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De Gedragscode Behandeling Letselschade bevordert de NPP-doel-
stellingen om letselschadeafwikkeling in veel gevallen transparanter 
en doelmatiger te laten verlopen. Er zijn daarom veel inspanningen 
getroost om de gedragscode goed van start te kunnen laten gaan. 
Dit in het volledige besef dat er na de start geen eindstation in zicht 
is. Wanneer het NPP start met de gedragscode, is hier altijd de ge-
dachte geweest, dan kan de branche niet na een bepaalde periode 
halt houden en weer op de oude manier verder gaan.

De opdracht om het letselschadeslachtoffer centraal te stellen, 
houdt in dat het slachtoffer in ieder geval op de hoogte is van 
het bestaan van de Gedragscode Behandeling Letselschade en de 
keuze heeft om het dossier via deze processen te laten verlopen. 
Daarbij aangetekend dat de code niet bedoeld is voor lichte letsels, 
die binnen enkele maanden genezen zonder blijvende schade. 
Echter, een slachtoffer met een zwaarder letsel, dat vaak niet 
restloos geneest, moet er van op aan kunnen dat de mogelijkheden 
van de Gedragscode Behandeling Letselschade besproken worden, 
voordat wordt aangevangen met de afwikkeling van de schade. 
Het slachtoffer heeft recht op de regie in het eigen dossier en op 
de transparantie die geboden wordt via het (digitale) gezamenlijk 
behandelplan. 
In het geval er dan toch geen gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheden die de code biedt, dan verneemt het NPP graag 
de argumentatie hierachter. Wellicht zijn er verbeteringen in de 
gedragscode mogelijk. 

In gesprek met slachtoffers

In het vorige NPP-jaarverslag was een bijdrage opgenomen van me-
vrouw Verburg, voorzitter van de Whiplash Stichting Nederland, waarin 
zij het NPP opriep om in gesprek te gaan met de slachtoffers, in plaats 
van over hen te praten. Tijdens de expertmeetings van de Universiteit 
van Tilburg is gebleken dat de diverse slachtofferorganisaties samen 
meer zeggingskracht hebben. Een en ander heeft geleid tot de oprich-
ting van de Federatie Slachtoffer Organisaties (FSO). De FSO heeft 
inmiddels vertegenwoordigers in diverse NPP-werkgroepen. 
Ook de NLE (Nationale Letselschade Experts), als professionele 
vertegenwoordigers van slachtoffers, heeft in 2006 de mogelijkheid 
gekregen kandidaten af te vaardigen in de NPP-werkgroepen. Op deze 
manier is de stem van het slachtoffer versterkt in de NPP-werkgroepen 
en -projecten, waar de beslissingen worden voorbereid voor het NPP-
platform.

Veranderingen in 2007

We kijken binnen het NPP met grote verwachting uit naar 2007 en de 
volgende jaren. Het NPP gaat verhuizen en er komen meer mede-
werkers. Door de ondersteuning vanuit de branche blijven de NPP-
werkgroepen doorwerken aan de opdracht die ze vanuit het Platform 
hebben gekregen. Met behulp van fi nanciële steun van het ministerie 
van justitie pakt het NPP de taken op die horen bij een goede uitvoe-
ring van de Gedragscode Behandeling Letselschade. Het openen van 
een openbaar register, een bemiddelingsloket voor confl ictanalyse en 
voorlichting over de gedragscode zijn daarvan enkele voorbeelden.

Drs. W.J. Deetman
Voorzitter NPP 

Mogelijkheden verkennen. Dat kenmerkt het NPP in 

2006. Na de presentatie van de Gedragscode Behan-

deling Letselschade, is er binnen het NPP veel nage-

dacht en overlegd over de uitdaging maar ook over de 

risico’s van het hanteren van een gedragscode. 



