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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 gedragscodes 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)
•  NVvA (arbeidsdeskundigen)

Toehoorders bij het Platformoverleg zijn:
•  Ministerie van Veiligheid & Justitie
•  Vereniging van Letselschade Advocaten LSA
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‘Fervent supporter’

‘Net zoals destijds, is in de toekomst iets als De 
Letselschade Raad van grote betekenis. Het geeft 
normen. Het geeft ook zekerheid, de gedachte dat 
de schade op een goede en toereikende manier 
wordt vergoed. Op die manier wordt het ontstaan 
van ingewikkelde juridische procedures voorkomen. 
Procedures zijn niet in het belang van slachtoffers. 
Ze hebben er last van, en de overheid ook.
Ik vind ook, misschien ga ik nu mijn boekje te bui-
ten, dat de regering zoiets als De Letselschade Raad 
best mag steunen. De Letselschade Raad, goed 
functio nerend, voorkomt heel veel extra procedu-
res. Dat bespaart enorm. De druk op de rechterlijke 
macht wordt minder. Tal van positieve bijverschijn-
selen zijn er ook. Kortom, ik denk dat het werk 
alleen maar breder zal worden en ik blijf een fervent 
supporter van De Letselschade Raad.’

Drs. Wim Deetman was vanaf 1998 gedurende tien jaren de 
voorzitter van het Nationaal Platform Personenschade, de 
rechtsvoorloper van De Letselschade Raad.

Taart op een extra feestelijk 
jaarcongres: vijf jaar geleden 
viel het besluit tot de oprichting 
van De Letselschade Raad.
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Voorwoord: een jaar van 
moed en vertrouwen
Door mr. Aleid Wolfsen, voorzitter van het Platformoverleg  
van De Letselschade Raad

Opperste zorgvuldigheid bij de omgang met medische in-
cidenten en de afhandeling van letselschadezaken, dat is in 
de kern de missie van De Letselschade Raad. Mensen met 
letselschade door een medisch incident, (arbeids)ongeval 
of misdrijf staan centraal. In hun belang streeft de Raad 
naar duidelijkheid, transparantie en een grotere mate van 
voorspelbaarheid. De Raad ondersteunt dit streven met 
concrete instrumenten: richtlijnen en gedragscodes.

Dankzij De Letselschade Richtlijnen is er minder discussie 
over schadevergoedingen. De gedragscodes bieden aan 
professionals een pakket aan regels en concrete hand-
vatten om tot de gewenste houding te komen. Deze 
instrumenten zijn effectief en worden breed omarmd. De 
brede acceptatie is niet verrassend. De Letselschade Raad 
ontwikkelt de normen en regels namelijk niet vanuit een 
ivoren toren, maar werkt bij alles nauw samen met vele 
vertegenwoordigers vanuit de letselschadepraktijk en in 
toenemende mate ook vanuit de zorgsector. Meer dan 
tachtig professionals hebben ook in 2013 weer vele uren 
besteed aan activiteiten van de Raad.

Ook de inschrijvingen in het Register GBL weerspiegelen 
het brede draagvlak voor de gedragscode. Maar liefst 
80% (47 maatschappijen) van de verzekeraars die letsel-
schadezaken behandelen, hebben zich gecommitteerd 
aan de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en la-
ten zich toetsen op de naleving daarvan. Aan de kant van 
de belangenbehartigers valt moeilijker in percentages uit 
te drukken hoe groot het bereik van het Register GBL is. 
Feit is wel dat inschrijving en kwaliteitscontrole ook voor 
39 bureaus van letselschade-experts geldt.

Arbeidsdeskundigen, medisch adviseurs en coachings-
bureaus maken het Register qua samenstelling bijna 
compleet. Advocatenkantoren zijn de enige die nu nog 
ontbreken. Verderop in dit jaarverslag vindt u meer infor-
matie over de resultaten van de bezoekaudits die in 2013 
voor het eerst plaats hebben gevonden.

Analoog aan het Register GBL is op 31 mei 2013 het Regis-
ter GOMA geopend. Door hun inschrijving in het Register 
committeren organisaties zich publiekelijk aan de Ge-

dragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling 
Medische Aansprakelijkheid (GOMA). De inschrijving biedt 
organisaties de mogelijkheid zich op een positieve manier 
te profileren. Voor patiënten schept het Register duidelijk-
heid: op termijn kunnen zij via het Register nagaan welke 
organisaties uit de letselschadebranche en welke zorgaan-
bieders handelen volgens de aanbevelingen van de GOMA.

De lancering van het Register GOMA was een mijlpaal 
en vond plaats tijdens een mooi congres dat De Let-
selschade Raad organiseerde in samenwerking KNMG, 
NFU, NVZ, CentraMed en MediRisk. Het congres had de 
prikkelende titel: ‘Krijg nou de GOMA!’. Ik spreek de wens 
uit dat steeds meer zorgaanbieders, in het belang van de 
patiënt, ‘besmet’ raken met de GOMA en dat ook ‘durven 
te melden’ door zich te binden aan het Register.
Voor de implementatie van de GOMA kunnen we reke-
nen op de steun van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Het ministerie waardeert zeer hoe de 
Raad zich inzet voor het bevorderen van cultuurveran-
dering in de zorg, met openheid en transparantie als 
kernwaarden. Om die reden heeft de minister in novem-
ber 2013 het besluit genomen de Raad ook financieel te 
steunen, vooralsnog voor de periode 2014-2016.

Ook in de letselschadepraktijk is een cultuurverandering 
nog nodig. In 2013 is de Raad daarom gestart met het 
bieden van trainingen in het werken met de GBL. Meer 
dan tachtig professionals uit de letselschadepraktijk zijn in 
het afgelopen jaar getraind. We hebben het vertrouwen 
dat deze trend in de komende periode met enthousiasme 
wordt voortgezet en uitgebreid met trainingen over de 
GOMA. Want ook de professionals in de zorg zetten zich 
graag in voor een adequate omgang met medische inci-
denten en een soepele afhandeling van letselschadezaken.

Het vertrouwen in elkaar heeft ons allen de moed gegeven 
die uiteindelijk tot al deze mooie resultaten heeft geleid.
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‘Feedback aan de rechtspraak’

‘De blik van buiten kan ons helpen effecten van 
eigen functioneren scherper te zien. Ik hoop dat u 
het aandurft die blik van buiten telkens weer toe te 
laten, zoals ik dat ook binnen de rechtspraak bepleit 
en in praktijk probeer te brengen. Wellicht kan de 
Letselschade Raad op dit punt een structurele rol 
spelen bij het geven van feedback aan de recht-
spraak omtrent de wijze waarop de letselschade-
zaken worden behandeld en waar zich, wat u 
betreft de ‘best practices’ voordoen. Daarbij helpt 
het overigens wel als uw ‘achterban’ daarop een 
redelijk eenduidige visie heeft.’

Mr. Leendert Verheij, president Gerechtshof Den Haag, 
tijdens De Letselschade Raadsdag 2013.

Kijkend naar de toekomst
 
‘Goede regeling voor kwetsbare slachtoffers is in ieders belang’

De motivatie voor de ketensamenwerking binnen De 
 Letselschade Raad is en blijft groot. Zo bleek in april op-
nieuw tijdens een bezinningsbijeenkomst voor de leden 
van het Platformoverleg, het Bestuur en de medewerkers 
van het Bureau. Voor alle aanwezigen is het uitgangspunt 
helder: letselschadeslachtoffers verkeren in een  kwetsbare 
positie; het is in ieders belang zaken goed te regelen. 
Voor de slachtoffers, maar uiteindelijk dus voor iedereen.

Onder de paraplu van De Letselschade Raad signaleren 
partijen mogelijkheden voor verdere verbetering van de 
positie van letselschadeslachtoffers en pakken deze op. 
De organisaties van het Platformoverleg erkennen ge-
zamenlijk problemen en ervaren een gedeeld eigenaar-
schap voor de oplossing. Daardoor zijn de oplossingen 
breed gedragen en duurzaam.

De Raad brengt partijen bij elkaar, stimuleert initiatieven, 
schept met de Registers GBL en GOMA duidelijkheid, 
verzamelt en deelt kennis, verzorgt trainingen, geeft 
voorlichting en advies aan letselschadeslachtoffers en 
bemiddelt 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.

