
Kerncijfers personenschade 20101
Minimum (jeugd)loon

Leeftijd per maaNd per jaar iNcL. vt

23 e.v. 	 €  1.407,60 	 € 18.242,50

22 	 €  1.196,45 	 €  15.505,99

21 	 €  1.020,50 	 €  13.225,68

20 	 €  865,65 	 €  11.218,82

19 	 €  739,00 	 €  9.577,44

18 	 €  640,45 	 €  8.300,23

17 	 €  556,00 	 €  7.205,76

16 	 €  485,60  	 €  6.293,38

15 	 €  422,30 	 €  5.473,00

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

IOAW en IOAZ
Beide wetten vullen het totale inkomen van de rechthebbende en zijn partner 
aan tot bijstandsniveau. Op de hierna volgende bedragen worden dus de bruto 
inkomsten van de rechthebbende en zijn partner in mindering gebracht. 

per maaNd per jaar iNcL. vt

(echt)paar vanaf 21 jr 	 €  1.392,98 	 €  18.053,04

alleenstaande met kinderen vanaf 21 jr 	 €  1.347,09 	 €  17.458,32

alleenstaande vanaf 23 jr* 	 €  1.071,07 	 €	 13.881,12

* Voor alleenstaanden onder de 23 jaar gelden lagere bedragen.

Bij IOAW wordt geen rekening gehouden met vermogen. Bij IOAZ wordt wel 
rekening gehouden met vermogen. Bij IOAZ blijft vermogen tot € 120.408 
buiten beschouwing. In geval van IOAZ:
- als inkomen wordt gezien: 4% van het vermogen > € 120.408.  

Deze inkomsten komen in mindering op de uitkering;
- bij een pensioentekort: een bedrag tot maximaal € 114.478 t.b.v.  

aanvullende pensioenvoorzieningen wordt buiten beschouwing gelaten; 
- bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is er geen leeftijdsgrens.

De IOAW voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten is vervallen door overgang van 
de WAO naar de WIA .

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

Leeftijd groNdsLag  

per werkdag

eXtra toesLag 

i.v.m. zvw p.mNd

per jaar iNcL. vt*

23 e.v. 	 €  64,72 	 €  18.243,27

22 	 €  55,01 	 €  1,74 	 €  15.506,22

21 	 €  46,92 	 €  4,22 	 €  13.225,81

20 	 €  39,80 	 €  8,57 	 €  11.218,82

19 	 €  33,98 	 €  14,30 	 €  9.578,28

18 	 €  29,45 	 €  14,92 	 €  8.301,37

* Te vermenigvuldigen met uitkeringspercentage.

Daglonen WAO/WIA en WW
Het maximumdagloon voor de berekening van de WAO/WIA en  
WW-uitkering is vastgesteld op: € 186,65.
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*  Overeenkomstig de WW is het uitkeringsperentage WGA gedurende de 
eerste twee maanden 75%.

Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid alleenstaanden (IWS): 
voor ZW/WAO/WAZ/Wajong/WW
Per 01-01-2008 is deze wet vervallen. De wet beoogde om deze uitkeringen tot  
het minimumniveau d.m.v. kopjesbedragen te verhogen. De toeslagenwet is 
hierop veranderd zodat het sociaal minimum voor uitkeringspercentages is 
gewaarborgd. 

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

per maaNd tegemoetkomiNg  

i.v.m. zvw p.mNd

per jaar iNcL. vt 

Nabestaandenuitkering 	 € 1.104,74 	 € 77,88 	 € 15.015,84 

halfwezenuitkering 	 €  263,98 	 €  18,61 	 € 3.626,52 

Nabestaandenuitkering voor  

nabestaanden met kind < 18 jr

	 €  1.351,94 	 €  95,31 	 € 18.426,84 

wezenuitkering  t/m 9 jr 	 € 364,93 	 € 25,72 	 € 4.951,56 

 10 t/m 15 jr 	 € 539,00 	 € 37,99 	 € 7.319,64 

 16 t/m 20 jr 	 € 713,07 	 €  50,27 	 € 9.687,72 

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.

