
Bent u slachtoffer van een ongeluk of misdrijf? En heeft 
u hierdoor lichamelijke of geestelijke schade? En is dat 
de schuld van een ander? Dan moet de ander de schade 
meestal vergoeden. Er zijn verschillende soorten 
vergoedingen bij letselschade die u kunt krijgen:

• Smartengeld, bijvoorbeeld als u door de schade pijn  
heeft of ongelukkig wordt

• Vergoeding voor medische kosten
• Vergoeding voor huishoudelijke hulp
• Vergoeding voor de kosten van het ziekenhuis of 

revalidatiecentrum
• Vergoeding omdat u minder inkomsten heeft
•  U heeft geen verlies van inkomsten, maar u krijgt een 

vergoeding omdat u economisch wel kwetsbaar bent
• Vergoeding omdat u niet meer aan uw huis en tuin  

kunt werken
• Vergoeding omdat u niet meer voor uzelf kunt zorgen
• Vergoeding omdat u langer over uw studie doet
• Vergoeding voor reiskosten
• Vergoeding voor schade die u in de toekomst krijgt
• Vergoeding voor schade als een familielid of uw  

partner overlijdt

Recht op smartengeld 
U heeft alleen voor uzelf recht op smartengeld. U heeft  
er dus geen recht op als een vriend of familielid het 
slachtoffer is. Ook niet als een vriend of familielid door  
de schuld van een ander overlijdt. Maar dat kan in de 
toekomst veranderen. Heeft u gezien dat iemand door de 
schuld van een ander stierf? Of heeft u geestelijke schade 
omdat het slachtoffer overleden is? Dan kunt u daarvoor 
een vergoeding van shockschade krijgen. 

Hoeveel smartengeld krijgt u?
Dit hangt af van:
• Wat is precies de schade, en hoe erg is deze?
• Wat is de oorzaak van de schade?
• Wat zijn uw persoonlijke omstandigheden?
• Wat is uw leeftijd en uw geslacht?

Recht op vergoeding van medische kosten
Heeft u medische kosten gemaakt voor lichamelijke of 
geestelijke schade door de schuld van een ander? Dan  
heeft u meestal recht op een vergoeding. Maar niet altijd. 
Een medische behandeling krijgt u bijvoorbeeld alleen 
vergoed als de arts bepaalt dat u die nodig heeft. Dat geldt 
vaak niet voor alternatieve therapieën. 

Twijfelt u of u recht heeft op een vergoeding van een 
behandeling? Voorkom problemen en wacht dan met  
de behandeling. Overleg eerst met de persoon die 
aansprakelijk is voor de schade, of met zijn verzekering. 

Hoe eist u een vergoeding voor medische kosten?
De kosten die u heeft gemaakt dient u in bij uw eigen 
zorgverzekeraar. Vaak gaat dit automatisch. Vergoedt uw 
zorgverzekeraar de kosten niet, of niet helemaal? Dan kunt 
u de kosten indienen bij de persoon die aansprakelijk is 
voor de schade. Stuur hem de nota’s van de kosten van uw 
behandeling en het bewijs dat uw zorgverzekeraar de 
kosten niet dekt. 
 
Recht op vergoeding van huishoudelijke hulp
Kunt u door de lichamelijke of geestelijke schade niet  
meer al het huishoudelijk werk doen? Dan heeft u 
huishoudelijke hulp nodig. U heeft dan recht op een 
vergoeding van de kosten hiervoor. De hulp moet  
natuurlijk wel echt nodig zijn. Helpt iemand uit uw gezin u? 
Dan krijgt u hier geen vergoeding voor. Maar u kunt wel  
een vergoeding krijgen voor mantelzorg. Wilt u weten op 
hoeveel vergoeding u ongeveer recht heeft? Kijk dan naar 
de Richtlijnen Huishoudelijke hulp. 

