
Jaarverslag NPP 2005

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van letsel-
schade? Is het NPP in 2005 dichter bij het realiseren van de doelstellingen 
gekomen? Het moet allemaal harmonieuzer, transparanter, zeiden we bij de 
oprichting in februari 1998. Voorkom de secundaire victimisatie bij slachtof-
fers door ze goede informatie te geven over hoe het schadeafwikkelings-
traject loopt.

Wat deden we eraan in 2005?
Binnen het NPP zijn twee lijnen herkenbaar:
1 de aanbevelingen voor de letselschadebranche;
2 de voorlichting aan de slachtoffers.
Aan de aanbevelingen wordt gewerkt binnen de werkgroepen Normering, 
Snelheid en Medisch Traject. Verder in dit jaarverslag treft u hiervan de 
details aan.
De voorlichting aan de slachtoffers is gebundeld in de website Verkeerson-
geval.nl. Onder leiding van de stuurgroep ‘1-loket voor verkeersslachtoffers’ 
houdt de Redactieraad de informatie actueel en waakt de Raad van Advies 
voor vercommercialisering van de site. 

We zijn verheugd dat ook minister Donner van mening is dat het NPP een 
goede weg is ingeslagen, zoals elders in dit jaarverslag te lezen is. Maar hij 
geeft ook aan dat er nog knelpunten liggen. Net als Wytze de Vries van 
Univé en Lydia Verburg van de Whiplash Stichting, die dit jaar in het Jaarver-
slag aan het woord komen.
Het is daarom een goede zaak dat allerlei initiatieven binnen en buiten de 
branche zorgen voor een klimaat waarin diverse organisaties warm lijken te 
lopen voor verbeteringen. Ik denk daarbij natuurlijk aan de gedragscode die 
in Tilburg wordt voorbereid, maar ook aan een keurmerk voor letselschade-
specialisten waaraan al hard is gewerkt. Er zijn gesprekken gaande tussen 

diverse slachtofferorganisaties om eventueel tot een slachtof-
ferkoepel te komen, waardoor men met één stem kan spre-
ken en dus beter gehoord kan worden. Goede, doordachte 
initiatieven die daardoor kansrijk zijn. De sleutel tot succes ligt 
altijd in het draagvlak. Binnen het NPP is dat draagvlak snel te 
toetsen. Alle relevante partijen zitten aan tafel. Het vertrou-
wen in elkaar is in de afgelopen jaren gegroeid. Zoveel zelfs, 
dat we het met z’n allen hebben aangedurfd om het beginsel 
dat we alleen bij unanimiteit kunnen besluiten, opzij te zetten. 
Het NPP streeft nog steeds naar unanimiteit, maar dit is geen 
noodzakelijke voorwaarde meer om een goed besluit te nemen. 
Overeenstemming tussen de organisaties die de slachtoffers 
vertegenwoordigen (Slachtofferhulp Nederland en de ANWB) 
en de aansprakelijkheidsverzekeraars wel. Op deze manier 
verwacht het NPP de besluitvorming slagvaardiger te maken. 
Bovendien spreekt er meer vertrouwen uit, naar elkaar toe.

In de laatste weken van 2005 vond het NPP in prof. mr. Arno 
Akkermans (VU) een nieuwe voorzitter voor het Medisch 
Traject. Dat belooft dus iets voor 2006.
Helaas bereikte ons eind december het bericht dat Chris Rockx, 
vertegenwoordiger binnen het Platform en de voorzitter van 
NPP werkgroep Normering, volkomen onverwacht is overle-
den. Hij was een bruggenbouwer die we zeker gaan missen. 

