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• Belang van berekening

• Rekenrente – stand van zaken?

• Fiscale component – stand van zaken?

Programma
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Hoe rekenbewust 
ben jij?

De letselschadezaak “pragmatisch” regelen…

Kent u die uitdrukking?

Rekenbewustzijn…
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“Nuttig en praktijkgericht.” 

“Gericht op de uitkomst en het resultaat. Doelgericht en 
gebruik van hulpmiddelen die makkelijk toepasbaar zijn in de 
praktijk.”

“Kijkt vooral naar het hier en nu: hoe kan men een werkbare, 
realistische methode vinden om het probleem, in de mate van 
het mogelijke, op te lossen of te omzeilen.”

Pragmatisch…

Pragmatisch is niet “uit het hoofd” schatten…
De pragmatiek zit juist in de berekening…

“Pragmatisch rekenen!”

Kent u die uitdrukking?

Pragmatisch…
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Paradox: 
berekende schatting op basis van
exacte (reken)regels en cijfers…

• Inschatting toekomst

• Waardering feiten met de kennis van nu

• Niet: absolute schade…

Belang van berekening
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€ 384.252,--

• Schade begroten  “bandbreedte” van de schade

• Complexiteit ontrafelen

• Financiële positie slachtoffer in beeld

• Onzekerheden signaleren en mogelijk elimineren

• Inzicht verkrijgen in diverse scenario’s/uitgangspunten

• Hulpmiddel bij onderhandeling over schadevergoeding

Belang van berekening
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Rekenrente

• Rekenrente = het “saldo” van rente en inflatie.

• Van toepassing op toekomstige schade.

• Veronderstelling: schadevergoeding, samen met 
de te realiseren rekenrente, moet voldoende zijn 
om jaarlijks opnamen te doen ter hoogte van de 
op dat moment te lijden schade. 

Rekenrente
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Als gevolg van de veronderstelde rente wordt de 
toekomstige schade? 

 LAGER

Als gevolg van de veronderstelde inflatie wordt de 
toekomstige schade?

 HOGER

Hoger/lager?

Aanbevelingen rekenrente in personenschadezaken
LOVCK/LOVCH en Expertgroep Personenschade

“Het uitgangspunt bij het vaststellen van de rekenrente is dat 
gewaarborgd wordt dat het slachtoffer zijn toekomstschade 
daadwerkelijk kan dragen.”

“De belangen bij het vaststellen van de rekenrente zijn groot. 
Een te hoge rekenrente kan ertoe leiden dat het slachtoffer 
dat jaarlijks de begrote jaarschade opneemt en gebruikt al 
een aantal jaren voor de berekende einddatum de vergoeding 
heeft opgebruikt.”

Rekenrente
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Aanbevelingen rekenrente in personenschadezaken
LOVCK/LOVCH en Expertgroep Personenschade

“Bovendien mag van het slachtoffer niet gevergd worden dat 
hij risico’s neemt bij het beleggen van de ontvangen som 
ineens om op die manier betaling van zijn jaarschade tot aan 
de eindleeftijd te bewerkstelligen.”

Rekenrente

Aanbevelingen rekenrente in personenschadezaken
Uitgangspunten
1 t/m 5 jaar
Rente: gemiddelde rente gewone spaarrekening
Inflatie: voorspellingen CPB voor de komende vijf jaren
6 t/m 20 jaar
Rente: gemiddelde rente spaardeposito 5, 10 en 15 jaar
Inflatie: streefpercentage 2% Europese Centrale Bank (ECB) 

overeenkomstig langjarig gemiddelde en UFR
> 20 jaar
Rente en inflatie: UFR (pensioenfondsen)

Rekenrente
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Aanbevelingen rekenrente in personenschadezaken
LOVCK/LOVCH en Expertgroep Personenschade – maart 2022

- Afronding op halve percentages
- Evenwicht  praktische hanteerbaarheid / nauwkeurigheid
- Jaarlijkse toetsing/aanpassing…

Rekenrente

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS):

Consumentenprijsindex (CPI) 

Uitgangspunt inflatie
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Inflatie...
Let op! Prijsinflatie (CPI) is geen looninflatie

• Verschil in stijging arbeidsinkomen vs. uitkering

• Ook ontwikkeling belastingheffing/heffingskortingen 

• Tot kapitalisatiedatum beide automatisch meegenomen

• Inflatie jaarschade (schade-inflatie) per zaak verschillend:

 in algemene zin kan geen aanbeveling worden gedaan

• Jaarschade kan sneller toenemen dan enkel de CPI...
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Inflatie…?
• Het minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 10,15%. 
• Let op! Deze bijzondere verhoging werkt ook door op de 

alle sociale uitkeringen: AOW, WIA, WW, Anw etc.

• CAO-loonindex:
2022  2,9%
Prognose 2023  3,7%

Inflatie…?
CPB – Macro Economische Verkenning 2023:
Uitgaand van de marktverwachtingen van eind juli, daalt de 
inflatie (cpi) van 9,9% dit jaar naar 2,6% komend jaar.

Inflatie blijft vooral gedreven door de energieprijzen, in het 
bijzonder die van gas. Deze ontwikkeling blijft zeer onzeker.
Variant lagere gasprijs  0,7% in 2023
Variant hogere gasprijs  5,5% in 2023
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Rente…?

Rente…?
• ECB heeft 8 september 2022 rente verhoogd naar 0,75%. 

Verwachting is dat ECB komende maanden rente verder zal 
opschroeven.

• Doel: (hoop) afname inflatie naar gewenste 2% ergens in 
2023 of 2024.

