van doorgroei in het bedrijf waar de
werknemer reeds werkzaam is. Door deskundige is voldoende onderbouwd dat bij werkgever de carrièremogelijkheden voor betrokkene beperkt waren en dat het onwaarschijnlijk
is dat hij bij werkgever zou zijn doorgegroeid naar de functie van hoofd technische dienst.

Carrière
Opleiding

107
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Samenvatting

Trefwoord

Type

Rb. Den Bosch
12-1-2011
LJN BP3110

Eenmanszaak autohandel
Echtgenoot/vader overleden in 1993. Uitgangspunten door rb geformuleerd maar niet op
alle punten omdat stellingen eiseres te summier, onvoldoende onderbouwd en soms niet
eenduidig zijn. Verder wordt onvoldoende gesteld over ontwikkeling financiële situatie sinds
1993. Vorderingen moeder 108 afgewezen. Rekenrente 3% bij kapitalisatie schade kind.

Bewijslast
Rekenrente

108

Rb. Dordrecht
19-1-2011
LJN BP0738

Zelfstandig ondernemer
Betrokkene heeft gedurende aantal jaren de schade beperkt door zich niet aan de grenzen
van zijn belastbaarheid te houden. Voor een daar tegenoverstaande vergoeding is geen
plaats. Niet is gebleken dat betrokkene schade heeft geleden of zal lijden als gevolgen van
het overschrijden van zijn belastbaarheid.

Vergoeding
schadebeperking

107

Rb. Den Haag
2-2-2011
LJN BP5489

Iraakse familie
Deze zaak betreft een vordering tot schadevergoeding voor gederfd levensonderhoud na
overlijden van een Iraakse man in Nederland als gevolg van een ongeval. De vordering is
ingesteld door de vrouw en kinderen van die man, die in Irak wonen. Nederlandse rechter is
bevoegd en Nederlands recht is van toepassing op de vordering. De vordering wordt
afgewezen, nu niet kan worden vastgesteld of de vrouw en kinderen schade (zullen) lijden.

Geen schade

108

Hof Arnhem
8-2-2011
LJN BP3821

Kandidaat-notaris
Verlies van arbeidsvermogen kandidaat-notaris na bedrijfsongeval. Niet aanvragen arbeidsongeschiktheidspensioen is voor risico betrokkene. Uitvoerige betwisting gesteld carrièreverloop tot zelfstandig gevestigd notaris en onvoldoende onderbouwing hiervan door betrokkene. Afwijzing van de vorderingen die samenhangen met schade in inkomen en pensioen.

Schadebeperking
Carrière

107
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Betreft

Samenvatting

Trefwoord

Type

HR
25-3-2011
LJN BP1478

Taxichauffeur
Afwijzing beroep in cassatie tegen arrest Hof Den Haag 14-7-2009. Hof: Rb Den Haag
beperkte de looptijd ten onrechte tot de periode vanaf datum ongeval tot 5 jaar na datum
vonnis. Hof schat kans op verkrijgen van loonvormende arbeid na deze periode van vijf jaar
daarentegen op 20%. Door Hof zelf berekende schade wordt dan ook met 20% verminderd
daarbij rekening houdend met rendement van 6% en inflatie van 3%. Geen onjuiste rechtsopvatting Hof door geen rekening te houden met (o.m.) pensioenschade en fiscale schade
omdat daartegen in hoger beroep geen grief was gericht.

Looptijd
Loonvormende
arbeid
Rekenrente

107

Rb. Rotterdam
20-4-2011
LJN BQ1833

Studente/maatschappelijk werkster
Deelgeschil. Verzoek leent zich voor deelgeschilprocedure. Is er sprake van schade geleden
wegens verlies aan arbeidsvermogen als gevolg van door het ongeval niet afronden van
opleiding en in het verlengde daarvan een betaalde (fulltime) baan in het maatschappelijk
werk? Vooralsnog is de schade onvoldoende onderbouwd doordat onvoldoende gegevens
zijn overgelegd over de studieresultaten van vóór het ongeval (betrokkene zelf heeft stukken
weggegooid en onderwijsinstelling kan deze ook niet meer produceren).

