1 Kerncijfers personenschade 2009
Minimum (jeugd)loon

ANW-pensioen

LEEFTIJD

PER MAAND

23 e.v.



22
21

PER JAAR INCL. VT

Dit pensioen wordt in de NRL-ANW-kaart uitvoerig besproken
(gratis verkrijgbaar).

1.381,20



17.900,35



1.174,00



15.215,04



1.001,35



12.977,50

nabestaande met kind tot 18 jr die vóór

20



849,45



11.008,87

1-7-1996 AWW genoot

19



725,15



9.397,94

ANW-uitkering na 1-7-1996 indien met

18



628,45



8.144,71

kind tot 18 jr

17



545,55



7.070,33

16



476,50



6.175,44

15



414,35



5.369,98

De netto bedragen zijn niet wettelijk vastgesteld en kunnen per bedrijfstak
uiteenlopen door verschillen in de inhoudingen (en door de heffingskortingen).

PER MAAND

Totaal
wezenuitkering

PER JAAR INCL. VT



1.313,24



16.811,28





1.068,98





13.646,40

` 16.811,28

244,26+

` 1.313,24

3.164,88+

tot 10 jr



342,07



4.366,80

10 tot 16 jr



513,11



6.550,32

16 tot 21/27jr



684,15



8.733,72

De ANW kent een inkomenstoets. Van inkomen uit arbeid blijft een deel
buiten beschouwing. Uitkeringen uit vroegere arbeid komen volledig in
mindering op de ANW-uitkering. Eigen pensioen heeft geen invloed.

IOAW en IOAZ
Deze wetten kennen geen vermogenstoets (wel een inkomenstoets i.v.m. de
partner). Alleen bij de IOAZ wordt 4% van het vermogen hoger dan € 119.929
als inkomen gezien. Hiernaast wordt bij een pensioentekort € 112.792 t.b.v.
aanvullende pensioenvoorzieningen niet meegenomen. Bij gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid is er geen leeftijdseis. Door overgang van de WAO naar
de WIA is de IOAW voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten vervallen.
PER MAAND

*

PER JAAR INCL. VT

AOW-pensioen
PER MAAND

PER JAAR INCL. VT

gehuwden



686,78



8.725,68

gehuwden met max. toeslag



1.373,56



17.451,36

gehuwden zonder toeslag (partner jonger



1.001,94



12.701,28

dan 65 jr; AOW vóór 1-2-94)

(echt)paar vanaf 21 jr



1.367,44



17.722,08

ongehuwden



1.001,94



12.701,28

alleenstaande met kinderen vanaf 21 jr



1.330,71



17.246,04

ongehuwden met kind tot 18 jr



1.271,82



16.133,64

alleenstaande vanaf 23 jr *



1.054,14



 13.661,64

max. toeslag (AOW vóór 1-2-94)



371,62



4.750,08

max. toeslag (AOW vanaf 1-2-94)



686,78



8.725,68

Voor alleenstaanden onder de 21 jaar gelden lagere bedragen.

Relevant minimum (Toeslagenwet)
WAZ/Wajong-uitkering

gehuwd

De WAZ is per 01-08-2004 vervallen. Zelfstandigen die vóór 01-08-2004
arbeidsongeschikt werden hebben recht op WAZ-uitkering.
LEEFTIJD

GRONDSLAG

EXTRA TOESLAG

PER WERKDAG

I.V.M. ZVW P.MND

100% van het netto minimumloon

alleenstaande ouders

90% van het netto minimumloon

alleenstaanden

70% van het netto minimumloon

PER JAAR INCL. VT

23 e.v.



63,50



17.899,38

22



53,98



1,71



15.662,19

21



46,04



4,14



14.058,30

20



39,06



8,41



13.205,24

19



33,34



14,03



13.059,71

18



28,89



14,65



11.967,16

Daglonen WAO/WIA en WW

Bijstand ABW
De bijstandsuitkering kan in beginsel niet in een personenschadeberekening
worden verdisconteerd i.v.m. de vermogenstoets (‘relevant minimum’ is de
algemene bijstandsnorm).

