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Over De Letselschade Raad
De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van
letselschade vergroten. Daarom wordt gestreefd naar een betere en meer
persoonlijke bejegening van het slachtoffer en verbetering van de technische
aspecten van de schaderegeling.
De Letselschade Raad ontwikkelt gedagscodes en richtlijnen voor de vergoeding
van schade, verzorgt voorlichting en training voor marktpartijen en ondersteunt
slachtoffers met voorlichting, advies en praktische hulp.
In het Platformoverleg van De Letselschade Raad zijn de volgende belangen-,
beroeps- en koepelorganisaties vertegenwoordigd:
• ANWB
• Slachtofferhulp Nederland
• Verbond van Verzekeraars
• NIVRE (register-experts)
• NIS (letselschaderegelaars)
• GAV (medisch adviseurs)
Toehoorders bij het Platformoverleg zijn:
Ministerie van Veiligheid & Justitie
Vereniging van Letselschade Advocaten LSA
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VOORWOORD: EEN GROEIEND DRAAGVLAK
Door mr. Aleid Wolfsen, voorzitter van het
Platformoverleg van De Letselschade Raad
Met veel genoegen biedt De Letselschade Raad u dit
jaarverslag 2012 aan. Daarin presenteren wij allereerst
een aantal mijlpalen.
Belangrijk was de publicatie van de vernieuwde
Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Na
zes jaar was de gedragscode aan herziening toe. Het
verzoek uit de markt was een wat meer concrete GBL
die aansluit bij de praktijk. Om dat te bereiken zijn tien
gedragsregels geformuleerd die worden toegelicht aan
de hand van goede praktijken en verwijzingen naar
jurisprudentie. Daarnaast is het ethische kader waarbinnen de gedragsregels moeten worden geplaatst,
explicieter gemaakt.
De GBL is nu ook voltooid met regels voor het medisch beoordelingstraject. In samenwerking met de
Vrije Universiteit heeft De Letselschade Raad een
Medische Paragraaf aan de GBL toegevoegd, waarin iedereen zich kan vinden. De Medische Paragraaf
bevat vele, gedetailleerde goede praktijken voor het
medisch beoordelingstraject en ook belangrijke en
vernieuwende werkdocumenten die van nut kunnen
zijn bij de toepassing.
Met dit alles streeft De Letselschade Raad naar een
adequate afhandeling van letselschadezaken en naar
meer uniformiteit in de letselschadepraktijk, wat de
voorspelbaarheid in de schadeafhandeling vergroot.
Een derde mijlpaal in 2012 was de ondertekening,
in maart, van de Gedragscode Openheid medische
incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) door de Nederlandse vereniging van
Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van
Universitair Medische Centra (NFU). Een belangrijke
stap, omdat deze gedragscode, die al kon rekenen op
een breed draagvlak in de letselschadepraktijk, nu ook
steun krijgt in de zorgsector. Daar staan openheid en
transparantie in de relatie met de patiënt, hoewel nog
niet vanzelfsprekend, steeds hoger in het vaandel. Ook
in de zorgsector kan De Letselschade Raad nu gaan
werken aan een cultuurverandering. In dit jaarverslag
leest u hoe.
Naast dit alles maken we melding van een eerste ‘self
assessment’ voor de ingeschrevenen in het Register
GBL. In 2012 verbond De Letselschade Raad kwaliteitseisen aan die inschrijving. Of partijen voldoen
aan de eisen wordt objectief getoetst, een toetsing
waaraan in het najaar in de vorm van het ‘self assess-
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ment’ is begonnen. De respons
was maar liefst 100%! Vanaf
het voorjaar 2013 volgen audits
en dossieronderzoek. Voor de
Raad leveren deze controles
belangrijke informatie op.
Een volgend belangrijk onderdeel in dit jaarverslag is het
uitgebreide evaluatieonderzoek
naar de prestaties van de Raad
in de eerste vijf jaar van zijn bestaan. Een van de belangrijkste
conclusies is dat partijen, en dan met name de verzekeraars, meer dan vijf tot tien jaar geleden zijn gericht
op een zo zorgvuldig mogelijke behandeling van het
slachtoffer. Daarnaast concludeert de onderzoeker dat
de activiteiten van de Raad het rechtsbestel ontlasten. ‘Afwijkend’ gedrag wordt, door de structuur van
de Raad, gesignaleerd en besproken en de tot stand
gebrachte normering wordt in de branche blijvend
geaccepteerd als leidend. De onderzoeker constateert
dat gedragscodes en zelfregulering, ook als ze succesvol zijn, een vorm van toezicht vereisen. Een permanent platform zoals De Letselschade Raad maakt dat
‘de normen ingeprent blijven en dat alle partijen zich
zullen blijven conformeren’, aldus het onderzoek.
Er is in 2012 veel tot stand gekomen om trots op te
zijn. De waardering van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie die hij uitte tijdens de
lancering van de Medische Paragraaf en tijdens de
lancering van de GBL 2012, bevestigt dat en sterkt ons
in onze overtuigingen en ambities. De Letselschade
Raad geniet voldoende vertrouwen, waardering en
steun voor een blijvende, centrale rol bij de versterking
van de positie van letselschadeslachtoffers. Dat ook
de financiële steun die wij krijgen blijvend zou moeten
zijn, blijft een punt van aandacht.
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DE LETSELSCHADE RAAD LANGS DE MEETLAT
Het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft een onderzoek laten verrichten naar de prestaties van De Letselschade Raad (DLR) in de subsidieperiode 2007-2011.
Het onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers van
de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoeksrapport ‘De Letselschade Raad, een studie over subsidiëring en zelfregulering’
verscheen begin 2013 op de website van het WODC.
De conclusies zijn zeer positief.
faculteit rechtsgeleerdheid

vakgroep bestuursrecht en
bestuurskunde










Groningen, oktober 2012
J. de Ridder
C. Bloemhoff
L.T. Schudde
N. Struiksma
T. van der Zee

juridisch en bestuurskundig
onderzoek advies onderwijs

Onderzoeksrapport
‘De Letselschade
Raad, een studie over
subsidiëring en zelfregulering’

Hieronder staan de belangrijkste bevindingen van de
onderzoekers.

DLR past in het beleid van het ministerie van
V&J
Het beleid van de minister waarvoor subsidie aan DLR
is verstrekt, heeft als centraal doel ‘een zo doelmatig
en bevredigend mogelijke wijze van regelen en oplossen door burgers en instellingen van hun onderlinge
verhoudingen en daaruit voortvloeiende geschillen’. De
GBL is een voorbeeld van de beoogde zelfregulering.
Het beleid van DLR ligt in het verlengde van dat van de
minister en is er op gericht zowel de materiële normering als de procesnormering ingang te doen vinden in
de letselschadepraktijk.

De middelen zijn efficiënt besteed
De activiteiten van DLR worden voor een groot deel
mogelijk gemaakt door bijdragen in natura door de
aangesloten partijen. Een nauwkeurige schatting van
de financiële waarde van deze bijdragen is niet te
maken, maar lijkt op zijn minst gelijk aan de financiële
bijdrage van de minister en het Register.
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DLR verantwoordt de besteding van de subsidiegelden
adequaat en uitvoerig.

De Letselschade Raad boekt resultaat
De bekendheid van DLR, de GBL en de materiële
normering is onder de partijen groot. Partijen hebben
de GBL geïnternaliseerd. De attitude van partijen, met
name van verzekeraars, is sterk veranderd vergeleken
met vijf tot tien jaar geleden. Thans is de houding
meer gericht op een zo zorgvuldig mogelijke behandeling van het slachtoffer.
Binnen de letselschadepraktijk zijn de letselschadeadvocaten, verenigd in de LSA, in dit opzicht nog steeds
een afwijkende groep. Zij staan formeel op het standpunt dat zij zich niet op voorhand kunnen binden. Het
schijnbare gebrek aan inbedding onder de LSA-advocaten is zeker niet in mindering te brengen op de
prestaties van DLR, integendeel.
Een samenloop valt te constateren tussen de daling
van de gemiddelde doorlooptijden en de introductie
van de GBL en de oprichting van DLR. Andere oorzaken van deze daling kunnen niet worden geïdentificeerd.
Het toepassen van de GBL is niet of beperkt van invloed op het aantal zaken dat aan de rechtbank wordt
voorgelegd, maar heeft wel positieve gevolgen bij het
beperken van het aantal beroepszaken. Bij zaken in
deelgeschil is dit vergelijkbaar. Er zijn dus aanwijzingen dat het toepassen van de GBL bijdraagt aan een
ontlasting van het rechtsbestel.

