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De RekenHulp 2014   
Sociale Zekerheid
In De RekenHulp zijn veelgebruikte cijfers overzichtelijk gerubriceerd. De cijfers zijn bijgewerkt tot en met 1 januari 2014. Tevens is in
De RekenHulp jurisprudentie opgenomen die voor de bepaling van personenschade van belang kan zijn. Wij hopen met De RekenHulp een 
bijdrage te leveren aan een nog betere afwikkeling van personenschadedossiers.

Het RekenBureau is als onafhankelijk kantoor gespecialiseerd in alle rekentechnische aspecten op het gebied van letsel- en overlijdensschade. 
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.

Op basis van gespecialiseerde, vakinhoudelijke kennis en ervaring worden verschillende diensten en producten aangeboden, zoals:

•  berekeningen en toelichtingen
•  gespecialiseerde software Het RekenProgramma inclusief ondersteuning
•  cursussen

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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Sociale Zekerheid 

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

Minimum(jeugd)loon 

Vanaf 1 januari 2014 is het bruto minimumloon met 0,53% verhoogd ten 
opzichte van 1 juli 2013. De minimumlonen worden twee keer per jaar 
(1 januari en 1 juli) aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.

leeftijd % minimumloon per maand excl. VT                 per jaar incl. VT

23 e.v. 100% € 1.485,60 € 19.253,38

22 85% € 1.262,75 € 16.365,24

21 72,5% € 1.077,05 € 13.958,57

20 61,5% € 913,65 € 11.840,90

19 52,5% € 779,95 € 10.108,15

18 45,5% € 675,95 € 8.760,31

17 39,5% € 586,80 € 7.604,93

16 34,5% € 512,55 € 6.642,65

15 30% € 445,70 € 5.776,27

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 2014 vastgesteld op  
€ 197,00 bruto.

Werkdagen 

In 2014 zijn er 261 werkdagen.

jaar 2011 2012 2013 2014

werkdagen 260 261 261 261

Uitkeringspercentages 
WAO / Wajong / IVA / WGA

  % arbeids- 
  ongeschiktheid

WAO Wajong* IVA WGA** WGA***

  0 - 15 - - - - -

15 - 25 14% - - - -

25 - 35 21% 75% - - -

35 - 45 28% 75% - 70% 28%

45 - 55 35% 75% - 70% 35%

55 - 65 42% 75% - 70% 42%

65 - 80 50,75% 75% - 70% 50,75%

80 - 100 75% 75% 75% 70% 70%

* De Wajong (regeling vanaf 2010) vult aan tot maximaal 75% van het 
minimumloon. In bepaalde gevallen kan het inkomen aangevuld worden tot 
100% van het minimumloon.

**  Indien wordt voldaan aan de inkomenseis (tenminste 50% van de 
restverdiencapaciteit wordt benut) bedraagt de uitkering 70% van de 
betreffende grondslag. Gedurende de eerste twee maanden bedraagt het 
uitkeringspercentage van de loongerelateerde WGA-uitkering 75%.

***  Indien niet wordt voldaan aan de inkomenseis komt men in aanmerking voor 
de WGA-vervolguitkering (gebaseerd op het minimumloon).
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Tegemoetkoming arbeidsongeschikten  

Wanneer men (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, komt men sinds 2009 
mogelijk in aanmerking voor een extra tegemoetkoming uit de Wet tege-
moetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) van € 247,- netto 
(€ 342,- in 2013). Deze extra tegemoetkoming staat los van de algemene 
tegemoetkoming uit de Wtcg die chronisch zieken en gehandicapten 
krijgen. Dit bedrag is een compensatie voor de extra kosten die men heeft 
door ziekte of handicap. 

Men komt in aanmerking voor deze extra tegemoetkoming als men op 
1 juli van het betreffende jaar:

• minstens 35% arbeidsongeschikt was;
• AWBZ-verzekerd was; 
• recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV 

(WAO-uitkering, WIA-uitkering, Wajong-uitkering of WAZ-uitkering).

De extra tegemoetkoming arbeidsongeschikten is niet inkomens- 
afhankelijk. De algemene tegemoetkoming uit de Wtcg is dat wel.

Wajong
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

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. 
De Wajong zal naar verwachting per 1 januari 2015 wijzigen. Vanaf dat 
moment zal de nieuwe Participatiewet in werking treden.

  leeftijd grondslag
per werkdag

per jaar
incl. VT*

extra toeslag
per maand

extra toeslag
per jaar

23 e.v. € 68,30 € 19.253,38

22 € 58,06 € 16.365,24 € 1,83 € 21,96

21 € 49,52 € 13.958,57 € 4,46 € 53,52

20 € 42,01 € 11.840,90 € 9,05 € 108,60

19 € 35,86 € 10.108,15 € 15,10 € 181,20

18 € 31,08 € 8.760,31 € 15,74 € 188,88

* Op basis van 261 werkdagen en te vermenigvuldigen met het uitkerings-
percentage.

Eigen bijdrage AWBZ en Wmo

Volwassenen die zorg krijgen uit de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) of uit de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo), moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen. Of ze 
deze nu thuis ontvangen of in een zorginstelling. Kinderen hoeven 
geen eigen bijdrage te betalen.

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het verzamel-
inkomen (van twee jaar geleden), leeftijd en gezinssituatie. 
Ook is bepalend of men in een AWBZ-instelling verblijft of thuis 
AWBZ-zorg ontvangt. Met ingang van 1 januari 2013 is de eigen 
bijdrage voor de AWBZ en Wmo verhoogd voor mensen met een 
eigen vermogen (vermogensinkomensbijtelling). Bij het inkomen 
wordt 8% van het box 3-vermogen opgeteld. Hierover wordt de 
eigen bijdrage berekend. De eigen bijdrage voor de Wmo kan per 
gemeente verschillen.
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In 2014 gelden voor de AWBZ de volgende bedragen:

eigen  bijdrage  
zorg zonder verblijf

AWBZ 

minimum per 4 weken

alleenstaanden € 19,00

(echt)paren € 27,20

maximum per 4 weken afhankelijk van inkomen en leeftijd

eigen  bijdrage  
zorg met  verblijf

AWBZ
lage eigen bijdrage 

AWBZ
hoge eigen bijdrage

minimum per maand € 156,00 piepgrens*

maximum per maand € 819,40 € 2.248,60

*  Wanneer men de hoge eigen bijdrage betaalt, moet men minimaal een bepaald 
bedrag overhouden om vrij te besteden. 

 Dit is per 1 januari 2014:
 - voor alleenstaanden € 296,33 per maand;
 - voor (echt)paren € 460,83 per maand.

TW - Toeslagenwet 

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.

bruto per dag*

Gehuwd/samenwonend € 68,30

Alleenstaande ouders € 64,41

Alleenstaanden:

vanaf 23 jaar € 51,58

vanaf 22 jaar € 40,53

vanaf 21 jaar € 34,22

vanaf 20 jaar € 28,52

vanaf 19 jaar € 23,92

vanaf 18 jaar € 20,47

* exclusief vakantietoeslag
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Anw - Algemene nabestaandenwet  

  excl. tegemoet-
koming

per maand

tegemoet-
koming

per maand

totaal  
incl. VT*
per jaar

Nabestaandenuitkering € 1.127,17 € 16,50 € 14.731,20

Halfwezenuitkering tot 18 jaar vervallen per 1 juli of 1 oktober 2013**

Nabestaandenuitkering  
voor nabestaanden met  
kind < 18 jaar

€ 1.405,04 € 16,50 € 18.353,52

Nabestaandenuitkering bij  
verzorgingsrelaties € 726,38 € 16,50 € 9.633,96

Wezenuitkering tot 10 € 360,69 € 16,50 € 4.848,60

Wezenuitkering 
van 10 tot 16 jaar € 541,04 € 16,50 € 7.173,96

Wezenuitkering 
van 16 tot 21 jaar € 721,39 € 16,50 € 9.499,32

* Het totaal jaarbedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw.
** Afhankelijk van recht op Anw-uitkering vóór of na 1 april 2013.

De hoogte van de nabestaandenuitkering is afhankelijk van het inkomen. 
Inkomen in verband met (vroegere) arbeid (bijvoorbeeld een WAO-, WIA- of 
WW-uitkering) komt volledig in mindering op de nabestaandenuitkering. Van 
inkomen uit arbeid (loon, winst, VUT, vervroegd pensioen of een bovenwet-
telijke 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 € 738,90 bruto per maand wordt de nabestaandenuitkering nog 
volledig uitbetaald. Verzorgt men (geboren vóór 1950) een kind onder de 18 
en verdient men meer dan € 2.793,69 per maand, dan krijgt men geen nabe-
staandenuitkering. In andere gevallen krijgt men geen nabestaandenuikering 
als men meer verdient dan € 2.419,73 per maand. 