DLR in 2018
Voorafgaand aan de bezinningsbijeenkomst hadden 
de deelnemers het verzoek gekregen vijf jaar vooruit te 
blikken en stil te staan bij de vragen: Hoe is de financiële 
situatie van de Raad in 2018 geregeld? Wat heeft de Raad 
tegen die tijd bereikt? Bestaat de Raad dan nog en zo ja: 
welke positie heeft de Raad verworven?
Unaniem zijn de organisaties vertegenwoordigd in het 
Platformoverleg van mening dat De Letselschade Raad 
in 2018 onverminderd nodig is. De ontwikkelingen staan 
immers niet stil. Nieuwe wetten en jurisprudentie zullen 
steeds weer nieuwe werkafspraken nodig maken. In de 
sociale zekerheid treden veranderingen op en culturele 
verschuivingen vinden plaats, al dan niet door Europese 
invloed. Daarom blijft de Raad onmisbaar.
De organisaties in het Platformoverleg zien De Letselschade 
Raad als pater familias, hoeder en onderhouder van gedrag-
snormen en materiële normering, die als toezichthouder 
optreedt en desgewenst bemiddelt. De Raad is de spil van 
de samenwerking en slaat een brug tussen marktpartijen 
en organisaties van slachtoffers, patiënten en consumen-
ten. Aan de bijzondere krachtenbundeling binnen de Raad 
doen ook universiteiten mee, er worden onderzoeken 
gedaan en expertgroepen opgezet. In de komende jaren 
zal de Raad zijn functie als kenniscentrum versterken.
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Kamerleden op werkbezoek

‘Leden van de vaste Kamercommissie van Veiligheid 
en Justitie brachten 27 juni een werkbezoek aan 
De Letselschade Raad. Het voornaamste gespreks-
onderwerp was de voorgenomen bezuiniging. Het 
ministerie van Veiligheid en Justitie wil zijn bijdra-
ge van 200.000 euro in vier jaar tijd afbouwen. In 
reactie op vragen van de Kamerleden gingen de 
leden van het Platformoverleg in op het belang van 
financiering door de overheid. Dankzij de coördi-
natie van De Letselschade Raad, als onpartijdige 
organisatie met uitsluitend het belang van bena-
deelden, lukt het de partijen om samen te werken 
aan verandering en verbetering.
De aanwezigen wisselden ook van gedachten over 
een mogelijke bescherming van het beroep van let-
selschade-expert. Iedereen mag zich deze titel aan-
meten, terwijl beunhazerij mensen met letselschade 
flink kan duperen. De Letselschade Raad krijgt via 
het Bemiddelingsloket hierover signalen binnen. 
Tot slot werd gesproken over het experiment met 
het werken volgens een no win, no fee formule in de 
advocatuur. Onder strikte voorwaarden mogen zij 
vanaf 1 januari 2014 benadeelden op basis van deze 
constructie bijstaan.

Gezaghebbend
De Raad heeft tegen die tijd nog meer autoriteit 
 gekregen en onderscheidt zich door:
• Een unieke samenwerking tussen alle betrokken partijen
• Onafhankelijkheid
• Deskundigheid

Deze elementen maken de Raad tot een gezaghebbende 
organisatie. De Raad is het enige onafhankelijke insti-
tuut op het gebied van letsel- en overlijdensschade dat 
optreedt als raadgever voor politiek en overheid. Daarbij 
past een krachtenbundeling op het gebied van auditing, 
zodat er in 2018 nog slechts één keurmerk voor de letsel-
schadepraktijk is.

Overlegorgaan rond GOMA
Steeds meer is De Letselschade Raad ook een platform 
voor dialoog binnen en met de zorgsector. Het idee is 
tijdens de bezinningsbijeenkomst dan ook gelanceerd 
om binnen De Letselschade Raad een overlegorgaan te 
creëren voor alle partijen betrokken bij de opvang van 
medische incidenten en de afwikkeling van eventuele 
schadeclaims.

Financiering
Met oog op het voornemen van het ministerie van 
Veiligheid & Justitie om de subsidie in een periode van 
drie jaar geheel af te bouwen, was de financiering van-
zelfsprekend een aandachtspunt tijdens de bezinnings-
bijeenkomst. De leden van het Platformoverleg willen 
de financiering in de toekomst anders regelen, zodat de 
Raad niet langer afhankelijk is van overheidssubsidie voor 
de basisbezetting van het Bureau. Allen delen de over-
tuiging dat overheidssubsidie voor de Raad noodzakelijk 
is om de neutraliteit te waarborgen. Bekostiging geheel 
door marktpartijen zou immers grotendeels neerkomen 
op financiering door het Verbond van Verzekeraars en dat 
zal leiden tot een daling van de bereidheid van partijen 
om zich te conformeren in het algemeen belang. 



10

Krijg nou de GOMA!
Eerste hulp bij medische incidenten

Bij het omgaan met medische incidenten en de afwik-
keling van schadeclaims gaat nog steeds te veel mis. De 
Letselschade Raad heeft daarom de implementatie van de 
Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwik-
keling Medische Aansprakelijkheid benoemd tot speerpunt 
voor de periode 2013 tot 2017. De Raad wil zorgaanbieders 
ondersteunen bij de invoering van de gedragscode. Het 
Actieplan GOMA startte vorig jaar met een congres, de in-
stelling van een Register GOMA en een onderzoek naar de 
implementatie van de gedragscode binnen de ziekenhuis-
wereld en de letselschadepraktijk, dat doorliep tot begin 
2014. Eind 2013 verstrekte het ministerie van VWS subsidie 
voor de uitvoering van het Actieplan GOMA.

De in 2010 verschenen GOMA kwam tot stand met 
inbreng vanuit de wetenschap, het ministerie van Justitie, 
de KNMG, de NPCF, rechtsbijstand- en aansprakelijkheids-
verzekeraars, advocaten en medisch adviseurs. Deel A 
van de gedragscode richt zich tot zorgaanbieders en 
beschrijft hoe te handelen na een medisch incident (wan-
neer de inspanningen van de arts niet hebben geleid tot 
het verwachte resultaat). Deel B gaat in op de afwikkeling 
van eventuele schadeclaims na medische incidenten.

Drie pijlers
De ondersteuning bij de implementatie van de GOMA 
door De Letselschade Raad rust op drie pijlers. De eerste 
bestaat uit voorlichting aan patiënten, zorgaanbieders en 
medische aansprakelijkheidsverzekeraars. De Letselscha-
de Raad breidt daartoe onder meer de capaciteit van het 
Bemiddelingsloket uit. Het aantal meldingen bij het loket 
naar aanleiding van medische incidenten vertoont een 
forse groei sinds de introductie van de GOMA. Dankzij de 
uitbreiding kan het Bemiddelingsloket nog meer mensen 
helpen. Daarnaast geeft de Raad gerichte ondersteuning 
met een spectrum aan voorlichtingsactiviteiten.
GOMA trainingen vormen een tweede peiler. In de 
trainingen 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, verzekeraar en belan-
genbehartiger en welke effecten hun gedrag heeft op 
het vertrouwen en welbevinden van de patiënt.
De derde peiler is het openbaar GOMA Register. In de 
komende drie jaren wil de Raad in samenspraak met 
betrokken partijen een kwaliteitssysteem opzetten.

‘Alle partijen rond één tafel verzamelen’

‘In het algemeen zit de kracht van De Lelselschade 
Raad in het bij elkaar brengen van partijen uit de 
letselschadepraktijk en de zorgsector. Dit veld is 
zó breed dat niemand zich geroepen voelt om 
iedereen rond één tafel te verzamelen. Dat De 
Letselschade Raad dat wél voor elkaar krijgt, vind 
ik juist zijn verdienste. Ik ben heel blij dat wij erbij 
aangesloten zijn.’

Mr. Albert Vermaas, NFU-vertegenwoordiger in DLR en 
hoofd juridische zaken bij UMC Utrecht
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Congres ‘Krijg nou de GOMA!’
Voor de media is goed nieuws geen nieuws. Medische fou-
ten krijgen alle aandacht, terwijl kwaliteitsverbeteringen in 
de zorg onderbelicht blijven. Met het congres ‘Krijg nou de 
GOMA!; verantwoorde zorg is transparante zorg’ bood De 
Letselschade Raad op 31 mei een podium voor patiëntvei-
ligheid, kwaliteit, openheid en veilig melden. Het congres 
trok ruim 150 bezoekers uit de zorgsector en de letselscha-
depraktijk. Bij de organisatie werkte De Letselschade Raad 
samen met KNMG, NVZ, NFU, MediRisk en CentraMed.

Diverse sprekers deelden hun visie op transparantie en 
open disclosure. KNMG-voorzitter Rutger Jan van der 
Gaag lichtte toe waarom zonder transparantie geen 
verantwoorde zorg mogelijk is. Bestuursvoorzitter Anton 
Westerlaken van het Maasstad Ziekenhuis ging in op de 
enorme impact van een ernstig medisch incident op alle 
betrokkenen. Directeur Deborah Lauria van De Letselscha-
de Raad en professor Arno Akkermans van de VU zetten 
uiteen welke inzichten voortvloeien uit recent onderzoek. 
Zij gaven aan hoe de arts naar de mening van patiënten 
hun vertrouwen kan behouden - ook als er iets misgaat.