Deelgeschil
Opleiding
beëindigd

107

Rb. Dordrecht
20-4-2011
LJN BQ2167

Zelfstandig ondernemer
(o.a.) Vordering verlies van arbeidsvermogen van zelfstandig ondernemer van € 88.426,wordt door Rb geschat op € 10.000,- geleden verlies/gederfde winst, op basis van 4 weken
gehele en 6 maanden gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Schatting
schade

107

Hof Amsterdam
5-4-2011
LJN BQ3758

Beroep onbekend
Geen verlies van arbeidsvermogen omdat de WIA-uitkering hoger is dan hetgeen betrokkene uit een parttime dienstverband verdiende. Niet aangetoond dat er een fulltime dienstverband zou zijn geweest indien er geen sprake zou zijn van arbeidsongeschiktheid.

Opkomend
voordeel

107
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Trefwoord
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Rb. Utrecht
06-04-2011
LJN BR0725

Algemeen medewerker binnendienst/(mede)directeur eigenaar onderneming
De rechtbank beoordeelt deskundigenrapport van o.m. arbeidsdeskundige en gaat voorbij
aan de hierin opgenomen conclusie dat betrokkene niet arbeidsongeschikt is voor de functie
van directeur. Integendeel, als gevolg van de vastgestelde beperkingen is betrokkene niet
geschikt voor de functie van directeur in de onderneming van zijn vader. Het verlies van
arbeidsvermogen moet worden vastgesteld op basis van de vergelijking tussen de feitelijke
inkomenssituatie na het ongeval en de hypothetische situatie zonder ongeval, waarbij de
rechtbank het meest waarschijnlijk acht dat betrokkene (mede)directeur zou zijn geworden in
de onderneming van zijn vader en deze onderneming op enig moment zou hebben overgenomen. Alvorens over te gaan tot een deskundigenbericht ter vaststelling van de hoogte
van het hypothetisch inkomen in de situatie zonder ongeval wordt een comparitie van
partijen bevolen.

Bepaling
arbeidsongeschiktheid
Overname
bedrijf

107

Rb. Breda
02-05-2011
LJN BQ3226

Taxateur/manager planschade
Diverse deelgeschillen onder meer verzoek tot vaststelling verlies van arbeidsvermogen en
afgifte belastinggarantie. Ernstig armletsel na auto-ongeval waardoor beperkingen. Betrokkene stelt als gevolg hiervan genoegen te hebben moeten nemen met een functie met een
lager salaris en minder toekomstperspectief waardoor schade ontstaat van € 314.945,-.
Verzoek afgewezen omdat een aanzienlijke investering in tijd en geld nodig is voor nadere
bewijsvoering en onderzoek (arbeidsdeskundig en rekenkundig). Voorts betreft het de enige
nog resterende geschilpunten en niet deelgeschillen. Verzoek zal onvoldoende bijdragen
aan totstandkoming vaststellings¬overeenkomst. Wel begroting kosten.

Deelgeschil
Carrière

107
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Trefwoord
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Rb. Zutphen
04-05-2011
LJN BQ3332

Vestigingsmanager uitzendbureau
Moeizaam en langdurig regelingstraject van ruim tien jaar. Schending schadebeperkingsplicht, deels toegerekend aan slachtoffer en deels aan verzekeraar. Voor de berekening
van het verlies van arbeidsvermogen wordt het hypothetisch inkomen zonder ongeval
gebaseerd op een 32-urige werkweek (was ten tijde van ongeval fulltime) na de geboorte
van het eerste kind. Voor het inkomen na ongeval wordt ervan uitgegaan dat er sprake is
van een resterende arbeidscapaciteit voor administratieve werkzaamheden voor 20 uur per
week waarbij verrekening met de WAO-uitkering zal moeten plaatsvinden. Voor bepaling
van het toekomstig verlies van arbeidsvermogen vanaf 2012 dienen nog een aantal vragen
te worden beantwoord (o.m. medisch en inzake toekomstige ontwikkeling inkomen zonder
en met ongeval).

Schadebeperkingsplicht
Carrière

107

Rb. Amsterdam
04-05-2011
LJN BQ9930

Cafébaas
Na deskundigenberichten van verzekeringsarts en arbeidsdeskundige blijkt geen prestatieverlies ten aanzien van werkzaamheden als zelfstandig cafébaas. Vordering verlies van
verdiencapaciteit afgewezen.