Het Bemiddelingsloket voorziet in een belangrijke behoefte
Het Bemiddelingsloket slaagt erin zijn doelgroep,
betrokken partijen in vastgelopen zaken, te bereiken.
Tweederde tot driekwart van de cliënten is tevreden
over de voorlichting, het advies en de bemiddeling van
het loket. De belangrijkste bron van ontevredenheid
is de lange wachttijd voordat het Bemiddelingsloket
reageert.
Marktpartijen onderschrijven het belang van het Bemiddelingsloket.
Het Bemiddelingsloket heeft een signaalfunctie. Veel
van de initiatieven van DLR vinden mede hun oorsprong in de informatie die afkomstig is van het loket.

De Letselschade Raad blijft nodig
DLR biedt een overlegtafel waar alle betrokken partijen
samen aanschuiven. De socialiserende werking van de
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DLR-structuur zorgt dat afwijkend gedrag wordt gesignaleerd en besproken en dat de tot stand gebrachte
normering duurzaam als leidend binnen de branche
wordt geaccepteerd.
De GBL is niet self-executing; een permanent platform
zoals DLR is vereist voor de organisatie van de sociale
controle die verzekert dat de normen ingeprent blijven
en dat alle partijen zich blijven conformeren.

Hoewel in de subsidiebeschikking is vastgelegd dat de
subsidie niet meer dan vijf jaar zou duren, is het duidelijk geworden dat de materiële en procesnormering
beide verder moeten worden ontwikkeld. Effectieve
en duurzame borging van de GBL en andere vormen
van zelfregulering vragen ook om voortzetting van de
activiteiten van DLR.

VECHTEN VOOR VOORTBESTAAN
Financiële steun van de rijksoverheid is essentieel voor het voortbestaan van De Letselschade
Raad als onafhankelijke organisatie. Voor het nut en de noodzaak van de Raad zijn doorslaggevende bewijzen geleverd. De activiteiten van de Raad zijn effectief, ontlasten het rechtsbestel
en de Raad geniet grote waardering door de letselschadepraktijk. Toch blijft de financiering
onzeker en daarmee een bron van zorgen. Het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft voor
2013 €200.000 subsidie verleend, maar is voornemens deze subsidie in vier jaar tijd geheel af te
bouwen. De Raad moet vechten voor zijn voortbestaan.
Van 2007 tot en met 2011 ontving de Raad een subsidie van 400.000 euro per jaar van het Ministerie van Justitie. Voor 2012 verstrekte het ministerie een overbruggingsubsidie van 250.000
euro. Op een kleine begroting is dat een forse ingreep: bijna 25 procent van de inkomsten van
De Letselschade Raad vielen weg. In maart 2012 zegde het ministerie toe de Raad vanaf 2013
structureel een subsidie van 200.000 euro per jaar te zullen verlenen op voorwaarde van een
positieve uitkomst van het onderzoek naar de prestaties in de eerste subsidieperiode.
De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels bekend. “Eens te meer en onomstotelijk is bewezen dat de activiteiten van de Raad voorzien in een grote behoefte”, concludeert directeur
Deborah Lauria. “Als we voldoende middelen hebben, dan blijven we doorgaan met richtlijnen
ontwikkelen, met het aanpakken van kwalijke praktijken, met neutrale voorlichting en juridische adviezen aan slachtoffers, met gesprekspartner zijn voor overheid en politieke partijen,
met investeren in goed gedrag door professionals.
“Nog vele mogelijkheden liggen open om de positie van het letselschadeslachtoffer en patiënten te versterken. Voor De Letselschade Raad liggen er dus ruim voldoende taken. Ik heb
het volle vertrouwen dat we successen kunnen blijven boeken. Daarom heb ik de wens dat de
financiële positie van de Raad in de toekomst geen bron van zorgen meer is en we ons geheel
kunnen focussen op de inhoud van het werk.”
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VLIEGWIEL VAN DE SAMENWERKING
De Letselschade Raad heeft zijn bestaansrecht volop
bewezen. Als onafhankelijke organisatie signaleert de
Raad mogelijkheden voor verdere verbetering van de
positie van letselschadeslachtoffers en pakt deze op.
De Raad brengt partijen bij elkaar, stimuleert initiatieven, schept met het Register GBL duidelijkheid,
verzamelt en deelt kennis, verzorgt trainingen, geeft
voorlichting en advies aan letselschadeslachtoffers en
bemiddelt tussen partijen wanneer de schadeafwikkeling stroef verloopt. Met al deze activiteiten zorgt
De Letselschade Raad dat de gedragscodes GBL en
GOMA gaan leven, draagvlak vinden en uitstijgen
boven de dode letters op papier.
Alle deelnemende partijen onderschrijven het belang van De Letselschade Raad als vliegwiel van de
samenwerking in de branche. Op basis van zelfregulering weet de Raad mogelijk strijdige belangen te
verzoenen, zodat het letselschadeslachtoffer centraal
staat. De Raad slaat een brug tussen marktpartijen en
organisaties van slachtoffers, patiënten en consumenten. Aan deze bijzondere krachtenbundeling doen ook
universiteiten mee, er worden onderzoeken gedaan
en expertgroepen opgezet. Het feit dat de Raad een
onafhankelijk orgaan is, schept vertrouwen.
Dankzij de actieve betrokkenheid van velen is 2012 in
meerdere opzichten een jaar van oogsten geweest. Diverse projecten en activiteiten kwamen tot voltooiing,
zoals de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), de geheel herziene GBL
2012 en – zoals in de volgende hoofdstukken aan bod
komt – een wegwijzer voor letselschadeslachtoffers
en een toetsingssysteem voor ingeschrevenen in het
Register GBL met een self assessment en een audit.

Medische Paragraaf
Demissionair Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
mr. Fred Teeven, nam op 6 juni 2012 het eerste exemplaar van de Medische Paragraaf bij de Gedragscode
Behandeling Letselschade (GBL) in ontvangst. Dit is
de kroon op een intensieve samenwerking tussen De
Letselschade Raad, de VU en de KNMG. Verzekeraars,
vertegenwoordigers van slachtoffers, artsen, juristen
en wetenschappers hebben allen een bijdrage geleverd.
De Medische Paragraaf bevat goede praktijken,
inclusief toelichting, met als doel een soepel verloop
van het medisch beoordelingstraject voor slachtoffers.
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Voorop staat het
proportionaliteitsbeginsel: er wordt
niet méér onderzoek
gedaan, medische
informatie opgevraagd, discussie
gevoerd, medische
expertises verricht en
tijd genomen dan in
Gedragscode Behandeling Letselschade
Medische Paragraaf
het concrete geval
echt noodzakelijk is.
De Medische Paragraaf neemt twee
obstakels voor een
vlotte schaderegeling weg. Het regelt de uitwisseling
van medische informatie en schept duidelijkheid over
de status van het medisch advies en de positie van de
medisch adviseur. Tegelijkertijd wordt de privacy van
het slachtoffer beschermd. Met behulp van bijgevoegde werkdocumenten kan de beschreven werkwijze vrij
eenvoudig in de praktijk worden gebracht.
Mr. A. Wilken
Prof. mr. A.J. Akkermans

deletselschaderaad.nl

GBL 2012
Op 8 november
2012 was staatssecretaris Teeven
opnieuw te gast
bij De Letselschade
Raad, ditmaal om
het eerste exemplaar
van de Gedragscode
Behandeling LetGedragscode
selschade 2012 in
Behandeling Letselschade
ontvangst te nemen.
2012
In opdracht van de
Raad hebben ethicus
dr. Rob van Es en
advocaat mr. dr. Erik-Jan Wervelman samen met de
breed samengestelde projectgroep Herziening GBL de
gedragscode uit 2006 geheel herzien. De projectgroep
kwam tot het inzicht dat professioneel gedrag meer
omvat dan het naleven van termijnen; belangrijker is
de mentaliteit van professionals, gebaseerd op gedeelde waarden en normen. In de GBL 2012 zijn deze
waarden vertaald in concrete normen en vervolgens in
tien gedragsregels.
De gedragsregels volgen het chronologische verloop
van een letselschadezaak en zijn voorzien van toelichMr. A. Wilken
Prof. mr. A.J. Akkermans

deletselschaderaad.nl
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GEZAMENLIJKE INSPANNING
“Net als de medische paragraaf, is deze nieuwe GBL het
product van de gezamenlijke inspanning van partijen die soms
tegengestelde belangen hebben. Ook de andere werkzaamheden
van de Raad, zowel voor de letschadeslachtoffers als voor de
letselschadebranche, verdienen respect en waardering.”
Mr. Fred Teeven, staatssecretaris van Veiligheid & Justitie tijdens De Letselschade Raadsdag 2012.

