3. Welke informatie dient de opdrachtgever te verstrekken?
(uitgangspunten)
1.

Gebeurtenis
- Datum

- WAM-schade wel/niet

- Aansprakelijkheid (percentage)

2.

Personen

Toelichting

- Partner (naam + geboortedatum)

in de bandbreedte waarbinnen de schade zich afspeelt.

- Slachtoffer (naam + geboortedatum)
- Kind (naam elk kind + geboortedatum)

3.

nrl berekent op verzoek meerdere scenario’s, waardoor inzicht verkregen wordt

Omschrijving situaties (slachtoffer/gezinslid)

Toelichting

(geschiedschrijving)

Hier gaat het om de geschiedschrijving tot gebeurtenis, bij voorkeur gedocumenteerd.

3.1.	Situatie voor gebeurtenis - werkelijke situatie

3.2. Situatie zonder gebeurtenis - hypothetische situatie
(uitgangspunten)

a. vanaf gebeurtenis tot ingangsdatum pensioen
b. vanaf ingangsdatum pensioen tot overlijden

c. arbeidsvermogen niet in geld/levensonderhoud in natura
d. vaste lasten (alleen bij overlijdensschade)

Werkelijke situatie

Hypothetische situatie

Hier gaat het om de niet-bestaande situatie zonder gebeurtenis, namelijk de situatie

waarin de gebeurtenis wordt weggedacht. Aangegeven dient te worden hoe de carrière
zich ontwikkeld zou hebben indien zich geen gebeurtenis zou hebben voorgedaan.
Als uitgangspunten kunnen worden genomen:

- 	de carrière wordt voortgezet op dezelfde wijze als die zich in de periode voor

de gebeurtenis ontwikkeld heeft, met de daarbij behorende pensioenopbouw.
In dat geval behoeven er geen verdere gegevens verstrekt te worden;

-	indien er sprake zou zijn geweest van demotie/promotie dan dient aangegeven
te worden wanneer er demotie/promotie zou plaatsvinden met de financiële
consequenties daarvan;

-	wijziging van het aantal te werken uren met opgave van data en wijzigingspercentage
parttimefactor.

3.3. Situatie met gebeurtenis - werkelijke/alternatieve en
prognostische situatie (uitgangspunten)

Werkelijke situatie
Het gaat om de geschiedschrijving vanaf gebeurtenis tot heden, bij voorkeur

a. vanaf gebeurtenis tot heden

gedocumenteerd.

c. vanaf ingangsdatum pensioen tot overlijden

Alternatieve situatie

b. vanaf heden tot ingangsdatum pensioen

d. arbeidsvermogen niet in geld/levensonderhoud in natura
e. vaste lasten (alleen bij overlijdensschade)

In de situatie met gebeurtenis dient van een andere dan van de werkelijke
situatie uitgegaan te worden. In dat geval dient te worden vermeld op welke
punten er afwijkingen zijn.
Prognostische situatie
In de situatie met gebeurtenis dient het vermoedelijke, toekomstige verloop
van het inkomen aangegeven te worden.
Vaste lasten
Hier gaat het om de wijze van vaststellen van vaste lasten, te weten:
- werkelijke kosten (zie NRL-checklist vaste lasten)
- volgens NIBUD-referentiebudgetten of CBS
- percentage van het netto-gezinsinkomen

4. Kapitalisatie (uitgangspunten)

- Datum waarop gekapitaliseerd moet worden
- Percentage rendement
- Percentage inflatie

- Vrijstelling(en) box 3
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Toelichting

Aangegeven dient te worden per welke datum er gekapitaliseerd moet worden en welke
percentages er voor het veronderstelde toekomstige rendement en de veronderstelde
toekomstige inflatie moeten worden aangehouden. Het verschil tussen deze twee
grootheden vormt de zogenaamde ‘rekenrente’.
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3. Welke informatie dient de opdrachtgever te verstrekken?
(uitgangspunten)

NRL-checklist uitgangspunten
Letselschadeberekening werknemer

nrl destilleert alle uitgangspunten uit de door opdrachtgever verstrekte bescheiden. Indien opdrachtgever geen wijzigingen aangeeft, zet nrl in
principe gedurende de gehele looptijd van de berekening de lijn van het inkomen voort, rekening houdend met wetgeving en relevante bepalingen.

Gewenste bescheiden
Werkelijke situatie

Minimaal 1 jaar voor gebeurtenis tot heden
-

Loonstroken
uwv-beslissingen
Uitkeringsspecificaties
Jaaropgaven
Belastingaangiften en -aanslagen
Pensioenoverzichten (upo’s)

Ontbreken er bescheiden?

Personalia

Rekengegevens

Naam
Geboortedatum
Datum gebeurtenis
Burgerlijke staat

Looptijd van-tot
Pensioenleeftijd

Kapitalisatie
Kapitalisatiedatum
Rendement in procenten
Inflatie in procenten
Vrijstelling box 3 ja/nee

Ja

Geef nadere instructies op basis van onderstaand schema

Nee
Ja

Wijzigingen?
Nee

Vermeld personalia en rekengegevens en
stuur deze met alle bescheiden op.

Situatie zonder gebeurtenis/
hypothetische situatie

Situatie met gebeurtenis/
prognostische situatie

Inkomen tot pensioen
Inkomen uit arbeid
cao of bedrijfsregeling
Functie en salarisschaal
Deeltijdfactor
Periodeloon
Periodieke toeslagen
Emolumenten

Uitkeringen
Loondoorbetaling/zw
wao/wia/ww

Fiscale gegevens
Hypotheekrenteaftrek
Overig

Pensioen
Soort pensioen
Pensioenfonds
Premievrijstelling

Vermeld personalia, rekengegevens en wijzigingen en stuur deze met beschikbare bescheiden op.
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