Financiën

De deelnemersbijdragen van de platformdeelnemers vormden in 2006, net 
als in 2005, de basisinkomsten van het NPP. Van het Verbond van Verzeke-
raars en de ANWB zijn projectsubsidies ontvangen, in het algemeen en voor 
specifi eke projecten, zoals 1-loket voor verkeersslachtoffers.
St. Achmea Slachtoffer en Samenleving heeft een subsidie toegezegd voor 
het fi nancieren van de businesscase betreffende de haalbaarheid van de 
permanente organisatie, zoals genoemd in de Gedragscode Behandeling 
Letselschade. Met deze subsidie is door Andersson Elffers Felix (AEF) een 
neutraal organisatieadvies opgesteld waarmee de subsidieaanvraag bij het 
Ministerie van Justitie is ondersteund. Aan het einde van 2006 was er reden 
tot goede hoop op een subsidie van vijf jaar van het ministerie. In april 2007 
is bekend geworden dat het ministerie deze subsidie ook daadwerkelijk gaat 
verstrekken.

Voorlichting

Op 6 juli 2006, de dag van de presentatie Gedragscode 
Behan deling Letselschade, zijn de informatiesites www.letsel-
code.nl (voor de branche) en www.letselgids.nl (bedoeld voor 
letselslachtoffers) door het NPP gelanceerd. Het NPP heeft 
zich voorgenomen om deze sites vanaf 2007 te ontwikkelen 
tot een volwaardige voorlichting- en informatievoorziening 
over de gedragscode.

Via www.npp.nl weet de branche haar weg te vinden naar de 
richtlijnen, zoals blijkt uit de volgende gegevens:

 vanaf  Aanbeveling Huishoudelijke Hulp  8.597

 november  Richtlijn Kilometervergoeding en  5.317
 2004  Ziekenhuisdaggeldvergoeding 

   Richtlijnen Licht Letsel  3.302

   Richtlijnen Medisch Traject  2.878

   Snelheid schaderegelingstraject  2.198

   Snelheid aansprakelijkheidstraject  1.873

   Toelichting op Snelheid  1.783

   Termijnen expertiserend geneeskundig onderzoek  1.320

 vanaf    Aanbeveling Zelfwerkzaamheid 1.526

  september  Aanbeveling schade in verband met  
966

 2006  studievertraging

Totaal aantal downloads richtlijnen tot 1 april 2007

STICHTING KEURMERK LETSELSCHADE

Deze stichting heeft het voornemen een keurmerk in de markt te zetten 
dat aan het slachtoffer inzicht geeft welke kwaliteit van dienstverlening 
verwacht kan worden bij expertisebureaus en letselschadeadvocaten. 
Tussen NPP en Stichting Keurmerk Letselschade vinden afstemmings-
gesprekken plaats. Het NPP spreekt de hoop uit dat dit een stichting 
wordt met een breed draagvlak die op korte termijn de hantering van 
de Gedragscode Behandeling Letselschade als voorwaarde voor lidmaat-
schap zal gaan stellen.

Dr. E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie:

“NPP bewijst zich als organisatie gericht op samenwerking”

fi nanciële compensatie, maar ook om respect-
vol met elkaar omgaan, om erkenning van 
hetgeen een benadeelde overkomen is, en 
om duidelijkheid over en weer. De Code kan 
bijdragen aan het maken van heldere afspra-
ken over de wijze waarop wordt afgewikkeld 
en het maken van verstandige keuzes voor 

het soort geschilbeslechting dat 
het beste past bij een eventueel 
gerezen confl ict. Dat is effi ciënt: 
voor de benadeelde, voor de ver-
zekeringsmaatschappij en voor de 
samenleving als geheel. Naast de 
verbeteringen in individuele geval-
len kan de Code ook uitgroeien tot 
een kenmerk waarmee organisaties 

en dienstverleners zich in de markt onder-
scheiden. Men laat immers zien bereid te zijn 
om afspraken te maken en om daarop ook te 
worden aangesproken. 

Voor welk probleem binnen de letsel-

schadebranche zou als eerste een oplos-

sing moeten worden gevonden?

Naar mijn overtuiging heeft het NPP, juist 
door de veelheid aan belangenorganisaties 
die betrokken zijn, goed zicht op de lastige 

Op welke manier heeft het NPP in 2006 

volgens u bijgedragen aan oplossingen in 

letselschadeafwikkeling?