Kosten gemaakt in een ziekenhuis of  
revalidatiecentrum? 
Moet u door de schade 1 of meer nachten in een 
ziekenhuis of revalidatiecentrum blijven? En maakt u 
daar extra kosten? Dan kunt u voor die kosten ook vaak 
een vergoeding krijgen. Denk aan kosten voor het huren van 
een tv en telefoon, boeken en tijdschriften, een 
pyjama, parkeergeld voor familiebezoek en extra eten  
en drinken. 

In de Richtlijnen Daggeldvergoeding staan de richtlijnen  
die verzekeraars gebruiken. Is de schade volgens u hoger 
dan in de richtlijnen staat? Dan moet u dat bewijzen. 

 Soorten vergoeding bij 
 letselschade 
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https://deletselschaderaad.nl/wp-content/uploads/DLRichtlijn-Huishoudelijke-Hulp-2017.pdf
https://deletselschaderaad.nl/wp-content/uploads/DLRichtlijn-Ziekenhuis-en-Revalidatiedaggeldvergoeding-2017.pdf


Recht op vergoeding door verlies van  
inkomsten
Kunt u uw werk niet meer doen, of niet meer volledig?  
Dit kan ervoor zorgen dat u minder inkomsten heeft.  
Een paar voorbeelden: 
 
U krijgt minder, of helemaal geen loon meer
• U loopt een bonus of hogere functie mis
• U bent zelfstandig ondernemer en u maakt minder of 

helemaal geen winst meer
• U moet als zelfstandig ondernemer extra kosten  

maken voor personeel

U kunt een vergoeding krijgen voor het netto verlies aan 
inkomsten. Ook als u zwart werkt kunt u een vergoeding 
krijgen voor het verlies van inkomsten. Maar dan moet u 
wel bewijzen dat u minder inkomsten krijgt. Bijvoorbeeld 
met verklaringen van opdrachtgevers. Dit zorgt vaak wel 
voor discussies. 

Recht op vergoeding voor verhoogde  
economische kwetsbaarheid
Economische kwetsbaarheid betekent dat u meer risico 
loopt op de arbeidsmarkt. Dit kan een gevolg zijn van 
lichamelijke of geestelijke schade. Stel dat uw werkgever 
medewerkers moet ontslaan. Als u lichamelijke of 
geestelijke schade heeft vindt u minder snel een nieuwe 
baan dan iemand die gezond is. Bij de afwikkeling van de 
schade kan hiervoor een voorbehoud worden gemaakt. 
Alternatief is dat het voorbehoud wordt afgekocht, waarbij 
de goede en kwade kansen worden meegenomen. 

Recht op vergoeding voor werk aan uw huis 
of tuin
Kunt u niet meer zelf werken aan uw huis en tuin? En doen 
anderen dat werk nu voor u? Dan kunt u voor die kosten een 
vergoeding krijgen. De hulp moet natuurlijk wel echt nodig 
zijn. Ook voor deze soort van schade zijn richtlijnen, zie 
Richtlijnen zelfwerkzaamheid. Is de schade volgens u groter 
dan in de richtlijnen staat? Dan moet u daar een bewijs van 
indienen.

Recht op vergoeding voor persoonlijke 
verzorging
Kunt u door de schade niet meer voor uzelf zorgen? Kunt u 
zich bijvoorbeeld niet meer zelf wassen of aankleden? Dan 
heeft u hulp nodig. De kosten daarvoor kunt u vergoed 
krijgen.

Recht op vergoeding voor studievertraging
Doet u langer over uw studie door de schade? Dan kunt u 
de kosten daarvoor vergoed krijgen. U heeft dan niet 
alleen last van het extra studiegeld en de extra reiskosten. 
Maar het duurt ook langer voordat u kunt beginnen met 
werken. Sommige gevolgen zijn heel concreet, andere 
niet. Dat kan voor lange discussies met de aansprakelijke 
partij zorgen. Om dit te voorkomen zijn er Richtlijnen  
voor Studievertraging. Is de schade volgens u groter dan 
in de richtlijnen staat? Dan moet u daar bewijzen van 
indienen.