Premieheffingen: percentages
WERKNEMER

TOTAAL

AOW

WERKGEVER

17,90%

17,90%

ANW

1,10%

1,10%

12,15%

12,15%

AWBZ

Het maximumdagloon voor de berekening van de WW- WAO/WIA-uitkering
zijn vastgesteld op: € 183,15

Hoogte uitkering WAO/WAZ/WAJONG/IVA/WGA

WAO/WIA-basis

5,70%

WAO-rekenpremie

0,15%

5,70%
0,15%

WGA-rekenpremie

0,47%

0,47%

AWf (WW)

4,15%

4,15%

ZVW-inkomensafhankelijk

6,90%

6,90%

ZVW-inkomensafhankelijk ex wg

4,80%

4,80%

UITKERINGSPERCENTAGE

*

% ARBEIDS-

WAO/WAZ/

ONGESCHIKTHEID

WAJONG

IVA

WGA

Dit zijn landelijke gemiddelden. Deze kunnen per bedrijfstak verschillen en van
substantiële invloed zijn op personenschadeberekeningen met een lange looptijd.

0 - 15

0

0

15 – 25

14

0

Premieheffing: nominaal ZVW

25 – 35

21

0

35 – 45

28

28

45 – 55

35

35

55 – 65

42

42

De aanvullende premie Zorgverzekeringswet verschilt per ziektekostenverzekeraar en is afhankelijk van het pakket. Gemiddeld per volwassene:
€ 100 per maand (kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd).

65 – 80

50, 75

50, 75

80 – 100

75

75

70 *

Overeenkomstig de WW is het uitkeringsperentage WGA gedurende de
eerste twee maanden 75%

Premieheffing: maxima/vrijstellingen
voor WIA of AWf maximaal



 47.619

voor ZVW maximaal



32.369

AWf-franchise WN



16.380

Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid alleenstaanden (IWS):
voor ZW/WW/WAO/WAZ/Wajong*

Autovergoeding Belastingvrij voor zakelijke ritten per kilometer:

Verhoging van deze uitkeringen tot minimumniveau middels kopjesbedragen.
Per 01-01-2008 is deze vervallen. De toeslagenwet is hierop veranderd zodat
het sociaal minimum voor uitkeringsgerechtigden is gewaarborgd.

Kerncijfers vanaf 2000 Zie www.nrl.nl

0,19

Heffingskortingen IB

Zorgtoeslag (vanaf 2006)
TOT 65 JAAR

Algemene heffingskorting (voor iedereen)

65 +

2007

935

De hoogte is afhankelijk van het (verzamel)inkomen. Maximaal € 692 voor een
alleenstaande en € 1.461 voor samenwonenden/gehuwden tezamen.

Arbeidskorting (maximaal)
tot 57 jaar

1504

Huurtoeslag (vanaf 2006)

57 t/m 59 jaar (vanaf 01-04-2002)

1762

60 of 61 jaar (vanaf 01-04-2002)

2018

62 jaar of ouder (vanaf 01-04-2002)

2274

Vervangt de huursubsidie. De hoogte is afhankelijk van de huur en het
(verzamel)inkomen.

1059

- winst uit onderneming

Kindgebonden budget (vanaf 2009)

- loon uit tegenwoordige arbeid

Deze regeling vervangt de kindertoeslag die in 2008 werd ingevoerd. Gezinnen
met kinderen jonger dan 18 jaar komen in aanmerking voor het kindgebonden
budget. De hoogte is afhankelijk van het (verzamel)inkomen.

Kinderkorting (afgeschaft per 01-01-2008)
Doorwerkbonus (vanaf 01-01-2009)
62 jaar (5%)

2296

63 jaar (7%)

3214

64 jaar (10%)

4592

Aantal kinderen

Inkomen tot € 29.914

Geen recht meer
vanaf inkomen:

65 of 66 jaar (2%)

918

1 kind

1.011

45.110

67 jaar of ouder (1%)

459

2 kinderen

1.322

49.895

- inkomen tegenwoordige arbeid >

8.860

3 kinderen

1.505

52.710

4 kinderen

1.611

54.340

- inkomen tegenwoordige arbeid > € 4.619

5 kinderen *

1.662

55.125

- kind < 12 jaar per 01-01-2008

* Voor 6e en volgende kinderen € 51 extra per kind

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (maximaal)

1765

Alleenstaande-ouderkorting

823

902

421

1484

692

- alleenstaande ouder
Aanvullende alleenstaande-ouderkorting

Het “verzamelinkomen” is het eigen belastbare inkomen plus dat van de toeslagpartner in box 1, 2 en 3.

- recht op alleenstaande-ouderkorting
- verdient buitenshuis

De drie toeslagen en het kindgebonden budget dienen bij de belastingdienst te
worden aangevraagd.