tingen, goede praktijken en verwijzingen naar rechtspraak, tuchtrecht, zelfregulering en wetenschappelijk
onderzoek. Wie zich de waarden en normen achter de
gedragsregels eigen maakt, weet bijna automatisch
in alle situaties wat ‘het goede doen’ inhoudt bij de
afwikkeling van letselschades. Het maken van verantwoorde keuzes wordt eenvoudiger en het belang van
het slachtoffer zal steeds voorop staan.
Tijdens twee consultatierondes in april hebben schaderegelaars, letselschade-experts, management en directieleden bij verzekeraars en schaderegelingbureaus,
samen met vertegenwoordigers van consumenten-,
patiënten- en slachtofferorganisaties een reactie gegeven op de concepttekst van de GBL. Na verwerking
van de reacties is een laatste concept tijdens de derde
consultatieronde in juni voorgelegd aan de rechterlijke
macht en academici. Doordat in totaal meer dan honderd mensen input hebben geleverd, kan de GBL 2012
op een breed draagvlak rekenen.

De Letselschade Richtlijnen
De wet geeft letselschadeslachtoffers bij erkenning van
de aansprakelijkheid recht op een passende schadevergoeding. Uit het oogpunt van rechtsgelijkheid is een
gelijke behandeling van gelijksoortige zaken wenselijk.
Zelfregulering door vaststelling van bedragen en berekeningsmethoden biedt daarin houvast. De Letselschade Richtlijnen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het
regelen van letselschades. Ook rechters maken goed
gebruik van de richtlijnen. Dankzij de richtlijnen krijgen
slachtoffers zicht op de gangbare bedragen, termijnen
en uitgangspunten bij de berekening van letselschade.
Dit vermindert de onzekerheid en geeft mensen meer
greep op hun situatie.
Onder coördinatie van De Letselschade Raad zorgt de
werkgroep Materiële Normering voor de ontwikke-
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ling, indexering en actualisering van De Letselschade
Richtlijnen. In 2012 heeft de werkgroep zich onder
meer bezig gehouden met de onderwerpen zelfwerkzaamheid, whiplash, smartengeld en overlijdensschade. Ten aanzien van whiplash zoekt de werkgroep
naar een oplossing voor de knelpunten bij de behandeling van deze zaken. Leden van de werkgroep
namen deel aan de werkgroep Smartengeld en aan
de denktank Overlijdensschade. Al deze initiatieven
lopen door in 2013.

Ronde tafelsessies 2012
Het Bureau van De Letselschade Raad heeft vijf Ronde
Tafelsessies georganiseerd. Medewerkers van twee of
meer organisaties uit de letselschadepraktijk wisselen
tijdens zo’n sessie informatie uit met elkaar en met De
Letselschade Raad. Het doel is het onderlinge begrip
vergroten en de samenwerking verbeteren.
Diverse aandachtspunten kwamen naar voren in de
Ronde Tafelsessies:
• Het gebrek aan mandaat van de schaderegelaar
namens de verzekeraar
• Haperende communicatie in de relatie tussen buitendienst en binnendienst
• Onduidelijkheid over de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten
• Ongewenste en kwalijke praktijken: attitude belangenbehartigers (focus op eigen financieel belang,
gouden bergen beloven, focus op toernooimodel,
lange reactietermijnen), beunhazerij onder letselschadebureaus (zaken willen oplossen met te weinig
inhoudelijke kennis, werken volgens no cure, no pay
terwijl dit niet in het belang van het slachtoffer is),
te starre verzekeraars (disproportionele eisen ten
aanzien van bewijs, controlegerichtheid)
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• Hoge werkdruk die naleving van de GBL bemoeilijkt
• Problemen met betalingstermijn van twee weken
door volmachtconstructies: de verzekeraar handelt
op basis van een volmacht en betaalt pas uit na
formele akkoord van de opdrachtgever
• Positie van zzp’ers: een groot deel heeft een laag
inkomen en geen financiële buffer bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval
• Behoefte aan direct contact tussen partijen, ook
tussen belangenbehartiger en de binnendienst van
de verzekeraar
• Implementatie van de GBL in het interne kwaliteitssysteem van verzekeraars en belangenbehartigers
• Discussies over medische causaliteit zorgen nog
steeds voor oponthoud in de schadebehandeling

De werkgroep heeft drie scenario’s beschreven en
aan de stuurgroep voorgelegd die varieerden tussen
het ontwikkelen van een nieuw centraal systeem, het
realiseren van een systeem van informatie-uitwisseling
tussen de bestaande systemen en het creëren van een
centraal communicatieplatform. Uitgangspunt bij alle
scenario’s was dat het slachtoffer centraal diende te
staan. Dat betekent dat het slachtoffer te allen tijde
toegang zou moeten hebben tot zijn eigen dossier
en de schadestaat, en op ieder gewenst moment zou
moeten kunnen verifiëren wat de stand van zaken is
omtrent de gemaakte afspraken.
Het advies van de werkgroep was voor het tweede
scenario te opteren. Alvorens vervolgstappen in deze
richting te zetten willen verzekeraars in kaart brengen
welke praktische gevolgen er voor hen zijn.

Digitaal Behandelplan
De stuurgroep Implementatie Berichtenstandaard heeft
het werk in 2012 voortgezet en opdracht gegeven aan
de Werkgroep Digitaal behandelplan te onderzoeken
hoe vorm gegeven kon worden aan het digitaal gezamenlijk behandelplan conform (beginsel 7 van) de GBL
(2006).

DE NAAMSBEKENDHEID IS HOOG
Het jaarlijkse bekendheidsonderzoek wijst uit dat de naamsbekendheid hoog is onder marktpartijen: 98% van alle ondervraagde professionals is bekend met De Letselschade Raad. Onder advocaten is dit percentage 98 en bij verzekeraars en letselschadebureaus zelfs 100. De percentages
wijken niet wezenlijk af van die in het voorgaande onderzoek. De tevredenheid over de werkzaamheden van de Raad ligt hoog: 59% geeft het rapportcijfer 8 of hoger (het gemiddeld rapportcijfer is 7,58). Van het algemeen publiek is slechts 6% bekend met De Letselschade Raad, maar
naamsbekendheid bij de gemiddelde Nederlander is ook geen doelstelling in het beleid. Anders
ligt dat met letselschadeslachtoffers. Zij ontvangen informatie over De Letselschade Raad en de
gedragscodes van de WA-verzekeraar.