Drs. W.J. Deetman, Voorzitter NPP

   Stichting Nationaal Platform Personenschade

   Postbus 19504, 2500 CM Den Haag

   T 070-3146740    E info@npp.nl    I www.npp.nl



Terugkijkend naar 2005 springen er twee zaken nadrukkelijk in het oog. Er is 
er goede voortgang geboekt ten aanzien van het ontwikkelen van richtlijnen 
en aanbevelingen die het schaderegelingsproces inzichtelijker maken. En er 
zijn belangrijke stappen gezet om de publieksvoorlichting op een hoger plan 
te brengen, onder meer via de website Verkeersongeval.nl.

Richtlijnen en aanbevelingen worden binnen het NPP voorbereid door 
werkgroepen, die concrete opdrachten ontvangen van het Platform. Op dit 
ogenblik kent het NPP de volgende werkgroepen:
 Werkgroep Normering
 Werkgroep Medisch Traject
 Werkgroep Snelheid
 Stuurgroep 1-loket voor verkeersslachtoffers

 − Redactieraad Verkeersongeval.nl
 − Raad van Advies Verkeersongeval.nl
 Werkgroep Breed NPP
 Werkgroep Unanimiteitsbeginsel
 Stuurgroep Implementatie Gedragscode

 − Werkgroep Code UvT (inhoudelijk)
 Werkgroep Disclosurelist (i.o.)

Het Nationaal Platform Personenschade wil de opvang van verkeers-

slachtoffers verbeteren en de nasleep door de ingewikkelde schade-

regeling vereenvoudigen. Daarvoor onderneemt het NPP een scala aan 

activiteiten. 

Aantal downloads Richtlijnen

Datum Richtlijn Titel
Aantal downloads 
(1/11/2004 - 1/3/2006)

november 2004 Richtlijn Kilometervergoeding en 
Ziekenhuisdaggeldvergoeding

4.217

november 2004 Aanbeveling Huishoudelijke Hulp 3.591

april 2001 Richtlijnen Licht Letsel 1.930

december 2000 Richtlijnen Medisch Traject 1.492

januari 2003 Snelheid schaderegelingstraject 1.156

januari 2003 Snelheid aansprakelijkheidstraject 973

januari 2003 Toelichting op Snelheid 914

december 2001 Termijnen expertiserend geneeskundig onderzoek 700

medisch-deskundigentraject een duidelijk knelpunt 
in de afwikkeling van letselschade. 

Heeft het NPP door het opstellen van richtlijnen 
en het verbeteren van de publieksvoorlichting 
bijgedragen aan oplossingen? En wat staat het 
NPP de komende tijd te doen?

Met de opzet en verdere profes-
sionalisering van het NPP hebben de 
initiatiefnemers laten zien dat de af-
wikkeling van letselschade een zaak is 
die alle betrokkenen aangaat. Ieder-
een kan en moet een bijdrage leveren 
aan verbetering. De door het NPP 
gebruikte instrumenten vergroten de 
informatieverschaffi ng en helder-
heid over de verwachtingen van alle 
betrokken partijen. Dat is belangrijk. 

Op die manier wordt goed bijgedragen aan het 
oplossen van de knelpunten. Het is bekend dat het 
NPP zich ook zal buigen over het medisch traject 
en over de mogelijkheden en toepassingen van de 
door de Universiteit van Tilburg ontwikkelde Ge-
dragscode voor de afhandeling van letselschade. Ik 
ben er van overtuigd dat het NPP een goede weg 
is ingeslagen en ziet met grote belangstelling uit 
naar de verdere resultaten.

Wat zijn de belangrijkste knelpunten bij de afhan-
deling van letselschades?

