
Jaarverslag 2009
Het nieuwe letselschaderegelen:  

de tijd dringt!

deletselschaderaad.nldeletselschaderaad.nl

dLR-jv2009-A4-03.indd   2-3 08-07-10   13:06



 
De Letselschade Raad Jaarverslag 2009  1 

 

 
 

 
Jaarverslag 2009 
 
 

Het nieuwe letselschaderegelen: 
de tijd dringt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau De Letselschade Raad 
Bezoekadres Bordewijklaan 38 

2591 XR  Den Haag 
Postadres Postbus 93309 
  2509 AH  Den Haag 
 
Telefoon  088- 3322555 
Fax  088- 3322550 
E-mail  info@deletselschaderaad.nl 
Website  www.deletselschaderaad.nl 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Inhoud 

Voorwoord     p. 2 

Hoofdstukken: 

1. Beleid en doelstellingen  p. 3 

2. Materiële normering  p. 5 

3. Procesnormering   p. 7 

4. Positionering en communicatie p. 11 

5. Kwaliteit en handhaving  p. 21 

6. Organisatie    p. 25 

7. Financiën    p. 28 

 
 

 



 
De Letselschade Raad Jaarverslag 2009  2 

 

Voorwoord 
 
 

Vertrouwen krijg je niet vanzelf 
 

Vertrouwen en nog eens vertrouwen - dat is waar het in de wereld van de 
letselschade om draait. Vertrouwen van het slachtoffer in zijn belangenbehartiger. 
Vertrouwen tussen professionele partijen onderling. Vertrouwen van de politiek in 
de letselschadebranche. Je zou kunnen zeggen dat de Letselschade Raad bestáát 
om dit vertrouwen tot stand te brengen. 
Dat gaat niet vanzelf. Ook in 2009 werden slachtoffers soms door hun 
belangenbehartigers geschaad. Bijvoorbeeld in de vorm van geheel misplaatste 'no 
cure, no pay'-afspraken. Doordat de media de branche scherp in de gaten houden, 

kregen deze zaken aandacht, bij het grote publiek en in de politiek. En ook tussen de partijen in de 
branche onderling was en is er van vertrouwen niet altijd sprake. 
 
Het is overduidelijk zaak dat de letselschadebranche nog meer investeert in kwaliteit. Kwaliteit die 
zowel bij slachtoffers als politiek vertrouwen inboezemt. In dit Jaarverslag leest u hoe de 
Letselschade Raad - namens u allen - in 2009 aan dat vertrouwen heeft gewerkt. Bijvoorbeeld door 
middel van een project 'integrale aanpak kwalijke praktijken' waar we veel van verwachten. En dat 
naast de al bestaande Gedragscode Behandeling Letselschade en de materiële richtlijnen in de vorm 
van de Letselschade Richtlijnen. 
Een jaarverslag blikt per definitie terug. Aan het slot van dit voorwoord wil ik echter graag een 
ambitie uitspreken voor de toekomst. Namelijk dat de Letselschade Raad - in een tijd van groeiende 
juridisering en steeds mondiger slachtoffers - door uw aller inzet en steun het nodige vertrouwen zal 
kunnen creëren en versterken. Het Strategisch Plan 2010 - 2014 van De Letselschade Raad kan 
daarbij uitgangspunt zijn. Op mij kunt u ook in 2010 rekenen - voor de volle honderd procent! 

 
mr. A. Wolfsen 
voorzitter De Letselschade Raad 
 
 
 

Naamswijziging naar De Letselschade Raad 
Met ingang van 1 januari 2009 is de naam van het NPP gewijzigd naar De Letselschade Raad. De 
naam legt zichzelf uit, heeft weinig toelichting nodig en wordt snel bekend.  
 
Vanuit het bekendheidsonderzoek december 2009 (hoofdstuk 4): 

‘De spontane naamsbekendheid van De Letselschade Raad is relatief hoog. 26% van de 
marktpartijen noemt spontaan De Letselschade Raad als gevraagd wordt naar de organisatie 
die tot doel heeft de opvang van verkeersslachtoffers te verbeteren en de nasleep van een 
verkeersongeval te bekorten. De Letselschade Raad scoort hiermee significant hoger in 
vergelijking tot de spontane bekendheid van het NPP in 2008 (toen 18%).’ 
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Hoofdstuk 1: Beleid en doelstellingen 
 
 

De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van 
personenschade cq. letselschade vergroten. Daarom wordt gestreefd naar een betere en 
meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer en een verbetering van de technische 
aspecten van de schaderegeling. 

  
 

Strategisch plan 2010-2014 
 
Als rode draad in de activiteiten van het jaar 2009 loopt de samenstelling van het strategisch plan 
over de periode 2010-2014. Het bestuur van De Letselschade Raad heeft zich hierin laten adviseren 
door Andersson Elffers Felix (AEF). In twee inspirerende werksessies werden platformleden en 
koepelorganisaties uitgedaagd om hun visie op de toekomst van De Letselschade Raad te geven. Ook 
is een aantal interviews gegeven aan AEF, waardoor er een verdiepingsslag kon worden gemaakt op 
relevante thema’s. Begin december 2009 zijn bestuur en platform unaniem akkoord gegaan met het 
Strategisch plan 2010-2014. 
 
Een samenvatting, vanuit het strategisch plan, van de zaken waar het bij De Letselschade Raad in de 
komende jaren om gaat: 
 
…toegevoegde waarde… 
De Letselschade Raad (tot november 2008 onder de naam opererend van Nationaal Platform 
Personenschade) heeft sinds haar formele start met een permanente organisatie in 2006 hard 
gewerkt aan een effectieve positionering binnen het veld van de letselschade.  
Alle deelnemende partijen zijn steeds meer het belang gaan inzien van een Raad die op basis van 
zelfregulering mogelijk strijdige belangen weet te verzoenen in het belang van het 
letselschadeslachtoffer. De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de materiële richtlijnen 
vormden het dragend frame én waren de belangrijkste producten van de Raad. Tal van initiatieven 
voor verbeteringen in de schadeafhandeling zijn ontplooid, zoals afspraken over een tijdige 
communicatie tussen partijen op de ‘markt’ van letselschade. Of het bewerkstelligen van materiële 
normering bij enkele schadeposten. Normering geeft duidelijkheid voor slachtoffers, marktpartijen 
en fungeert als bron bij de rechtspraak. De Raad levert dus toegevoegde waarde. 
 
...streeft door middel van zelfregulering naar gezag... 
De Raad wil een gezaghebbender en meer herkenbare positionering. Dat is de uitdaging voor de 
komende jaren. De naamsverandering geeft al aan in welke richting de Raad zich wil ontwikkelen.  
 
...door boven de partijen te staan, voor alle letselschadeslachtoffers... 
Ten eerste betreft dit de verandering van ‘Platform’ in ‘Raad’. Dat indiceert dat de Raad niet meer 
alleen tussen de deelnemende partijen, maar ook boven de partijen wenst te staan. Een standpunt 
van de Raad, door zelfregulering verkregen, is een standpunt waar de deelnemende partijen zich aan 
hebben te houden. Dat vereist kwaliteit, want gerenommeerde partijen rekenen vanzelfsprekend op 
een gerenommeerde Raad. Ten tweede heeft het werkveld van de Raad betrekking op alle 
letselschadeslachtoffers, in plaats van alleen slachtoffers van verkeer, waarvan tot voor kort sprake 
was.  
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...resultaten van haar werk meer zichtbaar te maken… 
Cruciaal voor een betere positionering is de verkrijging van gezag. Noodzakelijk hiervoor is dat er 
resultaten worden geboekt en dat de waardering door de ‘buitenwereld’ van die resultaten zo veel 
mogelijk objectief is vast te stellen.  
De Raad ziet het werk van de afgelopen paar jaar als een goede basis voor de planperiode. Doorgaan 
op de ingeslagen weg dus, maar daarbij wel de leerpunten betrekken. Zo zal - op basis van het in 
september 2008 uitgebrachte advies door het bureau BR-ND Positioneringsgroep - de interactie 
vanuit de Raad gericht zijn op de zogenoemde ‘binnenwereld’. Dat wil zeggen op alle professionele 
actoren die zich richten op de letselschadepraktijk.  
Een ander belangrijk leerpunt is het terugdringen van de ontstane financiële tekorten. Een recente 
scan heeft aangetoond dat de financiële projectadministratie moet worden verbeterd. Heel 
belangrijk is ook dat de Raad meer werk maakt van communicatie over haar rol in het domein van 
letselschade. Recent onderzoek heeft laten zien dat het zelfs schort aan een toereikende 
naamsbekendheid van de Raad bij professionele partijen. 
 