Register GOMA: manifest, katalysator en 
waarborg
Een hoogtepunt op het congres was de lancering van 
een openbaar Register GOMA. Drs. Ruby Hoogerboord, 
directeur Markt en Consument van het ministerie van 
VWS verzorgde de officiële lancering.

Het Register GOMA vervult een aantal functies. Ten eerste 
is het een manifest: organisaties uit de zorgsector en 
de letselschadebranche geven door inschrijving in het 
Register aan dat zij openheid en transparantie hoog in het 
vaandel dragen en de gedragscode willen naleven. 
Ten tweede biedt het Register duidelijkheid aan patiën-
ten/cliënten. Op termijn zullen zij via het Register kunnen 
nagaan welke zorgaanbieders de gedragscode onder-
schrijven en welke belangenbehartigers gespecialiseerd 
zijn in de behandeling van medische aansprakelijkheidsza-
ken en zich aan de GOMA hebben gecommitteerd.
Ten derde verkrijgt de Raad via het Register GOMA een 
directe relatie met alle betrokken partijen uit de letselscha-
depraktijk en de zorgsector. Zodoende ontstaat ook rond 
letselschade na een medisch incident een overlegorgaan 
en samenwerkingsverband, gericht op zelfregulering in 
het belang van patiënten. De ervaring leert hoe effec-
tief het overleg binnen De Letselschade Raad leidt tot 
verandering en verbetering. In een recent onderzoek in 
opdracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie wordt 
hierover opgemerkt: De socialiserende werking van de 
DLR-structuur zorgt dat afwijkend gedrag wordt gesignaleerd 
en besproken en dat de tot stand gebrachte normering duur-
zaam als leidend binnen de branche wordt geaccepteerd.

De Letselschade Raad brengt jaarlijks een vergoeding in 
rekening voor de inschrijving in het Register GOMA. Via 
deze vergoeding dragen de deelnemende partijen bij aan:
• de activiteiten van de Raad
• de kosten van administratie, beheer en hosting van het 

Register GOMA
• het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad, waar 

patiënten terecht kunnen voor:
• informatie (bijvoorbeeld over het contact met de 

zorgverlener, hun rechten en plichten of het indienen 
van een klacht of een schadeclaim)

• algemeen (juridisch) advies
• bemiddeling als het contact met de zorgaanbieder of 

de afwikkeling van de schadeclaim niet naar ver-
wachting verloopt.

‘GOMA biedt de zorgverlener houvast’

‘De gedragscode GOMA biedt de zorgverlener 
vertrouwen en houvast: dit is zoals het moet, dit is 
zoals wij het doen, dit is geborgd in ons systeem. 
Mensen hebben tekst en voorbeelden nodig. Er 
zit een goede toelichting bij, je kunt het nog even 
nalezen. De GOMA is geen stok om mee te slaan, 
maar een stok om mee te gáán.’

Mr. Albert Vermaas, NFU-vertegenwoordiger in DLR en 
hoofd juridische zaken bij UMC Utrecht
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‘Als gedragscodes ergens zin hebben, 
dan wel hier’

‘Professionals in tal van disciplines hebben toene-
mende mate te maken met protocollering, invoe-
ring van kwaliteitssystemen, gedragscodes e.d. En 
het zal u niet onbekend zijn dat dit bij menig pro-
fessional onvrede/onbehagen oproept. Men voelt 
zich in eigen (professionele) vrijheid belemmerd. 
Wie kent niet vergelijkbare discussies in de gezond-
heidszorg, de universitaire wereld, het onderwijs, 
de rechtspraak en... vult u maar aan, als het gaat om 
steeds meer protocollen en gedragscodes.
De gedragscodes waarnaar De Letselschade Raad 
met terechte trots verwijst, vinden een bijzondere 
rechtvaardiging in het gegeven dat zij beogen 
deelnemers uit heel verschillende belangen- en 
koepelorganisaties te committeren aan gemeen-
schappelijke waarden, met het oog op een ge-
meenschappelijk doel. Het gaat hier om organi-
saties, die naar hun aard dikwijls tegengestelde 
belangen vertegenwoordigen. Als gedragscodes 
ergens zin hebben, dan wel hier.’

Mr. Leendert Verheij, president Gerechtshof Den Haag, 
tijdens De Letselschade Raadsdag 2013

Onderzoek implementatie GOMA
De Letselschade Raad ving begin 2013 aan met de voor-
bereidingen van een onderzoek naar de implementatie 
van de GOMA binnen ziekenhuizen. De start van het 
onderzoek liep vertraging op toen het nodig bleek van 
onderzoeksbureau te wisselen en nieuwe vragenlijsten 
op te stellen. De periode van datacollectie eindigde pas 
in 2014, omdat het moeilijk bleek te zijn om de juiste 
groep consumenten/patiënten te benaderen.
Tijdens het onderzoek is met behulp van online vra-
genlijsten geïnventariseerd in hoeverre ziekenhuizen, 
belangenbehartigers en medische aansprakelijkheidsver-
zekeraars de aanbevelingen van de gedragscode naleven. 
Daarbij dient opgemerkt te worden dat de naam ‘GOMA’ 
weliswaar vrij onbekend was/is in de zorgsector, maar 
dat diverse aanbevelingen uit de gedragscode wel tot de 
standaard werkwijze zijn gaan behoren. Koepel- en be-
roepsorganisaties hebben sinds 2010 de goede praktijken 
uit de GOMA verwerkt in eigen aanbevelingen, protocol-
len en procedures. 

Paneldiscussie tijdens het congres ‘Krijg nou de GOMA!’ met (vanaf 
links) voorzitter Auko Scholten van het Centraal Tuchtcollege voor 
de Gezondheidszorg, NVZ-directeur Margot van der Starre en 
KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag
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Register GBL:  
kenmerk van  
kwaliteit

Type organisatie Totaal aantal organisaties Afgeronde inschrijvingen

Verzekeraars1

Aansprakelijkheid 50 39 (78%)

Rechtsbijstand 10 8 (80%)

Schaderegelingbureaus optredend voor slachtoffers

NIVRE 56 13 (23%)

Overige (NIS, NLE, niet aangesloten) niet bekend 8

Schaderegeling- of expertisebureaus werkzaam voor verzekeraars

NIVRE 35 9 (26%)

Overige (NIS, NLE, niet aangesloten) niet bekend 8

Arbeidsdeskundigen

niet bekend 7

Overige inschrijvingen

niet bekend 11

Totaal 103

De inschrijving in het Register GBL dient garant te staan 
voor kwaliteit en betrouwbaarheid, ethisch gedrag, 
na leving van de GBL, goed geschoold personeel en 
een transparante bedrijfsvoering. Het Register behoort 
zekerheid te bieden aan letselschadeslachtoffers: de inge-
schreven dienstverleners stellen het slachtoffer centraal 
en zoeken in harmonie en met een goed tempo naar een 
passende oplossing voor de afwikkeling van letselschade.

1  Gebaseerd op gegevens van het Verbond van Verzekeraars en afgeronde inschrijvingen.

Aan het einde van 2013 waren 103 organisaties inge-
schreven in het Register GBL. Het overgrote deel van de 
aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeraars is aan-
gesloten. De meeste inschrijvingen volgen na actieve be-
nadering door De Letselschade Raad. In de tabel hieron-
der staan tussen haakjes de percentages  ingeschrevenen 
ten opzichte van het totale aantal organisaties.
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Self assessment en bezoekaudit
De Letselschade Raad toetst de kwaliteit van de inge-
schrevenen met een jaarlijks self assessment en een 
driejaarlijkse bezoekaudit. De toetsingsmethode sluit 
aan bij andere kwaliteitssystemen en keurmerken, zoals 
het Keurmerk Letselschade en de PIV audit. Dit voorkomt 
dubbel werk en dubbele kosten voor de ingeschrevenen. 
Eind 2012 vond het eerste jaarlijkse self assessment plaats 
en in 2013 hebben wederom 83 ingeschrevenen met 
behulp van een vragenlijst onderzocht of hun handelen 
en bedrijfsvoering aansluiten bij de eisen van de GBL. 
Daarnaast zijn in 2013 de bezoekaudits van start gegaan 
bij zestien ingeschrevenen uit het Register.

De algemene conclusie uit de self assessments en bezoek-
audits is dat de gewenste cultuurverandering langzaam 
op gang komt. Daarin mag nog worden geïnvesteerd. De 
belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen staan hieron-
der op een rij.