DE GBL IS GOED BEKEND
De GBL heeft zijn plek veroverd in de letselschadepraktijk. Van alle bevraagde professionals is
96% bekend met de gedragscode. Van de advocaten kent 94% de GBL; onder verzekeraars en
letselschadebureaus is dit 99%. Advocaten menen om principiële redenen de gedragcode niet te
kunnen onderschrijven.
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TOEZICHT IN EEN MARKT IN BEWEGING
De Letselschade Raad stimuleert dienstverleners in
de letselschadepraktijk tot een continue verbetering
van hun dienstverlening aan letselschadeslachtoffers.
Een ongeval heeft een grote impact. Een respectvolle, vlotte en soepele afwikkeling van de letselschade
bevordert het herstel van letselschadeslachtoffers. Het
klimaat in de schaderegeling is sterk verbeterd dankzij de samenwerking binnen De Letselschade Raad.
Partijen hebben meer respect voor elkaar, kennis wordt
gedeeld en problemen benoemd. In overleg komen zij
tot concrete afspraken en acties.
In samenhang met de voortschrijdende professionalisering is bij verzekeraars, belangenbehartigers en
adviseurs de behoefte aan toezicht en controle gestegen. Zij zoeken naar mogelijkheden om het kaf van het
koren te scheiden. Tijdens het bekendheidsonderzoek
aan het begin van 2012 gaf 45,5% van de deelnemende professionals te kennen een strengere controle op
de naleving van de GBL en GOMA noodzakelijk te achten. De Letselschade Raad ontplooit daarom nieuwe
activiteiten. Naast het stimuleren en faciliteren van zelfregulering en kwaliteitsverbetering ontwikkelt de Raad
zich meer en meer tot autoriteit die toezicht houdt op
de kwaliteit en waar nodig ingrijpt als de positie van
letselschadeslachtoffers dreigt te worden verzwakt.

Integrale aanpak kwalijke praktijken
Het toezicht door de Raad krijgt op diverse manieren
gestalte. Het Bemiddelingsloket heeft een signaalfunctie door zijn contacten met slachtoffers en belangenbehartigers. Via de Ronde Tafelgesprekken monitort
de Raad signalen van mogelijke misstanden en kwalijke
praktijken. De Werkgroep Integrale Aanpak Kwalijke
Praktijken (IAKP) bespreekt dergelijke signalen. Ingeval

van onprofessioneel, ongewenst of laakbaar handelen zijn verschillende acties denkbaar. Leden van de
werkgroep of medewerkers van De Letselschade Raad
spreken een organisatie aan als de houding van een
dienstverlener niet adequaat is. Deze vorm van sociale
controle blijkt in de praktijk zeer effectief. Blijft een
verbetering desondanks achterwege, dan kan verwijdering uit het Register GBL volgen. Ook de beroepsorganisaties in de werkgroep IAKP treffen zo nodig
maatregelen bij ongewenst gedrag van een van hun
leden. Tot slot behoort ook een beroep op de tuchtrechter tot de mogelijkheid.

Toetsingsmethode
In 2012 zijn de eisen voor inschrijving in het Register
GBL aangescherpt. De inschrijving vormt een garantie
voor kwaliteit en betrouwbaarheid, ethisch gedrag,
naleving van de GBL, goed geschoold personeel en
een transparante bedrijfsvoering. Het Register biedt
zekerheid aan letselschadeslachtoffers: de ingeschreven dienstverleners stellen het slachtoffer centraal en
zoeken in harmonie en met een goed tempo naar een
passende oplossing voor de afwikkeling van letselschade.
Het Register GBL moet de status krijgen van keurmerk.
De Letselschade Raad heeft daarom een toetsingsmethode ontwikkeld met een self assessment en een
bezoek- en dossieraudit. De toetsingsmethode sluit aan
bij andere kwaliteitssystemen en keurmerken, zoals het
Keurmerk Letselschade, zodat dienstverleners niet voor
dubbel werk en dubbele kosten komen te staan. Eind
2012 hebben alle ingeschrevenen het self assessment
doorlopen. Elke dienstverlener in het Register heeft
met behulp van een vragenlijst systematisch onder-

PROFESSIONALISERING MAAKT VORDERINGEN
“Inschrijving in het Register is voorbehouden aan professionele beroepsbeoefenaars die de GBL
onderschrijven en zich committeren aan de naleving ervan. Een extra kwaliteitsgarantie is de
jaarlijkse toetsing van de ingeschreven personen en organisaties door middel van self-assessment.
En om de drie jaar krijgen ze de Letselschade Raad op auditbezoek. Kortom, de professionalisering
van de letselschadebranche maakt onmiskenbaar vorderingen.”
Mr. Fred Teeven, staatssecretaris van Veiligheid & Justitie tijdens De Letselschade Raadsdag 2012.
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Ingeschrevenen in het Register GBL
TOTAAL AANTAL ORGANISATIES3

AFGERONDE INSCHRIJVINGEN

Aansprakelijkheidsverzekeraar1 2

54

39 (72%)

Rechtsbijstandverzekeraar1 2

10

8 (80%)

NIVRE )4

56

12 (21%)

Overige (NIS, NLE, niet aangesloten)

Niet bekend

8

NIVRE )5

35

9 (26%)

Overige (NIS, NLE, niet aangesloten)

Niet bekend

7

NIVRE (zonder verzekeraars)6

Niet bekend

1

Overige (NIS, NLE, niet aangesloten)

Niet bekend

Schaderegelingsbureaus optredend voor slachtoffers

Schaderegelings- of expertisebureaus werkzaam voor verzekeraars

Schaderegelingsbureaus optredend voor slachtoffers en verzekeraars

Arbeidsdeskundigen
Niet bekend

6

Niet bekend

13

Overige inschrijvingen

‘Overig’
Totalen

103
1
2
3
4
5
6

Gebaseerd op gegevens van het Verbond van Verzekeraars en overige afgeronde inschrijvingen.
Door schaalvergroting/fusies staan diverse verzekeraars, die voorheen apart stonden ingeschreven, nu als één organisatie vermeld
Diverse verzekeraars handelen onder meerdere (nieuwe) handelsnamen o.a. via internet
Cijfers zijn voor een deel gebaseerd op gegevens van NIVRE.
Cijfers zijn voor een deel gebaseerd op gegevens van NIVRE.
Cijfers van NIVRE zijn niet aanwezig.

zocht of zijn handelen en bedrijfsvoering aansluiten bij
de eisen van de GBL en of deze aansluiting is geborgd
in het interne kwaliteitssysteem. Als vervolg op de self
assessments start in 2013 de eerste ronde bezoek- en
dossieraudits.

geschreven in het Register GBL. Het overgrote deel van
de aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeraars is
aangesloten. De meeste inschrijvingen volgen na actieve benadering door De Letselschade Raad. In de tabel
staan tussen haakjes de percentages ingeschrevenen
ten opzichte van het totale aantal organisaties.

Inschrijvingen in het Register GBL
Aan het einde van 2012 waren 103 dienstverleners in-
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VERANTWOORDE ZORG IS TRANSPARANTE ZORG
In maart 2012 schaarden de Nederlandse Federatie
van Universitair Medische Centra NFU en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zich achter
de GOMA, de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. De gedragscode bestaat sinds juni 2010, maar
beide koepelorganisaties hadden problemen met een
van de toelichtingen in de GOMA. Met de herziene
druk die in 2012 verscheen, verviel dit bezwaar. Sindsdien raden NFU en VNZ hun leden aan om de GOMA
na te leven.
De instemming van de NFU en NVZ betekent een
grote stap voorwaarts. Bij het omgaan met medische incidenten en de afwikkeling van schadeclaims
gaat nog steeds te veel mis. Dat kan en moet beter.
De Letselschade Raad heeft de implementatie van
de GOMA daarom benoemd tot een speerpunt voor
2013 en 2014. Gelukkig is in de ziekenhuiswereld een
cultuurverandering gaande. De Raad heeft in 2012 de
voorbereidingen getroffen om dit proces te ondersteunen. Op de agenda voor 2013 staan een voorlichtingscampagne, een congres, trainingen, de instelling
van een Register GOMA en de ontwikkeling van een
toetsingsmethode.
In 2012 is intensief contact geweest met medische aansprakelijkheidsverzekeraars CentraMed en MediRisk naar
aanleiding van meldingen bij het Bemiddelingsloket en
verhalen in de media van patiënten wiens schadeclaim
al te lang loopt. Beide verzekeraars hebben aangegeven
zich te committeren aan naleving van de GOMA, wat
zal leiden tot een beter contact met benadeelden en
een snellere afhandeling van hun schadeclaims.

