
 

 
 

Indexering Letselschade Richtlijnen 2022 
 
Op basis van de onderstaande instructies is de indexatie voor 2022 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 2015 

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

naar de Consumentenprijsindex CPI.1 
 

jaar 
 

CPI 
% 

2015 0,6 

2016  0,3  

2017 1,4 

2018 1,7 

2019 2,6 

2020 1,3  

2021  2,6* 

* Voorlopig cijfer tot 1 december 2021 (inclusief prognose december) 

 
 
Loonindexcijfer CBS vanaf 2015 

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 
% 

2015 1,4 

2016  1,8 

2017  1,4 

2018  2,0 

2019  2,5 

2020 2,9  

2021 2,1* 

* Voorlopig cijfer tot 1 december 2021 (inclusief prognose december) 

 
1 CPI 2015-2021 
2 Cao-lonen 2015-2021 



Ziekenhuis-/revalidatiedaggeldvergoeding 

Op 1 januari 2021 zijn de normbedragen voor het laatst verhoogd. Sinds 1 januari 2021 zal de CPI 
op 1 januari 2022 in totaal met 2,6% zijn gestegen (voorlopig CPI-cijfer 2,6% over 2021). Dit is 
lager dan de voorwaarde van 5%. Daarom zal op 1 januari 2022 geen indexatie noodzakelijk zijn. 
 

Studievertraging 

Op 1 januari 2021 zijn de normbedragen geïndexeerd met het voorlopig loonindexcijfer 2020 van 
3,0%. Het definitieve loonindexcijfer 2020 bedraagt eveneens 2,9%. Hiertoe is een correctie 

uitgevoerd. 
 
Op 1 januari 2022 dienen de normbedragen weer geïndexeerd te worden (voorlopig cijfer 2,1%). 
Vanaf 2014 is besloten de normbedragen af te ronden op € 25, --.  
 

categorie 
per 1-1-2021 
gecorrigeerd 

afronding  per 1-1-2022 afronding 

basisschool € 6.473 € 6.475 € 6.609 € 6.600 

VMBO/LBO € 14.888 € 14.900 € 15.201 € 15.200 

HAVO/MBO/VWO € 18.125 € 18.120 € 18.506 € 18.500 

HBO/WO € 22.009 € 22.025 € 22.471 € 22.475 

 

Huishoudelijke Hulp 

Op 1 januari 2021 zijn de normbedragen voor het laatst verhoogd. Sinds 1 januari 2021 zal de 
loonindex op 1 januari 2022 in totaal met 2,1% zijn gestegen (voorlopig loonindexcijfer 2,1% over 
2021). Dit is lager dan de voorwaarde van 5%. Daarom zal op 1 januari 2022 geen indexatie 
noodzakelijk zijn. 
 
 

Zelfwerkzaamheid 

Op 1 januari 2021 zijn de normbedragen voor het laatst verhoogd. Sinds 1 januari 2021 zal de 
loonindex op 1 januari 2022 in totaal met 2,1% zijn gestegen (voorlopig loonindexcijfer 2,1% over 

2021). Dit is lager dan de voorwaarde van 5%. Daarom zal op 1 januari 2021 geen indexatie 
noodzakelijk zijn. 
  
Licht letsel 

Op 1 januari 2019 zijn de normbedragen voor het laatst verhoogd. Sinds 1 januari 2019 zal de CPI 
op 1 januari 2022 met 6,5 % zijn gestegen (2,6% in 2019, 1,3% in 2020 plus voorlopig CPI-cijfer 
2,6% over 2021). Dit is hoger dan de voorwaarde van 5%. Daarom zal op 1 januari 2022 wel 
indexatie noodzakelijk zijn. 
 
 

categorie 
 

per 1-1-2019 
 

 per 1-1-2022 afronding 

A Tot € 866   Tot € 923                     Tot € 925  

B  Van € 578 tot € 1.733        Van € 615 tot € 1.845   Van € 625 tot € 1.850 

C Van € 1.155 tot € 2.126     Van € 1.230 tot € 2.264   Van € 1.225 tot € 2.275   

 
 
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. De volgende evaluatie zal in 2024 plaatsvinden.  
 



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 van de ANWB (cijfers tot 9 december 2021) blijkt dat het indexcijfer van de 
variabele autokosten in 2021 is gestegen naar 122 (111 in 2020).3  Een stijging van 9,9%. Sinds 1 
januari 2017 (index 106) is spraken van een totale stijging van 15,1%. Dit is hoger dan de 

voorwaarde van 6,25%. Daarom zal op 1 januari 2022 wel indexatie noodzakelijk zijn. 
 
Normbedrag kilometervergoeding:  
 

per 1-1-2017 per 1-1-2022 
€ 0,26 € 0,30 

 

 
 
 
d.d. 9 december 2021 

 
3 Indexering variabele autokosten ANWB 2021 


