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VOORWOORD

Geachte lezer,
Actie! Dat kenmerkte het NPP in 2007. Zo begon 2007 met een weldoordachte actie om 
subsidie te verkrijgen, voortbordurend op de inspanningen die eind 2006 hadden geleid 
tot een organisatieadvies van AEF. Het NPP is dan wel ‘lean and mean’, maar kan toch 
ook niet van de wind leven. Een substantiële subsidie voor een aantal jaren was nodig om 
te kunnen starten met het daadwerkelijk inrichten van de permanente organisatie die de 
Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) zou kunnen waarborgen. Na een gesprek 
met de minister van Justitie kwam in maart 2007 de toezegging aan het NPP dat de 
aangevraagde subsidie voor een periode van vijf jaar werd verstrekt.
Dat was het startschot voor een groot aantal activiteiten, intern en extern. Ik noem er 
een paar. Het NPP ging direct op zoek naar eigen kantoorruimte en personeel, inclusief 
nieuwe NPP-arbeidsvoorwaarden. De statuten moesten worden aangepast en overige 
formele stukken opgesteld. De NPP werkgroep Snelheid werd opgeheven omdat de GBL 
nu de procesnormering binnen en buiten het NPP regelt.

En op 6 juli 2007 was er een minisymposium ter afsluiting van de eerste ronde 
activiteiten. Op dit symposium opende de minister van Justitie het GBL-regis-
ter. Dit jaarverslag doet hier uitgebreid verslag van. 
De NPP werkgroep Normering kwam aan het einde van het jaar met twee 
conceptaanbevelingen. Dit jaar was er voor het eerst een expertmeeting 
waarin deskundigen vanuit de branche van tevoren hun licht lieten schijnen 
over een samen te stellen richtlijn, i.c. over de rekenrente.
Voor slachtoffers en dienstverleners is een begin gemaakt met het harmonise-
ren van de NPP-sites en het digitaliseren van de GBL. Hierdoor is de informa-

tie beter op elkaar afgestemd en sneller te vinden. Dit project is een vergevorderd stadi-
um en de oplevering zal naar verwachting in het voorjaar van 2008 plaatsvinden.
Iedereen van het NPP en bijna iedereen in de branche is er van overtuigd dat een goede 
uitvoering van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) van groot belang is. 
In dat opzicht was 2007 al een bijzonder jaar voordat het begon. Het verwerven van 
voldoende draagvlak in de gehele branche is de basisvoorwaarde voor de implementatie.
Werkopdrachten van alle werkgroepen zijn opnieuw kritisch bekeken. NPP stuurgroep 
1-loket voor verkeersslachtoffers is opgeheven omdat de werkopdracht in een breder 
verband beter past bij die van de nieuwe NPP werkgroep Promotie. 

Kortom, 2007 is voor het NPP laat gestart en met onvoorziene vertragingen hier en daar 
als een diesel op gang gekomen. Deze beeldspraak is echter ook wel passend voor het 
NPP dat door overleg en overeenstemming is geworden wat het nu is. Dat gaat misschien 
niet snel, maar wel goed. Met de solide basis die er nu is gelegd, zien wij 2008 met 
vertrouwen tegemoet.

Drs. W.J. Deetman, voorzitter NPP Platform
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OVER HET NPP PLATFORM

Onder voorzitterschap van drs. W.J. Deetman vergaderde het NPP 
Platform in 2007 zes keer. Er was veel overleg met de voorzitters 
van de diverse stuur- en werkgroepen. Vanuit het secretariaat 
werden de platformleden op de hoogte gehouden van de projec-
ten die daar zijn gestart. Dwarsverbanden werden gelegd en met 
signalen vanuit de branche gaat het platform op een praktische 
manier om.