GOMA
De GOMA kwam tot
stand met inbreng vanuit
de wetenschap, het
ministerie van Justitie, de
KNMG, de NPCF en de
letselschadepraktijk. Deel
A van de gedragscode
richt zich tot zorgaanbieders en beschrijft
Gedragscode
hoe te handelen na een
Openheid medische incidenten;
medisch incident (de
betere afwikkeling Medische
Aansprakelijkheid (goma)
inspanningen van de
arts hebben niet hebben
geleid tot het verwachte
resultaat) of een medische fout. Deel B van de GOMA
gaat in op de afwikkeling van eventuele schadesclaims
na medische incidenten.
Met openheid en respect kunnen artsen onnodig leed
en problemen voorkomen na een medisch incident. Veel
patiënten hebben behoefte aan excuses. Artsen mogen
weliswaar geen aansprakelijkheid erkennen, maar ze
mogen wel erkennen dat ze een fout hebben gemaakt
en aangeven hoe ze herhaling zullen voorkomen. Wanneer zorgaanbieders na een incident handelen volgens
de aanbevelingen in de GOMA, gaan zij zorgvuldig en
correct om met de belangen van hun patiënten.

deletselschaderaad.nl

Ondersteuning
De Letselschade Raad ondersteunt zorgaanbieders bij
de invoering van de GOMA. De ondersteuning rust
op drie peilers. De eerste bestaat uit voorlichting aan
patiënten, zorgaanbieders en medische aansprakelijkheidsverzekeraars. GOMA trainingen vormen een

VERTROUWEN
‘Ik beschouw het dan ook als positief dat de Letselschade Raad met de GOMA inzet op betere
afwikkeling van schade en openheid en dat de verzekeraars zich hieraan hebben gecommitteerd. Met deze uitspraken (…) en de GOMA met daarbij de rol van de Letselschade Raad heb
ik voor nu voldoende vertrouwen.’
Staatssecretaris Fred Teeven van V & J, mede namens minister Edith Schippers van VWS, in december in reactie op Kamervragen.
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tweede peiler. In de trainingen, die in 2012 zijn gestart,
schenkt De Letselschade Raad ruime aandacht aan de
communicatie tussen zorgverlener en patiënt. Aan bod
komt wat patiënten na een medisch incident verwachten van de zorgverlener en welke effecten diens gedrag heeft op het vertrouwen en welbevinden van de
patiënt. Als derde peiler introduceert de Raad in 2013
een openbaar GOMA Register.

Subsidie
Het Verbond van Verzekeraars en het Fonds Slachtofferhulp zullen in 2013 met een subsidie bijdragen
aan de bekostiging van de activiteiten gericht op
het bekendmaken en implementeren van de GOMA
binnen respectievelijk de letselschadepraktijk en de
gezondheidszorg. Voor de verdere financiering heeft
De Letselschade Raad een aanvraag ingediend bij het
ministerie van VWS.

KRITISCHE BESLISMOMENTEN
“We hebben in de algemene heelkunde ongeveer 350 verschillende
operaties, dus er zijn zo’n 17.500 kritische beslismomenten, waarbij
een veelvoud aan handelingen komt kijken. Het is onmogelijk die
allemaal uit het hoofd te leren. Mijn conclusie is dat we allemaal
aan feilbaarheid leiden, ook u en ik.”
Prof. dr. Johan Lange, Erasmus MC, tijdens De Letselschade Raadsdag 2012.
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WERKEN AAN CULTUURVERANDERING
Na de totstandkoming van een gedragscode begint
het echte werk, zo leert de ervaring uit de afgelopen
jaren. Beoogd wordt dat letselschadeprofessionals
en zorgverleners reflecteren op hun handelen, deze
spiegelen aan de gedragscodes en waar nodig aanpassen. Als dat gebeurt, leidt een gedragscode tot een
cultuurverandering. Dergelijke processen vergen veel
tijd en inspanning.
De Letselschade Raad ondersteunt de beoogde cultuurverandering op allerlei manieren. Zelfregulering en
kwaliteitsverbetering in de letselschadepraktijk worden
geïnitieerd, gestimuleerd en gecoördineerd. De Raad
verzorgt presentaties en trainingen voor beroepsbeoefenaren uit de letselschadepraktijk en medisch professionals. De Raad verstrekt objectieve informatie en onafhankelijk advies aan slachtoffers en hun naasten. Bij
het Bemiddelingsloket kunnen zij terecht voor concrete
hulp als de schadeafhandeling niet naar verwachting
verloopt.
Op al deze terreinen heeft De Letselschade Raad in
2012 vooruitgang geboekt en nieuwe activiteiten
ontplooid.

Voorlichting aan slachtoffers en patiënten
De Raad geeft voorlichting aan slachtoffers en patiënten via de website, diverse publicaties en natuurlijk
via het Bemiddelingsloket. De voorlichtingsfunctie is
in september versterkt door de aanstelling van een
communicatieadviseur.
In juni 2012 verscheen de wegwijzer ‘Grip op uw
letselschade’. Sindsdien zijn bijna 2000 exemplaren
van deze brochure verzonden. De tekst bevat de

antwoorden op de meest voorkomende vragen van
letselschadeslachtoffers en van mensen die te maken
hebben met een medisch incident. Naast uitleg over
de afhandeling van letselschadezaken krijgen zij tips
voor de keuze van een betrouwbare belangenbehartiger. De gedragscodes en De Letselschade Richtlijnen
komen aan bod en de lezer krijgt informatie over het
Bemiddelingsloket.
De wegwijzer geeft dus een handzame samenvatting van de belangrijke gegevens op de subsites voor
slachtoffers en patiënten die zijn gekoppeld aan
www.deletselschaderaad.nl. De subsites hebben een
prominente plaats in de voorlichtingsactiviteiten. Dat
blijkt wel uit het aantal bezoekers van de website. Ten
opzichte van 2011 steeg het aantal unieke bezoekers
met 23% naar 74.000 en het aantal bezoeken met
13% naar 126.000.
Blijkens de webstatistieken raadplegen slachtoffers
en patiënten de website vooral voor (in volgorde van
belangrijkheid):
1 De alfabetische lijst van ingeschrevenen in het Register GBL
2 Het onderdeel ‘Na een verkeersongeval: GBL’
3 De Letselschade Infowijzer
4 Informatie over De Letselschade Richtlijnen
5 De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

Bemiddelingsloket
Het Bemiddelingsloket biedt informatie en hulp als
letselschadezaken in een impasse raken. Alle betrokken partijen kunnen een beroep op het Bemiddelingsloket doen, maar de meldingen komen vooral van
letselschadeslachtoffers. In toenemende mate vinden
ook patiënten na een medisch incident hun weg naar

HANDIG HULPMIDDEL: DE INFOWIJZER
Een handig digitaal hulpmiddel is de Infowijzer op www.deletselschaderaad.nl. Met behulp van de
Infowijzer kan de aansprakelijkheidsverzekeraar aan letselschadeslachtoffers duidelijk maken welke informatie zij nodig heeft en met welke reden. Slachtoffers weten zodoende waar ze aan toe
zijn. Ook kunnen zij met de Infowijzer nagaan of zijzelf de juiste inlichtingen krijgen van de bij hun
zaak betrokken professionals. De extra ‘check’ geeft zekerheid en meer greep op de afwikkeling
van de eigen letselschade. Het helpt bij het maken van keuzes.
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het loket. De juristen van het Bemiddelingsloket geven
juridische en praktische (achtergrond)informatie, kijken
naar de juridische aspecten van een zaak en adviseren
over passende oplossingen. Daarnaast besteden zij
veel aandacht aan het kanaliseren van gevoelens en
behoeften; vaak bieden zij een luisterend oor.
De functie van Het Bemiddelingsloket is drieledig:
1 Door middel van conflictanalyse en -diagnose partijen weer in gesprek 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.