Het NPP heeft in 2006 een vooraanstaande 
rol gespeeld bij de totstandkoming van de 
Gedragscode Behandeling Letselschade, zowel 
door het ter beschikking stellen van expertise 
tijdens de werkgroepvergaderingen 
voor het Tilburgse onderzoek als 
door de bereidheid van alle aange-
sloten organisaties om de naleving 
en uitvoering van die code ter 
hand te nemen. Het was bijzonder 
waardevol dat die bereidheid in 
november 2006 uitdrukkelijk werd 
uitgesproken. Ook in het opzet-
ten van zo’n uitvoeringsorganisatie is door de 
deelnemers aan het NPP veel tijd en moeite 
gestoken. Het NPP heeft verzoeken van 
andere organisaties om inbreng te leveren in 
het platform serieus genomen. Ook daarmee 
heeft het zich bewezen als organisatie gericht 
op samenwerking. 

Wat is uw verwachting van de Gedrags-

code Behandeling Letselschade?

Letselschadezaken draaien niet slechts om 



NIEUWSBRIEF

In 2006 bracht het NPP drie keer een elektronische nieuwsbrief 
uit, met onder meer nieuws over nieuwe richtlijnen en de Gedrags-
code Behandeling Letselschade. Inmiddels telt deze nieuwsbrief 
ruim 800 abonnees. Aanmelden kan op www.npp.nl

NPP Werkgroep Normering

Doelstellingen
 Bestaande aanbevelingen evalueren teneinde optimale 

werking van de gedragslijnen te garanderen.
 Opstellen van nieuwe aanbevelingen (materiële normering) 

met behulp van expertise vanuit de letselschadebranche.
 Het genereren van meer betrokkenheid bij de achterban, 

bijvoorbeeld door het openen van een forum op npp.nl 
waarop men commentaar kan leveren maar ook suggesties 
aandragen voor nieuwe normering.

In 2006 heeft de Werkgroep Normering twee nieuwe aanbe-
velingen naar buiten gebracht, met volledige instemming van 
de vertegenwoordigers in het NPP.
1 Aanbeveling Zelfwerkzaamheid;
2 Aanbeveling Schade in verband met studievertraging.
Jaarlijks zal de werkgroep kijken naar de actualiteit van de 
vastgestelde schadevergoedingen, op basis van de daarvoor 
opgestelde voorwaarden. De volledige tekst van nieuwe aan-
bevelingen zal verschijnen in de digitale nieuwsbrief. Bestaan-
de aanbevelingen zijn te raadplegen via www.npp.nl.

Deelnemers Werkgroep
mr. M. Renckens (ANWB) (Voorzitter)
mr. J. Bakker (Delta Lloyd)
mr. J.A.M. Broeders (Asselbergs & Klinkhamer Advocaten)
mr. M. van Driel (Slachtofferhulp Nederland)
mr. R. de Haan (De Ombudsman)
A. van Iwaarden (Univé)
mr. J. Ornée
mr. R. Tijink (Europrotector)
G. Wind (Univé Rechtshulp)
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NPP-projecten

Het NPP wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van perso-
nenschade vergroten. Daarom wordt gestreefd naar een betere en meer 
persoonlijke bejegening van het slachtoffer, alsmede een verbetering van de 
technische aspecten van de schaderegeling.
Nadat in 2005 is gekeken naar de eigen organisatie en besluitvorming heeft 
het NPP in 2006 vanuit een solide basis onder meer activiteiten ontplooid 
binnen de volgende werk- en stuurgroepen:
 Werkgroep Normering
 Stuurgroep 1-loket voor verkeersslachtoffers

 − Redactieraad Verkeersongeval.nl
 − Raad van Advies Verkeersongeval.nl
 Stuurgroep Implementatie Gedragscode Behandeling Letselschade

 − Werkgroep Gezamenlijk Behandelplan
 − Werkgroep Informatieverstrekking (beginsel 8)
 Medisch Traject: Projectgroep Patiëntendossier

Elders in dit jaarverslag vindt u toelichting op deze activiteiten.

zich niet gebonden acht aan de Code, zal de 
daadwerkelijke toepassing hiervan uiteraard 
een langdurig proces zijn.

Als ik kijk naar de letselschadebran-
che dan zou voor whiplashclaims 
- met name in combinatie met 
arbeidsongeschiktheid - alsmede 
buitengerechtelijke kosten, als eer-
ste een oplossing moeten worden 
gevonden.
Of de letselschadebranche de 
komende jaren sterk zal verande-

ren is twijfelachtig. Transparantie door het 
digitale gezamenlijke behandelplan zal zeker 
tot veranderingen leiden, met name rond de 
beeldvorming over verzekeraars. Verder zal 
het vooral afhangen van de vraag of de code 
op grote schaal toegepast gaat worden. Hier is 
een grote rol voor het NPP weggelegd.