… meer concreet te werk gaan… 
De tot heden geformuleerde ambities moeten meer gedisciplineerd worden aangepakt door 
realistisch gestelde criteria: aangeven wat de toegevoegde waarde voor het slachtoffer naar 
verwachting is, helderheid over het beschikbaar budget gedurende de projecttijd, de benodigde 
menskracht (kwantitatief en kwalitatief) en een transparant procesplan. Dat leidt ertoe dat enkele 
lopende projecten support houden, terwijl andere projecten terzijde zullen worden geschoven. De 
interne organisatie van de Raad zal daartoe worden bijgesteld. 
 
… focus op vier projecten... 
De Raad kiest vier projecten die vanuit een ‘going concern’ benadering in de planperiode tot 
resultaat moeten leiden. Ten eerste moet de naamsbekendheid van de Gedragscode Behandeling 
Letselschade (GBL) omhoog én de GBL moet worden herschreven tot een in de schadepraktijk 
bruikbaar sjabloon voor het proces van letselschadeafhandeling. Ten tweede wil de Raad drie nieuwe 
onderwerpen materieel genormeerd zien. Van pogingen tot normering van onderwerpen met 
betrekking tot complexe toekomstschade ziet de Raad in de planperiode af. Ten derde wil de Raad 
een medische paragraaf in de GBL. Ten vierde is de Raad voorstander van een Gedragscode 
Medische Aansprakelijkheid (GMA). Bij de realisering daarvan wil de Raad een faciliterende en 
ontwikkelingsrol vervullen.  
  
...maar ook capaciteit reserveren voor innovatie... 
Daarnaast moet er een reële capaciteit worden gereserveerd voor initiatieven en innovatie op het 
terrein van kennisopbouw. De ‘umwelt’ van letselschade is dynamisch. Een gezaghebbende rol in het 
letselschadeveld brengt met zich mee dat de Raad uitstekend geïnformeerd is over hoe dit veld zich 
ontwikkelt.  
 
...gericht op effectieve afstemming met elders aanwezig expertise… 
Zij neemt initiatief om letselschadeadvocaten meer formeel te betrekken bij de Raad. Zij zijn bij 
uitstek de deskundigen die inzicht hebben in de haken en ogen bij de procesgang. Verder wil de Raad 
investeren in de ontwikkeling van een kenniscentrum over het brede terrein van letselschade. Zij zal - 
voor de mogelijkheid van een nadere samenwerking - onder meer in overleg treden met het PIV. 
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Hoofdstuk 2: Materiële normering 
 
 
Project 'Materiële normering'  
 
Door het toepassen van materiële normering (De Letselschade Richtlijnen) wil De Letselschade Raad 
de schaderegeling meer transparant en harmonieuzer laten verlopen. Binnen de projectgroep 
'Materiële normering' is een professionaliseringsslag gemaakt. In oktober 2009 werd in een voltallige 
sessie onder leiding van Corry van Zeeland en Jin Ho Verdonschot (Universiteit van Tilburg) een 
objectieve werkmethodiek opgesteld. 
Doel van het werken met deze methodiek is het garanderen van de kwaliteit en het draagvlak van De 
Letselschade Richtlijnen. Ook is van groot belang dat is na te gaan welke keuzes zijn gemaakt bij de 
samenstelling van de normering en op welke manier de commentaren van de diverse achterbannen 
is verwerkt in de definitieve Letselschade Richtlijn. 
 

 
 
Samenstelling projectgroep 

 mr. C.M.C. van Zeeland  (Universiteit van Tilburg) (Vz)  
 mr. J.A.M. Broeders   (Slachtofferhulp Nederland)  
 mr. H. van der Hoeven   (Allianz)  
 mr. R. Keijzer    (Achmea)  
 ir. J.L. de Kroes    (Vereniging Verkeersslachtoffers/FSO)  
 mr. I. Van der Zwet   (Achmea Rechtsbijstand)  
 mr. J. Ornée    (Letselschade Sneek)  
 mr. H.M. Storm   (ANWB)  
 mr. R. Tijink    (Europrotector)  
 mr. M. Volker    (PIV)  
 F. Zwarts    (Drost Letselschade) 
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Afgerond in 2009 
 Uitbreiding termijn De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp; 
 Nieuw: De Letselschade Richtlijn Licht Letsel inclusief Smartengeld. 

 
Plannen voor 2010 
In 2010 dienen allereerst de randvoorwaardelijke zaken geregeld te zijn: 

 Er zijn objectieve maatstaven ontwikkeld voor het samenstellen van kwalitatief goede 
materiële normering; 

 Er is duidelijkheid over verschillende vormen van de zelfregulering. Gedacht wordt ook aan 
‘De Letselschade Definities’, naast De Letselschade Richtlijnen; 

 Het proces voor het raadplegen van de eigen achterban is geformaliseerd. 
 
In 2010 rondt de werkgroep de volgende onderwerpen af: 

 De Letselschade Richtlijn Gering letsel inclusief smartengeld (verwacht eind 2009); 

 De Letselschade Richtlijn /definitie Economische Kwetsbaarheid (voorjaar 2010); 

 Evaluatie De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid (voorjaar 2010).  
 

Lopende vooronderzoeken: 

 De Letselschade Richtlijn Rekenrente; 

 De Letselschade Richtlijn Berekening Overlijdensschade: samenwerking met de 
branchebreed georganiseerde ‘Denktank Overlijdensschade’ (rapporteren van de voortgang 
naar de werkgroep vanuit de denktank). Beoogd resultaat is de presentatie van een 
vereenvoudigde manier van het berekenen van overlijdensschades in een letselzaak, die 
juridisch en rekenkundig juist is (gereed najaar 2010).  
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Hoofdstuk 3: Procesnormering 
 

‘In 2008 is een dringend beroep gedaan op de werkgroep en de letselschadepraktijk om 
menskracht aan te leveren om de checklist te vullen. Helaas heeft dit nog niet tot veel 
concrete resultaten geleid. 
Het NPP neemt dit initiatief over en gaat in 2009 zorgen voor een professionele aanpak met 
een korte leveringstermijn. Een interim-kracht van bureau Eiffel kan in drie weken zorgen 
voor de benodigde teksten. Daarna wordt de klankbordgroep (voormalige werkgroep) 
ingeschakeld om commentaar te leveren. Na verwerking van het commentaar zal de 
opdracht door Eiffel afgerond worden. Het eindproduct wordt in een Platformvergadering 
aangeboden. 
 
Technisch zal de checklist worden verwerkt in een softwaretool, die aangeboden wordt aan 
de markt. Onder welke voorwaarden en op welke manier dient nog te worden uitgewerkt. 
Hierover volgt te zijner tijd een voorstel vanuit het NPP bureau. Na oplevering wordt een 
schema voor een jaarlijkse evaluatie afgestemd en zal de klankbordgroep geen activiteiten 
meer ontplooien.’ 
(Bron: Jaarplan 2009) 

 
 
Project Informatieverstrekking (checklist GBL beginsel 8) 
 
Het project Informatieverstrekking heeft als doel om een checklist op te stellen zoals genoemd in de 
gedragscode onder beginsel 8, waarin de branche aan slachtoffers duidelijk maakt welke informatie 
met welke reden wordt gevraagd.  
Naar verwachting verstrekken slachtoffers sneller inlichtingen als duidelijk is waarvoor deze 
informatie wordt gebruikt. Deze transparantie neemt eventueel wantrouwen weg. 
Aan de andere kant zal de verzekeraar informatie-eisen waarschijnlijk ook zorgvuldiger formuleren.  
 
In 2009 heeft de projectgroep de teksten samengesteld en afgerond. Eind december 2009 zijn de 
teksten akkoord bevonden door het Platformoverleg.  
 
Samenstelling projectgroep (2009) 
drs. C.J. Blom   (De Letselschade Raad, Platform & projectorganisatie) 
mr. I.L. Dijkstra    (De Letselschade Raad, Bemiddelingsloket & GBL-register) 
mr. W. Coomans   (Aansprakelijkheidsverzekeraars) 
ir. J.L. de Kroes    (FSO/Vereniging van Verkeersslachtoffers) 
mr. H. Solstad    (Advocaat) 
mr. M. Storm    (ANWB) 
 
Plannen 2010 
Het bureau werkt aan de implementatie van een softwaretool die aangeboden wordt aan de markt. 
Ook werkt het bureau aan de communicatie om dit handvat onder de aandacht te brengen van de 
letselschadepraktijk. 
De voorlichtende teksten voor slachtoffers zijn, na lancering van het product, via 
www.deletselschaderaad.nl/infowijzer voor iedereen beschikbaar. Na oplevering wordt een schema 
voor een jaarlijkse evaluatie afgestemd.  
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Project Medisch Traject / Medische paragraaf bij GBL 

    
 
Sinds juli 2008 wordt aan de VU te Amsterdam in opdracht van De Letselschade Raad een onderzoek 
uitgevoerd naar het medisch beoordelingstraject bij letselschade. Het uiteindelijke doel van dit 
project is het ontwikkelen van een medische paragraaf bij de GBL. Bij de oplevering van de GBL is 
vastgesteld dat huidige medische paragraaf in de code zeer summier is. De Letselschade Raad heeft 
destijds de opdracht meegekregen om dit uit te werken 
Dit project staat onder leiding van prof. mr. A.J. Akkermans, hoogleraar Privaatrecht, Vrije 
Universiteit en prof. mr. J. Legemaate, bijzonder hoogleraar Gezondheidsrecht, Vrije Universiteit en 
VU medisch centrum, tevens hoofd Juridische Zaken KNMG. Projectleider/onderzoeker is mevrouw 
mr. A. Wilken, sinds de start van het project eveneens verbonden aan de Vrije Universiteit. 
 
