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Historisch overzicht bedragen De Letselschade Richtlijnen 
per 1 januari 2022 
 

 
De Letselschade Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding 
 

Wijzigingsdatum  Ziekenhuis- 
daggeldvergoeding 

Revalidatiedaggeldvergoeding  
(bij tijdelijk verblijf, voor 
omschrijving zie de volledige tekst)  

1 januari 2022 € 31,-- € 16,-- 

1 januari 2021 € 31,-- € 16,--  

1 januari 2020                   € 30,--                             € 15,-- 

1 januari 2019 € 30,-- € 15,-- 

1 januari 2018 € 30,--                             € 15,-- 

1 januari 2017 € 28,-- € 14,-- 

1 januari 2016 € 28,-- € 14,-- 

1 januari 2015 € 28,-- € 14,-- 

1 januari 2014 € 28,-- € 14,-- 

1 januari 2013 € 28,-- € 14,-- 

1 januari 2010 € 26,-- € 13,-- 

1 januari 2009 € 25,-- € 12,50 

1 januari 2008  € 25,-- - 

1 januari 2006 € 25,-- - 

1 januari 2005 € 23,-- - 

1 januari 2002 € 23,-- - 

1 maart 2000 Hfl. 50,-- - 

 
De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding 
 

Wijzigingsdatum  Kilometervergoeding 

1 januari 2022 € 0,30 

1 januari 2021 € 0,26 

1 januari 2020 € 0,26 

1 januari 2019 € 0,26 

1 januari 2018 € 0,26 

1 januari 2017 € 0,26 

1 januari 2016 € 0,29 

1 januari 2015 € 0,29 

1 januari 2014 € 0,29 

1 januari 2008 € 0,24 

1 januari 2006 € 0,22 

1 januari 2005 € 0,21 

1 januari 2002 € 0,20 

1 maart 2000  Hfl.0,40 
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De Letselschade Richtlijn Studievertraging  
Categorie-indeling en netto-normbedragen voor schade wegens studievertraging op basis van één 

jaar studievertraging: 
 

Categorie Normbedrag per 
jaar  

Vanaf 01-01-2022 

basisschool €   6.600   

vmbo, lbo € 15.200 

havo, mbo, vwo € 18.500 

hbo, wo € 22.475  

 
 

Categorie    Normbedrag per jaar 

Vanaf 01-
01-2021 

Vanaf 01-
01-2020 

Vanaf 01-
01-2019 

Vanaf 01-01-
2018 

Vanaf 01-01- 
2017 

vanaf 01-01-
2016 

basisschool € 6.475  € 6.300,- € 6.125,00 € 6.025,00 €  5.950,00 € 5.825,00 

vmbo, lbo € 14.900 € 14.475,- € 14.125,00 € 13.850,00 € 13.650,00 € 13.400,00 

havo, mbo, 
vwo 

€ 18.150 € 17.625,- € 17.175,00 € 16.850,00 € 16.625,00 € 16.300,00 

hbo, wo € 22.025  € 21.400,- € 20.875,00 € 20.450,00 € 20.200,00 € 19.800,00 

 
 

Categorie                                             Normbedrag per jaar 

vanaf 01-01-2015 vanaf 01-01-2014 vanaf 01-01-2013 

basisschool € 5.750,00 € 5.750,00 € 5.560,35 

vmbo, lbo € 13.225,00 € 13.150,00 € 12.974,20 

havo, mbo, vwo € 16.100,00 € 16.000,00 € 15.793,20 

hbo, wo € 19.575,00 € 19.425,00 € 19.177,23 

 
 

Categorie                                             Normbedrag per jaar 

vanaf 01-01-2012 vanaf 01-01-2011 vanaf 01-01-2010 

basisschool € 5.561 € 5.490 € 5.437 

vmbo, lbo € 12.770 € 12.606 € 12.506 

havo, mbo, vwo € 15.544 € 15.345  € 15.224  

hbo, wo € 18.875 € 18.633 € 18.486 

 

Categorie                                             Normbedrag per jaar 

vanaf 01-01-2009 vanaf 01-01-2008 vanaf 15-09-2006 tot 
31-12-2007 

basisschool € 5.299 € 5.135, - € 5.000, - 

vmbo, lbo € 12.189 € 11.811, - € 11.500, - 

havo, mbo, vwo € 14.838 € 14.378, - € 14.000, - 

hbo, wo € 18.018 € 17.459, - € 17.000, - 
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De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp 
 
Per 1 januari 2022 ongewijzigd 
Per 1 januari 2021 gewijzigd:  
 

 Licht beperkt tot matig 

beperkt 

Zwaar beperkt 

alleenstaande € 74,00 € 147,00 

2-persoonshuishouden € 98,00 € 195,00 

gezin met inwonende kinderen  

jonger dan 5 jaar  

€ 184,00 € 367,00 

gezin met inwonende kinderen  

ouder dan 5 jaar  

€ 159,00 € 318,00 

 Uurtarief na 3 maanden  € 10,00 

 
Per 1 januari 2020 ongewijzigd 
Per 1 januari 2019 ongewijzigd 
Per 1 januari 2018 gewijzigd: 
 