Informatieplicht
Niet iedereen informeert het slachtoffer aan het begin 
van de zaak over de letselschadeprocedure, en verwijst 
naar de GBL en De Letselschade Raad. Soms is onduide-

lijk wie het slachtoffer moet informeren, bijvoorbeeld als 
een expertisebureau optreedt in opdracht van een aan-
sprakelijkheidsverzekeraar. Afstemming is dan geboden. 
Het is de verantwoordelijkheid van iedere partij om zelf 
het slachtoffer te informeren. Deze verantwoordelijkheid 
moet duidelijk in werkafspraken zijn geborgd. Het is 
ook een misverstand om te denken dat een aanspra-
kelijkheidsverzekeraar geen informatieplicht heeft als 
het slachtoffer zich laat bijstaan door een belangenbe-
hartiger. Directe communicatie tussen verzekeraar en 
slachtoffer over de procedure is niet alleen toegestaan, 
maar ook wenselijk.

Buitendienstmedewerker
Het mandaat voor de buitendienstmedewerker van de 
aansprakelijkheidsverzekeraar is niet altijd helder. Duide-
lijke afspraken over het mandaat zijn noodzakelijk zijn om 
misverstanden en teleurstellingen bij het slachtoffer te 
voorkomen. De buitendienstmedewerker heeft bij voor-
keur een ruim mandaat, want dat versnelt de procedure. 
Een voorbeeld van een goede praktijk is dat de buiten-
dienstmedewerker standaard op huisbezoek gaat bij het 
slachtoffer.

Expliciete afspraken
In de praktijk maken partijen onderling veel afspraken; 
men besteedt opdrachten of delen daarvan aan derden 
uit. Veel gebeurt op basis van vertrouwen. Hoewel onder-
ling vertrouwen prijzenswaardig is, verdient het maken 
van expliciete afspraken de voorkeur. De Letselschade 
Raad raadt aan te werken met service level agreements of 
werkafspraken waarin specifieke kwaliteitsindicatoren zijn 
opgenomen met betrekking tot de gedragsregels in de 
GBL en de Medische Paragraaf bij de GBL. 

Kwaliteitsbeleid
Niet iedere ingeschrevene in het Register GBL heeft een 
klachtenreglement, privacyreglement en opleidingen-
beleid en voert een klanttevredenheidsonderzoek uit. 
Momenteel werkt De Letselschade Raad aan standaard 
modellen voor een klachtenreglement, privacyreglement 
en opleidingenbeleid, ten einde partijen te ondersteunen 
bij de implementatie van hun kwaliteitsbeleid. Ook denkt 
DLR na over een centraal klanttevredenheidsonderzoek, 
in elk geval voor belangenbehartigers.

De naamsbekendheid is hoog

Het jaarlijkse bekendheidsonderzoek wijst uit dat 
de naamsbekendheid hoog is onder marktpartijen: 
96% van alle ondervraagde professionals is bekend 
met De Letselschade Raad. Onder verzekeraars is 
het percentage 96 en bij advocaten en letselscha-
debureaus zelfs 100. De percentages wijken niet 
wezenlijk af van die in het voorgaande onderzoek. 
De tevredenheid over de werkzaamheden van de 
Raad ligt hoog: 63% geeft het rapportcijfer 8 of 
hoger (het gemiddeld rapportcijfer is 7,7). Van het 
algemeen publiek is slechts 4% bekend met De 
Letselschade Raad, maar naamsbekendheid bij de 
gemiddelde Nederlander is ook geen doelstelling in 
het beleid. Anders ligt dat met letselschadeslachtof-
fers. Zij ontvangen informatie over De Letselschade 
Raad en de gedragscodes van de WA-verzekeraar.
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Goede praktijken
Tijdens de bezoekaudits heeft De Letselschade Raad 
diverse goede praktijken gezien. Professionals uit de let-
selschadepraktijk kunnen hiermee hun voordeel doen.

Maximaal aantal dossiers
Bij diverse ingeschrevenen in het Register GBL is een 
maximaal aantal dossiers per behandelaar vastgelegd. 
Deze variëren tussen 60 en 160 per jaar bij belangenbe-
hartigers en schaderegelaars. Op deze manier waarbor-
gen zij de kwaliteit van hun dienstverlening.

Tussentijdse evaluatie 
Letselschadezaken behoren in principe binnen twee jaar 
te zijn afgewikkeld, tenzij er bijzondere redenen zijn om 
af te wijken van deze termijn. Duurt de zaak langer, dan 
wordt er geëvalueerd en worden acties ondernomen. Een 
goede praktijk is om de zaak te evalueren ruim voordat 
er twee jaren zijn verstreken, zodat een tijdige interventie 
nog mogelijk is. Er kan standaard worden geattendeerd 
bij 18, 20 of 22 maanden. Bij kantoren met kleinere porte-
feuilles worden de termijnen in zaken continu bewaakt.

Afstemming mandaat
Sommige partijen stemmen het mandaat op dossier-
niveau af. Zij kunnen zodoende maatwerk leveren en 
tevens voorkomen dat er verkeerde verwachtingen 
worden gecreëerd. Het mandaat kan op zaakniveau snel, 
bijvoorbeeld via de telefoon, worden geregeld.

Continu tevredenheid meten
Sommige partijen houden na afloop van iedere zaak tele-
fonisch een evaluatie. Zij meten continu de tevredenheid 
en kunnen zo nodig tijdig verbeteracties ondernemen. De 

De GBL is goed bekend

De GBL heeft zijn plek veroverd in de letselschade-
praktijk. Van alle bevraagde professionals is 93% be-
kend met de gedragscode. Van de advocaten kent 
95% de GBL; onder verzekeraars en letselschade-
bureaus is dit 99%. 

bevindingen worden uiteraard in het dossier genoteerd.
De verzekeringsmaatschappijen die zijn aangesloten 
bij het PIV laten centraal de klanttevredenheid meten, 
waarmee op een effectieve manier aan benchmarking 
wordt gewerkt. Mogelijk kan De Letselschade Raad op 
vergelijkbare wijze centraal de klanttevredenheid meten 
bij belangenbehartigers.

Volmacht
Betalingen behoren snel, volgens de GBL binnen 14 
dagen, plaats te vinden en dan zeker als het voorschotten 
betreft. Het werken met volmachten door verzekeraars 
blijkt vertragend te werken. Enkele verzekeringsmaat-
schappijen kiezen ervoor volmachten niet in te schakelen 
bij het doen van uitkeringen in letselschadezaken.

Eén standaard werkwijze
Expertisebureaus werken voor verschillende opdracht-
gevers met ieder eigen wensen en standaarden. Toch 
kunnen expertisebureaus bij opdrachtgevers aangeven 
dat zij één werkwijze hebben, conform de GBL. Dat voor-
komt verwarring bij de uitoefening van de eigen functie 
en leidt tot meer uniformiteit.

Brede toepassing ‘vier ogen principe’
Sommige ingeschrevenen constateren dat het veel 
oplevert als men overleg heeft met collega’s over zaken. 
Zij passen het ‘vier ogen principe’ daarom breed, ofwel 
continu toe en dus niet alleen na het verstrijken van de 
twee jaartermijn.
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Toezicht, advisering en normering

De Letselschade Raad stimuleert dienstverleners in de 
letselschadepraktijk om te werken aan een continue ver-
betering van hun dienstverlening aan letselschadeslacht-
offers. Een ongeval heeft een grote impact. Een respect-
volle, 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 concre-
te afspraken en acties.

In samenhang met de voortschrijdende professionalise-
ring is bij verzekeraars, belangenbehartigers en adviseurs 
de behoefte aan toezicht en controle gestegen. Daarom 
ontwikkelt De Letselschade 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 Letselschade Raad krijgt op diverse 
manieren gestalte. Het Bemiddelingsloket heeft een 
signaalfunctie door zijn contacten met slachtoffers, belan-
genbehartigers en verzekeraars. Ook langs andere wegen 
ontvangt de Raad signalen van mogelijke misstanden. 
De Werkgroep Integrale Aanpak Kwalijke Praktijken (IAKP) 
bespreekt dergelijke signalen. In 2013 kreeg de werkgroep 
van het Platformoverleg het mandaat om namens De 

Letselschade Raad nader onderzoek in te stellen. De slag-
kracht van de werkgroep nam daardoor toe.