 
Rapportageformat en vraagstelling medisch adviseur  
In april 2009 is een omvangrijk conceptrapport verschenen waarin de bestaande normering, de 
knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen voor het medisch beoordelingstraject zijn 
geïnventariseerd. Dit conceptrapport is ten grondslag gelegd aan twee expertmeetings die op 25 en 
27 mei 2009 hebben plaatsgevonden en waaraan 22 professionals uit de personenschadepraktijk 
hebben deelgenomen. Uit het conceptrapport en de expertmeetings is een aantal concrete 
initiatieven naar voren gekomen voor daadwerkelijke verbetering van het medisch 
beoordelingstraject bij letselschade. 
Dit betreft allereerst de ontwikkeling van een (standaard)vraagstelling en een rapportageformat 
voor medisch adviseurs. Ten behoeve van de ontwikkeling van deze documenten is eind 2009 een 
werkgroep 'Rapportageformat en vraagstelling medisch adviseur' geformeerd, die bestaat uit een 
aantal medisch adviseurs en schadebehandelaars van zowel de halende als de betalende kant. Met 
behulp van de uitwisseling van medische rapportages die volgens het te ontwikkelen format tot 
stand zijn gekomen zal de controleerbaarheid van medische adviezen en de transparantie van het 
medisch beoordelingstraject aanzienlijk toenemen. Verder brengen de ontwikkeling van een 
(standaard)vraagstelling en een rapportageformat mogelijk ook verdergaande initiatieven dichterbij, 
zoals een pilot waarin door twee medisch adviseurs gezamenlijk één advies wordt uitgebracht en/of 
een pilot met één medisch adviseur.  
 
Daarnaast zal veel winst kunnen worden behaald met: 

 een goede medische machtiging; 

 proportionaliteitscriteria voor het opvragen (en gebruiken) van medische informatie; 

 regels/afspraken voor het verzamelen en gebruiken van medische informatie. 
 

Voor een medische machtiging en regels/afspraken ten aanzien van de omvang van de medische 
informatie geldt echter dat de vorm en inhoud van dergelijke documenten sterk afhankelijk zal zijn 
van de definitieve inhoud van de nieuwe versie van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens 
Financiële Instellingen, die momenteel door het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met het 
College Bescherming Persoonsgegevens wordt ontwikkeld (de huidige versie van de Gedragscode is 
in februari 2008 verlopen). Het is echter nog niet duidelijk welke wijzigingen de nieuwe versie van de 
Gedragscode zal bevatten (en wat de betekenis van deze wijzigingen voor de omgang met medische 
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informatie in letselschadezaken zal zijn) en wanneer de nieuwe versie van de Gedragscode 
daadwerkelijk in werking treedt.  
Aanvankelijk was de projectgroep voornemens deze ontwikkelingen af te wachten alvorens een 
werkgroep ' Medische gegevens' te formeren die met voornoemde onderwerpen aan de slag kan. 
Om ongewenste vertraging te voorkomen is echter besloten deze werkgroep in 2010 toch alvast zo 
spoedig mogelijk van start te laten gaan. 
 
Digitaal medisch dossier 
Verder zou een digitaal medisch dossier/een gedigitaliseerd medisch traject tot grootste verbetering 
van het medisch beoordelingstraject kunnen leiden in termen van doorloopsnelheid, transparantie 
en beheer van medische gegevens. Op 18 december 2009 heeft een (eerste) oriënterende 
bespreking plaatsgevonden met een aantal deskundigen die al ervaring hebben met het ontwikkelen 
van digitale innovaties in de letselschadebranche (waaronder een digitaal medisch dossier). Het is 
goed denkbaar dat in de toekomst voor een eventuele pilot met een digitaal medisch 
dossier/gedigitaliseerd medisch traject aansluiting zal worden gezocht bij een of meer van deze 
initiatieven. Voordat eventueel met een dergelijke pilot kan worden gestart, zullen eerst de 
werkzaamheden van de werkgroepen ‘Rapportageformat en vraagstelling medisch adviseur’ en 
‘Medische gegevens’ moeten worden afgewacht. De resultaten - zoals bijvoorbeeld een 
rapportageformat en proportionaliteitscriteria voor het opvragen van medische informatie - kunnen 
dan in een eventueel gedigitaliseerd medisch traject worden verwerkt.  
 
Naast voornoemde verbeteringsinitiatieven, zou de (verdere) ontwikkeling van de professionele 
standaard van medisch adviseurs in letselschadezaken ook een belangrijke bijdrage aan verbetering 
van het medisch beoordelingstraject kunnen leveren. In dit kader heeft de projectgroep op verzoek 
van de WAA de conceptberoepscode voor haar arts-leden becommentarieerd. De KNMG heeft 
ongeveer tegelijkertijd de nieuwe versie van de Beroepscode GAV beoordeeld. Na overleg tussen de 
projectgroep en de KNMG is aan zowel de GAV als aan de WAA in overweging gegeven te 
onderzoeken of de beroepsgroep van medisch adviseurs in zijn geheel wellicht tot één beroepscode 
zou kunnen komen. Hiertoe zijn de GAV en de WAA nu met elkaar in overleg.  
 
In het voorjaar van 2010 zal het conceptrapport haar definitieve vorm krijgen en zal de werkgroep 
‘Medische gegevens’ worden gestart. Het is de bedoeling dat in de loop van 2010 zowel de 
werkgroep ‘Rapportageformat en vraagstelling’ als de werkgroep ‘Medische gegevens’ hun 
werkzaamheden zullen afronden. Tot slot zal uit het definitieve rapport, de expertmeetings, de 
werkzaamheden van de werkgroepen en eventuele pilots een aantal goede praktijken voor het 
medisch beoordelingstraject bij letselschade voortvloeien, die uiteindelijk zullen worden neergelegd 
in een medische paragraaf bij de GBL.  
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Gedragscode Medische Aansprakelijkheid 
 
Mede naar aanleiding van het rapport 'Over leven in de medische letselschadepraktijk' van de 
Stichting De Ombudsman is in 2008 besloten om een Gedragscode Medische Aansprakelijkheid 
(GMA) op te stellen. Onder auspiciën van De Letselschade Raad is eind 2008 gestart met het project 
GMA. Voor het project werden een stuurgroep (onder voorzitterschap van de heer mr. F.Th. Kremer) 
en een projectgroep (onder voorzitterschap van de heer prof. mr. S.D. Lindenbergh) ingesteld. Daarin 
zijn zowel de verschillende bij de afwikkeling van personenschade ten gevolge van een medische fout 
betrokken partijen als vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, het ministerie van Justitie, KNMG 
en de NPCF vertegenwoordigd. Zowel de projectgroep als de stuurgroep is in 2009 een aantal keren 
bijeen gekomen.  
 
In de loop van 2009 is veel vooruitgang geboekt, met als resultaat twee deelconcepten GMA 
(voorfase en fase aansprakelijkstelling). Beide concepten bevatten aanbevelingen met steeds per 
aanbeveling een toelichting. In februari 2010 is de projectorganisatie voornemens om een 
expertmeeting te organiseren om in ruimer verband over de concepten met aanbevelingen te 
discussiëren. Enerzijds om draagvlak te creëren bij zoveel mogelijk betrokken partijen, anderzijds om 
te informeren of aanpassingen wenselijk zijn. Naar aanleiding van deze expertmeeting worden 
eventuele wijzigingen in de code aangebracht en zal de definitieve code worden ingediend bij het 
Platform van De Letselschade Raad. Het streven is om de code in mei 2010 in de markt te 
introduceren en het project af te ronden. 
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Hoofdstuk 4: Positionering en communicatie 
 
 
Bekendheid De Letselschade Raad  
 
Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft De Letselschade Raad, conform de subsidie-eisen van 
het Ministerie van Justitie, een naamsbekendheidonderzoek uit laten voeren.  
 