AOW - Algemene Ouderdomswet 

  excl. tegemoet- 
koming

per maand

KOB
per 

maand

totaal 
incl. VT*
per jaar

Alleenstaand € 1.074,25 € 25,59 € 14.040,00

Alleenstaande ouder met 
kind tot 18 jaar € 1.362,20 € 25,59 € 17.736,12

Gehuwd/samenwonend
(beide partners AOW-
leeftijd of ouder)

€ 734,41 € 25,59 € 9.721,32

Gehuwd / samenwonend 
zonder toeslag 
(partner jonger dan de 
AOW-leeftijd)

€ 734,41 € 25,59 € 9.721,32

Gehuwd / samenwonend 
met max. toeslag
(partner jonger dan de 
AOW-leeftijd)

€ 1.468,82 € 25,59 € 19.135,56

Gehuwd / samenwonend 
met 10% verlaagde 
toeslag
(partner jonger dan de 
AOW-leeftijd)

€ 1.395,38 € 25,59 € 18.194,15

* 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 ontbreken-
de jaren niet zijn bijverzekerd. Voor ieder jaar 2% minder AOW.
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Alfabetisch overzicht sociale 
voorzieningen/uitkeringen

AIO - Aanvullende inkomensvoorziening ouderen
De AIO-aanvulling kan iemand aanvragen als hij/zij de AOW-leeftijd heeft 
bereikt, rechtmatig in Nederland woont en niet genoeg inkomen of vermo-
gen 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.

Anw - Algemene nabestaandenwet
Op grond van de Anw kunnen nabestaanden in aanmerking komen voor een 
nabestaandenuitkering. Ook wezen komen in aanmerking voor een uitkering.

AOW - Algemene Ouderdomswet
De AOW is een basispensioenvoorziening voor mensen vanaf de AOW-
leeftijd. Daarnaast kent de AOW een partnertoeslag voor AOW’ers waarvan 
de partner jonger dan de AOW-leeftijd is en geen of weinig inkomen heeft.

AWBZ - Algemene wet bijzondere ziektekosten
De AWBZ is een volksverzekering tegen het risico van bijzondere ziekte-
kosten, waar iemand zich niet individueel voor kan verzekeren. Iedereen 
die in Nederland woont of werkt is ervoor verzekerd en heeft recht op ver-
goeding 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 die na hun 50ste recht kregen op een loongerela-
teerde WGA-uitkering. Zij kunnen in aanmerking komen voor 
een IOAW-uitkering als de uitkering op basis van de Werkloos-
heidswet (WW) is afgelopen. De IOAW-uitkering is een aanvul-
ling 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 vanaf 55 jaar die gestopt 
zijn met hun werk als zelfstandige. De IOAZ-uitkering vult het (ge-
zins)inkomen aan tot het bijstandsniveau. Ouderen kunnen deze 
uitkering tot hun AOW-leeftijd krijgen.

IOW - Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen
De IOW- is een uitkering voor ouderen vanaf 60 jaar nadat de 
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.

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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Alfabetisch overzicht 
sociale voorzieningen/uitkeringen

TW - Toeslagenwet
De Toeslagenwet vult een aantal uitkeringen aan tot het sociaal minimum 
als het totale inkomen van de uitkeringsgerechtigde en eventuele partner 
daaronder ligt.

Wajong - Wet werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten
De Wajong bevordert dat jongeren met een handicap of ziekte passend 
werk vinden, zorgt voor ondersteuning tijdens een opleiding en regelt 
de inkomensverzekering voor jonggehandicapten die gedeeltelijk 
arbeidsgeschikt of volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

WAO - Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
De WAO werd op 29 december 2005 vervangen door de WIA, de Wet 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Is iemand na 1 januari 2004 
arbeidsongeschikt geworden en kan hij/zij na twee jaar nog niet aan het 
werk, dan krijgt betrokkenen met de WIA te maken. De WAO blijft bestaan 
voor mensen die al een WAO-uitkering genoten. 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 in aanmerking komen voor 
een WAZ-uitkering. Als een zelfstandige nu arbeidsongeschikt wordt, 
moet hij/zij zelf voor een vervangend inkomen zorgen.

WIA - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
De WIA bevordert dat werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt 
zijn aan het arbeidsproces blijven deelnemen en regelt de inkomens-
verzekering voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt (WGA) 
of volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (IVA).

WW - Werkloosheidswet
De WW verzekert werknemers die werkloos worden tegen de finan-
ciële gevolgen van werkloosheid. Het verlies aan inkomen kan voor 
een bepaalde periode opgevangen worden met een WW-uitkering.

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 wordt niet in een 
personenschadeberekening verdisconteerd i.v.m. de mogelijke terugvor-
dering als gevolg van de vermogens- en inkomenstoets.

ZW - Ziektewet
De ZW geldt uitsluitend voor mensen die geen werkgever (meer) heb-
ben, zoals uitzendkrachten. Ook kan iemand ziekengeld ontvangen 
als hij/zij arbeidsongeschikt 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.

9



experts in realistisch toekomstperspectief

Kijken 
en beoordelen 
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Loon- en inkomstenbelasting 
Premieheffingen

werkgever werknemer

Volksverzekeringen

AOW 17,90%

Anw 0,60%

AWBZ 12,65%

Werknemersverzekeringen

WAO/WIA-basis (Aof) 4,95%

Whk-rekenpremie* 1,03%

Awf (WW) 2,15%
* De gedifferentieerde premie WGA is per 1 januari 2014 opgegaan in de 
  nieuwe gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Het maximum bruto premieloon werknemersverzekeringen 
is € 51.414,- per jaar.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

betreft

Zvw verplichte werkgeversbijdrage 
inkomensafhankelijke bijdrage

7,70%

Zvw inkomensafhankelijke bijdrage 
zonder vergoeding

5,40%

Zvw maximale bruto premieloon € 51.414,-

Standaardpremie* € 1.329,-

Verplichte Eigen Risico € 360,-

Autovergoeding

Belastingvrij voor zakelijke ritten per kilometer: € 0,19.

Bijtelling auto van de zaak

Momenteel zijn er vijf verschillende percentages (25%, 20%, 14%, 7% 
en 4%) die worden berekend: In welke bijtellingscategorie de auto valt, 
hangt af van de CO2 uitstoot. 

1-1-2012 1-7-2012 1-1-2013 1-1-2014

Benzine CO2-uitstoot in gr/km

0% bijtelling <51 <51 <51 -

4% bijtelling - - - 0

7% bijtelling - - - 1-50

14% bijtelling 51-110 51-102 51-95 51-88

20% bijtelling 111-140 103-132 96-124 89-117

25% bijtelling >140 >132 >124 >117

Diesel CO2-uitstoot in gr/km

4% bijtelling - - - 0

7% bijtelling - - - 1-50

14% bijtelling <96 <92 50-88 51-85

20% bijtelling 96-116 92-114 88-112 86-111

25% bijtelling >116 >114 >112 >111

* 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).
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Belastingtarieven box 1 IB

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

schijf van tot
tarief

< AOW-lft.
tarief

> AOW-lft.

1 - € 19.645,- 36,25% 18,35%

2 € 19.645,- € 33.363,- 42% 24,1%

3 € 33.363,- € 56.531,- 42% 42%

4 € 56.531,-  * 52% * 52%

*  De aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning zijn in het  
jaar 2014 aftrekbaar tegen een tarief van ten hoogste 51,5%. 

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 inko-
men. Alleen in 2014 geldt er een verlaagd tarief van 22% voor zover het 
belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger is dan € 250.000. 
Over het meerdere is het reguliere tarief van 25% van toepassing.

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% vermogensrendements-
heffing. 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,-

Ouderentoeslag
Het heffingvrij vermogen kan onder voorwaarden worden ver-
hoogd met de ouderentoeslag. Om in aanmerking te komen voor 
de ouderentoeslag moet men op 31 december 2014 de AOW-
leeftijd hebben bereikt. 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 ouderen-
toeslag, 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.
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Heffingskortingen
meer dan < AOW-lft. > AOW-lft. toelichting

Algemene heffingskorting 
hogere inkomens (maximaal)  € 2.103,- € 1.065,- Geldt voor iedere belastingplichtige.

Algemene heffingskorting 
hogere inkomens (maximaal) 

€ 1.366,- € 693,-
Geldt voor iedereen met belastbaar loon. De afbouw is maximaal € 737,- als het loon meer is  
dan € 56.495,-.

Arbeidskorting lagere  
inkomens (maximaal)

€ 2.097,- € 1.062,- Geldt voor iedereen die een inkomen heeft uit tegenwoordige arbeid.

Arbeidskorting hogere  
inkomens (maximaal)

€  367,- € 186,-
Geldt voor iedereen die een inkomen heeft uit tegenwoordige arbeid. De afbouw is maximaal  
€ 1.730,- als het loon meer is dan € 83.971,-.

Werkbonus (maximaal) € 1.119,-  
Geldt voor werkende mensen van 60 tot 64 jaar met een inkomen vanaf 90% van het wettelijk minimum-
loon (WML) en loopt tot 120% van het WML. Boven 120% van het WML wordt de werkbonus lineair 
afgebouwd tot nihil bij 175% van het WML.

Inkomensafhankelijke
combinatiekorting (maximaal)

€ 2.133,- € 1.080,-
Geldt voor minstverdienende partners en alleenstaande ouders (inkomen > € 4.814,- tot € 32.539,-) 
die de zorg hebben voor kinderen onder de 12 jaar.

Alleenstaande-ouderkorting € 947,- € 480,- Geldt voor alleenstaande ouders die samenwonen met kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. 