AOW-pensioen
per maaNd tegemoetkomiNg  

i.v.m. zvw p.mNd

per jaar iNcL. vt 

gehuwden 	 € 732,84  	 € 51,66 	 € 9.902,28 

gehuwden met max. toeslag 	 € 1.431,42  	 € 100,91  	 €  19.364,52 

gehuwden zonder toeslag 

(partner jonger dan 65 jr;  

aow vóór 1-2-94)

	 € 1.052,23  	 € 74,18 	 € 14.200,56 

ongehuwden 	 € 1.052,23 	 € 74,18 	 € 14.200,56

ongehuwden met kind tot 18 jr 	 € 1.323,93  	 € 93,33  	 € 17.886,36   

max. toeslag (aow vóór 1-2-94) 	 € 379,19  	 € 26,73 	 € 3.945,12  

max. toeslag (aow vanaf 1-2-94) 	 € 732,84 	 € 49,25 	 € 9.902,28 

Relevant minimum (Toeslagenwet)
gehuwd/samenwonend 100% van het netto minimumloon

alleenstaande ouders   90% van het netto minimumloon

alleenstaanden   70% van het netto minimumloon

WWB (bijstand)
De bijstandsuitkering wordt veelal niet in een personenschade-berekening 
verdisconteerd i.v.m. de vermogens- en inkomenstoets (‘relevant minimum’ is de 
algemene bijstandsnorm).

Premieheffingen: percentages
werkgever werkNemer totaaL

aow  17,90% 17,90%

aNw  1,10% 1,10%

awbz  12,15% 12,15%

wao/wia-basis 5,70% 5,70%

wao-rekenpremie 0,07% 0,07%

wga-rekenpremie 0,59% 0,59%

awf (ww) 4,20% 4,20%

zvw-inkomensafhankelijk 7,05% 7,05%

zvw-inkomensafhankelijk ex wg  4,95% 4,95%

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

Premieheffing: nominaal Zvw
De aanvullende premie Zorgverzekeringswet verschilt per ziektekosten- 
verzekeraar en is afhankelijk van het pakket. Gemiddeld per volwassene:  
€ 107,50 per maand (kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd).

Premieheffing: maxima/vrijstellingen
voor wia of awf maximaal 	 €	 48.716

voor zvw maximaal 	 € 33.189

awf-franchise wN 	 € 16.704

uitkeriNgsperceNtage



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

Kerncijfers vanaf 2000 Zie www.nrl.nl/Voorlichting/Rekencijfers

Heffingskortingen IB
 tot 65 jaar   65 +

algemene heffingskorting (voor iedereen) 	 € 1.987 	 € 925

arbeidskorting voor niet lage inkomens (maximaal)

- winst uit onderneming

- loon uit tegenwoordige arbeid

tot 57 jaar

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

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

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

	 € 1.433

	 € 1.696

	 € 1.956

	 € 2.217 	 € 1.031

kinderkorting (afgeschaft per 01-01-2008)

doorwerkbonus (bestaat sinds  01-01-2009)

- inkomen tegenwoordige arbeid > € 9.041

62 jaar (5%)

63 jaar (7%)

64 jaar (10%)

65 of 66 jaar (2%)

67 jaar of ouder (1%)

	 € 2.340

	 € 3.276

	 € 4.679

	 € 936

	 € 468

inkomensafhankelijke combinatiekorting (maximaal)

- inkomen tegenwoordige arbeid > € 4.706

- kind < 12 jaar per 01-01-2010

	 € 1.859 	 € 865

alleenstaande-ouderkorting

- alleenstaande ouder

	 € 945 	 € 440

aanvullende alleenstaande-ouderkorting (maximaal)

- recht op alleenstaande-ouderkorting

- verrichten tegenwoordige arbeid

- kind < 16 jaar per 01-01-2010

	 € 1.513 	 € 704

jonggehandicaptenkorting

- wajong-uitkering

	 € 691

ouderenkorting

- inkomen < € 34.934

	 € 684

alleenstaande ouderenkorting

- aow-uitkering voor alleenstaanden

	 € 418

Levensloopverlofkorting (per opgebouwd jaar) 	 € 199

ouderschapsverlofkorting (per verlofuur) 	 € 4,07

Schijventarief box 1 IB
33,45%* (1e schijf) tot € 18.218 en daarboven

41,95%*  (2e schijf) tot € 32.738 en daarboven

42%  (3e schijf) tot € 54.367 en daarboven

52%  (4e schijf) over restant

* Voor 65-plussers is de 1e schijf 15,55% en de 2e schijf 24,05%.