Moesten we in 2008 als algemene conclusie stellen dat ‘er zowel onder de marktpartijen als 
consumenten geen ontwikkeling waarneembaar is in de bekendheid van en de kennis ten aanzien 
van het NPP en in de algemene beoordeling’ – over 2009 toont het onderzoek een aantal positieve 
veranderingen voor de bekendheid en waardering aan. 
 

Steekproef: 
- betrokkenen bij de afhandeling van letselschadedossiers bij marktpartijen en relevante 

slachtofferorganisaties (telefonisch: 250); 
- consumenten (representatieve steekproef via internetpanel: 1007). 
 
Onderzoeksdoelstelling: 

- bepalen in hoeverre de doelgroepen bekend zijn met De Letselschade Raad en met de 
Gedragscode Behandeling Letselschade; 

- vaststellen van de bronbekendheid (waar kent men De Letselschade Raad van); 

- bepalen in hoeverre men inhoudelijk bekend is met de Gedragscode Behandeling Letselschade en 
De Letselschade Raad. 

 
 
Naamsbekendheid De Letselschade Raad 
De spontane bekendheid van De Letselschade Raad onder alle marktpartijen is met 26% relatief hoog 
(2008: 18%), zowel bij verzekeraars, advocaten als letselschadebureaus. 
De totale naamsbekendheid onder marktpartijen is 87%; onder letselschadebureaus is de 
bekendheid hoger dan onder advocaten (96% respectievelijk 80%).  
Onder consumenten is de totale naamsbekendheid 14%. Dit is significant hoger dan de totale 
bekendheid van NPP in 2008 (toen 8%). 
 

Naamsbekendheid De Letselschade Raad 

 marktpartijen consumenten 

2008   18% 8% 

2009 26% 14% 

 
Hoe bekend geraakt met dienstverlening De Letselschade Raad? 
De marktpartijen komen voornamelijk via het werk in aanraking met de producten en diensten van 
De Letselschade Raad (67%). Internet (29%) en De Letselschade Richtlijnen (22%) zijn andere 
contactbronnen. 
 
Ervaring met dienstverlening De Letselschade Raad 
87% van de marktpartijen heeft zelf ervaring opgedaan met de producten en dienstverlening van De 
Letselschade Raad. Onder consumenten die De Letselschade Raad/NPP van naam kennen, ligt dit 
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percentage weliswaar aanzienlijk lager (13%) maar het is ten opzichte van de vorige meting wel 
gestegen (was 5%). 
 
Algemene tevredenheid met De Letselschade Raad 
De gemiddelde tevredenheidsscore onder marktpartijen is 7,1 (2008: 7,2). Onder advocaten is dit 7,0 
(was 7,0); onder verzekeraars is dit 7,3 (was 7,4) en onder letselschadebureaus 7,1 (was 7,3). 
Consumenten geven een score van gemiddeld 6,5 (in voorgaande metingen was dit 6,6). 
 
Bekendheid ‘Gedragscode Behandeling Letselschade’ 
Onder marktpartijen is de spontane bekendheid van deze regeling (inclusief de benaming ‘Code van 
Tilburg’) 61% (was 54%). De totale bekendheid (spontaan + geholpen) van deze regeling is 100%. De 
spontane bekendheid van de code is onder advocaten spontaan gestegen van 19% naar 33% maar is 
wel lager vergeleken met de verzekeraars (47%) en de letselschadebureaus (44%). Onder 
consumenten is de regeling spontaan niet bekend. De totale bekendheid is 13% (was 10%). 
 
Bekendheid ‘De Letselschade Raad Bemiddelingsloket’ 
De bekendheid van het Bemiddelingsloket onder marktpartijen is gestegen ten opzichte van vorig 
jaar (van 47% naar 55%). De inhoudelijke kennis over het loket is toegenomen. Een vijfde van de 
ondervraagden die bekend zijn met het loket kan niet aangeven wat de rol is (was 34%). Het zijn 
vooral de advocaten die hier onbekend mee zijn. 
 
Kennis over De Letselschade Raad 
Onder zowel marktpartijen als consumenten constateren we weinig verschillen in de kennis over en 
de houding ten aanzien van De Letselschade Raad en het GBL in vergelijking met vorig jaar. Beide 
groepen zijn van mening dat De Letselschade Raad een goed initiatief is en een goede bijdrage levert 
aan het schaderegelingsproces. 
 
Houding ten aanzien van het De Letselschade Raad 
De houding van marktpartijen ten aanzien van De Letselschade Raad is ten opzichte van het vorig 
jaar niet wezenlijk veranderd. Dit geldt ook voor de afzonderlijke beroepsgroepen. 
De Letselschade Raad wordt als een goed initiatief beschouwd en levert een goede bijdrage aan het 
schaderegelingsproces. Daarnaast is een meerderheid van de marktpartijen van mening dat De 
Letselschade Raad voor duidelijkheid zorgt 
 
Het beeld onder consumenten is redelijk stabiel ten opzichte van de vorige meting: men vindt De 
Letselschade Raad een goed initiatief dat voor duidelijkheid en harmonie zorgt en een goede bijdrage 
levert aan zowel het schaderegelingsproces als ten aanzien van de bejegening van het slachtoffer.  
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Website  
In 2009 bezochten 45.000 unieke bezoekers de site (in 2008 was dit 26.000). Het aantal bezoeken is 
84.000, dit betekent dat mensen dus vaker terugkomen. De verdeling professionals/slachtoffers is 
vrijwel in balans: het tabblad 'dienstverleners werd 27.000 keer bezocht, het tabblad 'slachtoffers' 
21.500 maal en de richtlijnen werden 19.000 maal bekeken. De bezoekers komen voornamelijk via 
Google. 
 
 

Belangrijkste bezoekgegevens: 

Aantal bezoeken 2009 84.000 

Pageviews 2009 463.000 

Pagina’s per bezoeker 5,51 

 
Topvijf verwijzende sites: 

1. www.avro.nl (Blik op de weg) 

2. www.rechtenblog.nl 

3. www.smartengeld.nl 

4. www.wbf.nl 

5. www.letselschademagazine.nl 

 
Meest bekeken pagina's: 

1. Richtlijnen 

2. Na een verkeersongeval 

3. Gedragscode Behandeling Letselschade 

4. Aanbeveling Huishoudelijke Hulp 

5. Zelfwerkzaamheid 

 
 
 

Toptien zoekwoorden: 

1. Letselschaderaad 

2. NPP 

3. Letselschade 

4. Gedragscode Behandeling Letselschade 

5. bem clausule 

6. Kilometervergoeding 

7. Verkeersongeval 

8. Beginsel 

9. Schadebeperkingsplicht 

10. Zaakschade 
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Slachtofferparticipatie 
Het slachtoffer staat centraal in iedere afwikkeling van letselschade. Daarom wil De Letselschade 
Raad actieve slachtofferparticipatie bevorderen door deelname in de projecten. Voorlichtende 
teksten op de site en in diverse producten van De Letselschade Raad worden tijdig voorgelegd aan 
een panel van slachtoffers en leken. Het verzoek is om de teksten te beoordelen op leesbaarheid en 
begrip. Onder leiding van een communicatiedeskundige worden deze plezierige sessies professioneel 
begeleid.  

Communicatie naar het slachtoffer  
De Letselschade Raad richt zich in haar communicatie niet direct op slachtoffers, maar primair op de 
aangesloten organisaties. Een site met algemene, neutrale, informatie is overigens ook beschikbaar 
voor slachtoffers. Ook via het Bemiddelingsloket is er contact met slachtoffers, wanneer zij 
knelpunten in hun eigen dossier aandragen. 

 Digitaal: 

 De site van De Letselschade Raad kent een apart tabblad voor slachtoffers, waar zij 
neutrale (niet commerciële) informatie kunnen vinden over het (gewenste) verloop 
van een letselschadezaak; 

 Dit onderdeel van de site is ook te benaderen via www.verkeersongeval.nl.  
 

 E-mail en telefoon:  

 Bemiddelingsloket. 
 

 Schriftelijk: 

 Foldermateriaal; 

 Boekjes en gidsen GBL; 

 Jaarverslag. 
Op verzoek verzorgt De Letselschade Raad lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten bij 
Slachtofferhulp Nederland en relevante slachtofferorganisaties. 
 