De werkgroep heeft diverse signalen besproken. Het ging 
onder meer over de buitengerechtelijke kosten, waaron-
der dubbel declareren, het mandaat van schaderegelaars 
en de vertraging bij uitbetalingen indien de verzeke-
raar bij volmacht optreedt namens een buitenlandse 
maatschappij. Het Verbond van Verzekeraars heeft een 
oplossing gevonden voor het mandaat van de schadere-
gelaars. Wat betreft de volmacht stelt het Verbond zich 
op het standpunt dat slachtoffers geen hinder mogen 
ondervinden van interne aangelegenheden van de 
verzekeraar.
In geval van onprofessioneel, ongewenst of laakbaar han-
delen zijn verschillende acties denkbaar. Waar mogelijk 
onderneemt de beroepsgroep zelf actie en doet daarna 
verslag aan de werkgroep. Deze vorm van sociale con-
trole blijkt zeer effectief. Als een verbetering desondanks 
uitblijft, dan kan het Bestuur van DLR de organisatie 
verwijderen uit het Register GBL. Tot slot behoort ook een 
beroep op de tuchtrechter tot de mogelijkheden.
Naar aanleiding van signalen van kwalijke praktijken verstrekt 
de werkgroep informatie op www.deletselschade raad.nl. 

Opdrachtovereenkomsten
De Werkgroep IAKP heeft nagedacht over het probleem 
met belangenbehartigers die opdrachtovereenkomsten 
hanteren met dubieuze, onwenselijke of zelfs ronduit 
nadelige bepalingen voor letselschadeslachtoffers. Dit is 
zorgelijk omdat de meeste letselschadeslachtoffers niet 
over voldoende kennis beschikken om dergelijke over-
eenkomsten te beoordelen. Zij weten dus niet waaronder 
zij hun handtekening plaatsen. Het zou een uitkomst zijn 
als letselschadeslachtoffers het contract kunnen laten 
beoordelen door een meldpunt. De werkgroep is bereid 
deze taak op zich te nemen en dient hiertoe in 2014 een 
voorstel in bij het Platformoverleg. Het komend jaar wil 
de werkgroep in elk geval werken aan meer openheid en 
gedegen voorlichting over opdrachtovereenkomsten.

Zorgelijk vindt de werkgroep het bestaan van ‘leads’ op 
het internet: op deze sites worden de mogelijkheden 
voor het verhalen van letselschade aanlokkelijk gepresen-

‘Impasses doorbreken’

‘Salomo en Franciscus laten zien dat ‘luisteren met 
lef’ en ‘ontwapenend door gevormde linies durven 
gaan’ verder kunnen brengen, impasses kunnen 
doorbreken. Durf het aan om, zelfs als een zaak in 
hoger beroep bij de rechter ligt, nog steeds actief 
naar een concrete schaderegeling in de minne (al 
dan niet op onderdelen) op zoek te blijven.’

Mr. Leendert Verheij, president Gerechtshof Den Haag, 
tijdens De Letselschade Raadsdag 2013.
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teerd met ogenschijnlijk objectieve informatie over ‘gratis’ 
belangenbehartiging. Onduidelijk blijft welke personen 
en organisaties achter dergelijke sites schuil gaan. Mensen 
zijn daardoor niet in staat om te controleren of zij contact 
opnemen met een bonafide en deskundige belangenbe-
hartiger. Vermoedelijk zijn de sites commerciële door-
geefluiken voor kantoren. Het is zorgelijk als slachtoffers 
‘gouden bergen’ beloofd krijgen. Irreëel hoge verwachtin-
gen zijn een van de vertragende factoren bij de afhande-
ling van letselschades.

De Letselschade Richtlijnen
De wet geeft letselschadeslachtoffers bij erkenning van 
de aansprakelijkheid recht op een passende schadever-
goeding. Uit het oogpunt van rechtsgelijkheid is een 
gelijke behandeling van gelijksoortige zaken wenselijk. 
Zelfregulering door vaststelling van bedragen en bere-
keningsmethoden biedt daarin houvast. De Letselschade 
Richtlijnen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het regelen 
van letselschades. Ook rechters maken goed gebruik 
van de richtlijnen en hanteren de normbedragen zelfs 
in niet-letselschadezaken. 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 ontwikkeling, 
indexering en actualisering van De Letselschade Richtlij-
nen. In 2013 heeft de werkgroep zich onder meer bezig 
gehouden met de onderwerpen huishoudelijke hulp, 
whiplash en overlijdensschade.

Denktank Overlijdensschade
Leden van de werkgroep namen deel aan de denktank 
Overlijdensschade. In 2013 heeft de denktank tijdens 
consultatiebijeenkomsten een voorstel voor een nieuwe 
rekenmethode gepresenteerd.2 Na de consultatie van 
vele vertegenwoordigers uit de letselschadepraktijk, de 
Rechtspraak, van de verzekeraars en Het Reken Bureau, is 

het Nibud benaderd om te adviseren met betrekking tot 
de in het model gehanteerde berekeningen. De Denk-
tank verwacht in 2014 de nieuwe methode definitief te 
maken en aan het einde van het jaar aan de markt te 
kunnen presenteren. 

Werkgroep Smartengeld
Op 19 juni 2013 presenteerde de werkgroep Smartengeld 
tijdens de vierde expertmeeting een eerste uitgewerkt 
concept voor een nieuwe methodiek voor de bereke-
ning van smartengeld. De nieuwe methodiek bestaat uit 
twee fasen.
In de eerste fase wordt gekeken naar objectieve factoren 
om tot een basisbedrag te komen. De drie uitgangs-
punten in deze fase zijn aard en ernst van het letsel in 
medisch opzicht; behandeling tot herstel of medische 
consolidatie en relevante andere letsels. Is het letsel licht 
van aard, dan geldt De Letselschade Richtlijn Licht Letsel 
inclusief smartengeld. In de tweede fase wordt het ba-
sisbedrag bijgesteld, gelet op de woon- en werksituatie, 
hobby’s, reizen en het persoonlijke en sociale leven van 
het slachtoffer. Dit leidt tot het definitieve bedrag aan 
smartengeld.
Tijdens de expertmeeting hebben de aanwezigen in 
groepen aan de hand van casuïstiek geoefend met de 
nieuwe methodiek. Op basis van de uitkomsten wordt 
de methodiek momenteel nader uitgewerkt. In juni 2014 
vindt de vijfde expertmeeting plaats. De werkgroep 
verwacht eind 2014 een definitieve versie te kunnen 
presenteren.

Digitaal Behandelplan
De ontwikkelingen rond het Digitaal Gezamenlijk 
Behandelplan (DGB) hebben stil gelegen in 2013. Het 
werken met een DGB is een van de aanbevelingen uit de 
GBL. Het slachtoffer moet via het DGB op ieder gewenst 
moment het eigen dossier en de schadestaat kunnen 
inzien om de stand van zaken na te gaan. Verzekeraars 
hebben aangegeven dat de invoering van het DGB van 
hen een te omvangrijke investering vergt. De Letselscha-
de Raad wil in 2014 partijen opnieuw bij elkaar brengen 
om de mogelijkheden van en problemen rond het DGB 
te verkennen.

2  Denktank Overlijdensschade, Nieuwe richting benadering en 
berekening overlijdensschade. In: Verkeersrecht 2013- 6, pp. 86-90.
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Letselschade en AWBZ
Het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad kreeg 
diverse noodsignalen over de vermogenstoetsen voor de 
eigen bijdrage voor de AWBZ. De Letselschade Raad acht 
het onacceptabel dat een letselschadevergoeding wordt 
aangemerkt als vermogen, waardoor de eigen bijdrage 
voor AWBZ-zorg tot meer dan € 2.000 per maand kan 
stijgen. Tot de maatregel inging, is bij de vaststelling van 
schadevergoedingen geen rekening gehouden met een 
vermogensinkomensbijtelling. Een letselschadevergoe-
ding wordt vaak in één keer uitbetaald, maar is bestemd 
als vergoeding voor de totale periode waarin kosten 
worden gemaakt, iemand minder kan verdienen, geen of 
minder pensioen opbouwt en meer hulp en zorg nodig 
heeft. Die periode kan de rest van iemands leven beslaan. 

Voor mensen die zwaar gehandicapt raakten bij een on-
geval, vormt de schadevergoeding de buffer tegen een 
leven op of zelfs benéden het sociaal minimum.
De Letselschade Raad heeft aandacht gevraagd voor 
de zeer nadelige gevolgen van deze maatregel voor 
letselschadeslachtoffers. Staatssecretaris Van Rijn van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten gedu-
rende tien jaar een uitzondering te maken voor mensen 
die voor 11 oktober 2010 een letselschadevergoeding 
hebben ontvangen. Ook deze groep, die ook uit jonge 
slachtoffers bestaat, zal vanaf 2023 de letselschadever-
goeding in rap tempo zien slinken. Uitkeringen van na 
oktober 2010 tellen in elk geval mee bij het bepalen van 
de eigen bijdrage voor AWBZ-zorg.
De afwikkeling van letselschade wordt complexer door 
de vermogensinkomensbijtelling, zal langer duren en 
extra belastend zijn voor slachtoffers. Belangenbeharti-
gers zullen voortaan een voorbehoud in de vaststellings-
overeenkomst willen opnemen, zodat slachtoffers in de 
toekomst de verzekeraar kunnen aanspreken voor de ge-
volgen van eventuele beleidswijzigingen. Wellicht volgen 
immers nog meer wetswijzigingen die slachtoffers zullen 
noodzaken hun schadevergoeding aan te wenden voor 
iets anders dan waarvoor deze was bedoeld. De schade-
afwikkeling wordt zodoende een open einderegeling, 
wat onzekerheid geeft voor verzekeraars en slachtoffers 
belemmert bij de verwerking van het ongeval.