Geen schade

107

CRvB
17-05-2011
LJN BQ 5236

Smartengeld en Bijstandsuitkering (ABW)
40% van smartengeld wordt aangemerkt als vermogen. Hierdoor terugvordering bijstandsuitkering. Aan de ernst van de gevolgen van het ongeval ziet de Raad niet voorbij, maar dit
kan er volgens de vaste rechtspraak niet toe leiden, gelet op het karakter van de ABW als
laatste bestaansvoorziening, dat het gehele bedrag bij de vaststelling van de vermogenspositie buiten beschouwing dient te blijven.

Smartengeld
Bijstandsuitkering

107

Hof Amsterdam
31-05-2011
LJN BQ7349

Sommenverzekering
Bij AOV-uitkering wordt gezien de polisvoorwaarden, geen rekening gehouden te worden
met andere inkomsten dan de in de polisvoorwaarden genoemde, daar er geen sprake is
van een schadeverzekering maar een sommenverzekering

AOVverzekering

107
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Trefwoord

Type

Rb. Utrecht
29-06-2011
LJN BS7503

Fysiotherapeut
Fysiotherapeut dient zijn beroepswerkzaamheden aan te passen en verzekeraar mag die
theoretische wijzigingen verdisconteren in AO-percentage.

AOVverzekering

107

Rb. Utrecht,
06-07-2011
LJN BR6969

Beddenspeciaalzaak
Psychiatrische ziekte is ziekte in de zin van de polisvoorwaarden. Een referteperiode van
drie jaar wordt gehanteerd.

AOVverzekering

107

Rb. Den Bosch
13-7-2011
LJN BR1652

Stukadoor
Zelfstandig werkend stukadoor (zzp-er) valt op bouwplaats van hoofdaannemer Hendriks
van steiger en loopt letsel op, waardoor hij zijn werk als stukadoor niet meer kan uitoefenen.
Naast overwegingen omtrent de aansprakelijkheid en aansprakelijke partij is de vraag aan
de orde of er sprake is van verrekening van voordeel. De stukadoor heeft namelijk ook een
procedure gevoerd tegen een assurantietussenpersoon vanwege het niet doorzenden van
een aanvraagformulier voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Dan was er voorlopige dekking geweest onder de bepaling ‘gratis
voorlopige dekking ongevallenrisico’. Uit de uitspraak blijkt niet op welk bedrag dan recht
zou zijn geweest. Schade is becijferd op € 565.589,- maar er is door de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar een bedrag van € 112.000,- betaald. Stukadoor is van mening dat er geen
verrekening van deze betaling mag plaatsvinden omdat hij de verzekering zelf afsloot.
De rechtbank acht verrekening echter wel redelijk, omdat de betalingen zien op vergoeding
van de schade die de stukadoor lijdt doordat hij als gevolg van het ongeval arbeidsongeschikt is geworden voor zijn eigen werk als stukadoor. Dat is nu juist ook de schade die hij
vordert van Hendriks. De rechtbank acht verrekening te meer redelijk gelet op de aard van
de aansprakelijkheid van Hendriks – het betreft een risicoaansprakelijkheid – en omdat de
stukadoor geen premie heeft betaald voor de verzekering.

AOVverzekering
Voordeelverrekening

107
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Rb. Arnhem
18-7-2011
LJN BR1999

Zelfstandig ondernemer
Vervolg op LJN BN 9351. Het betreft een eindvonnis nadat de in het eerdere vonnis van
29 september 2010 benoemde deskundige de arbeidsvermogens- en pensioenschade
berekende. Rechtbank gaat voorbij aan bezwaren van beide partijen tegen deze berekening.
Gevorderde belastinggarantie toegewezen. Gevorderd voorbehoud voor behoud WAZuitkering afgewezen: de toekomstige arbeidsvermogensschade is begroot op basis van
een inschatting van goede en kwade kansen. Uit de stellingen van het slachtoffer kan niet
worden opgemaakt dat er concrete aanwijzingen zijn dat de WAZ-uitkering voor de toekomst
komt te vervallen. Voor een voorbehoud met betrekking tot deze te onbepaalde kwade kans
bestaat geen aanleiding.

Belastinggarantie
Voorbehoud

107

Rb. Zwolle
27-07-2011
LJN BU5198

Mislukte re-integratie
Van benadeelde mag worden verwacht dat zij op grond van haar schadebeperkingsplicht
dat zij zich inzet overeenkomstig de restverdiencapaciteit inkomen te verwerven. In het
verleden zijn aan haar voldoende mogelijkheden geboden voor re-integratie, zodat na
verloop van tijd het verlies van arbeidsvermogen voor rekening van eiseres gebracht dient
te worden.