Vooral slachtoffers met ernstig letsel worden na 
een ongeval geconfronteerd met een lang en 
onoverzichtelijk afwikkelingstraject. Het ministe-
rie van justitie heeft oog voor de vaak moeilijke 
omstandigheden waarin zij verkeren. Soms vergt 
het jaren om een zaak af te ronden. 
Dat kan anders. Daarom blijft het 
ministerie zich inzetten om de positie 
van slachtoffers te verbeteren door de 
problemen in de afwikkeling van let-
selschade aan te pakken. Dit gebeurt 
met steun van alle betrokken partijen. 
Als belangrijke knelpunten worden 
genoemd de onzekerheid over de 
verplichtingen van partijen, bijvoor-
beeld over uitwisseling van medische 
informatie, die nog wordt versterkt door een 
ongelijke machtsverhouding tussen verzekeraars 
en benadeelden. 
Ook de voor- en nadelen van verschillende hulp-
verleners zijn een benadeelde niet altijd duidelijk. 
Een derde knelpunt is de geschilbeslechting. Zo is 
de kennis over en toegang tot een geschilbeslech-
tings-mechanisme dat past bij de aard van het 
confl ict vatbaar voor verbetering. Tenslotte is het 

Mr. Jan Piet Hein Donner, minister van Justitie:

‘NPP is een goede weg ingeslagen’



Bestaande Richtlijnen/Aanbevelingen

De inspanningen van de werkgroepen hebben ertoe geleid dat op dit 
ogenblik zeven Richtlijnen/aanbevelingen op de website van het NPP te 
vinden zijn. Er is veel vraag naar de NPP-Richtlijnen. De rubriek Richtlijnen 
op de website werd bijvoorbeeld in 2005 alleen al 12000 maal bekeken. De 
Aanbevelingen Kilometervergoeding en Ziekenhuisdaggeldvergoeding zijn 
(sinds 1 november 2004) meer dan 4000 keer opgevraagd via de website. 
De Aanbeveling Huishoudelijke Hulp ruim 3500 maal. 
Maar niet alleen de bezoekers van de website tonen grote interesse voor de 
Richtlijnen. De rechtbank in Alkmaar bekrachtigde in een uitspraak (10 augustus 
2005) zowel de Aanbeveling ‘Ziekenhuisdaggeldvergoeding’ als de Aanbeveling 
‘Reiskostenvergoeding’ door de daarin genoemde bedragen te hanteren bij het 
bepalen van de hoogte van een schadevergoeding in een letselschadezaak. 

Nieuwe Richtlijnen

In 2005 is een aantal stappen gezet om te komen tot nieuwe aanbevelingen. 
De eerste betreft ‘Zelfwerkzaamheid’. Het gaat daarbij om een vergoeding 
van werkzaamheden in de privésfeer aan of rond de woning, die ook tegen 
betaling door vakmensen kunnen worden verricht. Het tweede onderwerp 
behelst ‘schade in verband met studievertraging’. Die kan optreden als een 
benadeelde later op de arbeidsmarkt actief zal zijn als een ongeval de oplei-
ding heeft onderbroken. Beide aanbevelingen bevatten normbedragen. De 
verwachting is dat deze aanbevelingen - na een commentaarronde - in 2006 
een defi nitieve status kunnen krijgen. 
Ook verwacht in 2006:
- Aanbeveling Smartengeld bij licht letsel
- Aanbeveling Rekenrente
- Aanbeveling Economische kwetsbaarheid

Datum Richtlijn Titel
Aantal downloads 
(1/11/2004 - 1/3/2006)

