
 

 
 

Indexering Letselschade Richtlijnen 2021 
 
Op basis van de onderstaande instructies is de indexatie voor 2021 per richtlijn bestudeerd 
 
Jaarlijks (peildatum 1 januari elk kalenderjaar) vindt evaluatie van De Letselschade Richtlijnen plaats. Bij deze 
evaluatie wordt beoordeeld of indexering van de normbedragen noodzakelijk is. Hieronder vindt u per Richtlijn 
een algemene instructie hoe deze geïndiceerd dient te worden.  
 

Richtlijn Indexeringsgrondslag Voorwaarde voor indexering 

Ziekenhuis-
/revalidatiedaggeldvergoeding 

Consumentenprijsindexcijfer CBS Stijging minimaal 5% t.o.v. laatste 
wijziging 

Studievertraging Loonindexcijfer CBS Jaarlijks aanpassen, ongeacht 
stijgingspercentage 

Huishoudelijke Hulp Loonindexcijfer CBS Stijging minimaal 5% t.o.v. laatste 
wijziging 

Zelfwerkzaamheid Loonindexcijfer CBS Stijging minimaal 5% t.o.v. laatste 
wijziging 

Licht letsel Smartengeldboek ANWB 
 
Consumentenprijsindexcijfer CBS 

Eens per 5 jaar 
Stijging minimaal 5% t.o.v. laatste 
wijziging 

Kilometervergoeding ANWB Stijging variabele kosten minimaal 
6,25% t.o.v. laatste wijziging 

 
Consumentenprijsindex CPI vanaf 2014 

Alleen voor de richtlijn Ziekenhuis-/revalidatiedaggeldvergoeding wordt voor de indexatie gekeken 

naar de Consumentenprijsindex CPI.1 
 

jaar 
 

CPI 
% 

2014 1,0 

2015 0,6 

2016  0,3  

2017 1,4 

2018 1,7 

2019 2,6 

2020 1,3*  

* Voorlopig cijfer tot 1 november 2020 (inclusief prognose november en december) 

 
 
Loonindexcijfer CBS vanaf 2014 

Als graadmeter voor de loonindex dient bij de cijfers van het CBS te worden gekeken naar het 
onderwerp “Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen”.2  
 

jaar 
 

loonindex 
% 

2014 0,9 

2015 1,4 

2016  1,8 

2017  1,4 

2018  2,0 

2019  2,5 

2020 3,0*  

* Voorlopig cijfer tot 1 november 2020 (inclusief prognose november en december) 

 
1 CPI 2014-2020 
2 Cao-lonen 2014-2020 



Ziekenhuis-/revalidatiedaggeldvergoeding 

Op 1 januari 2018 zijn de normbedragen voor het laatst verhoogd. Sinds 1 januari 2018 zal de CPI 
op 1 januari 2021 in totaal met 5,6% zijn gestegen (1,7% in 2018, 2,6% in 2019 plus voorlopig 
CPI-cijfer 1,3% over 2020). Dit is hoger dan de voorwaarde van 5%. Daarom zal op 1 januari 2021 
wel indexatie noodzakelijk zijn. 
 

 per 1-1-2018 per 1-1-2021 afronding 

Ziekenhuisdaggeldvergoeding € 29,66 € 31,35 € 31 

Revalidatiedaggeldvergoeding € 14,83 € 15,67 € 16 

 

Studievertraging 

Op 1 januari 2020 zijn de normbedragen geïndexeerd met het voorlopig loonindexcijfer 2019 van 
2,5%. Het definitieve loonindexcijfer 2019 bedraagt eveneens 2,5%. Er is derhalve geen correctie 
noodzakelijk. 

 
Op 1 januari 2021 dienen de normbedragen weer geïndexeerd te worden (voorlopig cijfer 3,0%). 
Vanaf 2014 is besloten de normbedragen af te ronden op € 25, --.  
 

categorie per 1-1-2020 afronding  per 1-1-2021 afronding 

basisschool € 6.291 € 6.300 € 6.480 € 6.475 

VMBO/LBO € 14.469 € 14.475 € 14.903 € 14.900 

HAVO/MBO/VWO € 17.614 € 17.625 € 18.143 € 18.150 

HBO/WO € 21.389 € 21.400 € 22.030 € 22.025 

 

Huishoudelijke Hulp 

Op 1 januari 2018 zijn de normbedragen voor het laatst verhoogd. Sinds 1 januari 2018 zal de 
loonindex op 1 januari 2021 in totaal met 7,5% zijn gestegen (2,0% in 2018, 2,5% in 2019 plus 
voorlopig loonindexcijfer 3,0% over 2020). Dit is hoger dan de voorwaarde van 5%. Daarom zal op 
1 januari 2021 wel indexatie noodzakelijk zijn. 