Meldingen bij het Bemiddelingsloket
Het Bemiddelingsloket is met meer dan 400 nieuwe
zaken per jaar een cruciaal meldpunt van klachten
en signalen. In vergelijking met het voorgaande jaar
daalde het aantal nieuwe zaken weliswaar licht, maar
2011 kende dan ook een uitzonderlijk hoog aantal
meldingen als gevolg van de vele aandacht voor De
Letselschade Raad in de media.
Van de meldingen in 2012 heeft 38% te maken met
letselschade na een verkeersongeval en 31% met
vragen over medische fouten. Meer dan de helft van

de melders zoekt informatie. Bijna een kwart benadert
het loket vanwege een conflict of geschil.
Het aantal meldingen van medische fouten steeg
opvallend sterk, zowel in absolute aantallen als
procentueel. In 2011 had een van de vijf meldingen
te maken met een medisch incident; inmiddels is dat
bijna een op de drie. De Letselschade Raad vervult
dus ook een belangrijke functie in de voorlichting aan
en opvang van deze groep patiënten.

Voorlichting aan professionals
De Letselschade Raad geeft presentaties en organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor professionals.
Sinds 2011 zijn deze activiteiten uitgebreid met voorlichting aan zorgverleners, onder meer met bijeenkomsten in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Met
oog op inbedding van de GOMA in de opleidingen
is speciale aandacht uitgegaan naar voorlichting van
opleiders van geneeskundestudenten.
De website is in de voorlichting aan dienstverleners
een belangrijk instrument. Alle publicaties van De Letselschade Raad zijn vanaf de site te downloaden. Van
die informatie maken dienstverleners goed gebruik. De
Letselschade Richtlijnen zijn de door dienstverleners
meest bezochte onderdelen van de website, gevolgd
door de alfabetische lijst van ingeschrevenen in het
Register GBL en de Gedragscode Behandeling Letselschade.

Aantal nieuwe meldingen bij het Bemiddelingsloket
2008

2009

2010

2011

2012

Totaal aantal waarvan:

81

166

296

446

401

Verkeersongevallen

46%

56%

55%

42%

38%

Medische fouten

7%

9%

11%

20%

31%

Arbeidsongevallen

5%

6%

4%

8%

4%

Geweldsmisdrijven

10%

3%

0%

3%

1%

Overig/onbekend

32%

26%

30%

27%

26%
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De Letselschade Raadsdag
Nieuw is dat De Letselschade Raadsdag niet langer een
besloten karakter heeft, maar toegankelijk is voor elke
beroepsbeoefenaar uit de letselschadepraktijk en de
gezondheidszorg die zijn kennis op peil wil houden.
Kennis is fundamenteel voor professionals. Daarbij

de ochtend als de workshops in de middag vielen in
goede aarde, zo blijkt uit de evaluatie. De aanwezigen
waardeerden de mogelijkheid om tijdens de workshops op een informele manier met andere professionals van gedachten te wisselen en nieuwe ervaringen
op te doen.

Trainingsaanbod
De Letselschade Raad heeft contact met de verschillende partijen in de letselschadepraktijk en ontvangt via
het Bemiddelingsloket veel informatie over de oorzaken van conflicten. Deze relevante kennis wil De Letselschade Raad delen met professionals. Daarom is een
compleet trainingsaanbod ontwikkeld, rondom de GBL
voor management en dienstverleners uit de letselschadepraktijk en rondom de GOMA voor de zorgsector.
De eerste in-company trainingen zijn gegeven in 2012.
De trainingen bij open inschrijving starten in 2013.
In 2012 is ook een E-learning module ontwikkeld.
Met behulp van deze module, die in 2013 beschikbaar
komt, kunnen professionals uit de letselschadepraktijk
online hun kennis van de GBL toetsen.
De Letselschade
Raadsdag

gaat het niet alleen om juridische kennis, maar ook om
kennis van het speelveld, het gewenste gedrag, het
bestaande netwerk en de relaties tussen partijen.
Het programma van De Letselschade Raadsdag van
8 november besloeg voor het eerst een hele dag met
presentaties en workshops om letselschadeprofessionals te ondersteunen bij het werken met de GBL en
de GOMA. Hoewel men voor het eerst deelnamekosten moest betalen, was de opkomst hoog: zo’n 130
mensen bezochten de Raadsdag. Zij waardeerden het
congres gemiddeld met een 7,5. Zowel de lezingen in

VERINNERLIJKING EN BEWUSTWORDING
“De trainingen zijn van belang omdat goed gedrag, de juiste cultuur, het naleven van gedragsregels actief dienen te worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Gedragscodes schrijven is op zichzelf
een mooie prestatie, maar niet voldoende. De Letselschade Raad zet zich graag in voor dit proces
van verinnerlijking en bewustwording.”
Drs. Deborah Lauria, directeur van De Letselschade Raad, tijdens De Letselschade Raadsdag 2012.
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VOORUITBLIK: DE UITDAGING VOOR 2013
Door drs. Deborah Lauria,
directeur van De Letselschade Raad

Duidelijkheid voor
slachtoffer en
patiënten

Voor het 2013 staat er veel op de agenda van De Letselschade Raad. Meer dan ooit zijn het activiteiten gericht
op cultuurverandering. De letselschadepraktijk biedt een
mooi voorbeeld van zelfregulering, heb ik reeds eerder
geconcludeerd. Met een nieuwe versie van de GBL, de
toevoeging van de Medische Paragraaf bij de GBL, een
GOMA waar nu ook de medische sector zich achter
schaart, zijn de kaders helder gedefinieerd.

Het Register GBL is voor
iedereen toegankelijk via
www.deletselschaderaad.
nl. Het register maakt
duidelijk welke dienstverleners bereid zijn zich te
committeren aan naleving
van de gedragscode.
Dienstverleners hebben
door inschrijving in het
register de mogelijkheid zich te onderscheiden en
de kwaliteit van hun handelen inzichtelijk te maken.
Letselschadeslachtoffers weten zodoende met meer
zekerheid bij wie hun zaak in goede handen zal zijn.
Ook aan patiënten wil De Letselschade Raad duidelijkheid bieden. Voor 2013 staat de instelling van een
Register GOMA op de agenda. Via dit register kunnen zorgaanbieders laten weten dat transparantie en
respect voor hen onlosmakelijk zijn verbonden aan
verantwoorde zorg: zij stellen de patiënt centraal, ook
bij medische incidenten en medische fouten. Net als
bij het Register GBL zal De Letselschade Raad toetsen
of de ingeschreven zorgaanbieders, verzekeraars en
belangenbehartigers inderdaad handelen volgens de
GOMA.

Rechtvaardig en nastrevenswaardig
Een volgende fase breekt nu aan. We willen bereiken
dat alle professionals in de letselschadepraktijk en in
de zorg de gedragscodes en de gemaakte afspraken
naleven. Niet omdat ze moeten, maar omdat zij de
achterliggende gedachtegang beleven als correct,
rechtvaardig en nastrevenswaardig. Verinnerlijking van
de waarden en normen uit de gedragscodes leidt tot
een beter en duurzamer resultaat, dan ooit kan worden bereikt met dwang van hogerhand en negatieve
prikkels, zoals sancties en boetes.
Centraal in ons programma vanaf 2013 staat daarom
ons nieuwe trainingsaanbod rondom de GOMA en de
GBL. In de trainingen maken we onder andere gebruik
van onze ervaringen bij het Bemiddelingsloket en van
de resultaten van het self assessment en de audits. De
trainingen sluiten zodoende nauw aan bij de ervaringen uit de praktijk.