november 2004 Richtlijn Kilometervergoeding en 
Ziekenhuisdaggeldvergoeding

4.217

november 2004 Aanbeveling Huishoudelijke Hulp 3.591

april 2001 Richtlijnen Licht Letsel 1.930

december 2000 Richtlijnen Medisch Traject 1.492

januari 2003 Snelheid schaderegelingstraject 1.156

januari 2003 Snelheid aansprakelijkheidstraject 973

januari 2003 Toelichting op Snelheid 914

december 2001 Termijnen expertiserend geneeskundig onderzoek 700

Communicatie met de vakwereld

Om de vakwereld zoveel mogelijk te betrekken bij de tot-
standkoming van nieuwe richtlijnen is medio 2005 op verzoek 
van de NPP-Werkgroep Normering een Forum aan de NPP-
website toegevoegd. Vakdeskundigen kunnen daar commen-
taar op conceptrichtlijnen leveren en suggesties voor nieuwe 
richtlijnen inbrengen. 
Aanvankelijk reageerde de vakwereld aarzelend op deze nieu-
we mogelijkheden. Naar aanleiding van de conceptrichtlijnen 
over Zelfwerkzaamheid en Studievertraging werden echter 
door verschillende deskundigen nuttige bijdragen geleverd via 
het Forum.
Daarnaast werd in 2005 tweemaal een elektronische nieuws-
brief uitgebracht, onder meer met nieuws over de richtlijnen 
en de werkgroepen. Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 
circa 500 deskundigen, die zich via de website van het NPP 
daarvoor hebben aangemeld. Ook werden enkele persberich-
ten uitgezonden om de vakpers te informeren over nieuwe 
ontwikkelingen rond het NPP.

Wat zijn de belangrijkste knelpunten bij de 
afhandeling van letselschades?

Ik merk in de praktijk dat er nog altijd wantrou-
wen bestaat tussen de verschillende partijen die bij 
de afhandeling van letselschades zijn betrokken, 
vooral tussen belangenbehartigers en verzeke-
raars. De verzekeraars worden er regelmatig van 
beticht dat ze letselzaken liefst snel en goedkoop 
willen regelen. Aan de andere kant 
denken verzekeraars nog wel eens dat 
belangenbehartigers er op uit zijn om 
zo snel mogelijk hun zakken te vullen. 
En iedereen is ondertussen heel erg 
met zijn eigen inhoud bezig. De vraag 
is natuurlijk wat je daar aan doet. Je 
kunt meer aandacht geven aan de 
procesmatige kant, maar daar alleen 
red je het niet mee. Je zult er bijvoor-
beeld ook in de opleidingen meer 
aandacht aan moeten besteden, om zo die twee 
werelden dichter bij elkaar te brengen en een 
andere sfeer te creëren. Tenslotte zijn het allemaal 
professionals, die - dit geldt voor de meesten - het 
hart op goede plaats hebben zitten. 
 
Heeft het NPP door het opstellen van richtlijnen 
en het verbeteren van de publieksvoorlichting 
bijgedragen aan oplossingen?

Een site als verkeersongeval.nl vangt natuurlijk 
wel een aantal vragen af. Maar de publieksvoor-

Wytze de Vries, directeur Univé Rechtshulp:

‘NPP moet rol spelen bij invoering gedragscode’



Betrokkenheid bij universitair onderzoek

Bij de behandeling van letselschade is het Medische traject 
van cruciaal belang. Een traject dat nog de nodige haken en 
ogen kent. Het NPP wil ook hierin meer uniformiteit en dui-
delijkheid scheppen. Als eerste stap heeft het NPP een advies 
hierover gevraagd aan Prof. Mr. B. Sluijters, advocaat bij De 
Brauw, Blackstone, Westbroek en gespecialiseerd in gezond-
heidsrecht. 

Universiteit van Tilburg
Het stuk werd onder meer gebruikt als vertrekpunt voor een 
discussie tijdens een expertmeeting over dit onderwerp, geor-
ganiseerd door de Universiteit van Tilburg (UvT) in het kader 
van het project ‘Procedurele normen bij letselschadeclaims’. 
Onder leiding van Prof. mr. J.M. Barendrecht wordt onder-
zocht waar het proces van letselschadeafwikkeling verbeterd 
kan worden. 
Opzet is om te komen tot een gedragscode voor de letsel-
schadebranche met procedurele normen die het buitenge-