Aanvullende 
alleenstaande-ouderkorting

€ 1.319,- € 668,-
Geldt voor alleenstaande ouders die recht hebben op alleenstaande-ouderkorting en inkomsten uit werk 
hebben. De alleenstaande-ouderkorting wordt vermeerderd met 4,3% van het arbeidsinkomen, indien het 
kind bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt.

Ouderenkorting
 € 1.032,-

Geldt voor belastingplichtigen vanaf de AOW-leeftijd die een verzamelinkomen hebben van niet meer 
dan € 35.450,-.

€ 150,- De ouderenkorting bedraagt € 150,- bij een inkomen boven de € 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 Wajong-uitkering 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.

Tijdelijke heffingskorting 
voor VUT en prepensioen 
(maximaal)

€ 121,-  
Geldt voor mensen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en die een uitkering hebben ingevolge een 
pensioenregeling of een regeling voor vervroegde uittreding waarop de inkomensafhankelijke bijdrage voor de 
ZVW wordt ingehouden. De heffingskorting bedraagt 0,67% van deze uitkeringen met een maximum van € 121,-.

Zelfstandigenaftrek € 7.280,- € 3.640,- De zelfstandigenaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet.
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Spaarregelingen

regeling  

Premiespaarregeling vervallen per 1-1-2003

Spaarloonregeling vervallen per 1-1-2012

Levensloopregeling * 12% bruto loon

 *  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. 

Lijfrente-aftrek

betreft  

Jaarruimte € 25.181,-

Reserveringsruimte 15,5% van premiegrondslag

Jonger dan 55 jaar en 2 mnd. 
(maximaal)

€ 6.989,-

Ouder dan 55 jaar en 2 mnd. 
(maximaal)

€ 13.802,-

Modaal inkomen

Het bruto modaal inkomen is het inkomen dat dicht onder de 
premie-inkomensgrens voor de zorgverzekeringswet ligt. Deze 
grens wordt jaarlijks door het Nederlands Centraal Planbureau 
(CPB) geïndexeerd op basis van de gemiddelde loonstijging in de 
bedrijvensector. Het begrip wordt als referentiepunt gebruikt om 
inkomenseffecten van maatregelen door de overheid te bepalen. 

Het bruto modaal inkomen is in 2014 op € 34.500,- (inclusief 
vakantietoeslag) gesteld. 

jaar  bruto modaal inkomen

2014 € 34.500,-

2013 € 33.500,-

2012 € 33.000,-

2011 € 33.000,-

2010 € 32.500,-

2009 € 32.500,-

2008 € 32.500,-

2007 € 31.500,-

2006 € 30.000,-
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Indexcijfers cao-lonen

Binnen cao’s worden jaarlijks algemene salarisaanpassingen vastgelegd. 
Periodiek worden daarvan gemiddelden bepaald. Dit is de cao loonindex 
die wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
De cao loonindex wordt uitgedrukt  als een stijgingsfactor ten opzichte 
van het loonniveau in een referentiejaar. Onderstaand zijn de loonindices 
opgenomen voor het referentiejaar 2000.

jaar indexcijfer jaarmutatie %

2013 131,9 1,3

2012 130,2 1,4

2011 128,4 1,1

2010 127,0 1,3

2009 125,4 2,8

2008 122,0 3,3

2007 118,1 2,1

2006 115,7 2,0

2005 113,4 0,7

2004 112,6 1,3

2003 111,2 2,8

2002 108,2 3,6

2001 104,4 4,4

2000 100,0 -

Consumentenprijsindex (CPI)

De Consumentenprijsindex (CPI) is een samengesteld gewogen 
gemiddelde van verschillende prijsstijgingen uitgedrukt in een 
indexcijfer. Het is een belangrijke maatstaf voor het meten van 
de gemiddelde prijsontwikkeling in Nederland. De inflatie wordt 
gemeten als de procentuele stijging van de CPI. Onderstaand zijn 
de indices opgenomen voor het referentiejaar 2006.

jaar indexcijfer jaarmutatie %

2013 114,81 2,5

2012 111,90 2,5

2011 109,22 2,3

2010 106,72 1,3

2009 105,38 1,2

2008 104,14 2,5

2007 101,61 1,6

2006 100,00 1,2

2005 98,85 1,7

2004 97,22 1,2

2003 96,03 2,1

2002 94,04 3,3

2001 91,05 4,2

2000 87,41 2,3
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Toeslagen

Huurtoeslag

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de huur, soort huurhuis, de leef-
tijd, de gezinssituatie en het (gezamenlijke) verzamelinkomen*. Om huurtoe-
slag 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 € 4.706,- van het toetsingsinkomen niet mee voor de huurtoeslag.

situatie op 1 januari 2014
maximum  

toetsingsinkomen 
per jaar

Jonger dan AOW-leeftijd zonder toeslagpartner € 21.600,-

Jonger dan AOW-leeftijd met toeslagpartner € 29.325,-

Op 1 januari AOW-leeftijd of ouder  
zonder toeslagpartner

€ 21.600,-

Met toeslagpartner: op 1 januari heeft de meest  
verdienende bewoner de AOW-leeftijd bereikt. 

€ 29.400,-

De huurtoeslag kan oplopen tot circa € 300,- per maand. Als men belasting 
betaalt in box 3, bestaat er (behalve in zeer uitzonderlijke gevallen) geen 
recht meer op huurtoeslag.

*  Het verzamelinkomen is de optelsom van het belastbaar inkomen in box 1, 2 en 3. 
Kijk voor meer informatie en bijzondere situaties over de diverse toeslagen 

 op www.toeslagen.nl.  

Huurgrenzen

leeftijd op 1 januari 2014 rekenhuur per maand

Tussen de 18 en 23 jaar  
en geen kinderen

tussen de € 226,98 en € 389,05

Tussen de 23 en AOW-leeftijd tussen de € 226,98 en € 699,48

AOW-leeftijd of ouder zonder 
toeslagpartner

tussen de € 225,16 en € 699,48

AOW-leeftijd of ouder met 
toeslagpartner

tussen de € 223,35 en € 699,48

Zorgtoeslag

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het (gezamenlijke) 
verzamelinkomen*. Om zorgtoeslag te krijgen, mag het toetsings-
inkomen niet te hoog zijn.  

situatie op  
1 januari 2014 maximum toetsingsinkomen per jaar

zonder toeslagpartner € 28.482,-

met toeslagpartner € 37.145,-

Er is geen recht op zorgtoeslag voor 2014 wanneer het  vermogen op  
1 januari 2014 groter was dan: • € 102.499,- voor een alleenstaande;  
 • € 123.638,- voor partners.

De zorgtoeslag is maximaal € 72,- per maand voor een alleen-
staande en € 137,- per maand voor gehuwden of samenwonenden. 
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Kinderopvangtoeslag

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het 
(gezamenlijke) verzamelinkomen* en het aantal kinderen dat ge-
bruik 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. Ouders met 
een inkomen van € 47.812 en hoger krijgen een hogere bijdrage 
voor het kind met de meeste opvanguren.

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 
€ 6,70. Voor buitenschoolse opvang in een kindercentrum geldt 
een maximumuurtarief van € 6,25. Voor gastouderopvang geldt 
een maximumuurtarief van € 5,37. 

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 (gezamen-
lijke) 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) toetsingsinko-
men mag zijn, hangt tevens af van het aantal kinderen en hun leeftijd. Als het 
toetsingsinkomen lager is dan € 26.147,-, krijgt men het maximum toeslagbe-
drag. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen. Is het toetsingsinko-
men hoger dan € 26.147,- dan wordt het kindgebonden budget lager. Als het 
inkomen te hoog is, krijgt men geen kindgebonden budget.

aantal kinderen jonger dan 12 jaar maximum toeslag per jaar

1 € 1.017,-

2 € 1.553,-

3 € 1.736,-

4 € 1.842,-

5 € 1.948,-

Verhogingen
• Vanaf het vierde kind (per kind): € 106,- per jaar;
• Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar: € 231,- per jaar;
• Voor kinderen van 16 en 17 jaar (bijdrage schoolkosten): € 296,- per jaar.

Er is geen recht op kindgebonden budget voor 2014 wanneer het  
vermogen op 1 januari 2014 groter was dan:

• € 102.499,- voor een alleenstaande; 
• € 123.638,- voor partners.
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Richtlijnen De Letselschade Raad 

Huishoudelijke hulp

Per 1 januari 2014 zijn de normbedragen gewijzigd. Normbedragen 
huishoudelijke hulp per week (een week wordt gelijkgesteld met 7 dagen).

licht tot matig 
beperkt

zwaar  
beperkt

Alleenstaande € 65,- € 130,-

2-persoonshuishouden € 86,- € 172,-

Gezin met inwonende
kinderen jonger dan 5 jaar

€ 162,- € 324,-

Gezin met inwonende
kinderen ouder dan 5 jaar € 140,- € 280,-

Gedurende een periode van drie maanden gelden de normbedragen vol-
gens de tabel. Na deze periode, voor de volgende drie maanden, geldt bij 
continuering een uurtarief van € 9,00. 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.