 
Redactieraad Verkeersongeval.nl  
De Letselschade Raad biedt neutrale informatie, zonder commercieel oogmerk, om de positie van 
het letselschadeslachtoffer (maar ook alle naasten daaromheen) te versterken. De gedachte is dat er 
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een online vraagbaak moet zijn, waar iedereen antwoorden kan vinden op de vragen die ontstaan 
rondom (de afwikkeling van) letselschade. 
De Redactieraad Verkeersongeval.nl: 

 houdt de informatie voor het letselschadeslachtoffer actueel; 

 zorgt voor een compleet aanbod van informatie; 

 zorgt voor de eindredactie; 

 levert suggesties voor promotie van de site. 
 
Naast de Redactieraad functioneert er tevens een Raad van Advies, die de uitwisseling en vermelding 
van links zorgvuldig beoordeelt op basis van de door het Platform opgestelde criteria. 
 
De site www.verkeersongeval.nl is opgenomen in www.deletselschaderaad.nl. Wanneer wordt 
gezocht op de oude sitenaam, komt men automatisch terecht in het portal van De Letselschade 
Raad, op het tabblad ‘slachtoffers’.  
 
Samenstelling Redactieraad Verkeersongeval.nl 

 mr. F.Th. Kremer   (voorzitter, PIV)  

 M. van Driel    (Slachtofferhulp Nederland) 

 M. Dufais    (ANWB) 

 L. in ’t Groen re   (NIVRE) 

 mr. E. Klungers   (Advocaat) 

 mr. M. Schoonderwaldt  (ANWB) 

 mr. G. Wind   (Rechtsbijstandverzekeraars) 
 
De eindredactie werd in 2009 gevoerd op het bureau van De Letselschade Raad. 
 
Gerealiseerd in 2009 
In 2009 is de site actueel gehouden naar aanleiding van nieuwe en gewijzigde wetgeving. De 
redactieraad heeft suggesties ter verbetering verwerkt, die hen bereikten door de vragen van 
slachtoffers, of vanuit de branche. 
Een panel van professionals uit de letselschadepraktijk heeft commentaar gegeven op de inhoud van 
de site, conform een verzoek vanuit De Letselschade Raad. Onder leiding van een 
communicatiedeskundige werd deze sessie professioneel begeleid.  
 
Plannen voor 2010 
In 2010 wordt aan Verkeersongeval.nl een digitale ‘slachtofferkit’ toegevoegd. Dit is een hulpmiddel 
voor slachtoffers om hun letselschadedossier op orde te houden/te krijgen. Doel van dit deelproject 
is dat zij grip op hun eigen schadeafwikkeling krijgen en via de site voor verkeersslachtoffers 
relevante informatie kunnen vinden (via interne links). 
 
De Letselschade Raad is er voor alle letselschadeslachtoffers, maar biedt nu alleen voorlichting aan 
verkeersslachtoffers.  
Naar gelang de categorieën slachtoffers worden uitgebreid zal de site worden aangepast.  
 
Aan een slachtoffer/lekenpanel wordt gevraagd om te kijken naar de leesbaarheid van de teksten en 
hiervoor suggesties ter verbetering aan te leveren.  
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Samenstelling Raad van Advies Verkeersongeval.nl 

 mr. F.Th. Kremer   (PIV) 

 L. in ’t Groen re   (Nostimos) 

 prof. mr. H. Wansink   (Erasmus Universiteit) 
 
Werkopdracht Raad van Advies Verkeersongeval.nl: 

 behandelt de aanvragen voor plaatsing van nieuwe links; 

 behandelt bezwaren bij het weigeren van links; 

 gaat actief op zoek naar relevante links voor de site. 
 

 

Werkvloersessies 
 
Door het bureau van De Letselschade Raad is, in samenwerking met Margreet van Drenth 
(Merkenwerk), een aantal werkvloersessies georganiseerd bij diverse organisaties in de 
letselschadepraktijk. Op basis van informatie uit deze gesprekken is het mogelijk om conclusies te 
trekken over de werking van de GBL in de praktijk. Deze kunnen branchebreed gelden, omdat door 
De Letselschade Raad een dwarsdoorsnede van de letselschadepraktijk is bezocht. 
Er dient nog een terugkoppeling plaats te vinden aan hoger management/directie. Deze staat 
gepland in het begin van 2010. Daarin worden de gegevens van de betreffende organisatie 
vergeleken met het algemene beeld dat is gevormd, als begin van een benchmark. 
De werkvloersessies worden in 2010 voortgezet. Per kwartaal wordt er met twee organisaties binnen 
de letselschadepraktijk een ronde tafelsessie georganiseerd. Gedurende het jaar dienen evenveel 
verzekeraars als belangenbehartigers bezocht te zijn, al dan niet GBL-geregistreerd.  
 
Conclusies naar aanleiding van opmerkingen vanuit de werkvloer 

 Bij het merendeel van de organisaties is er een spanningsveld tussen werkdruk en contact 

(bezoek) met het slachtoffer. 

 Medewerkers van verzekeraars willen graag de werkdruk (aantal dossiers per behandelaar) 

verlaagd zien om de kwaliteit van werken te kunnen verhogen.  

 Hoge werkdruk wordt vaak veroorzaakt door de diverse systemen waarmee gewerkt moet 

worden (hoge foutenkans). 

 Op ICT-gebied is er nog een wereld te winnen. Echter, dat heeft bij de verzekeraars geen 

(financiële) prioriteit en bij de belangenbehartigers is daar ook vaak geen geld voor. 

 Binnendiensten bij verzekeraars hebben weinig tot geen behoefte om het slachtoffer te zien, 

handelen de zaken liever via telefoon, mail en brieven (in die volgorde) af. 

 Een driegesprek in het begin van de zaak geeft aan alle partijen een gezicht. De afwikkeling 

verloopt daarna soepeler. Verwachtingsmanagement: alle partijen hebben op tafel gelegd 

wat hun verwachting is en binnen de juridische mogelijkheden afgekaderd. Met een goede 

communicatie verloopt de rest van het dossier dan in een prettige sfeer.  
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 Hulpmiddelen: er wordt veel gebruik gemaakt van internet in praktische zaken 

(Rechtspraak.nl, CBS, Nibud). Inhoudelijk wordt er gekeken in vakliteratuur. Congressen met 

inhoudelijke thema’s worden vooral bezocht om te netwerken. 

 Sturing vanuit het management is bijna zonder uitzondering gericht op kostenbesparing, 

snelheid van handelen, managen van verwachtingen bij het slachtoffer en vertrouwen 

winnen. Klanttevredenheid moet omhoog.  

 Vanuit management wordt lang niet altijd gestuurd op bijhouden kennisniveau, training en 

educatie van de dossierbehandelaars. Het wordt wel aangeboden. 

 Digitaal gezamenlijk behandelplan leeft niet, maar kan wel werken als het berichtenverkeer 

beter gestroomlijnd wordt (geen dubbele invoer meer). Risico bij implementatie is dat niet 

alle dossierbehandelaars (van beide kanten) volledige transparantie willen geven. 

 De werkvloer spreekt de behoefte uit aan 'snelle beslissers' in stroef lopende of vastgelopen 

zaken. Het Bemiddelingsloket is nuttig om processen vlot te trekken. Men heeft echter ook 

expliciet behoefte aan iemand die 'de knoop doorhakt' zonder dat een langdurige en dure 

rechtsgang nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een arbiter.  

 

Aanbevelingen  

1. Op organisatieniveau dient er op ICT-gebied een inhaalslag te worden gemaakt. De 

Letselschade Raad kan hierin faciliteren door het aanbieden van een interface voor 

communicatie tussen administratiesystemen en behandelplannen. Risico daarbij is dat deze 

ICT-oplossing geen prioriteit krijgt op organisatieniveau. Communicatie naar de 

koepelorganisaties (platformoverleg) om kansen op betere kostenbeheersing, communicatie 

en beperking transactiekosten bij de aangesloten organisaties / professionals helder te krijgen.  

2. Het driegesprek geeft partijen een gezicht en dient daarom een goede gewoonte te worden. 

De Letselschade Raad dient hier op in te zetten in de communicatie naar de 

letselschadepraktijk. Speerpunten daarbij zijn: 

- Adequate bevoorschotting; 

- Uitleg en afwikkeling buitengerechtelijke kosten; 

- Het slachtoffer meer de regie in handen te geven, door goede voorlichting over o.a. de 

Gedragscode Behandeling Letselschade; 

- Opstellen van een gezamenlijk behandelplan: het slachtoffer krijgt inzicht in het eigen 

dossier, waardoor hij meer grip op de zaak heeft. 

3. De GBL wordt nog teveel procesgericht gebruikt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vraag naar 

sanctionering bij niet naleving van de Code. De Letselschade Raad moet de branche, niet alleen 

management maar zeker ook de werkvloer, nader informeren over nut en noodzaak van het 

gebruik van de GBL en het gegeven dat daarvoor een cultuurverandering nodig is. Het 
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hanteren van sancties alleen werkt niet. 