rechtelijke schaderegelingsproces ondersteunen en versterken. De vastge-
legde procedures beogen voor alle betrokken partijen, maar met name voor 
het slachtoffer,  transparant te maken wat er gaat gebeuren, wie welke 
stappen moet zetten, en wanneer en binnen welke termijn dingen moeten 
zijn afgehandeld. 
De conceptcode is voor commentaar ook aan het NPP voorgelegd. Het NPP 
is voorstander van een gedragscode en heeft deze op uitvoerbaarheid en 
afdwingbaarheid getoetst. Daarnaast heeft het NPP gepleit voor een pream-
bule waarin de basis en de geest van de code moeten worden omschreven. In 
die preambule zouden bij voorkeur ook kernwaarden geformuleerd moeten 
worden die de basis vormen voor de beginselen. Gedacht kan worden aan: 
respect, snelheid, redelijkheid. 
Daarmee komt tot uitdrukking dat de gedragscode geen juridisch document 
is, maar een geheel van spelregels voor de letselschadebranche.
Betere voorlichting aan letselschadeslachtoffers is een ander speerpunt van de 
UvT. Het NPP had deze voorlichtersrol met betrekking tot verkeersslachtoffers 
reeds opgepakt door het openen van de website Verkeersongeval.nl. Met de 
projectgroep binnen het onderzoek van de UvT is overeengekomen dat de 
informatiegids voor slachtoffers wordt geplaatst op deze website.

Vrije Universiteit Amsterdam
Op de juridische faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam wordt onder 
leiding van prof. mr. A.J. Akkermans onderzoek verricht naar de knelpunten 
in het medische traject bij de afwikkeling van letselschade. Een projectgroep 
ontwikkelt een aanbeveling voor de procedure voor een medisch deskun-
digenbericht. In de aanbeveling komen onder meer vragen aan de orde als 
hoe deskundigen precies vorm kunnen geven aan het beginsel van hoor en 
wederhoor. En hoe om te gaan met het zogenaamde ‘blokkeringsrecht’ en 
het ‘correctierecht’. Het NPP vroeg in de nieuwsbrief nadrukkelijk aandacht 
voor dit onderzoek.

lichting staat nog in de kinderschoenen, zo is mijn 
ervaring. Waarbij ik me realiseer dat wij als leden 
van het NPP er meer aan kunnen doen om deze 
activiteiten uit te dragen. Bijvoorbeeld door er 
in onze eigen voorlichting meer aandacht aan te 
schenken.
De richtlijnen zijn nuttig. Vooral de richtlijnen die 
de schadeposten reguleren hebben impact in de 

markt.  De richtlijnen over het proces, 
slaan volgens mij minder aan. Wat de 
procesrichtlijnen betreft, verwacht ik 
meer van de Gedragscode die door de 
Universiteit van Tilburg is ontwikkeld.

Wat staat het NPP de komende tijd 
te doen?

Ik vind dat het NPP moet aanhaken 
bij de activiteiten van de universiteit 
Tilburg waar men onderzoek doet 

naar het proces van letselschadeafwikkeling om 
uiteindelijk te komen tot een gedragscode voor de 
letselschadebranche. Het NPP zou een rol moeten 
claimen bij de invoering van zo’n gedragscode. Het 
NPP heeft al veel ervaring en kan de infrastructuur 
bieden voor bestendiging van de Gedragscode in 
de letselschaderegeling. Het is daarbij belangrijk 
dat de achterbannen van de NPP- leden en de 
politiek deze rol van het NPP bevestigen. Want we 
spreken hierover zelfregulering door de branche. 
Daarvoor is een sterk NPP een absolute must!

Wytze de Vries, directeur Univé Rechtshulp:

‘NPP moet rol spelen bij invoering gedragscode’



