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Richtlijn Studievertraging 

Vraag 1 
Mijn cliënte heeft als gevolg van een ongeval het studiejaar 2017/2018 opnieuw 
moeten doen en zal waarschijnlijk in juni 2020 afstuderen. Ik verneem graag welk 
normjaar gehanteerd dient te worden. 
 

De gehanteerde bedragen in de Richtlijn Studievertraging zien op het jaar waarin de schade 

wordt geregeld en dus niet op het jaar van uitval of waarin de opleiding wordt afgerond (of 

waarop uiteindelijk de arbeidsmarkt wordt betreden). Als de schadepost studievertraging in 

2020 wordt geregeld, dan neemt u – in dit geval - dus het in 2020 geldend bedrag voor de 

opleiding die in 2017/2018 werd gevolgd (en gedoubleerd). 

Vraag 2 

Mijn cliënt heeft door een ongeval een jaar studievertraging opgelopen. Of hij zijn 
studie nog kan oppakken is maar de vraag. De verzekeraar is van mening dat de 
vergoeding niet thans moet worden uitbetaald, maar dat gewacht moet worden tot 
het moment dat cliënt zou zijn toegetreden tot de arbeidsmarkt, ware hem het 
ongeval niet overkomen. Klopt dat? 
 

Nee, dat standpunt klopt niet. De richtlijn Studievertraging ziet op de studievertraging als 

zodanig en het feit dat het slachtoffer daardoor later de arbeidsmarkt betreedt. 

Zodra er aantoonbaar vertraging in de studie is ontstaan, kan het slachtoffer het genormeerde 

bedrag dat op hem van toepassing is, vorderen. De verzekeraar zal dit dan moeten vergoeden. 

Juist om discussies te vermijden over de vraag van toetreden tot de arbeidsmarkt is deze 

Richtlijn in het leven geroepen. 

Vraag 3 
Ten gevolge van een ongeval heeft een kind groep 5 van het basisonderwijs moeten 
doubleren. Inmiddels doet hij een opleiding op HBO niveau. Welk jaar dient als 
uitgangspunt te worden genomen voor de bepaling van het normbedrag uit de 
richtlijn?  
Is dat het niveau van uitstromen op HBO niveau, omdat vertraagde start op de 
arbeidsmarkt weerslag heeft op het verlies van inkomen op HBO niveau? Of dient 
gerekend te worden met het normbedrag Basisonderwijs, omdat toen het ongeval 
plaatsvond? 
 

De Letselschade Richtlijn Studievertraging is bedoeld voor vergoeding van de vertraging in 

de opleiding die op het moment van het ongeval werd gevolgd. In dit geval geldt dus het 

normbedrag basisonderwijs in het jaar waarin de schade wordt geregeld. 
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Vraag 4 
Mogen de inkomsten (studiefinanciering, stagevergoeding en bijverdiensten) die 
iemand geniet tijdens een extra jaar studievertraging in mindering worden gebracht 
op de vergoeding conform de Richtlijn? 
 

De Richtlijn ziet louter op de studievertraging als zodanig c.q. het daardoor later betreden van 

de arbeidsmarkt. Extra studiekosten (bijvoorbeeld boeken- en examenkosten) vallen buiten 

het bereik van de Richtlijn. Hieruit valt af te leiden dat ontvangen inkomsten tijdens het 

vertragingsjaar niet rechtstreeks met de vergoeding conform de Richtlijn mogen worden 

verrekend; ook deze vallen buiten het bereik van de Richtlijn. Verrekening met de totale 

omvang van de schade is wellicht aan de orde, echter daartoe dient eerst de 

redelijkheidsafweging van artikel 6:100 BW te worden toegepast. Bij rechtstreekse 

verrekening met de vergoeding wordt deze afweging ten onrechte gepasseerd. 

Vraag 5 

Als het slachtoffer zijn of haar studie ten gevolge van een ongeval tijdelijk heeft 
moeten staken en daarna een andere studie heeft moeten hervatten, is er dan nog 
wel sprake van studievertraging in de zin van de Richtlijn? 
 

Van de schade wegens studievertraging dient te worden onderscheiden de aan een ongeval toe 

te rekenen schade als gevolg van een aangepaste opleiding of opleiding op een lager niveau. 

Deze schadefactor dient afzonderlijk te worden beoordeeld en maakt deel uit van het vast te 

stellen verlies aan arbeidsvermogen. 

Het gaat voor de toepassing van de Richtlijn dus om de vraag of er sprake is van een 

studievertraging in tijd. Zo ja, dan kan aanspraak worden gemaakt op een vergoeding conform 

de Richtlijn. Dat – mogelijk ongeval gerelateerd – is besloten een andere studie te gaan 

volgen is daarop derhalve niet van invloed. 

Vraag 6 
Geldt de Richtlijn alleen voor jeugdigen (basis- en voortgezet onderwijs, alsmede 
lbo/mbo/hbo en wo) of ook voor volwassenenonderwijs? Denk bijv. aan een 
verpleegkundige (45 jaar) die een jaar vertraging oploopt in haar studie tot 
verpleegkundige voor een niveau hoger of een planner, mbo-er (35 jaar) bij logistiek 
bedrijf die een jaar vertraging oploopt in zijn studie tot leidinggevende (hbo) van de 
afdeling.  
 

De vergoeding op studievertraging ziet op het later betreden van de arbeidsmarkt en is in die 

zin een afgeleide vergoeding verlies van arbeidsvermogen. Indien volwassenen feitelijk een 

opleiding volgen, zonder hiernaast arbeidsinkomen te hebben, dan moet een analoge 

toepassing volgen. Indien de opleiding op parttime basis wordt gevolgd, vindt er in financiële 

zin geen verlies van arbeidsvermogen plaats. Toepassing van de richtlijn zou dan tot 

overcompensatie leiden. Later kan er als gevolg van de vertraging wel schade optreden in 
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verband met het later of niet in aanmerking komen van een loopbaanverbetering. Deze zal dan 

concreet vastgesteld kunnen worden.  

Vraag 7 
Tijdens mijn studiejaar ben ik enkele maanden ziek geweest. Hierdoor heb ik 
studievertraging opgelopen en ben ik ook later op de arbeidsmarkt gekomen. Kan ik 
ook aanspraak maken op de Richtlijn Studievertraging?  
 
Nee, dat kan niet. Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding, is het nodig dat 

er iemand anders aansprakelijk is voor uw schade. Als er niemand aansprakelijk is voor uw 

ziekte, kunt u geen aanspraak maken op een schadevergoeding en dus ook niet op De 

Richtlijn Studievertraging. 