Kilometervergoeding
Per 1 januari 2014 is het normbedrag gewijzigd. Het normbedrag 
per gereden kilometer met een personenauto bedraagt € 0,29.

ingangs-/wijzigingsdatum kilometervergoeding

1 januari 2014 € 0,29

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 
€ 0,29 voor de eerste 2000 kilometer per jaar per claimge-
rechtigde. Als jaar geldt in deze: telkens een jaar na de schade-
datum. 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.
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B. Openbaar vervoer
Indien gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer worden de daad-
werkelijk 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 2014 zijn de normbedragen gewijzigd.

a. Tot € 825,- bij oppervlakkig en beperkt letsel met een herstel-
periode 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 € 550,- tot € 1.650,- 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 € 1.100,- tot € 2.025,- bij letsel met een wat langere herstelpe-
riode van ongeveer vier tot zes maanden, maar met een uiteinde-
lijk restloos herstel (op eventueel wat beperkte, niet-ontsierende 
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 hulp-
behoevendheid. (Onder arbeidsongeschikt wordt tevens 
verstaan het niet of niet volledig kunnen uitvoeren van 
taken, bijvoorbeeld in de huishouding.)

Studievertraging

Per 1 januari 2014 zijn de normbedragen gewijzigd.

Categorie-indeling en normbedragen voor schade wegens studie-
vertraging op basis van één jaar studievertraging:

categorie 2012 2013 2014

basisschool € 5.561,- € 5.650,35 € 5.750,-

VMBO/LBO € 12.770,- € 12.974,20 € 13.150,-

HAVO/MBO/VWO € 15.544,- € 15.793,20 € 16.000,-

HBO/WO € 18.875,- € 19.177,23 € 19.425,-

Deze aanbeveling ziet louter 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

Per 1 januari 2014 zijn de normbedragen gewijzigd.

Normbedragen zelfwerkzaamheid per jaar.

categorie
normbedrag

vanaf 
01-01-2010

normbedrag
vanaf 

01-01-2014

Eigen woning/met tuin/
alle onderhoud € 1.080,- € 1.140,-

Eigen woning/met tuin/
weinig onderhoud € 540,- € 570,-

Eigen woning/zonder tuin/
alle onderhoud € 702,- € 741,-

Eigen woning/zonder tuin/
weinig onderhoud € 270,- € 285,-

Huurwoning/met tuin/
alle onderhoud € 540,- € 570,-

Huurwoning/met tuin/
weinig onderhoud € 270,- € 285,-

Huurwoning/zonder tuin/
alle onderhoud € 351,- € 371,-

Huurwoning/zonder tuin/
weinig onderhoud € 135,- € 143,-

Deze normbedragen zijn gebaseerd op de technische rekenvoorbeelden 
voor schilderwerk en tuinonderhoud, waarbij is uitgegaan van een twee 
onder een kap/hoekwoning.

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

woningtype omrekenfactor t.a.v.
de bedragen in de tabel

Vrijstaande woning 1,3

Twee onder een kap/hoekwoning 1,0

Rijtjeshuis 0,8

Flat/appartement 0,7

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.
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Ziekenhuis- / 
revalidatiedaggeldvergoeding

Per 1 januari 2014 zijn de bedragen niet gewijzigd.

ingangs-/ 
wijzigingsdatum

ziekenhuis-
daggeldvergoeding

revalidatie-
daggeldvergoeding

1 januari 2013 € 28,- € 14,-

1 januari 2010 € 26,- € 13,-

1 januari 2009 € 25,- € 12,50

1 januari 2006 € 25,-

1 januari 2002 € 23,-  

  

De ziekenhuisdaggeldvergoeding is per 1 januari 2009 uitgebreid met een ver-
goeding 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.

Wettelijke rente

Per 1 juli 2012 bedraagt de wettelijke rente 3%.

datum rente

1-7-2012 3%

1-7-2011 4%

1-1-2010 3%

1-7-2009 4%

1-1-2007 6%

1-2-2004 4%

1-8-2003 5%

1-4-2002 7%

1-1-2001 8%
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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 arbeidsvermo-
gen (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. Dit overzicht is bijgewerkt tot 
en met december 2013. Verwijzingen naar de relevante LJN-of ECLI-nummers zijn in het overzicht opgenomen, zodat u eenvoudig uitspraken kunt 
gebruiken. Op 28 juni 2013 is het Landelijk Jurisprudentienummer (LJN) vervangen door de European Case Law Identifier (ECLI).

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
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Betreft Samenvatting Trefwoord Type

HR 21-2-1992
NJ 1992, 99 

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

Vaste lasten 108

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 we-
gens verlies of vermindering van arbeidsvermogen. De benadeelde was betrokken 
bij een verkeersongeval waarbij zij een postwhiplash trauma opliep. Twistpunt tus-
sen 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 arbeidsvermo-
gen, 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 ontwik-
kelingen 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
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Betreft Samenvatting Trefwoord Type

Rb. Den Bosch
12-1-2011
LJN BP3110

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

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

Zelfstandig ondernemer
Vergoeding schadebeper-
king

107

Rb. Den Haag
2-2-2011
LJN BP5489

Deze zaak betreft een vordering tot schadevergoeding voor gederfd levensonder-
houd 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 vorde-
ring. 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

Verlies van arbeidsvermogen kandidaat-notaris na bedrijfsongeval. Niet aanvragen 
arbeidsongeschiktheidspensioen is voor risico betrokkene. Uitvoerige betwisting 
gesteld carrièreverloop tot zelfstandig gevestigd notaris en onvoldoende onderbou-
wing 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

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. Utrecht
06-04-2011
LJN BR0725

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 beperkin-
gen 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 hypothe-
tische 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 arbeidsongeschikt-
heid
Overname bedrijf

107

Rb. Breda
02-05-2011
LJN BQ3226

Diverse deelgeschillen onder meer verzoek tot vaststelling verlies van arbeidsver-
mogen en afgifte belastinggarantie. Ernstig armletsel na auto-ongeval waardoor be-
perkingen. Betrokkene stelt als gevolg hiervan genoegen te hebben moeten nemen 
met een functie met een lager salaris en minder toekomstperspectief waardoor scha-
de 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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Betreft Samenvatting Trefwoord Type

CRvB
17-05-2011
LJN BQ 5236

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 (ABW)

107

Hof Amsterdam
31-05-2011
LJN BQ7349

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

AOV-verzekering 107

Rb. Utrecht
29-06-2011
LJN BS7503

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

AOV-verzekering 107

Rb. Arnhem
18-7-2011
LJN BR1999

Vervolg op LJN BN 9351. Het betreft een eindvonnis nadat de in het eerdere vonnis 
van 29 september 2010 benoemde deskundige de arbeidsvermogens- en pensioen-
schade berekende. Rechtbank gaat voorbij aan bezwaren van beide partijen tegen 
deze berekening. Gevorderde belastinggarantie toegewezen. Gevorderd voorbe-
houd voor behoud WAZ-uitkering afgewezen: de toekomstige arbeidsvermogens-
schade 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 aanwijzin-
gen zijn dat de WAZ-uitkering voor de toekomst komt te vervallen. Voor een voorbe-
houd met betrekking tot deze te onbepaalde kwade kans bestaat geen aanleiding.

Zelfstandig ondernemer
Belastinggarantie
Voorbehoud

107

Rb. Zwolle
27-07-2011
LJN BU5198

Van benadeelde mag worden verwacht dat zij op grond van haar schadebeper-
kingsplicht 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
Re-integratie

107
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Betreft Samenvatting Trefwoord Type

Hof Den Bosch
09-08-2011
LJN BR 6646

Daar geen boekhouding werd bijgehouden is het bepalen van het referte-inkomen 
problematisch. Op basis van rapport deskundige komt men op basis van gerecon-
strueerde cijfers tot de conclusie dat het inkomen van betrokkene ongeveer gelijk-
waardig 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 Belasting-
dienst. De rekenrente is 2,5%

Zelfstandig ondernemer
Bewijslast
Rekenrente

107

Hof Leeuwarden
09-08-2011
LJN BR4545

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

Staken loondoorbetaling
Re-integratie

107

Rb. Zutphen
10-08-2011
LJN BR 4687

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

Schadebeperkingsplicht
Declarabele uren

107

Rb. Arnhem
21-09-2011
LJN BT7190

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 aanlei-
ding 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.

Arbeidsdeskundig rapport
Pensioenleeftijd
Rekenrente
Wettelijke rente oud BW
Voorbehoud

107
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Betreft Samenvatting Trefwoord Type

Rb. Den Bosch
28-09-2011
LJN BT22741

Onzekerheid ten aanzien van hypothetisch inkomen, welke onzekerheid wordt 
toegerekend aan de aansprakelijke verzekeraar, omdat aan de daad van haar verze-
kerde is te wijten dat de hypothetische situatie zich niet heeft voorgedaan.
Vervangende hulp voor opvoeding kinderen tot aanvang studie. Wegvallen inkom-
sten 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

108

Rb. Haarlem
28-09-2011
LJN BU33804

Partijen dienen in samenspraak besloten expertiserapportage als uitgangspunt te 
nemen.