 

per 1-1-2018  per 1-1-2021  afronding  

licht tot matig 
beperkt 

zwaar  
beperkt 

licht tot matig 
beperkt 

zwaar 
beperkt 

licht tot matig 
beperkt 

zwaar 
beperkt 

€ 69 € 137 € 73,72 € 147,44 € 74 € 147 

€ 91 € 181 € 97,53 € 195,07 € 98 € 195 

€ 171 € 342 € 183,73 € 367,46 € 184 € 367 

€ 148 € 295 € 158,78 € 317,56 € 159 € 318 

uurtarief  
na 3 maanden 

€ 9,50 
uurtarief  

na 3 maanden 
€ 10,24 

uurtarief  
na 3 maanden 

€ 10 

 

  



Zelfwerkzaamheid 

Op 1 januari 2018 zijn de normbedragen voor het laatst verhoogd. Sinds 1 januari 2018 zal de 
loonindex op 1 januari 2021 in totaal met 7,5% zijn gestegen (2,0% in 2018, 2,5% in 2019 plus 
voorlopig loonindexcijfer 3,0% over 2020). Dit is hoger dan de voorwaarde van 5%. Daarom zal op 
1 januari 2021 wel indexatie noodzakelijk zijn. 
 

categorie per 1-1-2018 per 1-1-2021 afronding 

Eigen woning met tuin - alle onderhoud € 1.197,- € 1.286,78 € 1.287 

Eigen woning met tuin - weinig onderhoud € 599,- € 643,39 € 643 

Eigen woning zonder tuin - alle onderhoud € 778,- € 836,40 € 836 

Eigen woning zonder tuin - weinig onderhoud € 299,- € 321,69 € 322 

Huurwoning met tuin - alle onderhoud € 599,- € 643,39 € 643 

Huurwoning met tuin – weinig onderhoud € 299,- € 321,69 € 322 

Huurwoning zonder tuin - alle onderhoud € 390,- € 418,77 € 419 

Huurwoning zonder tuin - weinig onderhoud € 150,- € 161,41 € 161 

 

Licht letsel 

Op 1 januari 2019 zijn de normbedragen voor het laatst verhoogd. Sinds 1 januari 2019 zal de CPI 
op 1 januari 2021 met 3,9% zijn gestegen (2,6% in 2019 plus voorlopig CPI-cijfer 1,3% over 
2020). Dit is lager dan de voorwaarde van 5%. Daarom zal op 1 januari 2021 geen indexatie 

noodzakelijk zijn. 
 
Daarnaast geldt als voorwaarde: 
Elke vijf jaar wordt met behulp van de bundel ‘Smartengeld’ van de ANWB bekeken of de bedragen 
per categorie aansluiten bij de door de rechter toegekende bedragen of aanpassing noodzakelijk is.  
 

In 2019 heeft bij het verschijnen van de nieuwe bundel door de Werkgroep Normering voor het 
laatst een evaluatie plaatsgevonden. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat er, naast de 

voornoemde prijscompensatie, geen trend is waar te nemen die een extra verhoging van de 
normbedragen rechtvaardigt. 
 

Kilometervergoeding 

Op 1 januari 2017 is het normbedrag voor het laatst geïndexeerd. 
 
Het normbedrag wordt verhoogd indien de variabele kosten op de peildatum (1 januari van elk 
kalenderjaar) met minimaal 6,25% zijn gestegen ten opzichte van de datum van de laatste 

wijziging van het normbedrag. Voor de berekening van de verhoging worden de variabele kosten 
van de gemiddelde middenklasse auto genomen, over de periode vanaf de laatste wijzigingsdatum 
tot aan de peildatum, naar boven afgerond op een bedrag in eurocent. 
 
Uit de opgave (gegevens tot en met 26 november 2020) van de ANWB blijkt dat het indexcijfer van 
de variabele autokosten in 2020 ten opzichte van 2019 niet gewijzigd is (111 in 2019 en 2020).3   

Ten opzichte van 2016 (106 in 2016) is sprake van een stijging van 4,7%. Dit is lager dan de 
voorwaarde van 6,25%. Daarom zal op 1 januari 2021 geen indexatie noodzakelijk zijn. 

 
 
26 november 2020 
 

 
3 Indexering variabele autokosten ANWB 2020 