Onderwerpen van gesprek waren dit jaar onder andere in willekeurige volgorde:
• verbetering van de bestaande NPP-richtlijnen
• preambules voor NPP-richtlijnen en GBL
• voortgang van de diverse NPP-werkgroepen
• wijzigen van statuten en opstellen formele documenten
• opzet digitaal gezamenlijk behandelplan conform GBL
• opzet NPP Bemiddelingsloket
• de gewenste convergentie, op langere termijn, tussen NPP en Stichting Keurmerk 

Letselschade (SKL)
• het tienjarig jubileum van het NPP, te vieren in het najaar van 2008

Besluitvorming
Na een grondige verkenning van de standpunten van de betrok-
ken partijen vindt besluitvorming binnen het NPP Platform plaats op 
basis van unanimiteit. Er wordt naar gestreefd om tot overeenstem-
ming te komen op een manier die aan alle partijen recht doet. Indien 
unanimiteit niet te bereiken is, is in een volgende Platformvergade-
ring eensgezindheid tussen slachtoffervertegenwoordigers (ANWB 
en Slachtofferhulp Nederland) en de WA-verzekeraars voldoende 
om toch tot een besluit te komen. Is er ook na deze vergadering nog 
geen besluit genomen? Dan zal de onafhankelijk voorzitter als medi-
ator optreden zodat er wellicht toch vooruitgang is te boeken.

Deelnemers werkgroepen
Letselschadeslachtoffers, verenigd in de Federatie Slachtoffer Orga-
nisaties (FSO), zijn door het NPP Platform uitgenodigd deel te 
nemen aan de diverse NPP-werkgroepen om daar hun specifieke 
belangen te vertegenwoordigen.
Vertegenwoordigers van de Nationale Letselschade Experts (NLE) 



NPP Bestuur

Het NPP is een stichting geleid door een 
bestuur dat uit de volgende leden bestaat:
• G.H.M. ten Brincke (voorzitter)
• mr. S.M.A.J. den Ouden-Huijgen 
 (penningmeester)
• drs. J. Smit 

Verantwoordelijkheden van het bestuur zijn 
het faciliteren van het NPP Platform in de 
vorm van financiën, organisatie en personeel 
van de stichting. 

Huisvesting en personeel

In augustus is het NPP verhuisd naar een 
tijdelijke (zelfstandige) kantoorruimte 
binnen de ANWB. Directe aanleiding was 
het feit dat toen het GBL-register werd 
geopend. Per 1 september 2007 kwamen 
Caroline Blom (foto) en Sonja Plooij in 
dienst bij het NPP. 
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zijn eveneens vertegenwoordigd in een aantal NPP-werkgroepen als vertolker van het 
slachtofferbelang.

Leden van het platform (vertegenwoordiger van de zetel) (2007):

• G.H.M. ten Brincke (Verbond van Verzekeraars, WAM-verzekeraars)
• mr. S.M.A.J. den Ouden-Huijgen (ANWB)
• drs. J. Smit (Slachtofferhulp Nederland)
• R. Andriessen (NIVRE)
• J.J. Meulenkamp, arts rga (GAV)
• mr. W. de Vries (Verbond van Verzekeraars, rechtsbijstandverzekeraars)
• mr. E.D.G. Kiersch (Ministerie van Justitie, toehoorder) 
• mr. P.N. Langstraat (LSA, toehoorder) 
• mr. E.P.M. Pompen (Verbond van Verzekeraars, WAM-verzekeraars)
 
Vervangers bij afwezigheid NPP-leden (2007):

• M. van Driel (Slachtofferhulp Nederland)
• B. Groot (NIVRE)
• A.J. de Jong, arts rga (GAV)
• M. Keus (Verbond van Verzekeraars, rechtsbijstandverzekeraars)
• mr. F.Th. Kremer (Verbond van Verzekeraars, WAM-verzekeraars)
• mr. D.J. van der Kolk (LSA, toehoorder)
• mr. M.L.M. Renckens (ANWB)
• mr. W. van der Velde (Ministerie van Justitie, toehoorder)

zie ook: www.npp.nl/overnpp
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FEESTELIJKE OPENING GBL-REGISTER

Op 6 juli 2007 heeft het NPP met een feestelijk minisymposium in 
Kasteel Wittenburg het NPP ‘Nieuwe Stijl’ gelanceerd. Minister van 
Justitie dr. E.M.H. Hirsch Ballin was eregast en spreker. Ook prof. 
mr. J.M. Barendrecht (Universiteit van Tilburg) en drs. W.J. Deetman 
(voorzitter NPP) lieten hun licht schijnen over de Gedragscode en de 
gewenste uitvoering door het NPP. 
 