Bijval voor De Letselschade Raad  
tijdens internationaal congres

Directeur Deborah Lauria van De Letselschade Raad 
gaf op 6 juni een presentatie op de internationale 
conferentie ‘The Green Card system, fraud, bodily 
injury’ georganiseerd door CED, European claim 
experts, in Warschau, Polen. Om van elkaar te leren 
en kennis en ervaring te delen besteedde CED veel 
aandacht aan praktische oplossingen op het gebied 
van schadeafhandeling in Europese landen. Experts 
uit het Verenigd Koningrijk, Duitsland, Portugal en 
Nederland vertelden over lokale knelpunten en best 
practices bij personenschade. Deborah Lauria ging 
in op de letselschadepraktijk in Nederland. Veel 
deelnemers vonden het indrukwekkend hoe De 
Letselschade Raad partijen met tegengestelde be-
langen om de tafel krijgt. Dit model werd geprezen 
als mooi voorbeeld van zelfregulering.
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De ontvangst balie tijdens  
De Letselschade Raadsdag 2013.
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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 zorgverle-
ners reflecteren op hun handelen, deze spiegelen aan de 
gedragscodes en waar nodig aanpassen. Als dat gebeurt, 
leidt een gedragscode tot een cultuurverandering. Het 
zal duidelijk zijn dat dergelijke processen veel tijd en 
inspanning vergen.

De Letselschade Raad ondersteunt de beoogde cul-
tuurverandering op allerlei manieren. Zelfregulering en 
kwaliteitsverbetering in de letselschadepraktijk worden 
geïnitieerd, gestimuleerd en gecoördineerd. De Raad 
verzorgt presentaties en trainingen voor professionals uit 
de letselschadepraktijk en de zorgsector. Aan slachtoffer 
en hun naasten biedt De Raad objectieve informatie en 
onafhankelijk advies. Bij het Bemiddelingsloket kunnen zij 
terecht voor concrete hulp wanneer de schadeafhande-
ling niet naar verwachting verloopt.
Op al deze terreinen heeft De Letselschade Raad vooruit-
gang geboekt en nieuwe activiteiten ontplooid.

Voorlichtingsactiviteiten
De Raad geeft voorlichting aan slachtoffers en patiënten 
via de website, diverse publicaties en natuurlijk via het Be-
middelingsloket. Van de in juni 2012 verschenen brochure 
‘Grip op uw letselschade’ zijn inmiddels een paar duizend 
exemplaren verzonden. De brochure geeft antwoord op 
de meest voorkomende vragen van mensen met letsel-
schade door een ongeval, medisch incident of misdrijf.

De website www.deletselschaderaad.nl heeft een pro-
minente plaats in de voorlichting door De Letsel schade 
Raad. Dat blijkt wel uit het aantal bezoekers van de 
website. Ten opzichte van 2012 steeg het aantal unieke 
bezoekers in 2013 met 24% naar 92.000 en het aantal 
bezoeken met 26% naar 159.000. 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 Letsel-
schade.

Blijkens de webstatistieken raadplegen bezoekers de 
website vooral voor (in volgorde van belangrijkheid):
• De Letselschade Richtlijnen
• Het Register GBL
• Het onderdeel ‘Na een verkeersongeval: GBL’
• Het onderdeel ‘Wanneer moet een expert de schade 

taxeren?’
• De GOMA
• De GBL
• Het onderdeel ‘Inzittenden verzekering’
• De Letselschade Infowijzer
• Het onderdeel ‘Na een medische fout’
• Het Bemiddelingsloket

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 mensen met 
letselschade door een medisch incident, (arbeids)ongeval 
of misdrijf. Het aantal medische zaken bij het loket blijft 
toenemen. 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 behoef-
ten; vaak bieden zij een luisterend oor.

De functie van Het Bemiddelingsloket is drieledig: 
• Door middel van conflictanalyse en -diagnose partijen 

weer in gesprek te krijgen dan wel doorverwijzen naar 
een passende geschiloplosser of klachtenprocedure

• Het signaleren van onduidelijkheden of verbeter-
punten in de GBL en GOMA

• Het signaleren van misstanden in de letselschadepraktijk. 
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Beroep op het Bemiddelingsloket
Het Bemiddelingsloket was met 716 meldingen in 2013 
opnieuw een cruciaal meldpunt van klachten en signalen. 
Het aantal meldingen stijgt al jarenlang gestaag. Bij 313 
meldingen (44%) ging het om vrij eenvoudige verzoeken 
om informatie. De overige 403 meldingen kwamen als 
nieuwe zaken bij het Bemiddelingsloket. 
Van de nieuwe zaken in 2013 had 43% te maken met 
letsel schade na een verkeersongeval, 9% met een bedrijfs-
ongeval en 30% met vragen over medische incidenten. 

Het aantal medische zaken blijft hoog. In 2011 had een 
van de vijf zaken te maken met een medisch incident; 
inmiddels is dat bijna een op de drie. Vanaf 2014 valt een 
verdere stijging van het aantal medische zaken bij het 
Bemiddelingsloket te verwachten, als gevolg van de ge-
plande activiteiten rond de implementatie van de GOMA.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totaal aantal meldingen 81 166 296 446 577 716

Verkeersongevallen 46% 56% 55% 42% 38% 43%

Medische fouten 7% 9% 11% 20% 31% 30%

Arbeidsongevallen 5% 6% 4% 8% 4% 9%

Geweldsmisdrijven 10% 3% 0% 3% 1% 3%

Overig/onbekend 32% 26% 30% 27% 26% 15%
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Bij 42% van de nieuwe zaken had men vragen over onder 
meer de GOMA en de richtlijnen. In de helft van de zaken 
(51%) zocht men contact met het loket vanwege een 
klacht, geschil of verzoek om bemiddeling.

Nieuwe zaken Bemiddelingsloket in 2013

Type vragen bij  het Bemiddelingsloket in 2013
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‘Invulling met lef’
‘Gedragscodes schieten - net als wetten- aan hun 
doel voorbij als de achterliggende bedoelingen 
(waarden) uit het oog verloren worden. De erin 
voorkomende open normen (voorbeeld: het 
herhaaldelijk voorkomende begrip ‘proportioneel’) 
vragen om invulling met lef.’

Mr. Leendert Verheij, president Gerechtshof Den Haag, 
tijdens De Letselschade Raadsdag 2013.

Opvallend is de grote behoefte aan voorlichting. Een op 
de vier mensen neemt om die reden contact op met het 
Bemiddelingsloket. De Letselschade Raad vervult een 
belangrijke functie in de voorlichting aan en opvang van 
deze groep patiënten. 
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Vragen n.a.v. medische incidenten in 2013 De Letselschade Raadsdag
De Letselschade Raadsdag op vrijdag 22 november 
stond in het teken van beroepseer en lef. Het gevarieer-
de programma bood een keur aan lezingen, workshops 
en discussiesessies voor professionals uit de letselscha-
depraktijk en de zorgsector. Dit jaar had het congres een 
feestelijk accent, omdat vijf jaar eerder in november het 
besluit was gevallen tot de oprichting van De Letsel-
schade Raad als opvolger van het Nationaal Platform 
Personenschade. Het dagvullende programma werd 

Dagvoorzitter Ivo Giesen in 
gesprek met de deelnemers 
aan de Estafette ‘Het Medisch 
Advies’ tijdens de Raadsdag
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Vraag naar kinderwens?

‘In de (schaarse) jurisprudentie valt op dat het al dan 
niet krijgen van kinderen bij vrouwen steeds wordt 
meegenomen bij de bepaling van de inkomens-
schade, terwijl dit bij mannen niet of althans niet 
standaard gebeurt. De gelijkebehandelingswet-
geving laat echter niet toe dat de vraag naar de 
kinderwens alleen wordt opgeworpen bij vrouwen. 
Evenmin mag worden uitgegaan van ongefundeer-
de aannames en onbewezen stellingen.’