Expertiserapport 107

Rb. Den Haag
26-10-2011
LJN BU3870

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 107
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Betreft Samenvatting Trefwoord Type

Rb. Den Bosch
08-11-2011
LJN  BU3804

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

Berekenen schade 107

Hof Den Bosch 
22-11-2011
LJN  BU7536

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

Verrekening
sommenverzekering

107

Rb. Den Bosch
20-12-2011
LJN  BU7841

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 107

Rb. Breda 
04-04-2012
LJN BW1032

Waardering arbeidsvermogensschade van onderneemster die samen met haar 
echtgenoot medegerechtigd is in een vennootschap onder firma en een besloten 
vennootschap. Abstrahering van concrete omstandigheden. Omstandigheid dat 
benadeelde in gemeenschap van goederen is gehuwd brengt mee dat voor de 
waardering van de arbeidsvermogensschade geabstraheerd dient te worden van de 
feitelijke eigendomsverhoudingen, de feitelijke winstverdeling en het feitelijk aan de 
echtgenoot als directeur van de bv toegekende salaris. Waardering van het arbeids-
vermogensverlies op de kosten van een vervanger die nodig zijn om winstgevend-
heid van de onderneming te behouden, na het uitvallen van de arbeidskracht van 
de benadeelde. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Geen recht op 
vergoeding van redelijke kosten ter beperking van de schade, bovenop de maximaal 
verzekerde som.

Zelfstandig ondernemer
Verlies arbeidsvermogen 
Abstrahering

107
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Rb. Rotterdam
18-04-2012
LJN BW4682

Dat de moeder van eiser inmiddels een nieuwe partner heeft, dat er een halfzusje 
en een halfbroertje zijn geboren en dat het nieuw gevormde gezin uiteindelijk is 
verhuisd, zijn geen omstandigheden die in de schadeberekening dienen te worden 
verdisconteerd. Dat de woning van het gezin uiteindelijk is verkocht en dat ten 
behoeve van het nieuw gevormde gezin een woning elders is gekocht, blijft derhalve 
eveneens buiten beschouwing.

Vaste en variabele lasten
Aan kind toerekenbare 
inkomsten

108

RB. Breda
11-06-2012
LJN BW8563

In geschil zijn vooral de omvang van de vaste lasten en de omvang van de zelfwerk-
zaamheid van de overledene. De rechtbank constateert dat getuigen moeten worden 
gehoord en dat de rechtbank zich zal moeten laten voorlichten door een arbeidsdes-
kundige. De aard van de deelgeschilprocedure verzet zich tegen deze bewijsvoering.

Vaste lasten
Zelfwerkzaamheid
Deelgeschil

108

Rb. Den Haag
27-06-2012
LJN BX2018

De rechtbank is van oordeel dat het in het onderhavige geval redelijk is om tot ver-
rekening over te gaan. De rechtbank neemt daarbij in overweging dat sprake is van 
een arbeidsongeschiktheidsverzekering die voorziet in een periodieke uitkering die 
strekt tot vergoeding van inkomensschade, welke inkomensschade in het onderha-
vige geval ook daadwerkelijk is geleden. Tevens hecht zij belang aan het feit dat de 
wetgever bij de beantwoording van de vraag of verrekening op zijn plaats is als een 
factor van bijzonder gewicht heeft aangemerkt de mate waarin de betrokken som-
menverzekering voorziet in een periodieke uitkering ter compensatie van inkomsten-
derving.  Een gelijke uitspraak is Rb. Den Haag 6 juli 2012, LJN BX2021

Zelfstandig ondernemer
Verrekening AOV

107

Hof Den Haag
04-09-2012
LJN BY1548

Geïntimeerde maakt bezwaar tegen het bij de contante-waardemethode gehan-
teerde rekeningrendement van 6%; hij stelt een rendement van 2,14% voor (in 
aansluiting op het rendement op een tienjarige Duitse staatsobligatie). Het hof ziet 
geen reden om van het door de deskundige gehanteerde percentage, dat het hof als 
redelijk voorkomt, af te wijken.

Herberekening
Kapitalisatiedatum
Rekenrente

107
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Rb. Dordrecht
05-09-2012
LJN BX6924

De rechtbank is van oordeel dat de vaste lasten zo concreet mogelijk moeten 
worden berekend, ook al is dit een belasting voor eiseres. Met de uitkeringen uit 
ongevallen- en reisverzekering dient als behoeftigheidsverminderend rekening te 
worden gehouden, zeker nu de premies van deze verzekeringen door gedaagde 
zijn betaald. Gelet op actuele ontwikkelingen en toekomstverwachtingen acht de 
rechtbank een rekenrente van 2,5% reëel. De kosten van de gedenkdienst alsmede 
kosten ten behoeve van het elk jaar reizen naar Turkije ter herdenking kunnen niet 
worden aangemerkt als kosten ten behoeve van de uitvaart van de overledene 
gemaakt in de zin van artikel 6:108 lid 2 BW. Het gaat hier meer om kosten gemaakt 
voor rouwbeklag/rouwverwerking van de nabestaanden.

Vaste lasten
Rekenrente

108

HR 
07-12-2012
LJN BY0957

In geschil is of de door de man ontvangen schadevergoeding in de verdeling van de 
huwelijksgoederengemeenschap dient te worden betrokken of dat deze vergoe-
ding als een aan de man verknocht goed buiten de verdeling valt. De Hoge Raad 
oordeelt dat dit afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Indien een der 
echtgenoten vergoeding ontvangt van schade die deze echtgenoot heeft geleden 
als gevolg van een ongeval, is niet reeds sprake van verknochtheid in de zin van 
art. 1:94 lid 3 BW indien die vergoeding naar haar aard uitsluitend is afgestemd 
op de aan de persoon van die echtgenoot verbonden nadelige gevolgen van het 
ongeval. Omdat ook dan de omstandigheden van het geval in aanmerking dienen 
te worden genomen, zal de echtgenoot die zich op art. 1:94 lid 3 BW beroept, ten 
minste (tevens) moeten stellen op welke schade(n) van de bij het ongeval betrok-
ken echtgenoot de vergoeding betrekking heeft, opdat de rechter kan vaststellen of, 
en zo ja in hoeverre, die vragen ten aanzien van een of meer componenten van de 
vergoeding bevestigend moeten worden beantwoord. Zo is bijvoorbeeld van belang 
of de vergoeding betrekking heeft op schade die de betrokken echtgenoot als gevolg 
van het ongeval na ontbinding van de gemeenschap in de toekomst zal lijden, zoals 
toekomstige inkomensschade wegens door het ongeval blijvend verloren arbeidsver-
mogen (HR 03-11-2006, LJN AX7805, NJ 2008/258).

Verknochtheid  
schadevergoeding

108
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Rb. Rotterdam
16-01-2013
LJN BY8741

Het geschil betreft de vraag of eiseres behoort tot de kring van gerechtigden. Eiseres 
was niet de echtgenote of geregistreerde partner en evenmin een bloed- of aanver-
want. Zij kan tot de kring van gerechtigden behoren op grond van artikel 6:108 lid 1 
onder c BW. De rechtbank merkt op: Uit een arrest van de Hoge Raad (16-12-2005, 
LJN AU6089) volgt dat tussen de nabestaanden geen onderscheid moet worden 
gemaakt voor de vraag of zij aanspraak hebben op schadevergoeding wegens als 
gevolg van het overlijden van hun partner gederfd levensonderhoud. In alle gevallen 
gaat het om de vraag naar de behoeften van de langstlevende in de betekenis die 
aan die term ook in art. 1:397 lid 1 BW toekomt. Bij de eis van art. 6:108 lid 1 onder 
c BW dat de overledene geheel of voor een groot deel in het levensonderhoud van 
de langstlevende voorzag, komt het aan op de vraag of de behoefte aan levens-
onderhoud van de nabestaande door het overlijden van de partner is toegenomen. 
Voorts is van belang dat jegens eisers een vergoedingsplicht kan bestaan op grond 
van artikel 6:108 lid 1 onder d BW ter zake van een aandeel van overledene in de 
gemeenschappelijke huishouding; anders gezegd: zorg in natura. 
Van alle bij de schadeafwikkeling betrokken professionals mag worden verwacht dat 
zij zich er maximaal voor zullen inspannen dat de relevante gegevens zullen worden 
opgevraagd, verstrekt en verwerkt en dat de aan de gerechtigden uit te betalen 
bedragen spoedig en correct zullen worden vastgesteld en uitbetaald. 

Kring der gerechtigden, 
Constructieve opstelling bij 
schadeafwikkeling

108

Rb. Rotterdam  
08-05-2013               
ECLI:NL:RBROT:
2013:CA2955

Het komt de rechtbank voor dat de deskundige bij de begroting van het netto verlies 
aan arbeidsvermogen de relevante effecten van de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring (uitkeringen, premies en fiscale effecten) reeds volledig heeft verdisconteerd. De 
eiser maakt hierop bezwaar. Voor een hierop nog aan te brengen correctie bestaat 
geen aanleiding.