4. Gebrek aan voldoende kennis en/of vaardigheden (bijvoorbeeld besluitvaardigheid) leiden tot 

onnodige vertragingen of vastlopen van onderhandelingen. Kennisniveau van in het beroep 

werkzame professionals, ook met betrekking tot de GBL, dient aan minimumeisen te voldoen. 

- De Letselschade Raad biedt handvatten om een praktische invulling te geven aan de 

uitvoering van de GBL, bijvoorbeeld door het aanbieden van een E-learning module. 

- De Letselschade Raad ontwikkelt een systeem waarin de Permanente Educatie van 

koepelorganisaties wordt bevorderd. Daarbij heeft De Letselschade Raad de 

bevoegdheid om te toetsen (audits).  

- De Letselschade Raad scherpt de inschrijvingseisen voor het GBL-register aan. 

5. Kwalijke praktijken (bijvoorbeeld focus op eigen financieel belang, zaken willen oplossen met 

te weinig inhoudelijke kennis, gouden bergen beloven) dienen te worden uitgebannen. Het 

imago van de letselschadepraktijk en de positie van het slachtoffer zullen hierdoor verbeteren. 

De Letselschade Raad stelt hiervoor een actieplan op, dat in het eerste kwartaal 2010 ter 

besluitvorming in het platformoverleg ligt. 

6. Het huidige systeem van schaderegelen dient onder de loep te worden genomen. Dit systeem 

kenmerkt zich door (te) veel schakels, die allemaal eigen (financiële) belangen hebben. Zij 

vertragen (daardoor) in mindere of meerdere mate de afwikkeling. Voldoet een dergelijk 

systeem nog aan de eisen en wensen die de huidige markt aan haar stelt? De Letselschade 

Raad stelt een overzicht op van alle ketenpartners en treedt in overleg met de 

letselschadepraktijk over gewenste beroepsprofielen en competenties. 

De aanbevelingen vanuit de werkvloersessies zijn door het bureau van De Letselschade Raad 
verwerkt in het jaarplan 2010, dat op 8 december 2009 is vastgesteld in het platformoverleg. 

 
De Letselschade Raadsdag 

Op vrijdag 13 november 2009 vond De Letselschade Raadsdag plaats voor organisaties in het GBL-
register en projectmedewerkers. De opkomst was zeer goed: 95 leden van het GBL Register waren 
aanwezig op de bijzondere locatie Het Bomencentrum te Baarn. Samen met de 
leden van het Bestuur, het Platformoverleg het Bureau en de deelnemers van 
de projectgroep Materiële Normering, kregen zij in het inspirerende Groene 
Paviljoen de gelegenheid om met elkaar de klokken gelijk te zetten voor een 
nieuw tijdperk in het schaderegelen. Onder leiding van dagvoorzitter Arjan 
Loonstra (Q-Consult) passeerden zes sprekers de revue. Zij spraken vanuit de 
gedachte: 'Het is tijd om de klokken gelijk te zetten, om vooruit te kijken maar 
vooral om te DOEN'.  
Aleid Wolfsen, voorzitter van de Letselschade Raad, verzorgde de introductie. Hij gaf aan dat er veel, 
erg veel goed gaat, maar dat er zeker aandachtspunten zijn die we gezamenlijk moeten oppakken.  



 
De Letselschade Raad Jaarverslag 2009  19 

 

Sonja Hoekstra, rechter in de civiele sector van de Haagse Rechtbank, 
inspireerde door over de vernieuwende werkwijze bij de behandeling van 
zware letselschadezaken te vertellen. Een actieve, oplossingsgerichte 
aanpak met het doel om complexe letselschade zaken binnen 15 maanden 
het rechtbanktraject door te helpen. De rechtbank streeft ernaar met drie 
rechters op één dag, samen met het slachtoffer en betrokken partijen, een 
aanvaardbare beslissing te geven.  
 

Louise Busker (Tools Training en Coaching) stelde de zaal kritische vragen. Hoe bewust zijn we ons 
van onze rol en verantwoordelijkheid? Treed buiten je eigen kader en vergeet vooral niet aan het 
slachtoffer te vragen 'Wat wil je?' !  

Martijn van Driel (Slachtofferhulp Nederland) attendeerde de deelnemers op interessante columns 
op internet en de reacties hierop. 2010 wordt een beslissend jaar. Hierin moeten de vele initiatieven 
gaan bewijzen dat de GBL en samenwerken loont. Het slachtoffer zal hierin de bepalende factor zijn.  

Francie Peters (CED Mens) gaf na de pauze aan dat we 'goed bezig zijn'. We werken allemaal vanuit 
ons eigen perspectief, met de beste bedoelingen, aan verbetering. Het imago van de praktijk staat 
echter onder druk. Wee moeten dus vraagtekens bij ons werken zetten. Drie factoren zijn cruciaal en 
speerpunt en dat zijn wat haar betreft, en velen met haar: samenwerking, vertrouwen, het 
slachtoffer helpen. 

 
‘Het NPP wil eind 2009 opnieuw een congres houden, van dezelfde kwaliteit als in 2008.’ 
(Bron: Jaarplan 2009) 

 

Arno Akkermans (VU Amsterdam) gaf een update over de ontwikkeling van de 
medische paragraaf in de GBL; de mijlpalen, hindernissen en opgave die hier 
nog ligt. Wat hem betreft is er, naast de Code, concreet handelingsperspectief 
nodig. Naast de voorlopige conclusies van het project gaf Arno de speerpunten 
voor de komende periode aan:  
1. Toegang tot het medisch dossier; 
2. Standaard rapportage en vraagstelling; 
3. Herschrijven Gedragscode; 
4. Ontwikkeling beroepscode Medisch Adviseurs. 

 
Ten slotte brak hij een lans voor het Gezamenlijk Behandelplan. Een instrument waarmee de praktijk 
gemeenschappelijk het probleem omarmt. De implementatie en acceptatie hiervan moet sneller 
gerealiseerd worden.  

Sylvia den Ouden (bestuurslid De Letselschade Raad) sloot de eerste Raadsdag af en benoemde de 
speerpunten van De Letselschade Raad in 2010:  
1. Verhogen naamsbekendheid van de GBL en De Letselschade Raad; 
2. Ontwikkeling van drie nieuwe Letselschade Richtlijnen; 
3. Implementeren van de medische paragraaf in de GBL; 
4. De Gedragscode Medische Aansprakelijkheid mede ontwikkelen en borgen.  
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'De Letselschade Raad - dat zijn wij allemaal gezamenlijk'. Sylvia gaf aan uit te kijken naar de 
komende periode waarin we gezamenlijk stappen zullen maken en samen blijven werken aan de 
verbetering van de kwaliteit van het letselschaderegelen. 
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Hoofdstuk 5: Kwaliteit en handhaving  
 
 

‘Om meer inzicht te geven in de functie van het Bemiddelingsloket is het nuttig om specifieke 
voorlichtingsactiviteiten, bijvoorbeeld in de vorm van presentaties of lezingen, te verzorgen 
bij de professionals in de branche. Inmiddels zijn hierover afspraken gemaakt bij 
verzekeraars en Slachtofferhulp Nederland (training vrijwilligers). Deze voorlichting naar de 
binnenwereld is in 2009 een speerpunt voor het bemiddelingsloket. Het NPP wil de 
binnenwereld stimuleren om zaken snel en doelmatig op te lossen in het belang van het 
slachtoffer.’ 
(Bron: Jaarplan 2009) 

 

Het Bemiddelingsloket: twee jaar op weg 

Zodra de behandeling van een letselschadedossier moeizaam verloopt of zelfs vastloopt, kan elke 
partij die betrokken is in de zaak, contact opnemen met het Bemiddelingsloket. Niet alleen 
professionele dienstverleners, maar ook het slachtoffer zelf kunnen deze stap zetten. 
 
Het Bemiddelingsloket gaat niet in op inhoudelijke vragen en neemt de behandeling van de zaak niet 
over.  
De functie van Het Bemiddelingsloket is drieledig: 

1. Door middel van conflictanalyse en -diagnose partijen weer in gesprek proberen te krijgen 
dan wel doorverwijzen naar een passende geschiloplosser of klachtenprocedure; 

2. Het signaleren van onduidelijkheden of verbeterpunten in de GBL; 
3. Het signaleren van misstanden in de letselschadepraktijk. 