Controle als verbeterinstrument
Nieuw voor de ingeschrevenen in het Register GBL is
het jaarlijkse self assessment. Aan de hand van een
vragenlijst gaan zij na of hun werkwijze en werkprocessen voldoen aan de standaarden voor professioneel
handelen en de GBL. De Letselschade Raad controleert
het self assessment en benoemt zo nodig concrete verbeterpunten. Deze controle is niet gericht op straffen,
maar op verbeteren.
Ook dit is een kwestie van cultuurverandering. Sommige ingeschrevenen reageren defensief en leggen
uit waarom zij zaken op een bepaalde manier doen.
Maar wat we willen stimuleren, is dat organisaties
zelfreflectie tonen en open staan voor ontwikkeling
en verbetering. Een externe toets is daarbij een zeer
waardevol instrument dat bijvoorbeeld leemtes in het
kwaliteitssysteem van de organisatie voor het voetlicht
kan brengen.
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Nieuw strategisch plan
De leden van het Platformoverleg en de medewerkers
van het Bureau maken dit jaar een begin met een
nieuw strategisch plan voor de periode 2014-2019.
De directe aanleiding is het toegenomen belang van
De Letselschade Raad. Steeds meer organisaties willen
aanschuiven bij het Platformoverleg van de Raad en
meepraten over vernieuwing en verbetering bij de
afwikkeling van letselschadezaken en de omgang met
medische incidenten. Dan is bezinning nodig, na 6 jaar,
over de positionering en profilering van De Letselschade Raad, de bijpassende organisatiestructuur en de
deelnemende organisaties.
De noodzaak van een nieuw financieringmodel dwingt
bovendien tot nadenken over de missie, visie en
kerntaken. Het half publieke, half private karakter van
De Letselschade Raad maakt de organisatie erg sterk
en waarborgt de neutraliteit. Zonder meer is sprake
van een gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen is
blij met de opbrengsten van De Letselschade Raad,
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maar deze activiteiten zijn uitsluitend mogelijk dankzij gezamenlijke investeringen. De Letselschade Raad
doet een beroep op de markt om extra bij te dragen
aan de financiering. Ook wordt een beroep gedaan op
de overheid om de Raad te blijven bekostigen. Want
zonder middelen kunnen we weinig bereiken.
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FINANCIËN
De verslagperiode is afgesloten met een negatief resultaat van 73.426 euro, tegenover een positief resultaat
van 24.423 euro over 2011. Het negatieve resultaat is
ten laste gebracht van het werkkapitaal dat daardoor is
gedaald van 437.772 naar 357.927 euro.

Nieuwe ontwikkelingen
De Letselschade Raad ontving van 2007 tot en met
2011 jaarlijks een projectsubsidie van 400.000 euro
van het ministerie van Justitie. Voor 2012 verleende het
ministerie een overbruggingsubsidie van 250.000 euro.
Op een kleine begroting, zoals van De Letselschade
Raad, betekende dat een forse teruggang: in het verslagjaar vielen bijna 25 procent van de inkomsten weg.

Overige inkomsten
De Letselschade Raad heeft zijn inkomsten in 2012
aangevuld door - voor het eerst – tegen betaling het
jaarlijkse congres en trainingen aan te bieden aan
dienstverleners. Eveneens voor het eerst hebben de
ingeschrevenen in het GBL-Register in 2012 een self
assessment doorlopen. De kosten daarvoor zijn doorberekend aan de deelnemers, terwijl De Letselschade
Raad de ontwikkeling van het online systeem bekostigde.
Voor de implementatie van de GOMA is wederom projectsubsidie ontvangen door het Fonds Slachtofferhulp
en het Verbond van Verzekeraars.

Staat van baten en lasten 2012
BEGROTING REALISATIE
2012
2012
Baten

REALISATIE
2011

466.228

521.548

614.319

Lasten
Afschrijvingen materiële vaste
activa

2.000

2.801

2.587

Algemene kosten materiële normering (30%)

129.805

125.881

129.282

Algemene kosten procesnormering/GBL (70%)

299.545

293.723

301.659

Projectkosten materiële normering

7.500

5.361

4.476

Projectkosten procesnormering/
GBL

104.500

176.207

164.754

Onvoorzien

5.000

---

---

Totaal kosten

536.350

603.973

600.171

Resultaat

-80.722

-82.425

14.148

Financiële baten en lasten

5.600

8.999

10.273

Resultaat

-75.122

-73.426

24.421
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ORGANISATIE
De Letselschade Raad is een stichting die bestaat uit
een Bestuur, een landelijk Bureau en een Platformoverleg. Het Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid
voor de bedrijfsvoering en het functioneren van De
Letselschade Raad. Het Platformoverleg is een samenwerkingsverband dat zich richt op de inhoud van het
werk binnen de letselschadepraktijk en beleidsmatige
besluiten neemt.

TOEHOORDERS:
Ministerie van V & J
• mr. Kirsten Redeker
• mr. W. van der Velde

Platformoverleg

Per 1 januari 2013 treedt de Nederlandse Vereniging
van Arbeidsdeskundigen (NVvA) toe.

Hieronder staan de leden van het Platformoverleg en
de toehoorders. De cursief gezette namen zijn van
degenen die als vervanger optreden bij afwezigheid
van de leden en toehoorders.
Voorzitter
• mr. Aleid Wolfsen
ANWB
• mr. Sylvia den Ouden-Huijgen
• mr. Michiel van Berckel Smit

LSA
• mr. Joost Wildeboer
• mr. Oswald Nunes

Bestuur
De Letselschade Raad wordt geleid door een bestuur
dat eindverantwoordelijk is voor het functioneren van
het Bureau en voor de besteding van de financiële
middelen van de Stichting.
Het bestuur van De Letselschade Raad bestaat uit de
volgende leden:

De Letselschade Raad
• drs. Deborah Lauria

Voorzitter:
• mr. Leo de Boer (tot 01-07)
• mr. Eric Schneijdenberg (vanaf 01-07)
namens het Verbond van Verzekeraars

Slachtofferhulp Nederland
• Harry Crielaars
• drs. Victor Jammers

Penningsmeester:
• mr. Sylvia den Ouden-Huijgen (tot 31-12)
namens de ANWB

Verbond van Verzekeraars
• mr. Eric Schneijdenberg
• mr. Theo Kremer
• mr. Ernst Pompen
• mr. Wytze de Vries (rechtsbijstandverzekeraars)
• mr. Gerard van der Stelt (rechtsbijstandverzekeraars)

Algemeen lid:
• drs. Victor Jammers
namens Slachtofferhulp Nederland

NIVRE
• mr. Rob Andriessen
• mr. Bert Groot
GAV
• drs. Henk Boersma
• drs. Astrid Blaauw
NIS
• mr. Annelies van Reenen-ten Kate
• Richard Kranendonk
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Het Bestuur (vanaf links: Victor Jammers, voorzitter Eric
Schneijdenberg en Sylvia den Ouden) met de voorzitter van
het Platformoverleg Aleid Wolfsen.
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Bureau

Stagiaires

Het Bureau van De Letselschade Raad is sinds maart
2012 gehuisvest in het gebouw van de SER aan de
Bezuidenhoutseweg 60 in Den Haag.

Sinds 1 november ondersteunen twee stagiaires het
Bureau.
• Hilal Paksoy, studente rechten aan de Erasmus
Universiteit, houdt zich bezig met de ontstaansgeschiedenis van de diverse De Letselschade Richtlijnen.
• Berry Paszjteric, rechtenstudent aan de VU van
Amsterdam, werkt voor het Bemiddelingsloket aan
documentatie en jurisprudentie.

Het Bureau houdt zich bezig met:
• Communicatie binnen de branche en daarbuiten
met overheid, politiek en letselschadeslachtoffers
• Ontwikkeling van beleid en producten zodat De
Letselschade Raad zijn rol van initiator en facilitator
kan vervullen
• Het faciliteren van samenwerking binnen de bedrijfstak en projectmanagement
• Bemiddeling bij vastgelopen zaken
• Voorlichting en advisering voor letselschadeslachtoffers
• Voorlichting en training voor professionals uit de
letselschadepraktijk

Personele bezetting
Het Bureau telt vijf medewerkers; in totaal gaat het om
3,3 fte’s. Per 1 september is de vacature die is ontstaan door het vertrek van Caroline Blom vervuld met
de aanstelling van Sandre Douma.

Werkgroepen, projectgroepen en commissies
De Letselschade Raad heeft al zijn resultaten kunnen
bereiken dankzij de participatie en inzet van de aangesloten organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren uit de letselschadepraktijk. In de loop van de jaren
is een hecht en zeer productief samenwerkingsverband
opgebouwd. Via het Platformoverleg worden vele professionals ingeschakeld die met De Letselschade Raad
samenwerken om letselschadeslachtoffers de positie te
geven die zij verdienen.