AOV-verzekering ZZP-er 107
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Betreft Samenvatting Trefwoord Type

Hof Den Bosch             
02-07-2013                        
ECLI:NL:GHSHE:
2013:2726

Partijen verschillen van mening over de vraag of het slachtoffer, het ongeval weg-
gedacht, tot zijn 65e jaar zou zijn blijven werken, dan wel eerder met pensioen zou 
zijn gegaan. Slachtoffer heeft daarbij nog gesteld dat inmiddels werken tot 67 jaar 
een feit is, maar hij heeft zijn vordering, die uitgaat van pensionering op 65-jarige 
leeftijd, niet gewijzigd, zodat het hof aan die stelling voorbij gaat. Op grond van 
deze specifiek ten aanzien van slachtoffer verstrekte gegevens oordeelt het hof dat 
het een redelijke verwachting is ervan uit te gaan dat het slachtoffer, het ongeval 
weggedacht, tot zijn 65e jaar in dienst zou zijn gebleven in een functie van dezelfde 
salarishoogte als hij in continudienst ontving.

Werken tot 65 jaar 107

Hof Arnhem-
Leeuwarden                     
09-07-2013                         
ECLI:NL:GHARL:
2013:4977

Mevrouw stelt dat als de zorg voor de kinderen achter de rug is, zij fulltime zou gaan 
werken. Het ziekenhuis bestrijdt dit omdat zij nog nooit fulltime heeft gewerkt (en bo-
vendien zorgt voor haar autistische zoon). Het hof verwerpt de stelling van mevrouw 
dat zij de opleiding tot IC-verpleegkundige zonder ongeval met succes zou hebben 
afgelegd, omdat zij in het verleden al twee keer voor de opleiding is geweigerd.

Begroting verlies van  
arbeidsvermogen

107

Rb. Den Haag     
23-07-2013                        
ECLI:NL:RBDHA:
2013:9276

De rechtbank is van oordeel dat moet worden uitgegaan van een VMBO-opleiding, 
iets onder gemiddeld niveau. Bij de vaststelling van het daarbij behorende verlies 
verdienvermogen dient te worden uitgegaan van de NRL-indicateur Jonggehan-
dicapten. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de jeugdschalen en 
een groeiperiode van 10 jaar. Gezien het verwachte opleidingsniveau (iets onder 
gemiddeld) dient het eindsalaris aan het eind van de groeiperiode te worden gesteld 
op modaal. De verzekeraar stelt dat betrokkene eerder zou zijn gestopt met werken 
om voor de kinderen te zorgen. Het leidt ertoe dat als uitgangspunt heeft te gelden 
dat betrokkene van haar 17e tot en met haar 26e levensjaar fulltime zou hebben 
gewerkt, vervolgens van haar 27e tot en met haar 36e levensjaar niet (om voor de 
kinderen te zorgen) en ten slotte vanaf haar 37e tot en met haar 67e levensjaar 50% 
zou hebben gewerkt.

Begroting schade 
kind Opleiding                                 
Verzorging kinderen
Parttime werken

107
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Betreft Samenvatting Trefwoord Type

Hof Den Bosch       
05-11-2013     
ECLI:NL:GHSHE: 
2013:5188 

Per uur wordt er gerekend met huishoudelijke hulp ad € 7,50 per uur (vanaf sep-
tember 2001 tot juni 2009). Vanaf 1 juni 2009 tot 75-jarige leeftijd wordt er gerekend 
met kosten aan huishoudelijke hulp ad € 17,20 per periode van 4 weken. Door 
de rechtbank is de aanvullende verzekering voor de ziektekosten toegekend als 
schadepost. Het eigen risico wordt niet als schade aangemerkt. Het hof ziet in de 
huidige ontwikkelingen en de toekomstverwachtingen, gezien de lage rentestand 
van de afgelopen jaren en de termijn van 20 jaar waarmee rekening moet worden 
gehouden, aanleiding conform voornoemd advies van het CPB een rekenrente vast 
te stellen van 2,2%. Daarbij gaat het hof uit van een rendement van 4,2 % en een 
inflatie van 2%.

Huishoudelijke hulp
Aanvullende verzekering 
ziektekosten
Rekenrente

107
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leeftijd 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
looptijd

1 0,9716 0,9714 0,9712 0,9709 0,9699 0,9661 0,9565 0,9262
2 1,9155 1,9151 1,9145 1,9135 1,9100 1,8990 1,8698 1,7793
3 2,8326 2,8318 2,8305 2,8286 2,8213 2,7991 2,7402 2,5603
4 3,7237 3,7222 3,7202 3,7169 3,7043 3,6671 3,5679 3,2706
5 4,5894 4,5870 4,5842 4,5791 4,5597 4,5032 4,3530 3,9119
6 5,4306 5,4270 5,4232 5,4159 5,3880 5,3081 5,0957 4,4864
7 6,2478 6,2429 6,2380 6,2279 6,1897 6,0821 5,7960 4,9964
8 7,0418 7,0353 7,0292 7,0158 6,9655 6,8256 6,4541 5,4449
9 7,8131 7,8050 7,7975 7,7801 7,7158 7,5388 7,0701 5,8353
10 8,5625 8,5525 8,5435 8,5215 8,4411 8,2222 7,6441 6,1714
11 9,2905 9,2784 9,2678 9,2404 9,1418 8,8759 8,1765
12 9,9976 9,9835 9,9709 9,9374 9,8185 9,5002 8,6676
13 10,6845 10,6682 10,6535 10,6130 10,4714 10,0953 9,1180
14 11,3518 11,3332 11,3162 11,2677 11,1009 10,6612 9,5283
15 11,9999 11,9791 11,9593 11,9018 11,7075 11,1982 9,8994
16 12,6294 12,6062 12,5835 12,5159 12,2913 11,7062 10,2326
17 13,2407 13,2153 13,1893 13,1103 12,8528 12,1854 10,5291
18 13,8346 13,8067 13,7770 13,6855 13,3921 12,6359 10,7905
19 14,4113 14,3810 14,3472 14,2417 13,9096 13,0576 11,0187
20 14,9714 14,9386 14,9002 14,7795 14,4053 13,4508 11,2156
21 15,5155 15,4800 15,4365 15,2990 14,8796 13,8156
22 16,0438 16,0056 15,9565 15,8007 15,3326 14,1522
23 16,5569 16,5158 16,4605 16,2847 15,7644 14,4611
24 17,0553 17,0111 16,9488 16,7515 16,1751 14,7427
25 17,5392 17,4919 17,4219 17,2012 16,5647 14,9975
26 18,0092 17,9584 17,8800 17,6341 16,9335 15,2264
27 18,4656 18,4112 18,3234 18,0504 17,2813 15,4303
28 18,9088 18,8506 18,7524 18,4502 17,6083 15,6102
29 19,3391 19,2768 19,1674 18,8339 17,9145 15,7673
30 19,7570 19,6901 19,5685 19,2015 18,2000 15,9031
31 20,1627 20,0910 19,9561 19,5532 18,4649
32 20,5566 20,4797 20,3303 19,8891 18,7094
33 20,9389 20,8564 20,6914 20,2092 18,9338
34 21,3101 21,2214 21,0396 20,5137 19,1384
35 21,6704 21,5750 21,3751 20,8027 19,3236
36 22,0200 21,9174 21,6980 21,0761 19,4900
37 22,3593 22,2489 22,0085 21,3341 19,6382

leeftijd 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
38 22,6885 22,5696 22,3069 21,5766 19,7691
39 23,0079 22,8798 22,5931 21,8036 19,8834
40 23,3177 23,1796 22,8673 22,0154 19,9822
41 23,6181 23,4693 23,1296 22,2119
42 23,9093 23,7491 23,3802 22,3932
43 24,1916 24,0190 23,6190 22,5597
44 24,4652 24,2793 23,8462 22,7114
45 24,7302 24,5300 24,0618 22,8489
46 24,9868 24,7714 24,2658 22,9723
47 25,2351 25,0035 24,4582 23,0823
48 25,4755 25,2265 24,6391 23,1794
49 25,7079 25,4405 24,8085 23,2642
50 25,9326 25,6454 24,9665 23,3376
51 26,1497 25,8415 25,1131
52 26,3593 26,0288 25,2484
53 26,5616 26,2074 25,3725
54 26,7566 26,3772 25,4858
55 26,9445 26,5383 25,5883
56 27,1254 26,6908 25,6804
57 27,2994 26,8347 25,7625
58 27,4665 26,9699 25,8349
59 27,6268 27,0965 25,8982
60 27,7804 27,2146 25,9529
61 27,9274 27,3242
62 28,0677 27,4254
63 28,2015 27,5182
64 28,3288 27,6028
65 28,4495 27,6795
66 28,5638 27,7484
67 28,6716 27,8097
68 28,7729 27,8639
69 28,8678 27,9112
70 28,9563 27,9521
71 29,0385
72 29,1143
73 29,1838
74 29,2473
75 29,3047

De kapitalisatiefactoren 
zijn bepaald op basis van 
de periodesterftetafels 
GBM/GBV 2004-2009, 
6% rente en 3% inflatie. 

De contante waarde kan 
als volgt worden bepaald:
Kies uit de tabel de 
kapitalisatiefactor 
bij de looptijd en de 
desbetreffende leeftijd 
(op kapitalisatiedatum) 
en vermenigvuldig deze 
factor met de netto 
jaarschade.
 