  
In 2009 is het aantal meldingen ten opzichte van 2008 aanzienlijk toegenomen. In 2008 waren er 82 
nieuwe zaken, in 2009 zijn er 165 nieuwe zaken gemeld. Een verdubbeling van het aantal meldingen 
dus.  
Daar waar in 2008 de inhoud van de vragen nog tamelijk uiteen liep, werden er in 2009 trends 
zichtbaar, mede naar aanleiding van de aandacht die door de media op diverse momenten aan het 
onderwerp letselschade is besteed. 
In maart 2009 heeft De Letselschade Raad meegewerkt aan een uitzending van Knelpunt van 
Omroep Max. In die uitzending is aandacht besteed aan de onderwerpen ‘No Cure No Pay’ en 
‘Medische Kunstfouten’. Naar aanleiding van deze uitzending heeft De Letselschade Raad veel 
reacties gekregen van slachtoffers die te maken hebben met een moeizame afwikkeling met 
medische aansprakelijkheidsverzekeraars. Daaruit zijn 14 nieuwe zaken voortgekomen. 
 
Op 2 november 2009 weidde de Tros een uitzending van Radar aan de Gedragscode Behandeling 
Letselschade. Ook na deze uitzending stelden veel slachtoffers van moeizaam verlopende 
letselschadezaken De Letselschade Raad daarvan in kennis. Naar aanleiding van deze uitzending zijn 
26 nieuwe zaken gestart. 
Hoewel het Bemiddelingsloket voor alle partijen in een zaak toegankelijk is, hebben ook in 2009 
vooral slachtoffers zich weer tot het Bemiddelingsloket gewend. Voor het eerst brachten ook 
belangenbehartigers een zaak aan bij het Bemiddelingsloket. Door verzekeraars zijn ook het 
afgelopen jaar geen zaken gemeld.  
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Meldingen Bemiddelingsloket 

 2008 2009 

Verkeersongevallen 37 91 

Medische fouten 6 15 

Arbeidsongevallen 4 9 

Geweldsmisdrijven 8 5 

Wegbeheerderaansprakelijkheid  2 

Overig/onbekend   27 43 

Totaal 82 165 

 
 
Signalering 
 
Communicatie slachtoffer / belangenbehartiger 
Het Bemiddelingsloket heeft in 2009 veel signalen gekregen over problemen die in de 
letselschadepraktijk aan de orde zijn. Veel slachtoffers klagen over de werkwijze van hun 
belangenbehartiger. Een veel gehoorde klacht is de moeizaam verlopende communicatie met de 
belangenbehartiger. Het slachtoffer spreekt vaak de klacht uit dat zij niet of nauwelijks geïnformeerd 
wordt over een plan van aanpak in de zaak. Men heeft regelmatig het gevoel steeds achter de 
belangenbehartiger aan te moeten zitten en hem of haar veel werk uit handen te moeten nemen. 
Het veelvuldig moeten verstrekken van veel informatie waarvan het slachtoffer de achterliggende 
reden niet begrijpt, wordt als zeer belastend ervaren. Na verloop van tijd maakt dit het slachtoffer 
ook wantrouwend: zou dit gebeuren om de zaak te traineren?  
 
Scenario’s bespreken 
Beginsel 14 van de Gedragscode Behandeling Letselschade adviseert om in moeilijk objectief vast te 
stellen omstandigheden scenario’s te bespreken en naar rato van de waarschijnlijkheid van die 
scenario’s een vergoeding te bepalen. Regelmatig stellen partijen zich echter op het standpunt dat 
voor stellingen bewijs aangeleverd dient te worden. Bewijs dat na een ongeval vaak juist niet meer te 
leveren is door het slachtoffer. Toch geven slachtoffers zeer regelmatig het signaal af dat zij de 
afwikkeling van een letselschadezaak als een proces voor de rechtbank ervaren waarbij er zeer 
strenge eisen aan het bewijs worden gesteld.  
 
Whiplashzaken 
Moeilijk te objectiveren klachten blijven een grote bron van problemen in de afwikkeling van 
letselschadezaken. Soms wordt er jarenlang gediscussieerd over de mededelingen die artsen doen 
zonder dat er doelgericht naar een oplossing lijkt te worden gewerkt. Bijna de helft van alle zaken die 
bij het Bemiddelingsloket zijn gemeld heeft betrekking op whiplash gerelateerde klachten na een 
achterop aanrijding.  
 
 

‘Het NPP blijft zich in 2009 inspannen om de inschrijvingspercentages per beroepsgroep te 
verhogen.’ 
‘Het is de bedoeling om aan te sluiten bij de bestaande keurmerken in de 
letselschadepraktijk. Het ligt in de lijn der verwachting, dat elke NPP-zetel op termijn een 
eigen keurmerk hanteert, dat als uitgangspunt voor de NPP kwaliteitsbewaking en –
handhaving gehanteerd kan worden.’ 
(Bron: Jaarplan 2009) 
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Project ‘Integrale aanpak kwalijke praktijken’ 
 
Eind 2009 is, mede naar aanleiding van een aantal dubieuze praktijken dat bij het Bemiddelingsloket 
werd aangebracht, het project 'Integrale Aanpak Kwalijke Praktijken' van start gegaan. Deze 
projectgroep is inmiddels twee keer bijeen geweest en stelt zich tot doel om kwalijke praktijken in de 
letselschadepraktijk integraal aan te pakken. Tevens behandelt de projectgroep het onderwerp 
kwaliteitscriteria in verband met de inschrijvingen in het Register van de Gedragscode Behandeling 
Letselschade. 

 
 

GBL Register  
 
In 2009 is het aantal organisaties dat de Gedragscode ondersteunt en wil toepassen, met tien 
toegenomen. Diverse fusies hebben ertoe geleid dat het aantal organisaties in de markt afneemt.  
Het Register is openbaar en in te zien op de website van De Letselschade Raad, via een directe link 
vanaf de homepage. In 2009 is in het Register transparanter gemaakt voor slachtoffers: beter 
zichtbaar is nu welke organisaties optreden als belangenbehartiger voor slachtoffers en welke 
organisaties als experts worden ingeschakeld door verzekeraars.  
Voor 2009 en 2010 heeft De Letselschade Raad zich tot doel gesteld om vooral ook de 
belangenbehartigers en arbeidsdeskundigen te benaderen zich aan te sluiten bij de GBL. 

 

Inschrijvingen Register GBL     Stand van zaken 31 december 2009 

 Afgeronde inschrijvingen 2008 Afgeronde inschrijvingen 2009 

Verzekeraars   

Aansprakelijkheid 40 36 

Rechtsbijstand 8 8 

Expertisebureaus   
NIVRE (zonder verzekeraars) 17 16 

Overige (NIS, NLE, niet aangesloten) 7 12 

Overige    

Overige inschrijvingen  5 11 
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GBL-registratie: garantie voor kwaliteit?  
 
De Letselschade Raad streeft naar de situatie dat de aangesloten partijen kwalitatief goede diensten 
leveren aan de slachtoffers, binnen het kader van de Gedragscode Behandeling Letselschade.  
 
In 2009 is er daarom bij de inschrijving goed gekeken naar de manier waarop een organisatie deze 
kwaliteit kan waarborgen. Wanneer dit niet op voorhand duidelijk is, wordt nieuwe inschrijvers 
gevraagd om aan te tonen dat zij kwaliteit kunnen leveren en conform de GBL willen handelen.  
 
Kwaliteit van handelen kan worden aangetoond door lidmaatschap van een relevante 
beroepsorganisatie, waar bijvoorbeeld opleidingseisen worden gesteld, of door aansluiting bij 
Stichting Keurmerk Letselschade.  
 
Wanneer er geen lidmaatschappen zijn, vraagt De Letselschade Raad naar de inhoud van de 
algemene voorwaarden, de contracten die met cliënten worden afgesloten, het in dienst hebben van 
goed gekwalificeerd personeel, met redelijk wat ervaring in het afwikkelen van letselschades en de 
manier waarop het slachtoffer centraal staat in de visie van de ondernemer. 
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Hoofdstuk 6: Organisatie 
 
 
Platformoverleg  
 
In 2009 vergaderde het platformoverleg vijfmaal onder de leiding van de nieuwe voorzitter Aleid 
Wolfsen.  
De volgende onderwerpen kwamen daarbij onder andere ter tafel:  

 Strategisch Plan 2010-2014; 

 Implementatie Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL); 

 Project Medische Paragraaf bij de GBL (uitvoering door de Vrije Universiteit); 

 Project Gedragscode Medische Aansprakelijkheid (GMA); 

 De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp; 

 De Letselschade Richtlijn Licht Letsel incl. Smartengeld (voor slachtoffers zonder 
belangenbehartiger); 

 Project Integrale aanpak kwalijke praktijken; 

 Project Checklist Informatieverstrekking inzake beginsel 8 GBL; 

 Communicatie naar de buitenwereld (consumenten) via de binnenwereld 
(letselschadepraktijk); 

 Jaarplan 2010. 
 
