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GEWIJZIGDE AANBEVELING  
Kilometervergoeding en Ziekenhuisdaggeldvergoeding 

 
 
Ingangsdatum:  
De oorspronkelijke aanbeveling is ingegaan per 25 februari 1999. De aanbeveling geldt voor dossiers 
met een schadedatum vanaf 25 februari 1999 en ingeval van lopende dossiers, aangelegd voor deze 
datum, voor wat betreft de gemaakte kosten vanaf 25 februari 1999.  
Nadat per 1 maart 2000 de eerste gewijzigde aanbeveling van kracht is gegaan, is per 1 januari 2005 
de derde gewijzigde aanbeveling van kracht.  
 
Wijzigingen: 
Met ingang van 1 januari 2005 zijn de volgende wijzigingen van kracht: 
• Het normbedrag van € 0,20 per gereden kilometer met een personenauto wordt € 0,21; 
• Het normbedrag van € 23,-- ziekenhuisdaggeldvergoeding wordt € 25,-. 
 
 
A. Normering kilometervergoeding 
 
Gekozen methode van normering 
Bij de gekozen methode van normering is rekening gehouden met de huidige uitvoeringspraktijk. Aan-
sluiting is gezocht bij de reële kosten en de gangbare normen. Voor de vaststelling van de kilometer-
vergoeding is uitgegaan van de gemiddelde kosten per gereden kilometer. Daarbij is gebruik gemaakt 
van de gangbare en recente ANWB-tabellen voor variabele kosten. 
Onder de normering van de kilometervergoeding vallen: 
• Reiskosten van gezins- en naaste familieleden voor het bezoeken van het slachtoffer in het zie-

kenhuis. 
• Reiskosten van het slachtoffer voor bezoeken aan artsen, fysiotherapeuten en andere beroepsbe-

oefenaren die betrokken zijn bij de medische behandeling, alsmede voor bezoeken aan een Buro 
Slachtofferhulp en andere belangenbehartigers. 

De normering is niet bedoeld voor reiskosten bij opname in revalidatiecentra, sanatoria en verpleegin-
richtingen. 
 
Vergoeding 
A. Personenauto 
Ingeval per personenauto gereisd wordt bedraagt de vergoeding € 0,21 voor de eerste 2000 kilometer 
per jaar per claimgerechtigde. Als jaar geldt in deze, telkens een jaar na de schadedatum.  
In dossiers waar sprake is van meer dan 2000 gereden kilometers per schadejaar dient de vergoeding 
concreet te worden vastgesteld. Dit kan op basis van gangbare ANWB-tabellen, waarbij zowel de 
vaste als variabele kosten als uitgangspunt voor de vergoeding geldt. 
B. Openbaar vervoer 
Indien gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer worden de daadwerkelijk gemaakte kosten 
vergoed. 
C. Taxi 
Voor zover het openbaar- of eigen vervoer geen passende voorziening blijkt te zijn, worden de taxi-
kosten aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten vergoed (hierbij moet worden gedacht aan 
medische indicatie, afwezigheid van eigen vervoer of openbaar vervoer, e.d.). 
 
Indexering 
Ingeval de indexcijfers van de ANWB-tabellen hiertoe aanleiding geven zal het normbedrag van € 
0,21 worden aangepast. 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 1 januari 2005. 
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B. Normering van de ziekenhuisdaggeldvergoeding 
 
Methode van normering 
Gekozen is voor een vast bedrag van € 25,-- per dag. 
 
De ziekenhuisdaggeldvergoeding is bedoeld ter dekking van: 
• Kosten van de aanschaf van bed-/ziekenhuiskleding 
• Kosten om het verblijf in het ziekenhuis te veraangenamen. Hieronder zijn onder andere begrepen: 
     - extra telefoonkosten, bestaande uit gespreks- en abonnementskosten 
     - het kopen/huren van boeken en/of tijdschriften 
     - consumpties (frisdrank) 
     - huur tv 
     - huur spelletjes, videofilm e.d. 
     - parkeergeld familiebezoek 

- bloemen; 
- fruit, etc. 

 
Op het genormeerde bedrag vindt geen korting plaats in verband met mogelijke besparingen in de 
thuissituatie. 
 
Uitzonderingen 
• De normering is niet bedoeld bij opname in een revalidatiecentrum, een verpleeginrichting, een 

sanatorium of in gevallen waarbij de opname in een dergelijk instituut wel is geïndiceerd maar nog 
niet plaats kon vinden. 

• Indien men van mening is dat de in redelijkheid gemaakte kosten uitstijgen boven het forfait van 
€ 25 per dag, dient men dat met behulp van rekeningen en dergelijke aan te tonen. In dat geval 
wordt de vergoeding concreet vastgesteld. 

 
Indexering 
Periodiek wordt op basis van het consumentenprijsindexcijfer van het CBS bekeken of aanpassing 
van het normbedrag noodzakelijk is. Het bedrag wordt verhoogd indien op basis van het indexcijfer de 
kosten op de peildatum (1 januari van elk kalenderjaar) zijn gestegen met minimaal 5% ten opzichte 
van 1 januari 2005. 
 
Toelichting 
• Aanschaf  bed- en ziekenhuiskleding.  
Het betreft hier de (eenmalige) aanschaf van nieuwe kleding die men thuis niet draagt c.q. gewend is 
te dragen. Daarbij wordt onder andere gedacht aan: pyama, bed-/ochtendjas, pantoffels, toilettas, e.d. 
• Overige kosten  
Bij overige kosten bij opname in een ziekenhuis kan gedacht worden aan: consumpties, boeken, spel-
letjes, huur telefoon en tv, e.d. Voor onderbouwing van deze kosten is navraag gedaan bij een aantal 
ziekenhuizen, verspreid over het gehele land.  
Daar een specifieke kostenstaat voor verblijf in het ziekenhuis niet opgesteld kan worden is gekozen 
voor een vaste vergoeding ziekenhuisdaggeldvergoeding. 
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