Mr. Jos Dute, lid College voor de Rechten van de Mens, 
tijdens De Letselschade Raadsdag 2013.

bezocht door zo’n 130 beroepsbeoefenaars uit de letsel-
schadepraktijk en de gezondheidszorg. De deelnemers 
waardeerden het programma van de dag gemiddeld 
met een 7,7. Van hen gaf 87% aan dat het congres aan 
hun verwachtingen had voldaan. Zowel de lezingen in 
de ochtend als de workshops in de middag vielen in 
goede aarde, zo blijkt uit de evaluatie. De aanwezigen 
stellen prijs op de mogelijkheid om tijdens de workshops 
op een informele manier met andere professionals van 
gedachten te wisselen en nieuwe ervaringen op te doen. 
De locatie – het Gooiland Theater in Hilversum – waar-
deerden zij met een ruime 7.

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. Daarom is een 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. Ook in 2013 zijn verschillende trainingen en pre-
sentaties verzorgd. De inhoud varieerde van algemene 
presentaties tot en met inhoudelijke trainingen.

Sinds 2013 geeft de Raad de trainingen ook bij open 
inschrijving. De basismodule ‘Werken met de GBL’ heeft 
vier keer bij open inschrijving plaatsgevonden. Belan-
genbehartigers en schadebehandelaars van verzekeraars 
waardeerden de trainingen gemiddeld met een 8.
De nieuwe E-learning module kwam in 2013 beschikbaar. 
Met de module kunnen professionals uit de letselschade-
praktijk online hun kennis van de GBL toetsen. Vooralsnog 
is het animo voor de E-learning module matig.

Voor 2014 wil De Letselschade Raad meer en een groter 
diversiteit aan trainingen GBL aanbieden. De Raad richt 
zich vooral op in-company trainingen. De focus ligt daar-
naast op trainingen over de GOMA. 
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Vooruitblik: ‘Met de borst vooruit’
Door drs. Deborah Lauria, directeur van De Letselschade Raad

“2013 is een jaar met moed en vertrouwen geweest”, schrijft 
onze voorzitter van het Platformoverleg, Aleid Wolfsen, in 
het voorwoord van dit jaarverslag. Het vertrouwen in elkaar 
heeft ons inderdaad het vertrouwen gegeven dat we samen 
aan nodige en duurzame verbeteringen werkten. En dat gaf 
ons allen dan ook de moed om, ondanks de beperkte mid-
delen en onzekere financiële positie, te blijven investeren in 
De Letselschade Raad. We kunnen verder en “met de borst 
vooruit”, zoals iemand laatst tegen me zei. Met overtuiging 
en enthousiasme zetten wij onze werkzaamheden voort en 
werken we aan een steeds sterker wordende Raad.

Steun van VWS
In 2014 is de nadere implementatie van de GOMA speer-
punt en we zijn blij dat we daarbij op de extra steun van 
het ministerie van VWS kunnen rekenen. Veel aandacht 
zullen we richten op het bekend maken van de GOMA en 
bewustwording van het belang van openheid en trans-
parantie bij de omgang met medische incidenten onder 
zorgaanbieders. Tegelijkertijd gaan we in 2014 werken 
aan de aanvulling van de GOMA met een paragraaf over 
het medisch beoordelingstraject en vervolgens aan de 
actualisering van de GOMA, hoofdzakelijk in navolging 
van de verwachte inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Als we kijken naar de knelpunten bij de afhandeling 
van letselschadeclaims door medische incidenten, dan 
verdient de uitwisseling van medische informatie tussen 
de betrokken partijen op dit moment de meeste aan-
dacht. Daartoe worden dit jaar modellen ontworpen voor 
medische machtigingen. Op deze manier denken wij 
grotere transparantie te bevorderen en meer uniformiteit 
te bereiken. Gezien de multidisciplinaire samenstelling 
van de werkgroep die zich onder de vakkundige leiding 
van prof. Arno Akkermans met dit project bezig houdt, 
zijn snelle resultaten te verwachten.

Register GOMA
Ook zetten we ons in om een groter aantal inschrijvingen 
in het Register GOMA te bereiken. In 2013 zijn er ruim 20 
aanmeldingen binnengekomen, maar het aantal afgeronde 
inschrijvingen is nog minimaal. Graag willen we onderzoe-
ken waar dit aan ligt. Daarbij zullen we duidelijk proberen 
te maken dat inschrijving in het Register zorgaanbieders 

helpt zich op een positieve manier te profileren en dat de 
positie van patiënten sterker wordt als zij onder andere 
snel kunnen vinden wie conform de aanbevelingen van de 
GOMA wil werken. Uit overtuiging, en niet uit dwang. Met 
als doel ‘leren en verbeteren’ beginnen we dit jaar ook met 
de eerste controles op de naleving van de GOMA bij de 
medisch aansprakelijkheidsverzekeraars.

Leren van fouten en successen
Toetsing op de naleving van de GBL wordt uiteraard 
tevens voortgezet. Deze controles geven namelijk veel in-
zichten en, zoals Socrates reeds lang geleden zei, is inzicht 
de enige juiste vorm van kennis. Daarbij geldt dat er niet 
alleen van fouten kan worden geleerd, maar zeker ook 
van successen. Inclusief de successen van anderen. De 
Letselschade Raad karakteriseert zich door een bundeling 
van krachten en kennis en de geleerde lessen worden ter 
beschikking gesteld van de hele keten.

Een belangrijke geleerde les is bijvoorbeeld dat impasses 
bij de behandeling van letselschadezaken nooit voor de 
volle 100% te voorkomen zijn. Een (dreigende) impasse kan 
vele oorzaken hebben. Als partijen echter het lef hebben 
problemen te onderkennen en te benoemen, hoeft een 
impasse niet noodzakelijkerwijs te resulteren in een lang-
durig conflict. Wie het lef heeft zaken die (dreigen) vast (te) 
lopen bij het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad 
te melden, kan rekenen op onze bemiddeling.
De ervaring leert dat informele, laagdrempelige gesprek-
ken, gefaciliteerd door een neutrale derde, effectief zijn 
voor het vinden van oplossingen. Om nog maar even bij 
Socrates te blijven, in dialoog gaan met elkaar – en dus 
niet de strijd aanbinden en elkaar zeker ook niet uit de 
weg gaan – draagt bij aan het zoeken naar de waarheid.

De zoektocht van De Letselschade Raad naar oplossingen 
is nog niet afgerond en daarom blijven we in dialoog met 
de leden van ons Platformoverleg, met de leden van alle 
project- en werkgroepen, met de ingeschrevenen in de 
Registers GBL en GOMA, met onze subsidiënten en met 
onze partners in de zorg. Naar patiënten en slachtoffers 
blijven we luisteren, om uit de eerste hand te horen welke 
verbeteringen voor hen nodig zijn.

Moed en vertrouwen lonen! Daar ben ik van overtuigd.
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Financiën

De verslagperiode is voor het tweede jaar op een rij 
afgesloten met een negatief resultaat: -44.903 euro in 
2013, tegenover een resultaat van -73.426 euro (negatief) 
over 2012. De realisatie week op diverse punten af van 
de begroting. Enerzijds pakten de inkomsten uit nieuwe 
 activiteiten, zoals trainingen en premediation, lager uit 
dan verwacht. Het jaar 2013 was een gewenningsfase 
en het slechte economische tij speelde mee. Inmiddels 
merkt De Letselschade Raad een voorzichtige kentering 

en neemt de belangstelling voor de trainingen en preme-
diation toe. Ten tweede stegen de personeelskosten door 
een toename van sociale premies en pensioenkosten. 
Ook is er extra in het Bemiddelingsloket geïnvesteerd om 
de achterstand terug te brengen.
Het tekort is ten laste gebracht van het eigen vermogen 
dat daardoor verder is gedaald van 311.699 euro naar 
266.796 euro. 

Begroting 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012

Baten 662.209 503.783 521.548

Lasten

Afschrijvingen materiële vaste activa 3.000 2.696 2.801

Algemene kosten materiële  
normering (30%)

121.275 127.979 125.881

Algemene kosten  
procesnormering/GBL (70%)

282.975 298.617 293.723

Projectkosten materiële normering 7.500 5.322 5.361

Projectkosten procesnormering/GBL 259.000 122.295 176.207

Onvoorzien 5.000 --- ---

Totaal kosten 675.750 554.213 603.973

Resultaat -13.541 -50.429 -82.425

Financiële baten en lasten 10.000 5.526 8.999

Resultaat -3.541 -44.903 -73.426

Staat van baten en lasten 2013

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 
van Veiligheid & Justitie een overbruggingsubsidie van 
250.000 euro. In 2013 nam de subsidie verder af naar 
200.000 euro. Het ministerie kwam begin 2013 bovendien 
terug op de eerder toegezegde structurele subsidie en 
gaf aan de gehele subsidie tussen 2014 en 2017 te willen 
afbouwen. Hoewel het bedrag gering lijkt, valt hiermee 
een fors percentage van de inkomsten van de Raad weg. 