 Licht beperkt tot matig 

beperkt 

Zwaar beperkt 

alleenstaande  € 69,00 

 

€ 137,00 

2-persoonshuishouden € 91,00 € 181,00 

gezin met inwonende kinderen  

jonger dan 5 jaar 

€ 171,00 € 342,00 

gezin met inwonende kinderen  

ouder dan 5 jaar 

€ 148,00 € 295,00 

 Uurtarief na 3 maanden €              9,50 

 
Per 1 januari 2017 ongewijzigd 
Per 1 januari 2016 ongewijzigd 
Per 1 januari 2015 ongewijzigd 
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Per 1 januari 2014 gewijzigd: 
 

 Licht beperkt tot matig 

beperkt 

Zwaar beperkt 

alleenstaande  € 65,00 

 

€ 130,00 

2-persoonshuishouden € 86,00 € 172,00 

gezin met inwonende kinderen  

jonger dan 5 jaar 

€ 162,00 € 324,00 

gezin met inwonende kinderen  

ouder dan 5 jaar 

€ 140,00 € 280,00 

 
Per 1 januari 2013 ongewijzigd 
Per 1 januari 2012 gewijzigd: 
 

 licht tot matig beperkt zwaar beperkt 

alleenstaande  € 63,00 € 126,00 

2-persoonshuishouden € 84,00 € 168,00 

gezin met inwonende kinderen  

jonger dan 5 jaar 

€ 157,50 € 315,00 

gezin met inwonende kinderen  

ouder dan 5 jaar 

€ 136,50 € 273,00 

 

Per 1 januari 2011 ongewijzigd. 

 

Vanaf 1 juli 2009 gelden de volgende bedragen: 

• tegen gewijzigde voorwaarden  

• voor gewijzigde termijnen. 

 

 licht tot matig beperkt zwaar beperkt 

alleenstaande  € 60,00 € 120,00 

2-persoonshuishouden € 80,00 € 160,00 

gezin met inwonende kinderen  

jonger dan 5 jaar 

€ 150,00 € 300,00 

gezin met inwonende kinderen  

ouder dan 5 jaar 

€ 130,00 € 260,00 
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Vanaf 1 oktober 2007 tot 1 juli 2009 gelden de volgende bedragen: 
 

 Categorie 1: 
Benadeelde is niet in staat tot 
enige vorm van huishoudelijk 
werk 

Categorie 2: 
Overige situaties 

Zonder inwonende kind(eren) € 118 per week €  84 per week 

Met inwonende kind(eren) € 176 per week € 101 per week 

 
 
Vanaf 1 november 2004 tot 1 oktober 2007 gelden de volgende bedragen:  

 Categorie 1: 
Benadeelde is niet in staat tot 
enige vorm van huishoudelijk 
werk 

Categorie 2: 
Overige situaties 

Zonder inwonende kind(eren) € 112 per week € 80 per week 

Met inwonende kind(eren) € 168 per week € 96 per week 

 
 
De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid 
Per 1 januari 2022 zijn de bedragen ongewijzigd. 
Per 1 januari 2021 zijn de bedragen gewijzigd.  
Per 1 januari 2020 zijn de bedragen niet gewijzigd. 
Per 1 januari 2019 zijn de bedragen niet gewijzigd.  
Per 1 januari 2018 zijn de bedragen gewijzigd. 
Per 1 januari 2017 zijn de bedragen niet gewijzigd.  
Per 1 januari 2016 zijn de bedragen niet gewijzigd.  
Per 1 januari 2015 zijn de bedragen niet gewijzigd. 
Per 1 januari 2014 zijn de bedragen gewijzigd. 
Per 1 januari 2013 zijn de bedragen niet gewijzigd. 
Per 1 januari 2012 zijn de bedragen niet gewijzigd. 
Per 1 januari 2011 zijn de bedragen niet gewijzigd. 
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Categorie               Normbedrag 
schadevergoeding (per jaar) 

  

vanaf 
15-09-
2006 

vanaf 
01-01-
2010 

vanaf 
01-01-
2014 

Vanaf 
01-01-
2018 

Vanaf  
01-01- 
2021  

Eigen woning met 
tuin - alle 
onderhoud 

€ 1000 € 1080 € 1.140 € 1.197 € 1.287 

Eigen woning met 
tuin - weinig 
onderhoud 

€   500 € 540 € 570 € 599 € 643 

Eigen woning 
zonder tuin - alle 
onderhoud 

€   650 € 702 € 741 € 778 € 836  

Eigen woning 
zonder tuin - weinig 
onderhoud 

€   250 € 270 € 285 € 299 € 322 

      

Huurwoning met 
tuin - alle 
onderhoud 

€   500 € 540 € 570 € 599 € 643 

Huurwoning met 
tuin – weinig 
onderhoud 

€ 250 € 270 € 285 € 299 € 322 

Huurwoning zonder 
tuin - alle 
onderhoud 

€   325 € 351 € 371 € 390 € 419 

Huurwoning zonder 
tuin - weinig 
onderhoud 

€   125 € 135 € 143 € 150 € 161  

 
De normbedragen zijn gebaseerd op technische rekenvoorbeelden voor schilderwerk en 
tuinonderhoud, waarbij is uitgegaan van een twee-onder-een-kap woning of hoekwoning. 
 
Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in de kosten van onderhoud voor een viertal woningtypen: 
 

Woningtype Omrekenfactor t.a.v. de bedragen 
in de schadevergoedingstabel  

Vrijstaande woning 1,3 

Twee onder een kap en hoekwoning 1,0 

Rijtjeshuis 0,8 

Flat en appartement 0,7 

 
 
 
 



 
 

Historisch overzicht bedragen De Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2022 Pag. 7/8 

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel incl. smartengeld 
 
Per 1 januari 2022 wijzigen de bedragen: 
 
a. Tot € 925 bij oppervlakkig en beperkt letsel met een herstelperiode van ongeveer twee 

maanden. Hierbij is onder meer te denken aan schaafwonden, kneuzingen, brandwonden van de 
eerste graad en beperkte, niet-ontsierende littekens. 

 
b. Van € 625 tot € 1.850 bij letsel waarvoor korte medische en/of therapeutische behandeling heeft 

plaatsgevonden en waarbij sprake is van een herstelperiode van twee tot vier maanden. Hierbij is 
onder meer te denken aan (lichte) hersenschudding of whiplash met restloos herstel, forse 
verzwikking of verstuiking, een gebroken rib en enkele dagen arbeidsongeschiktheid. 

 
c. Van € 1.225 tot € 2.275 bij letsel met een wat langere herstelperiode van ongeveer vier tot zes 

maanden, maar met een uiteindelijk restloos herstel (op eventueel wat beperkte, niet-
ontsierende littekens na), waarvoor medische en/of therapeutische behandeling heeft 
plaatsgevonden. Hierbij is onder meer te denken aan gevallen van korte ziekenhuisopname, bij 
‘eenvoudige’ botbreuken, wanneer sprake is van een aantal weken tot enkele maanden 
arbeidsongeschiktheid en tijdelijke hulpbehoevendheid. 
 
(Onder arbeidsongeschikt wordt tevens verstaan het niet of niet volledig kunnen uitvoeren van 
taken, bijvoorbeeld in de huishouding.) 

 
Normbedragen tot en met 2021. Als voorwaarde geldt dat elke vijf jaar met behulp van de bundel 
‘Smartengeld’ van de ANWB bekeken wordt of de bedragen per categorie aansluiten bij de door de 
rechter toegekende bedragen of dat aanpassing noodzakelijk is.  
In 2024 zal bij het verschijnen van de nieuwe bundel door de Werkgroep Normering een evaluatie 
plaats vinden. 
 
Per 1 januari 2021 wijzigen de bedragen niet.  
Per 1 januari 2020 wijzigen de bedragen niet.  
Per 1 januari 2019 wijzigen de bedragen: 
 
a. Tot € 875  
b. Van € 575 tot € 1.725  
c. Van € 1.150 tot € 2.125  
Normbedragen tot en met 2018. Als voorwaarde geldt dat elke vijf jaar met behulp van de bundel 
‘Smartengeld’ van de ANWB bekeken wordt of de bedragen per categorie aansluiten bij de door de 
rechter toegekende bedragen of dat aanpassing noodzakelijk is.  
In 2019 zal bij het verschijnen van de nieuwe bundel door de Werkgroep Normering een evaluatie 
plaats vinden.  
 
Per 1 januari 2018 wijzigen de bedragen niet.  
Per 1 januari 2017 wijzigen de bedragen niet. 
Per 1 januari 2016 wijzigen de bedragen niet. 
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Per 1 januari 2015 wijzigen de bedragen niet. 
 
(In 2013 zijn de bedragen herzien in verband met het verschijnen van de 18e druk van het ANWB 
Smartengeldboek in 2012). 
 
a.  Tot € 825 
b.  Van € 550 tot € 1.650 
c.  Van € 1.100 tot € 2.025  
 
Normbedragen tot en met 2013 (Opmerking: de factoren en bedragen zijn ontleend aan de 
uitspraken, gepubliceerd in de bundel ‘Smartengeld’ van de ANWB, Den Haag, 17e druk, 2009). 
 
a. Tot € 750 
b. Van € 500 tot € 1.500  
c. Van € 1.000 tot € 1.850  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatst gewijzigd: 28 december 2021 