Naar tevredenheid kunnen wij constateren 
dat het NPP in 2006 drie duidelijk zichtbare 
bijdragen heeft geleverd aan oplossingen in 
letselschadeafwikkeling. In de eerste plaats is 
dat het besluit om de permanente 
organisatie van de Gedragscode 
Behandeling Letselschade vorm te 
geven. Daarnaast zijn de richtlijn 
Studievertraging en de richtlijn Zelf-
werkzaamheid ontwikkeld.
De Gedragscode zal een langzame 
start krijgen. Pas wanneer het 
digitale gezamenlijke behandelplan 
vorm krijgt, zal er een stroomversnelling ont-
staan. Ook is bepalend of er meer belangen-
behartigers zullen aansluiten. Wij verwachten 
dat uiteindelijk in klachtzaken en procedures 
invulling zal worden gegeven aan delen van 
de code waarover interpretatieverschillen 
mogelijk zijn. Maar zolang de advocatuur 

Dhr. G. ten Brincke, directeur Fortis, bestuurslid NPP:

“Toepassing Gedragscode bevorderen”

problemen die in de letselschadeafhandeling 
aan de orde zijn. Men loopt daarvoor ook niet 
weg. Het eerder genoemde medisch traject is 
daarvan al een goed voorbeeld. Mijn depar-
tement zal waar nodig bijdragen. Dat kan bij-
voorbeeld door aanpassing van de regelgeving, 
bijvoorbeeld door het in voorbereiding zijnde 
wetsvoorstel deelgeschillen, dat toegang tot de 
rechter buiten een gewone procedure mogelijk 
wil maken voor bepaalde geschillen die partijen 
in een onderhandeling verdeeld houden. Justi-
tie steunt de toepassing van de Code ook door 
de onlangs aan het NPP verstrekte subsidie 
voor de opbouw en inrichting van de perma-
nente organisatie.  

Zal de letselschadebranche de komende 

jaren sterk veranderen?

De laatste jaren is het aantal claims waarbij 
grote aantallen benadeelden betrokken zijn 
fl ink toegenomen. Ook de letselschadebranche 
zal met deze maatschappelijke ontwikkelingen 
rekening moeten houden. Ik reken het tot mijn 
taak om de juridische infrastructuur op deze 
ontwikkeling te doen aansluiten, onder meer 
door nauwlettend de ervaringen met de wet 
collectieve afwikkeling massaschade te volgen.



November 2006April 2006

Stuurgroep 1-loket voor verkeersslachtoffers

Doelstelling
Het actueel houden van de website www.verkeersongeval.nl, 
het digitale loket voor verkeersslachtoffers en hun naasten, 
teneinde optimale werking hiervan te garanderen.

Organisatie
De stuurgroep houdt de 1-loket-functie voor verkeersslacht-
offers scherp in de gaten en probeert deze uit te breiden. Ook 
het breed onder de aandacht brengen van de website onder 
de genoemde doelgroepen is daarbij van groot belang.

Deelnemers Stuurgroep
H. Aanstoot (Voorzitter)
mr. M. van Driel (Slachtofferhulp Nederland)
mr. E. Pompen (Verbond van Verzekeraars)
mr. M. Renckens (ANWB)
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Bezoekcijfers Verkeersongeval.nl

De bezoekersaantallen op deze voorlichtings-

site vertonen een stijgende lijn. Ten opzichte van 

2005 kwamen er in 2006 35% meer bezoekers 

(ruim 53 000 unieke bezoekers in 2006).