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:

heffingvrij vermogen per persoon 	 €  20.661

heffingvrij vermogen samenwonenden

- bij overdracht aan partner

	 €  41.322

heffingvrij vermogen per minderjarig kind

- aftrek bij één ouder

	 €  2.762

Spaarregelingen
De werknemer kan slechts aan één spaarregeling deelnemen.

spaarloonregeling maximaal  € 613

premiespaarregeling  vervallen

Levensloopregeling maximaal  12% brutoloon

Lijfrente-aftrek
jaarruimte maximaal € 26.994

inhaalruimte

jonger dan 55 jaar

ouder dan 55 jaar 

17% van premiegrondslag

maximaal € 6.831

maximaal € 13.490

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

Zorgtoeslag (vanaf 2006)
De hoogte is afhankelijk van het (verzamel)inkomen*. Maximaal € 732 voor een 
alleenstaande en € 1.548 voor samenwonenden/gehuwden tezamen.

Huurtoeslag (vanaf 2006)
Vervangt de huursubsidie. De hoogte is afhankelijk van de huur en het 
(verzamel)inkomen*.

Kindgebonden budget (vanaf 2009)
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*.

aantal kinderen  inkomen tot  

€ 28.897

geen recht meer 

vanaf inkomen:

1 kind

2 kinderen

3 kinderen

4 kinderen

5 kinderen*

 € 1.011 

 € 1.322 

 € 1.505 

 € 1.611 

 € 1.662 

 € 42.200 

 € 46.292 

 € 48.700 

 € 50.094 

 € 50.765  
* voor 6e en volgende kinderen € 51 extra per kind 

verhoging budget voor 12-15 jarigen  € 231

verhoging budget voor 16-17 jarigen  € 296

* Het ‘verzamelinkomen’ is de optelsom van het belastbare inkomen in box 1, 2 en 
3 van zowel de benadeelde als zijn toeslagpartner. 
De drie toeslagen en het kindgebonden budget dienen bij de belastingdienst te 
worden aangevraagd.  

In 2010 zijn er 261 werkdagen.

Recht op (eenzijdige) 
berekeningen

2
1. Rechtbank Zwolle-Lelystad, 29 september 2009
 Inschakeling van het NRL door het slachtoffer kan evenmin als onredelijk worden aangemerkt. 

Om zijn aanspraken jegens de aansprakelijke partij geldend te kunnen maken in een procedure 
heeft hij de conclusies van [..] moeten vertalen in een deugdelijk onderbouwde geldelijke claim 
en van hem kon niet worden verwacht dat zonder deskundige op dat gebied te doen. Dat wordt 
niet anders doordat inschakeling van het NRL niet met de aansprakelijke partij is besproken en 
evenmin doordat niet alle uitkomsten van het NRL-rapport worden gevolgd. Aan [..] buitenge-
rechtelijke kosten komt derhalve een bedrag van [..] voor toewijzing in aanmerking.

2. Rechtbank ’s-Gravenhage, 23 september 2009
 Het RB heeft uit praktische overwegingen aansluiting gezocht bij de NRL rapportage, 

waardoor partijen de rechtbank in staat hebben gesteld de gevraagde uitgangspunten te 
formuleren. De daarmee gemoeide kosten kunnen de redelijkheidstoets doorstaan.

3. 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 infor-
meren omtrent zijn positie.

4. Rechtbank Amsterdam, 29 augustus 2007
 Geen rechtsregel verplicht slachtoffer om verzekeraar vooraf te informeren over  

voorgenomen NRL-berekening.
5. Rechtbank Arnhem, 8 augustus 2007
 Ondanks later gebleken onhoudbare uitgangspunten slachtoffer zijn NRL- kosten  

partijrapportage toewijsbaar.
6. Rechtbank Alkmaar, 18 juli 2007
 Vragen door verzekeraar over in opdracht van advocaat gemaakte NRL-berekening  

mag advocaat doorleiden naar het NRL. 
7. 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. 

8. Hoge Raad, 11 juli 2003
 Ook indien de schade gering of nihil is, komen de kosten voor vergoeding in aanmerking.
9. Rechtbank Arnhem, 31 augustus 2000
 Juist omdat partijen het niet eens zijn, mag de belangenbehartiger het maken van ingewik-

kelde 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.

De citaten uit achterliggende vonnissen, arresten en meer uitspraken kunt u lezen in 
‘Uitspraken (korte versie)’ en ‘Uitspraken (lange versie)’ op www.nrl.nl onder ‘Kosten.’ 