Het Register GBL, geopend door de inschrijving van een eerste deelnemer op uitno-
diging van minister Hirsch Ballin, geeft aan iedereen inzicht in de partijen die de GBL 
onderschrijven. Hiermee kan een slachtoffer nagaan of de verzekeraars in zijn/haar 
letselschadedossier werken conform de GBL en vervolgens zelf bepalen met welke 
belangenbehartiger hij/zij wil samenwerken. 
In het Register zijn inmiddels verzekeraars (WA en Rechtsbijstand), expertisebureaus en 
belangenbehartigers ingeschreven.

Ontkoppeling
Vanuit een historische vanzelfsprekendheid was de inschrijving in het GBL-register in 
eerste instantie gekoppeld aan het toepassen van de NPP-richtlijnen (materiële norme-
ring). Uit diverse reacties bleek dat deze koppeling voor partijen buiten het NPP niet zo 
voor de hand lag. Voor sommige organisaties was het zelfs een onoverkomelijk obsta-
kel. Dat heeft voor het NPP de doorslag gegeven om deze koppeling na korte tijd los te 
laten.

Totaal aantal 
benaderde orga-

nisaties

Afgeronde 
inschrijvingen

Inschrijving nog 
niet adm. afge-

rond

% inschrijvingen 
t.o.v. totaal

Verzekeraars

Aansprakelijkheid 45 32 1 73%

Rechtsbijstand 11 5 - 45%

Letselschadebureaus 95 13 2 16%

Overige inschrijvingen - 3 - onbekend
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“Mede dankzij de subsidie van het Ministerie 
van Justitie hebben we nu de permanente or-
ganisatie van de Gedragscode gestalte kunnen 
geven. Zo kunnen wij het slachtoffer daadwer-
kelijk centraal stellen met actieve promotie 
voor naleving van de gedragscode door de 
gehele branche. Hiermee is deze dag voor ons 
als Bestuur van het NPP dan ook meer een 
startpunt dan een mijlpaal.”

G.H.M. ten Brincke, voorzitter NPP

Totaal aantal 
benaderde orga-

nisaties

Afgeronde 
inschrijvingen

Inschrijving nog 
niet adm. afge-

rond

% inschrijvingen 
t.o.v. totaal

Verzekeraars

Aansprakelijkheid 45 32 1 73%

Rechtsbijstand 11 5 - 45%

Letselschadebureaus 95 13 2 16%

Overige inschrijvingen - 3 - onbekend

Bedrijven en organisaties schrijven zich in voor het GBL-register en geven daarmee aan 
zich te conformeren aan de inhoud van de GBL. Dat betekent daarom dat inschrijving 
voor de GBL los staat van het al of niet hanteren van de richtlijnen van het NPP. Deze 
gelden overigens wel automatisch voor de deelnemende partijen aan het NPP.

GBL Register: stand van zaken per 31 december 2007

zie ook: www.npp.nl/register
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Top 5 herkomst bezoekende organisaties 
(geheel 2007)

1 Politieacademie
2 Slachtofferhulp
3 Univé
4 Ministerie van Defensie
5 Verbond van Verzekeraars

Top 10 zoekwoorden op de site 
(geheel 2007)

1 Sociale voorzieningen
2 Total loss
3 Aansprakelijk stellen
4 Verkeersongeval
5 Seponeren
6 Getuigenverklaring
7 Ziekmelding
8 Aanrijding
9 Overmacht
10  Invordering rijbewijs

Top 5 sites die naar verkeersongeval.nl 
verwijzen (geheel 2007)

1 Google startpagina
2 www.avro.nl (Blik op de weg)
3 www.anwb.nl
4 www.verkeersrecht.nl
5 www.npp.nl

Bezoekcijfers 2007

Jaar Pageviews Bezoekers Aantal bezochte pagina’s per bezoeker

2007 313.389 67.666 4,63

2006 290.557 57.063 5,09

Nieuws uit de werk- en stuurgroepen: 
Stuurgroep 1-loket voor verkeersslachtoffers