Veel gelezen pagina’s waren onder andere:

 Voertuig total loss

 Sociale voorzieningen

 Smartengeld en affectieschade

 Verklaring van erfrecht

 Wanneer moet een expert de schade taxeren

 Direct na een aanrijding

Redactieraad Verkeersongeval.nl
De Redactieraad Verkeersongeval.nl bestond in 2006 uit de volgende personen:
drs. C.J. Blom-de Ruiter (NPP) / eindredactie
J. Daniëls (PIV)
mr. M. van Driel (Slachtofferhulp Nederland)
M. Dufais (ANWB) / eindredactie
L. in ’t Groen (Nostimos)
mr. E. Klungers (Boddaert Verweel Advocaten)
mr. M. Renckens (ANWB)
drs. L. Verburg (FSO)

Raad van Advies Verkeersongeval.nl
Om de kwaliteit van de informatie op www.verkeersongeval.nl en de verwij-
zingen te waarborgen, heeft het NPP besloten een adviescommissie in het 
leven te roepen. In de Raad van Advies hebben zitting:
J. Daniëls (PIV)
L.M.P. in ’t Groen (Nostimos)
prof. mr. J.H. Wansink (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Eenmaal per half jaar (april en november) is er een 

peiling naar de herkomst van de bezoekers.

Verkeersslachtoffer Vrijwillig hulpverlener 

Belangenbehartiger 

73%

13%
14%

Vrijwillig hulpverlener 

Belangenbehartiger 
Anders 

13%
16%

4% Verkeersslachtoffer

67%
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Dhr. G. ten Brincke, directeur Fortis, bestuurslid NPP:

“Toepassing Gedragscode bevorderen”



Stuurgroep Implementatie Gedragscode Behandeling Letselschade

Doelstelling
De Stuurgroep Implementatie Gedragscode heeft de opdracht vanuit de 
stichting NPP meegekregen de mogelijkheden te onderzoeken voor het 
inrichten van een permanente organisatie die de Gedragscode Behandeling 
Letselschade gaat borgen, onderhouden en actueel houden. Daarbij is er 
aandacht geweest voor:
 de voorwaarden waaronder de permanente organisatie van start kan gaan 

(taken en diensten);
 het inrichten van de nieuwe organisatie (werkzaamheden en verantwoor-

delijkheden);
 de fi nanciering van de permanente organisatie.

De stuurgroep heeft zich laten adviseren door organisatieadviseurs van 
Andersson Elffers Felix (AEF). Het project is grotendeels gefi nancierd door St. 
Achmea Slachtoffer en Samenleving.

Deelnemers Stuurgroep
H. Aanstoot (Voorzitter) 
drs. C.J. Blom-de Ruiter (NPP) 
mr. E.G Kiersch (toehoorder namens Ministerie van Justitie) 
mr. S.M.A.J. den Ouden-Huijgen (ANWB) 
drs. J. Smit (Slachtofferhulp Nederland) 

NPP Werkgroep Gezamenlijk Behandelplan

Onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Implementatie 
Gedragscode functioneert de NPP Werkgroep Gezamenlijk 
Behandelplan. Deze werkgroep heeft als opdracht de ontwik-
kelingen te monitoren betreffende het digitale gezamenlijk 
behandelplan, zoals genoemd in de Gedragscode Behandeling 
Letselschade. 
Voor het NPP is van belang dat de informatie die nodig is om 
de gedragscode actueel te houden op een eenvoudige manier 
(digitaal) is aan te leveren. Wanneer noodzakelijke manage-
mentinformatie op elk moment is op te vragen, doen deelne-
mende organisaties daar zelf eveneens hun voordeel mee.
De werkgroep zal haar bevindingen in de loop van 2007 aan 
het NPP Platform terugkoppelen.

Deelnemers Werkgroep
R. Andriessen (NIVRE)
drs. C.J. Blom-de Ruiter (NPP)
mr. M. van Driel (Slachtofferhulp Nederland)
mr. T. Kremer (PIV)
C. Teeken (NLE)