Recht op vergoeding voor reiskosten
Deze kosten kunt u meestal vergoed krijgen. Bekijk 
hiervoor de Richtlijnen Reiskosten. Maakt u meer kosten 
dan in de richtlijnen staat? Dan moet u daar bewijzen van 
indienen.

Recht op vergoeding voor toekomstschade
Weet u dat u in de toekomst geestelijke of lichamelijke 
schade krijgt door de schuld van een ander? En is 
duidelijk wat die schade ongeveer zal zijn? Dan bepaalt 
men wat voor vergoeding u krijgt voor die schade. Meestal 
krijgt u dat bedrag in één keer. Dat heet een eindregeling. 
Houd rekening met het volgende:

• Hoe groter de kans is dat u in de toekomst veel schade 
aan uw gezondheid krijgt, hoe hoger de vergoeding is. 
Deze vergoeding krijgt u niet jaarlijks, maar in één keer 
in de eindregeling. Is het nog niet duidelijk wat de 
medische kosten in de toekomst zullen zijn? Dan is het 
verstandig om een medisch voorbehoud aan de 
eindregeling toe te voegen. 

• Komt er een eindregeling voor schade in de toekomst?  
Dan berekent men hoeveel u op dat moment nodig 
heeft als vergoeding voor toekomstschade. Dat bedrag 
heet de contante waarde. De berekening daarvan heet 
kapitalisatie. Bij deze berekening kijken ze naar het 
volgende:
• Sterftekans: hier zijn tabellen voor. Hoe hoger de 

sterftekans, hoe lager de contante waarde
• Inflatie: geld kan in de toekomst minder waard  

zijn. Hoe hoger de inflatie, hoe lager de contante 
waarde

• Rente/winst: zet u het bedrag op een bank
rekening? Of gaat u ermee beleggen? Dan krijgt u 
daar meestal rente over. Hoe hoger de rente, hoe 
lager de contante waarde. 

ARAG heeft rekenprogramma’s om de toekomstschade te 
berekenen.

https://deletselschaderaad.nl/wp-content/uploads/DLRichtlijn-Zelfwerkzaamheid-2017.pdf
https://deletselschaderaad.nl/wp-content/uploads/DLRichtlijn-Studievertraging-2017.pdf
https://deletselschaderaad.nl/wp-content/uploads/DLRichtlijn-Studievertraging-2017.pdf
https://deletselschaderaad.nl/wp-content/uploads/DLRichtlijn-kilometervergoeding-2017.pdf


Recht op vergoeding als familielid of partner 
overlijdt
Overlijdt een familielid of partner door de schuld van een 
ander? Dan heeft dat naast grote emotionele gevolgen  
ook financiële gevolgen. U mist bijvoorbeeld inkomen.  
Of u maakt extra kosten voor een kinderoppas of voor 
huishoudelijke hulp. Of voor het onderhoud aan uw huis en 
tuin. In de volgende gevallen kunt u een schadevergoeding 
eisen: 

• U bent de echtgenoot of echtgenote (en u bent niet 
gescheiden) van de overledene

• U bent de geregistreerde partner van de overledene
• U bent een kind van de overledene
• U bent op een andere manier familie van de overledene
• U woonde met de overledene samen in een gezin

Recht op vergoeding van begrafenis of crematie
Maakt u kosten voor een begrafenis of crematie van iemand 
die is overleden door de schuld van een ander? En zijn deze 
kosten niet verzekerd? Dan kunt u een schadevergoeding 
krijgen voor de kosten van:

• de begrafenisondernemer
• een kist
• een rouwauto
• kaarten
• advertenties
• bloemen

Iedereen die hiervoor kosten maakt, heeft recht op een 
vergoeding voor deze kosten.