Tijdens de platformvergaderingen vindt tevens eveneens afstemming plaats met de diverse 
projecten en werkgroepen over het verloop van de projectopdracht.  
 

     

     
 
Leden van het platform 

 mr. S.M.A.J. den Ouden-Huijgen  (ANWB) 

 drs. J. Smit  (Slachtofferhulp Nederland) 

 G.H.M. ten Brincke (Verbond van Verzekeraars, WAM-verzekeraars, tot 
8 december 2009) 

 M. Duvivier  (Verbond van Verzekeraars, WAM-verzekeraars, 
vanaf 8 december 2009) 

 mr. E.P.M. Pompen (Verbond van Verzekeraars, WAM-verzekeraars) 

 R. Andriessen  (NIVRE) 

 J.J. Meulenkamp, arts rga  (GAV) 

 mr. W. de Vries  (Verbond van Verzekeraars, 
rechtsbijstandverzekeraars) 

 mr. E.D.G. Kiersch  (Ministerie van Justitie, toehoorder) 

 mr. P.N. Langstraat  (LSA, toehoorder) 
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Bij afwezigheid van leden van het Platform treden als vervangers op: 

 mr. M. van Berckel Smit  (ANWB) 

 M. van Driel  (Slachtofferhulp Nederland) 

 mr. F.Th. Kremer  (PIV) 

 B. Groot  (NIVRE) 

 A.J. de Jong, arts rga  (GAV) 

 mr. J. François  (Verbond van Verzekeraars, 
rechtsbijstandverzekeraars)  

 mr. W. van der Velde  (Minister van Justitie, toehoorder) 

 mr. D.J. van der Kolk  (LSA, toehoorder, tot 8 december 2009) 
 

     
  

De besluitvorming binnen het platform vindt plaats op basis van unanimiteit, na een grondige 
verkenning van de standpunten van alle betrokken partijen. Er wordt gestreefd naar een vorm van 
overeenstemming die aan alle partijen recht doet. 
Mocht het niet mogelijk zijn om tot unanimiteit te komen, dan is in een volgende 
platformvergadering eensgezindheid tussen slachtoffervertegenwoordigers (ANWB en 
Slachtofferhulp Nederland) en de aansprakelijkheidsverzekeraars voldoende om tot een besluit te 
komen.  
Blijft het na deze vergadering onmogelijk om tot een besluit te komen, dan treedt de onafhankelijke 
voorzitter op als mediator. 

 
Bestuur Stichting De Letselschade Raad 
De Letselschade Raad is een stichting, geleid door een bestuur, dat verantwoordelijk is voor het 
Bureau van De Letselschade Raad en de financiële middelen. 
Projecten worden geïnitieerd vanuit het bureau en vanuit het platformoverleg van De  
Letselschade Raad. Het Bestuur van de stichting faciliteert de projecten financieel, terwijl  
vanuit de projectorganisatie van De Letselschade Raad leiding wordt gegeven en de  
voortgang wordt bewaakt. 

 
Het Bestuur van De Letselschade Raad is bevoegd, op verzoek van het Platformoverleg, het  
aantal partijen bij het platformoverleg uit te breiden, wanneer dit beleidsmatig gewenst is.  
Voorwaarde daarvoor is dat de doelstellingen met die van Stichting De Letselschade Raad  
overeenstemmen of daarop betrekking hebben.  
 
Het bestuur bestond in 2009 uit de volgende leden: 

 G.H.M. ten Brincke, voorzitter  

 mr. S.M.A.J. den Ouden-Huijgen, penningmeester 

 drs. J. Smit 
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Eind 2009 heeft Gerard ten Brincke afscheid genomen van De Letselschade Raad als voorzitter van 
het bestuur en lid van het platform. Als medeoprichter van het toenmalig NPP heeft hij meegewerkt 
aan de ontwikkeling van de organisatie. Er is veel bereikt. Er is meer vertrouwen gekomen. Niet 
alleen in elkaar, maar ook in de oplossingen die De Letselschade Raad kan bieden. 
Gerard ten Brincke wordt in het bestuur en in het platformoverleg vervangen door Martin Duvivier 
(UVIT), namens het Verbond van Verzekeraars. 
 
De organisatie van De Letselschade Raad wijzigt in 2010. Het bestuur komt onder leiding van mr. 
Aleid Wolfsen en wordt uitgebreid met de relevante platformzetels. Dit nieuwe bestuur kiest uit haar 
midden een dagelijks bestuur. 
 

In afwachting van deze ontwikkelingen is Martin Duvivier per 8 december 2009 
benoemd als interim-voorzitter van het bestuur van Stichting De Letselschade 
Raad. Martin Duvivier is al 30 jaar werkzaam in het verzekeringsvak. Begonnen 
bij Centraal Beheer, daar geconfronteerd met letselschade bij 
wagenparkbeheer. 

Daarna via intermediairverzekeraars (letsel bij Employee Benefits) en Delta Lloyd Groep (re-integratie 
en patiëntenplatforms) nu werkzaam bij UVIT, als lid van de Raad van Bestuur. Tevens actief binnen 
het sectorbestuur Schadeverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars. 
 
Bureau van De Letselschade Raad  
Het bureau van De Letselschade Raad bestaat uit vier personen. In juni 2009 is afscheid genomen van 

de directeur Paul Procee. De leiding van het bureau is vanaf juli tijdelijk 
waargenomen door Sylvia den Ouden-Huijgen als gedelegeerd bestuurslid. 
 
 
 

Caroline Blom 
Caroline Blom is sinds september 2007 in dienst van De Letselschade Raad. Daarvoor (vanaf maart 
2003) gedetacheerd vanuit de ANWB bij het toenmalige NPP. Caroline is verantwoordelijk voor de 
projectorganisatie van De Letselschade Raad en centraal aanspreekpunt voor diverse betrokken 
partijen. Door de juiste verbindingen te leggen, komen initiatieven voor innoverende projecten tot 
stand.  
 
Ivanka Dijkstra 
Op 1 maart 2008 is Ivanka Dijkstra in dienst gekomen als jurist voor het Bemiddelingsloket. Zij is 
tevens contactpersoon voor het Register van de Gedragscode Behandeling Letselschade en neemt 
deel in relevante projecten. 
 
Sonja Plooij 
Sonja Plooij is sinds 1 september 2007 als secretaresse in vaste dienst 
van De Letselschade Raad gekomen. Zij voert secretariële, 
administratieve en organisatorische taken uit ter ondersteuning van 
het Bureau.  
 
Huisvesting 
De Letselschade Raad is gevestigd aan de Bordewijklaan 38 in Den Haag. In dit pand zijn onder 
andere ook de IND, De Geschillencommissie en het Kifid gehuisvest. 
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Hoofdstuk 7: Financiën 
 
De Letselschade Raad heeft in 2009 de in het jaarplan 2009 voorziene doelen en activiteiten 
grotendeels gerealiseerd. 

 
Staat van baten en lasten 2009 

 

 Begroting 2010 Werkelijk 2009 Werkelijk 2008 
Baten  543.627  488.643  536.812 

Lasten       

Afschrijvingen materiële vaste 
activa 

  2.299  289  

Algemene kosten materiële 
normering (30%) 

93.348  116.011  87.532  

Algemene kosten 
procesnormering/GBL (70%) 

217.812  270.684  253.756  

Projectkosten materiële 
normering 

22.500  24.618  26.464  

Projectkosten 
procesnormering/GBL 

202.236  157.225  249.107  

Onvoorzien 24.000      

Totaal kosten  559.896  570.837  617.148 

Resultaat  (16.269)  (82.194)  (80.336) 

Financiële baten en lasten  16.875  13.292  22.442 

Resultaat  606  (68.902)  (57.894) 

 
Toelichting 
De Letselschade Raad wordt voor 70% gefinancierd door het Ministerie van Justitie 
(procesnormering) en voor het overige door de deelnemers in het Platform (materiële normering), 
projectbijdragen en inkomsten uit het GBL-register. 

 
De kosten van De Letselschade Raad omvatten de bureau-, communicatie- en projectkosten.  
 
Het jaar 2009 sluit af met een negatief resultaat van € 68.902, voornamelijk als gevolg van lagere 
inkomsten. De jaarlijkse bijdrage voor projecten van € 60.000 namens het Verbond van Verzekeraars 
ontbreekt in 2009. Het verlies van 2009 komt ten laste van de reserve.  
 
In 2009 is een geheel nieuwe administratieve organisatie opgezet en de financiële structuur 
aanmerkelijk verbeterd. Tevens is besloten om per 1 januari 2010 over te gaan naar een ander 
administratiekantoor waardoor financiële processen beter en sneller (digitaal) ondersteund kunnen 
worden.  
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