Stichting De Ombudsman pleit al jaren voor 
meer kwaliteit en een betere samenwerking 
in de behandeling van letselschadezaken. Het 
slachtoffer moet centraal staan. In 2003 heb-
ben we met het rapport ‘Letselschaderegeling 
onderhandelen met het mes op tafel of een 
zoektocht naar de redelijkheid’ de stand van 
zaken in schaderegelingsland weergegeven. 
Met genoegen hebben we kunnen zien dat dit 
rapport heeft geleid tot een aantal 
initiatieven tot verbetering van de 
kwaliteit en de samenwerking. Ook 
het NPP speelt hierin een belang-
rijke rol. Stichting De Ombudsman 
maakt deel uit van de werkgroep 
normering van het NPP. Deze 
werkgroep maakt voorstellen voor 
het normeren van struikelblokken in 
de letselschaderegeling. Dit kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan een beter schaderege-
lingsklimaat. De manier waarop de werkgroep 
invulling geeft aan zijn taak is zonder meer 
betrokken te noemen. Een aantal normen heeft 
zijn waarde in de praktijk al bewezen. Toch 
zijn er ook kritische geluiden op te vangen, en 
dan met name van de belangenbehartigers. 
Deze kritiek komt er vaak op neer dat het 
NPP te veel normeert en dat de normen soms 
het slachtoffer benadelen. Dit probleem zal 
blijven bestaan zolang binnen het NPP zelf de 
belangenbehartigers ondervertegenwoordigd 

van de verzekeraar worden behandeld, zal de 
komende tijd veel aandacht moeten krijgen.

De komende tijd zal de Gedragscode zich kun-
nen bewijzen. Verder zal dit jaar het Keurmerk 
Letselschade worden gelanceerd. Het Keurmerk 
bevat kwaliteits- en procedurele eisen waaraan 
aangesloten belangenbehartigers zich moeten 
conformeren. Daarnaast bevat het Keurmerk 
een regeling die de uitwassen van no cure 
no pay-regelingen tegengaat. Stichting De 
Ombudsman heeft aan de totstandkoming van 
het Keurmerk bijgedragen. Deze initiatieven 
stemmen hoopvol voor de toekomst. Feit blijft 
echter dat de letselschaderegeling bijzonder 
ingewikkeld blijft, en verbonden aan veel emo-
ties. Daarnaast zal het steeds meer wegvallen 
van het sociale vangnet een grotere druk op de 
letselschaderegeling leggen.
Een continue aandacht voor kwaliteit en een 
constructieve opstelling van alle betrokkenen 
blijft, ondanks alle codes en keurmerken, de 
sleutel naar een goede letselschaderegeling.
Verder valt te vrezen dat zich in de toekomst 
meer massaschades zullen voordoen. Zaken als 
de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand 
in Volendam hebben bewezen dat de fi nancie-
ring van een goede belangenbehartiging voor 
de slachtoffers in dit soort zaken een speciale 
aanpak vergt. Hierin ligt een belangrijke taak 
voor de Raad voor Rechtsbijstand en de rechts-
bijstandverzekeraars.

zijn. Het is de vraag of dit het NPP kan worden 
aangerekend. Wel legt dit naar onze mening 
een verzwaarde verantwoordelijkheid bij het 
NPP om een evenwichtig beleid uit te dragen.

De Gedragscode Behandeling Letselschade is 
één van de initiatieven die zijn voortgevloeid 
uit het letselschaderapport van Stichting De 
Ombudsman. Wij hebben bijgedragen aan de 

totstandkoming van de Gedrags-
code en zijn tevreden over het re-
sultaat. Tegelijk zijn wij van mening 
dat het echte werk nu nog moet 
beginnen. De Gedragscode moet 
de weg van het papier naar de 
praktijk van de letselschaderegeling 
afl eggen. Daarvoor is nodig dat de 
kwaliteit en samenwerking boven-

aan de agenda blijven staan. Wij verwachten 
dat het NPP hierin een dragende rol zal spelen.

Het medisch traject blijft een bron van confl ic-
ten en misverstanden in de letselschaderege-
ling. Niet alleen in het schaderegelingstraject, 
maar ook in het aansprakelijkheidstraject. 
De behandeling van medische aansprakelijk-
heidskwesties laat vaak veel te wensen over. 
Hierdoor is het voor een slachtoffer van een 
medische kunstfout vaak te kostbaar of te slo-
pend om zijn recht te halen. De wijze waarop 
medische aansprakelijkstellingen van de kant 

Mevrouw E. Prins, directeur Stichting De Ombudsman:

“Het echte werk moet nu nog beginnen”