Hierna volgt de samenstelling van werkgroepen, projectgroepen en commissies.
Permanente Commissie GOMA

Personele bezetting:
Deborah Lauria, directeur
Eva Deen, senior
beleidsmedewerker, jurist
Bemiddelingsloket
Sandre Douma, senior beleids
medewerker communicatie en
projecten (vanaf 01-09)
Ivanka Dijkstra,
senior beleidsmedewerker,
jurist Bemiddelingsloket

• prof. mr. Arno Akkermans (VU), voorzitter
• mr. Claudia Boekestein (ministerie van Veiligheid en
Justitie)
• mr. Eva Deen (De Letselschade Raad)
• mr. Rachel Dielen (Stichting PIV)
• mr. Anton van den Dorpe (rechtsbijstandverzekeraars)
• drs. Sandre Douma (De Letselschade Raad)
• Alice Hamersma (NPCF)
• mr. Harry Henschen (medische aansprakelijkheidsverzekeraars)

Sonja Plooij, office manager
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• mr. Hilde van der Meer (KNMG)
• mr. Anneniek van Reenen-ten Kate (letselschadeexpert)
• mr. Aernout Santen (medische aansprakelijkheidsverzekeraars)
• mr. Marco Zwagerman (advocaat)

Projectgroep ‘Integrale aanpak kwalijke
praktijken’
• drs. Deborah Lauria (De Letselschade Raad),
voorzitter
• mr. Marianne Audenaerde (NIS)
• mr. Michiel van Berckel Smit (ANWB)
• mr. Ivanka Dijkstra (De Letselschade Raad)
• mr. Sander de Lang (advocaat)
• mr. Yda Matthijssen (ANWB)
• mr. Paul Meijer (advocaat)
• mr. Oswald Nunes (advocaat)
• mr. Lisanne Polak (Slachtofferhulp Nederland)
• mr. Ernst Pompen (Verbond van Verzekeraars)
• mr. Han Raasveld (NIVRE)

Projectgroep Herziening GBL
• drs. Deborah Lauria (De Letselschade Raad),
voorzitter
• mr. Karen Bruins (ANWB)
• mr. Rachel Dielen (Stichting PIV)
• mr. Ivanka Dijkstra (De Letselschade Raad)
• drs. Sandre Douma (De Letselschade Raad)
• mr. Anton Elskamp (rechtsbijstandverzekeraars)
• dr. Rob van Es (ethicus)
• mr. Marloes Faasen (aansprakelijkheidsverzekeraars)
• mr. Peter Hoogenberg (rechtsbijstandverzekeraars)
• mr. Lisanne Polak (Slachtofferhulp Nederland)
• mr. Jelle Smits (aansprakelijkheidsverzekeraars)
• mr. dr. Erik-Jan Wervelman (advocaat)

Projectgroep Kwaliteitseisen GBL-register
• drs. Deborah Lauria (De Letselschade Raad),
voorzitter
• mr. Eva Deen (De Letselschade Raad)
• mr. Rachel Dielen (Stichting PIV)
• mr. Tjip Ridder (NIVRE)
• drs. Patricia Swienink (Verbond van Verzekeraars)

Projectgroep Materiële normering
• mr. Corry van Zeeland (Universiteit van Tilburg),
voorzitter
• mr. Jeroen Boer (aansprakelijkheidsverzekeraars)
• mr. Ivanka Dijkstra (De Letselschade Raad)
• drs. Sandre Douma (De Letselschade Raad)
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• mr. Hieron van der Hoeven (aansprakelijkheids
verzekeraars)
• mr. Ralph Keijzer (aansprakelijkheidsverzekeraars)
• drs. Deborah Lauria (De Letselschade Raad)
• mr. Lisanne Polak (Slachtofferhulp Nederland)
• mr. Marieta Storm (ANWB)
• mr. Richard Tijink (NIVRE)
• Fred Zwarts (NLE)
• mr. Ingrid van der Zwet (rechtsbijstandverzekeraars)

Werkgroep Smartengeld
•
•
•
•
•
•
•

mr. Harco de Bosch Kemper (ANWB), voorzitter
mr. Eva Deen (De Letselschade Raad), secretaris
mr. Jeroen Boer (aansprakelijkheidsverzekeraars)
drs. Han Schumacher (medisch adviseur)
mr. Marieta Storm (ANWB)
mr. Robert Verburg (advocaat)
mr. Marco Zwagerman (advocaat)

Stuurgroep Smartengeld
•
•
•
•
•

drs. Deborah Lauria (De Letselschade Raad)
mr. Harco de Bosch Kemper (ANWB)
mr. Theo Kremer (PIV)
mr. Peter Langstraat (advocaat)
mr. Lidwien Wellen (advocaat)

Stuurgroep Digitaal behandelplan
•
•
•
•
•
•
•

mr. Theo Kremer (PIV), voorzitter
drs. Gerhard Gerritsen (SIVI), notulist
mr. Hein Aanstoot (SIVI)
mr. Vanessa van der Does MBA (Delta Lloyd)
mr. Peter Hoogenberg (SRK)
drs. Deborah Lauria (De Letselschade Raad)
mr. Jelle Smits (Waarborgfonds)

Werkgroep digitaal behandelplan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mr. Jelle Smits (Waarborgfonds) voorzitter
drs. Gerhard Gerritsen (SIVI) notulist
mr. Mark van Dijk (Korevaar Van Dijk - Klik & Regel)
mr. Ivanka Dijkstra (De Letselschade Raad)
mr. Jan Komen (ABZ)
mr. Coen de Koning (Slot Letselschade – LSA)
mr. Maarten van der Linden (Axell Claims)
mr. Hans Noordsij (I-Letsel)
mr. Francie Peters (CED Mens)
mr. Toine Raasveld (Expertisebureau Raasveld)
mr. René Volwerk (Ad-IIM - Klik & Regel)
mr. Erik de Vries (DAS Rechtsbijstand)
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BIJLAGE: STATISTIEKEN
Verzonden drukwerk
2008

2009

2010

2011

2012

Gedragscode Behandeling Letselschade

336

237

alleen als PDF

GOMA

---

---

1338

267

890

Gids

1333

1075

790

961

250

Folder

1529

3803

450

alleen als PDF

Wegwijzer

---

---

---

---

1987

Medische Paragraaf bij de GBL

---

---

---

---

147

Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 ---

---

---

---

54

Bezoekers website
Het aantal unieke bezoekers en het aantal bezoeken aan de website is in 2012 opnieuw gestegen.
Het aantal geraadpleegde pagina’s per bezoek is licht afgenomen.
PAGEVIEWS

UNIEKE
BEZOEKERS

BEZOEKEN

PAGINA’S
PER BEZOEK

2012

602.000

74.000

126.000

4,78

2011

582.000

60.000

112.000

5,17

2010

539.000

53.000

96.000

5,62

2009

464.000

46.000

84.000

5,52

2008

299.000

26.000

53.000

5,66
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De overgrote deel bezoekers komt op de website via
een van de zoekmachines.
De top-10 van de gebruikte trefzinnen omvat:
1 Letselschade Raad
2 Letselschaderaad
3 letselschade
4 bem clausule
5 De Letselschade Raad
6 Gedragscode Behandeling Letselschade
7 GOMA
8 inzittendenverzekering
9 NPP richtlijnen
10 Letselschade Infowijzer
Zoekwoorden als ‘Letselschade Raad’ en ‘Gedragscode’ geven aan dat men specifiek zoekt naar relevante
informatie over het vakgebied en de organisatie. Opvallend blijft de trefzin NPP richtlijnen: deze naam leeft
kennelijk nog altijd, waarschijnlijk onder de professionals, in de letselschadebranche. Ook andere trends
zijn waarneembaar: NPP komt verder in de top-10 niet
voor. Letselschade is de term waarmee steeds vaker
wordt gezocht.
Een klein gedeelte van de bezoekers komt op de website via een link op een andere site.
In 2012 was de top-10 van verwijzende sites:
1 judex.nl
2 personenschadeportaal.nl
3 rechten.vu.nl
4 knmg.artsennet.nl
5 wbf.nl
6 foppenpalingenzalm.nl
7 stichtingpv.nl
8 trosradar.nl
9 kpnvandaag.nl
10 politie.nl
De top-10 van verwijzende organisaties bestond uit:
1 Dennekamp
2 Arag
3 ANWB
4 Verbond van Verzekeraars
5 Achmea
6 Politie
7 Slachtofferhulp
8 SRK Rechtsbijstand
9 KNMG
10 Medirisk
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