- kind onder 16 jaar per 01-01-2006
678

Jonggehandicaptenkorting
- Wajong-uitkering

In 2009 zijn er 260 werkdagen.

661

Ouderenkorting
- inkomen < € 32.234

2 Recht op (eenzijdige)

410

Alleenstaande ouderenkorting
- inkomen < € 32.234
- AOW-ongehuwdenpensioen
Levensloopverlofkorting (per opgebouwd jaar)

195

Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur)

3,99

berekeningen

Schijventarief box 1 IB
33,50% ***

tot

17.878 en daarna

tot

32.127 en daarna

42%

tot

54.776 en daarna

52%

over restant

42%

***

***

Voor 65-plussers is de eerste schijf 15,60% en de tweede schijf 24,10%

Belastingtarieven box 2 IB:
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang wordt belast met tarief van 25%.

Belastingtarieven box 3 IB:
Vrij van heffing op het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (30% van
fictief rendement ad 4%) zijn:
Heffingsvrije vermogen per persoon



20.661

Heffingsvrij vermogen samenwonenden



41.322



2.762

- bij overdracht aan partner
Heffingsvrij vermogen per minderjarig kind
- aftrek bij één ouder
- bij overdracht aan partner

Spaarregelingen
De werknemer kan slechts aan één spaarregeling deelnemen.
Spaarloonregeling maximaal

613

Premiespaarregeling

Vervallen

Levensloopregeling maximaal

12% brutoloon

Lijfrente-aftrek
Jaarruimte

maximaal € 26.491

Inhaalruimte

17% van premiegrondslag

Jonger dan 55 jaar

maximaal

6.703

Ouder dan 55 jaar

maximaal

13.238

1. Rechtbank Rotterdam, 9 april 2008
De rechtbank acht de desbetreffende kosten (redactie: NRL rapporten) toewijsbaar, ook
voor het rapport dat hangende het overleg tussen partijen is opgesteld, nu dit overleg de
wenselijkheid voor eiser niet heeft hoeven wegnemen om zich aldus goed te laten informeren omtrent zijn positie.
2. Rechtbank Amsterdam, 29 augustus 2007
Geen rechtsregel verplicht slachtoffer om verzekeraar vooraf te informeren over voorgenomen NRL-berekening.
3. Rechtbank Arnhem, 8 augustus 2007
Ondanks later gebleken onhoudbare uitgangspunten slachtoffer zijn NRL- kosten partijrapportage toewijsbaar
4. Rechtbank Alkmaar, 18 juli 2007
Vragen door verzekeraar over in opdracht van advocaat gemaakte NRL-berekening mag
advocaat doorleiden naar het NRL.
5. Gerechtshof Amsterdam, 8 december 2005
Het stond slachtoffer in redelijkheid vrij om de onderhavige kosten te maken, gezien
de ingewikkeldheid van de berekening daarvan. De berekening zou bovendien als basis
hebben kunnen dienen bij eventuele onderhandelingen.
6. Hoge Raad, 11 juli 2003
Ook indien de schade gering of nihil is, komen de kosten voor vergoeding in aanmerking.
7. Rechtbank Almelo, 4 juni 2003
Slachtoffer mag NRL-berekening laten maken om duidelijkheid te verkrijgen over de
hoogte van de schade. Dat was immers twistpunt in de onderhandelingen.
EN
Slachtoffer heeft redelijk gehandeld door de berekeningen door een gespecialiseerde
instelling als NRL te laten uitvoeren.
8. Rechtbank Groningen, 22 januari 2003
Het wel heel voortvarend opstellen NRL-berekening door slachtoffer staat vergoeding
ervan niet in de weg.
9. Rechtbank Arnhem, 31 augustus 2000
Juist omdat partijen het niet eens zijn, mag de belangenbehartiger het maken van ingewikkelde berekeningen uitbesteden.
10. Gerechtshof Amsterdam, 27 juni 1991
Het slachtoffer mag eenzijdig een berekening laten vervaardigen, omdat in redelijkheid
niet van het slachtoffer kan worden gevergd, dat hij de berekening van zijn schade aan de
verzekeraar van zijn tegenpartij zou toevertrouwen.

Kinderopvangtoeslag (vanaf 2005)
De hoogte is afhankelijk van het (verzamel)inkomen en verschilt voor het
eerste, tweede en volgende kind.

De achterliggende vonnissen en arresten en meer jurisprudentie kunt u lezen in de “Bijsluiter”
op www.nrl.nl onder “Kosten”