NPP Werkgroep Informatieverstrekking

Eveneens onder auspiciën van de Stuurgroep Implementatie 
Gedragscode buigt NPP Werkgroep Informatieverstrek-
king zich over de vraag hoe gegevens tussen slachtoffers 
en verzekeraars het beste kunnen worden uitgewisseld. De 
opdracht aan de werkgroep is om een checklist op te stellen 
met begrijpelijke uitleg over de gevraagde informatie, zodat 
misverstanden worden voorkomen. Een goede uitleg aan het 
slachtoffer, meer transparantie, leidt wellicht tot een kortere 
doorlooptijd van de dossiers. De beoogde checklist biedt een 
overzicht met alle informatie die een verzekeraar aan een 
slachtoffer zou kunnen vragen. Leidraad hierbij is beginsel 8 
van de Gedragscode Behandeling Letselschade. 
Naar verwachting zal het eindrapport in de loop van 2007 
verschijnen.

Deelnemers Werkgroep
H. den Hollander (Fortis) 
prof. ir. J. de Kroes (FSO)
mr. H. Sollstad (SRK)
mr. M. Storm (ANWB)

Medisch Traject: Projectgroep Patiëntendossier

Hoe kan de informatie-uitwisseling op medisch gebied tussen letselslachtoffer 
en de medisch adviseur van de verzekeraar op een zo correct mogelijke manier 
plaatsvinden? Onder leiding van Prof. A. Akkermans wordt geprobeerd een 
alternatief te vinden voor de huidige gang van zaken die soms veel weerstand 
oproept bij slachtoffers. Daarbij verliest de projectgroep niet uit het oog dat er 
nu eenmaal medische informatie nodig is die noodzakelijk is voor een goede 
beoordeling van de schade.
Naast het ontwikkelen van een dergelijk alternatief zal er tevens veel aandacht 
zijn voor het creëren van draagvlak binnen de betrokken beroepsgroepen.
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Mevrouw E. Prins, directeur Stichting De Ombudsman:

“Het echte werk moet nu nog beginnen”

Het belangrijkste wapenfeit van het NPP in 2006 is volgens mij de 
bereidheid om de inrichting van de permanente organisatie rond de 
Gedragscode Behandeling Letselschade, de code Tilburg, op zich te 
nemen. Hiermee komt een stevige en gezaghebbende organisatie 
van de grond en wordt de Gedragscode breed geïntroduceerd. 
Mijn verwachting ten aanzien van de Code is dat als partijen elkaar 
de tijd geven om te wennen aan de Gedragscode, de kans dat deze 
in de nabije toekomst breed gedragen en toegepast wordt het groot-
ste is. Mijn taak als vertegenwoordiger vanuit de slachtofferkant zal 
zijn om goed te onderzoeken of deze Code ook daadwerkelijk het 
slachtoffer ten goede komt. Ik heb daar op zich veel vertrouwen in. 

Een probleem waarvoor binnen de letsel-
schadebranche als eerste een oplossing 
zou moeten worden gevonden is het me-
dische traject. Dit is een onderwerp dat 
al zeer lang hoog op de agenda staat en 
voor veel narigheid en vertraging zorgt. 
Een oplossing zou kunnen zijn om een 
onafhankelijk medisch expertbureau op 
te richten dat uiteindelijk een beslissing 

neemt over de relevantie van medische gegevens in de afhandeling 
van een letselschadedossier. Nu bestrijdt de ene medische adviseur 
de andere en dat kost onnodig veel tijd en dat is ten nadele van het 
slachtoffer in kwestie. 
Of de letselschadebranche de komende jaren sterk zal verande-
ren? Dat hangt sterk van een paar nieuwe initiatieven af zoals 
de genoemde Gedragscode en de oprichting van het Keurmerk 
Letselschade. Beide goede ontwikkelingen die pogen de markt van 
de letselschadeafhandeling in goede banen te leiden. Het valt niet te 
ontkennen dat de letselschademarkt meer en meer een vechtmarkt 
is geworden waarin soms onfrisse praktijken voorkomen. Dat is ten 
nadele van het slachtoffer en de goede naam van velen die in deze 
markt werkzaam zijn. In elk geval zal ik vanuit mijn positie geen 
mogelijkheid onbenut laten om initiatieven te ondersteunen of te 
nemen deze markt op goede wijze verder te ontwikkelen ten dienste 
van het slachtoffer.

Dhr. J. Smit, directeur Slachtofferhulp Nederland:

“Vooral het medische traject vraagt om 
  een oplossing”
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