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Verlies van levensonderhoud  
Art. 6:108 BW 

In deze cursus gaan we in op het verzamelen van gegevens die benodigd zijn 
voor het beoordelen en berekenen van overlijdensschade. Relevante fiscale 
en sociale wetgeving wordt besproken. Uitvoerig wordt de berekenings- 
methodiek van overlijdensschade besproken. Hierbij gaan we in op de vraag 
hoe de behoefte van de nabestaanden wordt vastgesteld, wat de schade is en 
welke andere factoren van belang zijn. We gebruiken de belangrijkste 
rekensystemen, Het RekenProgramma en A-letsel. 

bekijk al onze   cursussen 
op:www.debureaus.nl



rekencursusVerlies van levensonderhoud
Art. 6:108 BW
De doelstelling van deze cursus is drieledig: 
1. Er wordt ingegaan op het verzamelen van de gegevens die benodigd 
zijn voor het beoordelen van de schade. Na afloop van de cursus bent  
u in staat de bokken van de schapen te scheiden. Of anders gezegd:  
u hebt inzicht in de gegevens die benodigd zijn om een adequate  
berekening te maken. Niet teveel gegevens, maar ook niet te weinig. 
2. Er wordt ingegaan op het zelf maken van een berekening. Na afloop 
bent u in staat om zelf een (eenvoudige) schadeberekening te maken  
die aan alle eisen voldoet. Stap voor stap wordt het opstellen van de 
berekening besproken. 
3. Tenslotte is de cursus bedoeld om u in staat te stellen schade- 
rapporten van anderen te beoordelen. De cursus stelt u in staat om een 
rapportage punt voor punt door te werken. Na het beoordelen van de 
diverse punten bent u in staat een afgewogen oordeel te geven over de 
uitgangspunten van een schaderapport en de wijze waarop de uitgangs-
punten voor een schadevergoeding-ineens samengesteld werden.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

• Begrippenkader: consumptief gezinsinkomen, behoefte, behoeftigheid.
• Rekentechnische uitwerking. 
• Inkomenscomponenten na overlijden.
• Pensioenopbouw.
• Studerende kinderen, looptijd.
• Verlies zelfwerkzaamheid.
• Kapitalisatie schade.

het RekenBureau
Datum Donderdag 22 maart 2018
Locatie Houten
Tijdstip Inloop 09.00 uur
Start Cursus  09.30 uur
Lunch 12.30 uur
Einde  16.30 uur
Kosten € 749,- excl. BTW
 (in combinatie met inschrijving van de cursus 
 ‘Verlies van arbeidsvermogen’ ontvangt u 
 € 100,- excl. BTW korting per cursus)
Lunch Bij de prijs inbegrepen
Cursusmap  Worden 2 weken van tevoren per e-mail toegezonden
& syllabus De cursusmap en de syllabus ontvangt u op de 
 cursusdag.
Opleidingspunten NIVRE 6 punten

Doelgroep Enige kennis over de vaststelling van letselschade 
 wordt verondersteld.
Niveau Academisch
Docent Erik-Jan Bakker
Inschrijving Deelnemers ontvangen na inschrijving direct een 
 een bevestiging van de inschrijving.
Toezending factuur Gelijktijdig met het verzenden van de cursusmap.
Informatie Marieke de Jongh 030-6354700
 m.dejongh@debureaus.nl

Annulering
Tot drie weken voor aanvangsdatum kan er uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd. Daarvoor 
wordt € 75,- excl. btw administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen drie weken 
voor de datum van de bijeenkomst wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, ook wanneer 
de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Het is (kosteloos) mogelijk een 
plaatsvervanger deel te laten nemen aan de cursus. 

Wijzigingen voorbehouden
De organisatie behoudt zich het recht voor programma-en/of locatiewijzigingen aan te brengen. 

Deelnemers worden voorafgaand aan de cursus over eventuele wijzigingen geïnformeerd 
voor zover tijdig bekend bij de organisatie.