Eén loket voor verkeersslachtoffers: Verkeersongeval.nl

Op 15 november 2004 werd de website Verkeersongeval.nl offi cieel in 
gebruik genomen. De site bevat honderden pagina’s met gerichte informatie 
voor mensen die betrokken waren bij een verkeersongeval.
De website Verkeersongeval.nl is sinds de start in november 2004 ruim 
62.000 keer bezocht *). Op dit ogenblik liggen de bezoekersaantallen op 
werkdagen tussen de 200 en 300 per dag. Behalve door verkeersslachtoffers 
wordt de site ook benut door intermediairs, zoals de politie en medewerkers 
van Slachtofferhulp Nederland. Veel bekeken onderwerpen zijn onder andere 
smartengeld, erfrecht, getuigenverklaring en de schuldvraag bij ongeval-
schade.
De site wordt op een aantal manieren bij de doelgroep onder de aandacht 
gebracht. Naamsbekendheid is in 2005 onder meer gegenereerd door het uit-
zetten van de folder ‘Verkeersongeval, wat nu?’ (in 2005 meer dan 100.000 
exemplaren). Een aanzienlijk deel daarvan wordt via politiebureaus en medi-
sche instellingen verspreid. Daarnaast is een mailing met folders verzonden 
aan circa 4700 huisartsen (die in 2006 nog een keer is herhaald.) 

De website Verkeersongeval.nl van het NPP wordt voortdurend geactua-
liseerd en aangevuld. Zo verschenen de afgelopen maanden bijvoorbeeld 
nieuwe cq. gewijzigde bijdragen over onderwerpen als: Klachtenregelingen, 
Alternatieve geschillenbeslechting (Mediation), en de Medische route & de 
rechten van het slachtoffer.
Een breed opgezette Redactieraad zorgt ervoor dat de informatie voort-
durend wordt geactualiseerd. En om de kwaliteit van de informatie en van de 
verwijzingen naar andere informatiebronnen te waarborgen, heeft het NPP 
ook een Raad van Advies in het leven geroepen.

Communicatie met de slachtoffers: pilot callcenter

De website Verkeersongeval.nl beantwoordt, zo blijkt dage-
lijks, aan de behoefte van veel slachtoffers van een verkeers-
ongeval. Maar uit de reacties die via mailberichten binnenko-
men, blijkt ook dat men vaak met specifi eke vragen zit over 
de eigen situatie. Daarom heeft het NPP eind 2005 als pilot 
een callcenter ingericht, waar verkeersslachtoffers terecht 
konden met individuele problemen, om steun te vinden ten 
aanzien van de emotionele gevolgen van een ongeval. De 
gedachte hierachter is dat dergelijke opvang kan helpen om 
het welzijn van het slachtoffer sneller terug te brengen op het 
niveau van voor het ongeluk. En wanneer de zelfredzaamheid 
wordt verhoogd door het verstrekken van goede informatie, 
zal dit de resocialisatie en reïntegratie van de verkeersslachtof-
fers bevorderen.
De pilot heeft echter laten zien dat verkeersslachtoffers geen 
duidelijke behoefte hebben aan een callcenter naast de web-
site. Er kwamen maar zeer weinig telefoongesprekken binnen. 
Begin januari 2006 is dan ook besloten het callcenter niet 
defi nitief in te voeren. Individuele vragen en ervaringen van 
verkeersslachtoffers met de site Verkeersongeval.nl komen 
wel bij het NPP-secretariaat terecht via de reactiemogelijkheid 
op de site, via een contactformulier.

*) De cijfers hebben betrekking op de periode 1/11/2004 - 1/1/2006. 

 Zie rapport: Verkeersongeval.nl: één jaar later/Evaluatie website NPP 

project 1-loket, februari 2006.

Wat zijn de belangrijkste knelpunten bij de 
afhandeling van letselschades?