Schadebeperkingsplicht

107

Hof Den Bosch
09-08-2011
LJN BR 6646

ZZP-er zonder boekhouding
Daar geen boekhouding werd bijgehouden is het bepalen van het referte-inkomen
problematisch. Op basis van rapport deskundige komt men op basis van gereconstrueerde
cijfers tot de conclusie dat het inkomen van betrokkene ongeveer gelijkwaardig is aan een
gemiddeld werkzame persoon in de betreffende branche. Het uitgaan van de voor betrokkene ongunstigste variant komt geheel voor rekening en risico van betrokkene, omdat deze
er geen administratie op na hield. Het is correct dat de deskundige rekening hield met een
boete over de naheffing van de Belastingdienst. De rekenrente is 2,5%

Bewijslast
Rekenrente

107

Hof Leeuwarden
09-08-2011
LJN BR4545

Reïntegratie
Loonvordering in kort geding afgewezen, omdat naar het voorlopig oordeel van het hof de
werkgever gerechtigd was de loonbetaling voor de niet gewerkte reïntegratie-uren te staken
nu de werkneemster ondanks herhaalde oproepen en advies van de bedrijfsarts niet aan de
reïntegratie meewerkte.

Staken loondoorbetaling
Reïntegratie

107
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Rb. Zutphen
10-08-2011
LJN BR 4687

Muziekdocent
Moeizaam en langdurig regelingstraject. Schending schadebeperkingsplicht, deels toegerekend aan slachtoffer en deels aan verzekeraar. Uitgangspunt voor schadeberekening
is het gedeclareerde aantal uren lespraktijk en niet de effectieve tijd.

Schadebeperkingsplicht
Declarabele
uren
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Rb. Arnhem
21-09-2011
LJN BT7190

Werknemer UWV
Arbeidsdeskundige komt tot de conclusie dat er geen sprake was van een verdere carrière.
Pensioenleeftijd in het ligt van het huidige maatschappelijke en politieke debat 67 jaar. Met
betrekking tot rendement en inflatie is er aanleiding rekening te houden met de mogelijkheid
dat gedurende de resterende looptijd van de schade sprake zal zijn van fluctuaties in rendement en inflatie, reden waarom geen aanleiding wordt gezien af te wijken van de gebruikelijke rekenrente van 3%. Bij vordering van wettelijke op basis van oud BW wordt enkel de al
opeisbare schade door een aanzegging rentedragend. Bij periodiek intredende schade die
door de rechter wordt begroot op een gekapitaliseerd bedrag ineens is de wettelijke rente
verschuldigd vanaf de kapitalisatiedatum. Er is geen aanleiding de gevorderde voorbehouden
toe te wijzen, daar bij de wijze van begroten van de toekomstige schade een inschatting
wordt gemaakt van zowel de goede als de kwade kansen.

Arbeids
deskundig
rapport
Pensioenleeftijd
Rekenrente
Wettelijke
rente
oud BW
Voorbehoud
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Betreft

Samenvatting

Trefwoord

Type

Rb. Den Bosch
28-09-2011
LJN BT22741

Advocaat
Onzekerheid ten aanzien van hypothetisch inkomen, welke onzekerheid wordt toegerekend
aan de aansprakelijke verzekeraar, omdat aan de daad van haar verzekerde is te wijten dat
de hypothetische situatie zich niet heeft voorgedaan. Vervangende hulp voor opvoeding
kinderen tot aanvang studie. Wegvallen inkomsten eiseres niet ongevalsgerelateerd.
Derhalve met en zonder ongeval uitgaan van wegvallen van deze inkomsten. Het onderhoud van de woning is begroot op 1% van de koopprijs van de woning. De afschrijving op
de inboedel wordt als vaste last beschouwd, evenals de kosten in verband met het bezit van
een auto (afschrijving, wegenbelasting, verzekering). In beginsel moet uitgegaan worden
van gelijkblijvende vaste lasten, ook als inmiddels een goedkopere woning werd betrokken. Wel mag ervan worden uitgegaan dat men op 70-jarige leeftijd een kleinere woning
met lagere vaste lasten betrokken zou hebben. De Amsterdamse Schaal wordt nog steeds
representatief geacht. Op de verzekeringsuitkeringen worden een aantal aan het overlijden
gerelateerde extra kosten gesaldeerd. De studiekosten van de kinderen worden (deels)
als schade wegens gederfd levensonderhoud beschouwd. Als einddatum van de kinderen
worden de respectievelijke afstudeerdata genomen.