Mannen
Kapitalisatie-
factoren 
(6% rente, 
3% inflatie)
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leeftijd 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
looptijd

1 0,9716 0,9716 0,9715 0,9712 0,9701 0,9677 0,9628 0,9455
2 1,9156 1,9155 1,9152 1,9143 1,9110 1,9039 1,8890 1,8362
3 2,8327 2,8325 2,8319 2,8301 2,8234 2,8092 2,7791 2,6720
4 3,7239 3,7234 3,7224 3,7193 3,7080 3,6844 3,6335 3,4527
5 4,5897 4,5889 4,5875 4,5826 4,5654 4,5301 4,4524 4,1781
6 5,4309 5,4298 5,4277 5,4207 5,3963 5,3469 5,2363 4,8482
7 6,2483 6,2467 6,2439 6,2343 6,2012 6,1354 5,9851 5,4630
8 7,0424 7,0403 7,0366 7,0239 6,9809 6,8962 6,6991 6,0228
9 7,8140 7,8112 7,8066 7,7901 7,7359 7,6298 7,3783 6,5282
10 8,5636 8,5602 8,5543 8,5335 8,4668 8,3367 8,0227 6,9804
11 9,2919 9,2878 9,2806 9,2547 9,1741 9,0174 8,6322
12 9,9994 9,9946 9,9858 9,9542 9,8583 9,6722 9,2067
13 10,6869 10,6812 10,6706 10,6326 10,5200 10,3014 9,7462
14 11,3547 11,3481 11,3355 11,2902 11,1596 10,9055 10,2504
15 12,0035 11,9960 11,9811 11,9276 11,7777 11,4845 10,7193
16 12,6339 12,6253 12,6078 12,5454 12,3747 12,0388 11,1527
17 13,2462 13,2366 13,2162 13,1438 12,9510 12,5683 11,5508
18 13,8411 13,8303 13,8066 13,7235 13,5071 13,0733 11,9137
19 14,4190 14,4070 14,3796 14,2848 14,0433 13,5537 12,2419
20 14,9805 14,9670 14,9355 14,8282 14,5599 14,0095 12,5358
21 15,5259 15,5110 15,4748 15,3540 15,0575 14,4407
22 16,0557 16,0391 15,9979 15,8627 15,5361 14,8472
23 16,5704 16,5520 16,5051 16,3546 15,9961 15,2290
24 17,0704 17,0500 16,9969 16,8302 16,4376 15,5859
25 17,5560 17,5336 17,4736 17,2897 16,8609 15,9178
26 18,0278 18,0029 17,9355 17,7335 17,2661 16,2247
27 18,4860 18,4586 18,3830 18,1620 17,6532 16,5067
28 18,9311 18,9008 18,8165 18,5754 18,0223 16,7639
29 19,3633 19,3299 19,2362 18,9741 18,3736 16,9965
30 19,7832 19,7463 19,6425 19,3583 18,7068 17,2049
31 20,1909 20,1502 20,0357 19,7282 19,0221
32 20,5868 20,5420 20,4161 20,0840 19,3194
33 20,9713 20,9219 20,7840 20,4260 19,5986
34 21,3446 21,2902 21,1396 20,7543 19,8596
35 21,7071 21,6472 21,4832 21,0690 20,1024
36 22,0589 21,9931 21,8151 21,3703 20,3269
37 22,4005 22,3283 22,1355 21,6581 20,5333

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
38 22,7320 22,6530 22,4447 21,9326 20,7214
39 23,0536 22,9673 22,7428 22,1938 20,8917
40 23,3658 23,2716 23,0301 22,4416 21,0442
41 23,6685 23,5661 23,3067 22,6760
42 23,9622 23,8510 23,5728 22,8971
43 24,2470 24,1266 23,8285 23,1047
44 24,5231 24,3929 24,0740 23,2988
45 24,7907 24,6503 24,3094 23,4794
46 25,0500 24,8988 24,5346 23,6464
47 25,3013 25,1388 24,7499 23,7999
48 25,5447 25,3704 24,9552 23,9399
49 25,7803 25,5936 25,1504 24,0665
50 26,0084 25,8088 25,3358 24,1800
51 26,2292 26,0160 25,5111
52 26,4427 26,2153 25,6764
53 26,6493 26,4068 25,8317
54 26,8489 26,5907 25,9769
55 27,0419 26,7669 26,1119
56 27,2282 26,9357 26,2368
57 27,4081 27,0969 26,3516
58 27,5817 27,2506 26,4563
59 27,7490 27,3969 26,5510
60 27,9103 27,5357 26,6359
61 28,0656 27,6670
62 28,2150 27,7908
63 28,3586 27,9071
64 28,4964 28,0158
65 28,6286 28,1170
66 28,7550 28,2105
67 28,8759 28,2965
68 28,9911 28,3749
69 29,1008 28,4459
70 29,2048 28,5094
71 29,3033
72 29,3961
73 29,4833
74 29,5648
75 29,6406

Vrouwen
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leeftijd 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
looptijd

1 0,9806 0,9805 0,9803 0,9800 0,9789 0,9752 0,9654 0,9348
2 1,9423 1,9419 1,9412 1,9403 1,9367 1,9255 1,8959 1,8039
3 2,8853 2,8845 2,8832 2,8812 2,8738 2,8511 2,7909 2,6070
4 3,8101 3,8086 3,8065 3,8031 3,7902 3,7519 3,6499 3,3442
5 4,7170 4,7146 4,7116 4,7063 4,6862 4,6278 4,4723 4,0161
6 5,6064 5,6027 5,5988 5,5911 5,5620 5,4789 5,2576 4,6234
7 6,4786 6,4734 6,4683 6,4577 6,4177 6,3049 6,0050 5,1677
8 7,3338 7,3270 7,3206 7,3064 7,2533 7,1057 6,7139 5,6509
9 8,1724 8,1638 8,1559 8,1374 8,0690 7,8812 7,3836 6,0754
10 8,9948 8,9840 8,9745 8,9509 8,8650 8,6311 8,0135 6,4441
11 9,8011 9,7881 9,7767 9,7473 9,6411 9,3552 8,6032
12 10,5917 10,5764 10,5628 10,5265 10,3976 10,0531 9,1522
13 11,3668 11,3490 11,3331 11,2888 11,1343 10,7246 9,6604
14 12,1267 12,1064 12,0878 12,0344 11,8513 11,3691 10,1277
15 12,8717 12,8489 12,8271 12,7634 12,5486 11,9864 10,5544
16 13,6021 13,5766 13,5514 13,4759 13,2260 12,5759 10,9410
17 14,3181 14,2898 14,2608 14,1721 13,8835 13,1371 11,2882
18 15,0201 14,9889 14,9555 14,8519 14,5211 13,6695 11,5972
19 15,7082 15,6741 15,6358 15,5156 15,1384 14,1727 11,8694
20 16,3827 16,3455 16,3018 16,1632 15,7355 14,6462 12,1066
21 17,0439 17,0036 16,9537 16,7946 16,3120 15,0896
22 17,6921 17,6484 17,5916 17,4101 16,8677 15,5026
23 18,3275 18,2802 18,2156 18,0095 17,4023 15,8851
24 18,9504 18,8993 18,8260 18,5929 17,9156 16,2370
25 19,5609 19,5057 19,4227 19,1602 18,4072 16,5585
26 20,1593 20,0998 20,0060 19,7113 18,8767 16,8499
27 20,7458 20,6817 20,5759 20,2463 19,3237 17,1119
28 21,3207 21,2516 21,1324 20,7650 19,7478 17,3453
29 21,8842 21,8096 21,6757 21,2674 20,1487 17,5510
30 22,4363 22,3559 22,2058 21,7531 20,5260 17,7304
31 22,9775 22,8906 22,7227 22,2222 20,8794
32 23,5077 23,4139 23,2265 22,6744 21,2086
33 24,0273 23,9258 23,7172 23,1094 21,5135
34 24,5364 24,4264 24,1948 23,5271 21,7941
35 25,0351 24,9159 24,6592 23,9271 22,0505
36 25,5236 25,3944 25,1104 24,3092 22,2830
37 26,0022 25,8618 25,5483 24,6729 22,4921

leeftijd 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
38 26,4708 26,3183 25,9730 25,0181 22,6783
39 26,9297 26,7640 26,3842 25,3444 22,8426
40 27,3789 27,1988 26,7819 25,6514 22,9858
41 27,8186 27,6228 27,1659 25,9390
42 28,2489 28,0361 27,5360 26,2070
43 28,6698 28,4386 27,8922 26,4552
44 29,0816 28,8303 28,2341 26,6836
45 29,4841 29,2113 28,5616 26,8923
46 29,8775 29,5814 28,8743 27,0816
47 30,2619 29,9406 29,1721 27,2519
48 30,6373 30,2890 29,4547 27,4035
49 31,0038 30,6263 29,7218 27,5373
50 31,3614 30,9525 29,9732 27,6540
51 31,7101 31,2675 30,2087
52 32,0499 31,5711 30,4281
53 32,3809 31,8633 30,6313
54 32,7031 32,1437 30,8183
55 33,0163 32,4124 30,9892
56 33,3207 32,6689 31,1442
57 33,6161 32,9132 31,2836
58 33,9026 33,1451 31,4077
59 34,1800 33,3642 31,5173
60 34,4482 33,5704 31,6128
61 34,7072 33,7635
62 34,9570 33,9435
63 35,1972 34,1102
64 35,4279 34,2636
65 35,6488 34,4039
66 35,8598 34,5310
67 36,0607 34,6454
68 36,2513 34,7472
69 36,4315 34,8371
70 36,6011 34,9155
71 36,7599
72 36,9079
73 37,0450
74 37,1712
75 37,2865

De kapitalisatiefactoren 
zijn bepaald op basis van 
de periodesterftetafels 
GBM/GBV 2004-2009, 
4% rente en 2% inflatie. 