Het belangrijkste knelpunt voor de Whip-
lash Stichting is de gecompliceerdheid van 
letselschaderegelingen en de tijd die dergelijke 
trajecten vragen. Voor whiplashslachtoffers 
geldt dat nog eens extra. Dat komt omdat veel 
partijen maar gebrekkig inzicht heb-
ben in de problematiek. En te weinig 
know how, vooral over de medische 
aspecten. Dat zie je zelfs bij ervaren 
belangenbehartigers. Er is dan ook 
veel discussie over de uitkomsten 
van allerlei medisch onderzoek naar 
whiplash. En objectivering van de 
medische aspecten is niet eenvoudig. 
Daar is op korte termijn misschien 
niet zo veel aan te doen, hoewel je 
met neuropsychologisch onderzoek tegen-
woordig al veel in beeld kunt brengen. Maar 
ik vind in ieder geval dat de resultaten van 
het project van de universiteit Tilburg naar de 
procedures niet vrijblijvend moeten zijn. Op een 
of andere manier moeten dergelijke procedures 
afdwingbaar worden. Bijvoorbeeld door een 
boeteregeling in te voeren als termijnen worden 
overschreden. Dat geldt trouwens ook voor 

belangenbehartigers, die het er ook nog wel 
eens bij willen laten zitten.
Men ziet te weinig in dat door een snellere af-
wikkeling danwel het verlenen van voorschot-
bijdragen langdurige chroniciteit kan worden 
voorkomen. Soms laten slachtoffers vanwege 
kosten bijvoorbeeld geen neuropsychologisch 

onderzoek doen. En dat heeft weer 
gevolgen voor de aanpak van de 
behandeling.

Heeft het NPP door het opstellen 
van richtlijnen en het verbeteren 
van de publieksvoorlichting bijge-
dragen aan oplossingen?

De NPP-richtlijnen zijn heel nuttig. 
Ik weet uit eigen ervaring dat de 
richtlijnen voor Huishoudelijke hulp 

bijvoorbeeld veel worden gebruikt. Bovendien 
hebben ze de nodige discussie losgemaakt en 
dat is goed. Ook dat het om richtlijnen gaat, en 
niet om verplicht opgelegde bedragen, zoals de 
verzekeraars misschien wel willen.
Ten aanzien van publieksvoorlichting vind ik dat 
de website verkeersongeval.nl nog te weinig 
bekend is. Meer publiciteit zou geen kwaad 
kunnen. Want er is wel degelijk behoefte aan 

Lydia Verburg, voorzitter van de Whiplash Stichting Nederland:

Niet alleen over, maar vooral mét slachtoffers praten



Interne zaken

Het NPP heeft in 2005 eens kritisch naar de eigen organisatie 
gekeken. Het gaat goed, maar kan het beter?

Verbreding NPP
De NPP-Aanbevelingen bleken in allerlei letselzaken te 
worden toegepast. Bij de oprichting van het NPP is destijds 
gekozen voor een beperkte doelgroep, namelijk verkeers-
slachtoffers. Nadat NPP-Werkgroep Breed NPP zich hierover 
heeft gebogen, is de platformvergadering het er unaniem 
over eens geworden dat deze beperking er niet meer hoeft 
te zijn. Het NPP is er voor alle letselschadeslachtoffers. Dit 
zal in de toekomst leiden tot een uitbreiding van de werking 
van de aanbevelingen en van de praktische werkzaamheden. 
Gedacht kan worden aan de verbetering van de publieksvoor-
lichting voor overige groepen letselschadeslachtoffers.
Dezelfde werkgroep heeft gekeken naar de wenselijkheid om 
het Platform uit te breiden en is tot de conclusie gekomen dat 
alle relevante partijen in de vorm van koepelorganisaties aan 
tafel zitten bij het NPP. 
Het NPP is warm voorstander van een koepelorganisatie 
waarin slachtoffers zich hebben verenigd. Wanneer zij met 
één stem spreken en kunnen zorgen voor een goede interne 
communicatie, levert dit hen veel winst op. Ze kunnen dan 
namelijk als vaste gesprekspartner bij diverse overleggen (ook 
buiten het NPP) aanwezig zijn. 
In het najaar van 2005 is mw. mr. E.D.G. Kiersch namens 
het Ministerie van Justitie als nieuwe waarnemer/toehoorder 
toegetreden tot de NPP-Platformvergaderingen. 