Inkomensontwikkeling
Vervangende
hulp
Inkomsten
na overlijden
Vaste lasten
Amsterdamse
Schaal
Saldering
kosten
Studiekosten
kinderen
Looptijd
kinderen
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Rb. Haarlem
28-09-2011
LJN BU33804

Bestuurder taxibusje
Partijen dienen in samenspraak besloten expertiserapportage als uitgangspunt te nemen.

Expertiserapport
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Rb. Den Haag
26-10-2011
LJN BU3870

Verkeersongeval
Bij beoordeling van de BGK niet allen kijken naar verhouding tussen die kosten en de
omvang van de schade, maar ook naar de verhouding tussen die kosten en de aard van
de schade, de aard van de door de rechtsbijstandverlener verrichte werkzaamheden en de
complexiteit van de schade. Wanneer de verhouding tussen de BGK en de omvang van de
schade de enige factor zou zijn, heeft dit tot gevolg dat de mogelijkheden tot rechtsbijstand
voor een slachtoffer met beperkte schade ernstig worden beperkt.

BGK
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Samenvatting

Trefwoord

Type

Rb. Den Bosch
08-11-2011
LJN BU3804

Vennoot
Arbeidsvermogensschade berekend aan de hand van niet gewerkte uren maal gemiddeld
uurloon. Geen correctiefactor in verband met lagere kwalificatie toepassen.

Berekenen
schade
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Hof Den Bosch
22-11-2011
LJN BU7536

Politieagent
Geen opkomend voordeel uit sommenverzekering. Verrekening komt niet in aanmerking nu
het bestaan van een zodanige verzekering een aangelegenheid is die de schadeplichtige
niet aangaat.

Verrekening
sommenverzekering
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Rb. Den Bosch
20-12-2011
LJN BU7841

Mislukte sterilisatie
Aannemelijk dat moeder na verloop van tijd weer fulltime zou zijn gaan werken. Zij moest
schulden aflossen en de vader zou meer tijd hebben besteed aan de opvang van het eerste
kind. Tevens was er reeds overleg geweest met leidinggevenden m.b.t. uitbreiding van uren.
Na geboorte van tweede kind na de mislukte sterilisatie aannemelijk dat zij nog maar 20 uur
kan werken, ook gezien de werkkring van haar huidige partner (internationaal vrachtwagenchauffeur).

Verlies
verdienvermogen
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Informatie benodigd bij verlies van arbeidsvermogen
Vaak worden wij gebeld met de vraag welke gegevens nodig zijn om een
rapportage op te stellen. Vanzelfsprekend vinden wij het geen probleem u
uitgebreid te woord te staan. Onderstaand is kort en krachtig geformuleerd
welke gegevens benodigd zijn. In uw opdrachtbrief kunt u het onderstaande
ideaaltype overnemen.
Ten behoeve van de opstelling van een berekening van de schade wegens
verlies van arbeidsvermogen zijn, afhankelijk van de situatie, de volgende
gegevens nodig:
1. Salarisspecificaties van 12 maanden voor het ongeval
ter bepaling van overwerk, bonussen, etc.
2. Alle jaaropgaven van de werkgever vanaf het jaar van
het ongeval tot heden.

Op onze website www.hetrekenbureau.nl vindt u onder het
kopje ‘producten en diensten’ informatieformulieren, waarop
e.e.a. gedetailleerd wordt toegelicht.
Bij schade wegens verlies van levensonderhoud (VVL/
overlijdensschade) zijn aanzienlijk meer gegevens nodig.
De benodigde gegevens kunnen verzameld worden op
basis van de informatieformulieren ‘Inkomen bij VVL’ en
‘Vaste lasten bij VVL’.
Tevens vindt u op onze website een voorbeeldbrief die u kunt
downloaden. Deze kunt u naar eigen wensen aan de situatie
aanpassen.

3. Alle jaaropgaven van het UWV tot heden.
4. Alle jaaropgaven van een invaliditeitspensioen tot heden.
5. Meest recente salarisspecificatie werkgever.
6. Meest recente uitkeringspecificatie UWV.
7. Meest recente uitkeringspecificatie invaliditeitspensioen.
8. Toekenningsbeschikking WIA / WAJONG / WAO / WW-uitkering.
9. Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van het jaar van het ongeval.
10. Meest recente Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
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