Overheidssubsidie is bovendien onmisbaar als waarborg 
voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van De 
Letselschade Raad. Momenteel wordt er nog overleg 
gevoerd over het voornemen van het ministerie van V & J 
de subsidie af te bouwen.

Overige inkomsten
De Letselschade Raad heeft zijn inkomsten aangevuld c.q. 
uitgaven beperkt door tegen betaling diverse activiteiten 
aan te bieden aan dienstverleners. Zo was er in mei het 
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congres ‘Krijg nou de GOMA!’, in november De Letsel-
schade Raadsdag en gedurende het jaar trainingen bij 
open inschrijving, in-company en met behulp van de 
E-learningmodule. Voor de toetsing van de ingeschreve-
nen in het Register GBL met een self assessment en een 
bezoekaudit berekende de Raad de kosten door.

Subsidie van Fonds Slachtofferhulp en 
Verbond van Verzekeraars
Het Fonds Slachtofferhulp en het Verbond van Verzeke-
raars steunden ook in 2013 de activiteiten van De Letsel-
schade Raad rond de implementatie van de GOMA, zoals 
de lancering van het GOMA Register en de evaluatie van 
de GOMA. Het Fonds financierde daarnaast de ontwik-
keling van een trainingsaanbod voor professionals in de 
gezondheidszorg. Het Fonds Slachtofferhulp wil met zijn 
subsidie bijdragen aan een bredere bekendheid van de 
GOMA.
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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 letsel-
schadepraktijk en beleidsmatige besluiten neemt.

Platformoverleg
Hieronder worden de leden van het Platformoverleg en 
de toehoorders vermeld. De cursief gezette namen zijn 
van degenen die als vervanger optreden bij afwezigheid 
van de leden en toehoorders.

Voorzitter mr. Aleid Wolfsen
ANWB  mr. Mark Schoonderwaldt
 mr. Marieta Storm
De Letselschade Raad  drs. Deborah Lauria
Slachtofferhulp Nederland  Harry Crielaars
 drs. Victor Jammers
Verbond van Verzekeraars  mr. Theo Kremer
 mr. Ernst Pompen  
 (WAM-verzekeraars)
 mr. Gerard van der Stelt   
 (rechtsbijstandverzekeraars)
 ir. Dion Zoontjes  
 (rechtsbijstandverzekeraars)
NIVRE mr. Rob Andriessen
 mr. Berth Groot
GAV drs. Henk Boersma
 drs. Astrid Blaauw
NIS mr. Annelies van Reenen- 
 ten Kate
 mr. Diny de Neef
NVvA dhr. Erwin Audenaerde
 dhr. Arl Hoffman
Toehoorders:
Ministerie van V & J mr. Kirsten Redeker
 mr. W. van der Velde
LSA mr. Joost Wildeboer
 mr. Oswald Nunes

Per 1 januari 2013 is de Nederlandse Vereniging van 
Arbeidsdeskundigen (NVvA) toegetreden.

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 bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: mr. Eric Schneijdenberg,   
 namens het Verbond   
 van Verzekeraars  
Penningmeester:  Marga de Jager,  
 namens de ANWB 
Algemeen lid:  drs. Victor Jammers,  
 namens Slachtofferhulp   
 Nederland
 

Het Bestuur met vanaf links: voorzitter Eric Schneijdenberg, 
Deborah Lauria, Aleid Wolfsen, voorzitter van het Platformoverleg, 
en Marga de Jager. Bestuurslid Victor Jammers ontbreekt op de foto.
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Bureau
Het Bureau van De Letselschade Raad is gehuisvest in het 
gebouw van de SER aan de Bezuidenhoutseweg 60 in 
Den Haag. 

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 de samenwerking binnen de 
 bedrijfstak en projectmanagement;

• bemiddeling bij vastgelopen zaken;
• voorlichting en advisering voor letselschadeslachtoffers;
• voorlichting en training voor professionals uit de letsel-

schadepraktijk.

Personele bezetting
Bij het Bureau werken vijf medewerkers; in totaal gaat het 
om 3,3 fte.

Vanaf links: Sonja Plooi, Deborah Lauria, Sandre Douma, Ivanka 
Dijkstra en Eva Deen.

Directeur:  Deborah Lauria
Juristen Bemiddelingsloket:  Ivanka Dijkstra en Eva Deen
Communicatie en projecten: Sandre Douma
Office Manager:  Sonja Plooij

Vanwege het grote beroep op het Bemiddelingsloket 
hebben Marijke Arntz en Ieke de Pooter in 2013 onder-
steuning verleend. Beide juristen hebben ruime ervaring 
in de letselschadepraktijk en zijn tevens mediator.

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

Hierna volgt de samenstelling van werkgroepen, project-
groepen en commissies.

Permanente Commissie GOMA
• 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)
• drs. Alice Hamersma (NPCF)
• mr. Harry Henschen (medische aansprakelijkheids-

verzekeraars)
• mr. Hilde van der Meer (KNMG)
• mr. Annemiek van Reenen-ten Kate 

(belangenbehartiger)
• mr. Aernout Santen (medische aansprakelijkheids-

verzekeraars)
• mr. Albert Vermaas (NFU)
• 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. Yda Matthijssen (ANWB)
• mr. Ivanka Dijkstra (De Letselschade Raad)
• mr. Sander de Lang (advocaat)
• mr. Paul Meijer (advocaat)
• mr. Oswald Nunes (advocaat)
• mr. Ernst Pompen (Verbond van Verzekeraars)
• mr. Han Raasveld (NIVRE)
• mr. Freek Schultz (belangenbehartiger)
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Projectgroep Materiële normering
• mr. dr. Esther Engelhard, (Universiteit Utrecht) voorzitter
• mr. Jeroen Boer (aansprakelijkheidsverzekeraars)
• drs. Sandre Douma (De Letselschade Raad)
• mr. Hieron van der Hoeven 

(aansprakelijkheidsverzekeraars)
• mr. Ralph Keijzer (aansprakelijkheidsverzekeraars) 
• drs. Deborah Lauria (De Letselschade Raad)
• mr. Jolanda Broeders (advocaat)
• mr. Marieta Storm (ANWB)
• mr. Richard Tijink (NIVRE) 
• dhr. Fred Zwarts (NLE)
• mr. Ingrid van der Zwet (rechtsbijstandverzekeraars) 
• mr. Marcel Garst (FSO)

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 (advocaat)
• 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)

Begeleidingsgroep GOMA Evaluatie
• drs. Deborah Lauria (De Letselschade Raad)
• drs. Sandre Douma (De Letselschade Raad)
• drs. Alice Hamersma (NPCF)
• mr. Harry Henschen (medische 

aansprakelijkheidsverzekeraars)
• mr. Barbara Stam (medische 

aansprakelijkheidsverzekeraars)
• Marjoleine van der Zwan, MCs, MBA (medische 

aansprakelijkheidsverzekeraars)

Projectgroep GOMA Congres
• drs. Deborah Lauria (De Letselschade Raad)
• drs. Sandre Douma (De Letselschade Raad)
• mr. Harry Henschen (medische 

aansprakelijkheidsverzekeraars)
• mr. Annemiek van Reenen-ten Kate 

(belangenbehartiger)

Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL
• drs. Deborah Lauria (De Letselschade Raad), voorzitter
• mr. Eva Deen (De Letselschade Raad)
• mr. Rachel Dielen (PIV)
• drs. Patricia Swienink (Verbond van Verzekeraars)
• mr. Tjip Ridder (NIVRE)
• mr. Aad Kleine (extern adviseur)
• drs. Arjan Loonstra (extern adviseur)

Denktank Overlijdensschade
• Jessica Laumen-de Valk (rekenkundige en 

arbeidsdeskundige),voorzitter
• prof. mr. Arno Akkermans (VU Amsterdam)
• A.J. Heijs (letselschaderegelaar)
• mr. Hieron van der Hoeven (aansprakelijkheids-

verzekeraars/werkgroep Materiële Normering)
• mr. Hugo de Jager (rechtsbijstandverzekeraars)
• mr. Coen de Koning (advocaat)
• mr. Josee van de Laar (advocaat)
• drs. Deborah Lauria (De Letselschade Raad)
• Menno Neeser (rekenkundige)
• mr. Jaap Sap (rechter)
• Vera Waaijenberg (rekenkundige)
• mr. drs. Ilona van der Zalm (Erasmus Universiteit 

Rotterdam)
• Fred Zwarts (belangenbehartiger/werkgroep Materiële 

Normering)
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