Unanimiteitsbeginsel
Op verzoek van de voorzitter is een NPP-werkgroep gaan nadenken hoe 
de besluitvorming wat voortvarender ter hand kan worden genomen. Deze 
werkgroep heeft eind december een rapport opgeleverd waarin zij adviseren 
het unanimiteitsbeginsel los te laten. Unanimiteit blijft wel het streven. Echter, 
wanneer deze niet bereikt kan worden, geldt in de volgende vergadering de 
regel dat er een besluit is genomen wanneer aansprakelijkheidsverzekeraars 
en de slachtofferorganisaties het eens zijn.

Slachtoffers
In plaats van over de slachtoffers te spreken, wil het NPP graag met hen 
spreken. Bij het tot stand komen van de website Verkeersongeval.nl heeft dit 
bijvoorbeeld al zijn vruchten afgeworpen. In 2005 is gezocht naar een manier 
om dit te realiseren. Vanuit het NPP had men goede hoop op het oprichten 
van een slachtofferkoepel. Nu dit tot op heden is uitgebleven heeft het NPP 
plannen om op een andere manier de slachtoffers erbij te betrekken.

Financiën 
Het NPP is fi nancieel gezond. De inkomsten van het NPP worden gevormd 
door de vaste deelnemersbijdragen die elk van de deelnemende organisaties 
naar draagkracht betaalt. Hieruit worden de personeelskosten en kantoor-
kosten betaald. Tevens ontvangt het NPP projectbijdragen van het Verbond 
van Verzekeraars en de ANWB. Voor grotere projecten wordt bij relevante 
fondsen subsidiëring gezocht.

Personalia

Op 18 december 2005 is Chris Rockx overleden. Een enorm schok voor zijn 
gezin, familie en vrienden en tevens een verlies voor de letselschadebranche. 
Zoals bij vele ontwikkelingen in ons vakgebied stond Chris ook mede aan 
de wieg van het NPP, als vertegenwoordiger namens het NIVRE. Binnen het 
NPP was hij verder actief als voorzitter van de Werkgroep Normering. Niet 
in de laatste plaats door het verbindende vermogen van Chris zag een aantal 
Richtlijnen het daglicht, zoals die met betrekking tot de kilometervergoeding, 
ziekenhuisdaggeld en huishoudelijke hulp. 
NPP Werkgroep Medisch Traject kreeg een nieuwe voorzitter. Prof. mr. A.J. 
Akkermans (VU) neemt het voortouw om aanbevelingen te ontwikkelen die 
het verloop van het medisch traject transparanter maken. 
Prof. Mr. J.H. Wansink is toegetreden tot de Raad van Advies van de NPP-
site voor verkeersslachtoffers: Verkeersongeval.nl. Han Wansink is bijzonder 
hoogleraar verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (het 
Verzekeringsinstituut) en de Universiteit Leiden. Eerder was hij al verbonden 
aan de NPP-werkgroep Content.
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een onafhankelijke informatiebron, tussen alle 
websites met commerciële voorlichting, soms 
van bedenkelijke kwaliteit.

Wat staat het NPP de komende tijd te doen?

Het NPP zou op politiek gebied actiever kunnen 
worden. Meer zichtbaar zijn in Den Haag. Om 
voor de slachtoffers meer transparantie in de 
markt te bewerkstelligen. Met meer aandacht 
voor de rol van het slachtoffer daarin. 
Daarvoor moet niet alleen over slachtoffers 
worden gesproken, maar ook mét slachtoffers. 
En daarbij gaat het niet in de eerste plaats om 
het geld. Erkenning van leed is voor veel slacht-
offers veel belangrijker.
Ook zou het NPP zo kunnen entameren dat er 
meer mensen en middelen beschikbaar komen 
voor verder onderzoek van zowel de medische 
aspecten van whiplash, als van de behandel-
methoden. Want daarvoor zijn de middelen en 
mogelijkheden van een kleine stichting als de 
onze te beperkt.