• Gevolgen? 
Rente vrij opneembare rekening verandert nog niet of 
nauwelijks.
Rente spaardeposito's licht gestegen.
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Fiscale component

Fiscale component
• Indirecte schade door uitkering schadekapitaal

• Schadekapitaal valt onder box 3: inkomsten uit 
vermogen  vermogensrendementsheffing 

• De verschuldigde belasting in box 3  extra schade

Let op! 
Wordt berekend over de toekomstschade…
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Fiscale component
• Iteratie-effect….

Hoe hoger het kapitaal van de toekomstschade, 
hoe hoger de fiscale component.

 NIET WAAR

Bij een gelijkwaardig kapitaal toekomstschade 
kan de fiscale component verschillen.

WAAR

Waar of niet waar?
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Belasting box 3
• Box 3: belasting over een fictieve rendement.

• 2001 t/m 2017:
4% rendement en 30% belasting
 effectief 1,2% belasting

• Met ingang van 1 januari 2017 herzien: 
“betere aansluiting bij rendementen die in 
voorafgaande jaren gemiddeld zijn behaald.”

Belasting box 3
• Hoe meer vermogen (boven vrijstelling) 
 hoe hoger het (fictieve) rendement. 

• Rendementsklassen in de vorm van 3 schijven. 

• Fictieve mix van sparen en beleggen:
 Schijf 1:  67% spaargeld – 33% beleggingen
 Schijf 2:  21% spaargeld – 79% beleggingen
 Schijf 3:  100% beleggingen
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Belasting box 3
Belastingwet 2022 – box 3:
• Op basis van fictief rendement op spaargeld 

(-0,01%) en beleggingen (5,53%).

Fiscale component
Kerstarrest Hoge Raad 24 december 2021
Manier waarop vermogen in box 3 wordt belast in 
strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens (EVRM). Volgens deze uitspraak mag 
alleen het werkelijk gerealiseerde rendement op 
het vermogen worden belast en niet een forfaitair 
rendement zoals dit in de huidige fiscale rekenregels 
wordt toegepast.
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Toekomst belasting box 3?
• 2017 t/m 2022 forfaitaire spaarvariant

Drie forfaits: spaargeld, schulden en overige 
bezittingen. Toepassing op werkelijke vermogensmix.

• 2023 t/m 2025  overbruggingswet box 3 
o.b.v. forfaitaire spaarvariant

• 2026  ingang nieuw systeem box 3:  
vermogensaanwasbelasting…

Vermogensaanwasbelasting
Contouren:
• Belasting daadwerkelijke rendement in een jaar 

Bijvoorbeeld: bijgeschreven rente, koerswinsten en 
ontvangen dividend en huur

• Voor precieze invulling nog veel keuzes te maken: 
hoogte van het vrijgesteld vermogen en het tarief 

• Handhaving huidige vrijstelling box 3, tenzij…
• “Voorlopige” planning: wetsvoorstel nieuwe 

stelsel voor de zomer van 2023
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Wettelijke basis is vervallen. Verschuldigde box 3 
belasting betaald uit werkelijk behaald rendement. 
Berekenen fiscale component is verleden tijd.

 NIET WAAR
Belasting over rendement, op andere nog onbekende 
(reken)wijze, blijft bestaan. Compensatie blijft nodig.

Waar of niet waar?

Gevolgen?
• Huidige situatie bemoeilijkt definitieve afwikkeling 

letselschadezaken met substantiële schade.

• Opties:
- Afwachten duidelijkheid nieuwe stelsel?
- Fiscale component niet berekenen?
- Fiscale component experimenteel berekenen?
- In VSO voorbehoud opnemen? 
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• fractie =  verhouding werkelijk/fictief rendement

Gevolgen?

Gevolgen?
Veelvuldige vraag: gevolgen fiscale component 
toepassing werkelijk rendement inzichtelijk maken?

Het RekenProgramma 
 optie beschikbaar voor alternatieve berekening.

werkelijk rendement = toegepaste rente kapitalisatie
Disclaimer! Berekening is experimenteel van aard…
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Gevolgen?
A. Huidig stelsel fictief rendement
B. Nieuw stelsel werkelijk rendement 

(o.b.v. aanbevelingen rekenrente LOVCK/LOVCH)

Op basis van:
- Lineair schadeverloop / constante jaarschade
- Belastingtarief 31% / heffingsvrij vermogen € 50.650,--

Gevolgen?
Conclusies
• Mate van verlaging afhankelijk van samenspel 3 factoren:

- de hoogte van het schadekapitaal 
- het verloop van (jaar)schade in de tijd
- de looptijd van berekening

• In algemene zin bedraagt de “nieuwe” fiscale component 
circa 10% tot max. 20% van de “oude” fiscale component. 

Let op! Op basis van rekenrente LOVCK/LOVCH, belastingtarief 31% en 
heffingsvrij vermogen € 50.650,--

Disclaimer! Berekening is experimenteel van aard…
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• Wijziging fiscale component  wijziging schadekapitaal

• Hierdoor wijzigt vermogen en het “verzamelinkomen”
(= incl. box 3!) 

• Afhankelijkheid vermogen bij sociale en fiscale regelingen 
 vermogenstoets

• Toeslagen (zorg- en huurtoeslag, kindgebonden budget)

• Eigen bijdrage Wlz  bijdrageplichtig inkomen 

Implicaties berekening

Mijn rekenbewustzijn is 
na deze presentatie
hoger geworden…

?

Waar of niet waar?
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