De contante waarde kan 
als volgt worden bepaald:
Kies uit de tabel de 
kapitalisatiefactor 
bij de looptijd en de 
desbetreffende leeftijd 
(op kapitalisatiedatum) 
en vermenigvuldig deze 
factor met de netto 
jaarschade.

Mannen
Kapitalisatie-
factoren 
(4% rente, 
2% inflatie)
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leeftijd 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
looptijd

1 0,9806 0,9806 0,9805 0,9802 0,9791 0,9768 0,9718 0,9543
2 1,9423 1,9422 1,9419 1,9410 1,9377 1,9305 1,9154 1,8617
3 2,8854 2,8852 2,8846 2,8827 2,8759 2,8614 2,8307 2,7212
4 3,8103 3,8098 3,8088 3,8056 3,7940 3,7698 3,7174 3,5315
5 4,7173 4,7165 4,7150 4,7100 4,6921 4,6556 4,5753 4,2914
6 5,6068 5,6056 5,6035 5,5962 5,5707 5,5193 5,4040 4,9998
7 6,4791 6,4774 6,4745 6,4644 6,4298 6,3608 6,2032 5,6559
8 7,3345 7,3322 7,3284 7,3149 7,2696 7,1803 6,9723 6,2589
9 8,1733 8,1704 8,1655 8,1480 8,0905 7,9779 7,7107 6,8085
10 8,9960 8,9923 8,9861 8,9638 8,8925 8,7536 8,4179 7,3046
11 9,8026 9,7982 9,7904 9,7626 9,6759 9,5075 9,0930
12 10,5937 10,5884 10,5788 10,5446 10,4408 10,2396 9,7353
13 11,3693 11,3631 11,3516 11,3100 11,1874 10,9496 10,3440
14 12,1300 12,1228 12,1089 12,0590 11,9159 11,6376 10,9182
15 12,8758 12,8675 12,8510 12,7918 12,6265 12,3033 11,4572
16 13,6072 13,5977 13,5782 13,5086 13,3191 12,9463 11,9602
17 14,3243 14,3136 14,2907 14,2094 13,9941 13,5665 12,4264
18 15,0275 15,0154 14,9886 14,8946 14,6514 14,1634 12,8554
19 15,7170 15,7034 15,6722 15,5643 15,2911 14,7365 13,2469
20 16,3931 16,3779 16,3417 16,2187 15,9133 15,2854 13,6008
21 17,0561 17,0390 16,9972 16,8578 16,5181 15,8096
22 17,7061 17,6870 17,6389 17,4819 17,1052 16,3083
23 18,3434 18,3221 18,2670 18,0910 17,6748 16,7810
24 18,9683 18,9445 18,8816 18,6854 18,2267 17,2270
25 19,5809 19,5544 19,4829 19,2651 18,7606 17,6458
26 20,1816 20,1521 20,0711 19,8302 19,2765 18,0366
27 20,7705 20,7377 20,6462 20,3809 19,7741 18,3990
28 21,3478 21,3113 21,2085 20,9171 20,2529 18,7326
29 21,9138 21,8731 21,7580 21,4391 20,7127 19,0371
30 22,4686 22,4233 22,2950 21,9467 21,1532 19,3125
31 23,0124 22,9621 22,8194 22,4401 21,5737
32 23,5454 23,4895 23,3315 22,9192 21,9739
33 24,0679 24,0057 23,8314 23,3839 22,3533
34 24,5799 24,5109 24,3192 23,8342 22,7113
35 25,0816 25,0051 24,7948 24,2699 23,0474
36 25,5733 25,4885 25,2586 24,6908 23,3611
37 26,0550 25,9612 25,7105 25,0968 23,6521

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
38 26,5268 26,4233 26,1505 25,4875 23,9200
39 26,9890 26,8750 26,5789 25,8627 24,1645
40 27,4416 27,3163 26,9954 26,2221 24,3858
41 27,8848 27,7474 27,4003 26,5653
42 28,3187 28,1683 27,7934 26,8918
43 28,7433 28,5791 28,1748 27,2014
44 29,1589 28,9800 28,5443 27,4936
45 29,5654 29,3709 28,9018 27,7679
46 29,9631 29,7521 29,2472 28,0240
47 30,3519 30,1235 29,5804 28,2615
48 30,7321 30,4852 29,9010 28,4802
49 31,1036 30,8372 30,2089 28,6798
50 31,4666 31,1796 30,5039 28,8604
51 31,8212 31,5123 30,7855
52 32,1675 31,8355 31,0535
53 32,5054 32,1489 31,3076
54 32,8352 32,4526 31,5473
55 33,1568 32,7464 31,7725
56 33,4703 33,0303 31,9826
57 33,7759 33,3041 32,1775
58 34,0734 33,5677 32,3570
59 34,3630 33,8208 32,5209
60 34,6446 34,0631 32,6691
61 34,9184 34,2946
62 35,1842 34,5149
63 35,4420 34,7237
64 35,6918 34,9208
65 35,9335 35,1058
66 36,1671 35,2786
67 36,3923 35,4388
68 36,6091 35,5863
69 36,8173 35,7210
70 37,0167 35,8428
71 37,2071
72 37,3883
73 37,5601
74 37,7222
75 37,8744

Het Reken-
Machientje
Op de website 
www.hetrekenbureau.
nl kunt u gebruik maken 
van Het RekenMachientje. 
Hiermee kunt u een contante 
waarde berekenen zonder 
sterftekanscorrectie (conform 
richtlijn zelfwerkzaamheid 
van De Letselschade Raad). 
Ook kunt u kapitaliseren met 
andere percentages voor 
inflatie en rente.
 

Vrouwen
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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:

Op onze website www.hetrekenbureau.nl vindt u onder  
het kopje ‘downloads’ 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.

Informatie benodigd bij verlies van arbeidsvermogen

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.

3 Alle jaaropgaven van het UWV tot heden.

4 Alle jaaropgaven van een invaliditeitspensioen tot heden.

5 Meest recente salarisspecificatie werkgever.

6 Meest recente uitkeringsspecificatie UWV.

7 Meest recente uitkeringsspecificatie 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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Cursussen

Het RekenBureau verzorgt diverse cursussen die verband houden met 
de berekening van personenschade. Het RekenBureau is erkend als 
opleidingsinstelling door het Nederlands Instituut voor Registerexperts 
(NIVRE). 

De cursussen van Het RekenBureau zijn zodanig ingericht dat alle 
vaktechnische aspecten aan de orde komen, waarbij de werkvormen zijn 
gericht op een zo effectief mogelijke kennisoverdracht. De cursussen zijn 
op academisch niveau. 

Deelname aan deze cursussen levert NIVRE punten op. 

Alle cursussen kunnen op verzoek tevens incompany worden verzorgd. 

Het RekenProgramma

Bent u werkzaam in de personenschade en op zoek naar een programma 
dat beter inspeelt op uw behoefte bij het maken van berekeningen?

Het RekenProgramma:
• biedt u de mogelijkheid om berekeningen te maken van zowel 

verlies van arbeidsvermogen als van verlies van levensonderhoud 
of enkel de contante waarde van doorlopende schadeposten;

• biedt de mogelijkheid om zowel eenvoudige, globale berekeningen 
als complexe, geavanceerde berekeningen te maken;

• is uiterst gebruikersvriendelijk en informatief;

• geeft u snel en duidelijk inzicht in de schade;
• bevat handige rekenmodules die hulp bieden bij het 

maken van uw berekening;
• is up to date, de meest recente wijzigingen op het 

gebied van fiscaliteiten en sociale verzekeringen zijn in 
de software doorgevoerd.

Uitproberen?
Om echt een idee te krijgen van Het RekenProgramma kunt 
u de software gedurende een maand vrijblijvend en gratis 
uitproberen. U kunt de software downloaden van onze website.

Prijzen
De licentiekosten voor Het RekenProgramma bedragen 
€ 1.325,-- per jaar* (exclusief BTW). Voor een tweede en 
volgende licentie(s) binnen dezelfde organisatie betaalt u 
slechts € 475,-- per jaar* (exclusief BTW).

Wilt u meer informatie? 
Neem contact op via info@hetrekenbureau.nl of bel met 
Het RekenBureau op telefoonnummer 030 – 63 54 700.

© 01/2014 De RekenHulp is een uitgave van Het RekenBureau.
De samenstellers van De RekenHulp hebben de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid betracht bij het verzamelen en weergeven van de 
juiste gegevens. Het RekenBureau aanvaardt echter geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies.
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www.hetrekenbureau.nl

Lange Schaft 7G-III

Postbus 330

3990 GC Houten

Tel 030 63 54 700

Fax 030 6354 709

info@hetrekenbureau.nl

www.hetrekenbureau.nl

Berekeningen

Software

Opleidingen
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