WEBSITE WWW.VERKEERSONGEVAL.NL 

VOORZIET IN BEHOEFTE

Slachtoffers van een verkeersongeval komen van het ene op het andere 
moment terecht in de, voor hen meestal onbekende, wereld van de 
(letsel)schaderegeling. Terwijl ze in de dagelijkse routine op weg waren, 
is hen een ongeval overkomen. Naast de schrik en de pijn blijken ze ook 
administratieve en juridische zaken af te moeten handelen.

Voor sommige slachtoffers is de hoeveelheid informatie die zij na het ongeval te 
verwerken krijgen erg groot. Anderen zijn bang dat ze zaken missen die hen kunnen 
helpen bij het afronden en verwerken van het ongeval. Het NPP heeft het project 1-
loket voor verkeersslachtoffers opgezet om de informatievoorziening naar verkeers-
slachtoffers op een goede manier te laten verlopen, zonder commercieel oogmerk. 
De site www.verkeersongeval.nl biedt een overzicht van relevante informatie na een 
(verkeers)ongeval. Tevens bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen via e-mail.
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Top 10 zoekwoorden op de site 
(geheel 2007)

1 Sociale voorzieningen
2 Total loss
3 Aansprakelijk stellen
4 Verkeersongeval
5 Seponeren
6 Getuigenverklaring
7 Ziekmelding
8 Aanrijding
9 Overmacht
10  Invordering rijbewijs

Bezoekcijfers 2007

Jaar Pageviews Bezoekers Aantal bezochte pagina’s per bezoeker

2007 313.389 67.666 4,63

2006 290.557 57.063 5,09

Raad van Advies www.verkeersongeval.nl
De informatie op de site mag geen commercieel oogmerk hebben. Om de naleving van 
die doelstelling te waarborgen, heeft het NPP besloten om een adviescommissie in het 
leven te roepen.

Deze adviescommissie heeft drie taken:
1 Behandelen van klachten/bezwaren van organisaties die niet vermeld staan op www.

verkeersongeval.nl en die wel graag een vermelding op de site willen hebben. Er 
dient een toetsing plaats te vinden of deze organisaties voldoen aan de door het NPP 
gestelde criteria.

2 Behandelen van klachten/bezwaren door derden tegen het opnemen van informatie 
van organisaties die in hun ogen ten onrechte staan vermeld op www.verkeers-
ongeval.nl, dan wel het in hun ogen ten onrechte opnemen van een link naar een 
bepaalde organisatie.

3 Behandelen van serieuze en met redenen omklede klachten/bezwaren betreffende 
de juistheid van de inhoud van de site.

In 2007 heeft de Raad van Advies digitaal enkele verzoeken behandeld om links te 
plaatsen op de site. Er zijn geen bijeenkomsten geweest.

Plannen 2008
• ‘APK-keuring’ van de site door het inschakelen van een panel vanuit de branche en 

een ‘slachofferpanel’ na de harmonisering van de NPP-websites in een portal. 
• Schakeling maken tussen Verkeersongeval.nl en de digitale GBL via interne hyper-

links. 

zie ook: www.verkeersongeval.nl of www.npp.nl/verkeersongeval
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In de Raad van Advies hebben zitting:

• L.M.P. in ’t Groen (NIVRE)
• J.J. Daniëls (PIV)
• prof.dr. H. Wansink (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Doelstelling redactieraad www.verkeersongeval.nl
Actueel houden van de site, het loket voor verkeersslachtoffers en hun naasten, 
teneinde optimale werking van het loket te garanderen.

In de redactieraad hebben zitting (2007):

• J.J. Daniëls (PIV)
• M. Dufais (ANWB)
• M. van Driel (Slachtofferhulp Nederland)
• L.M.P. in ’t Groen (NIVRE)
• mr. E.F. Klungers (LSA-advocaat)
• mr. F.Th. Kremer (PIV, voorzitter)
• mr. M.L.M. Renckens (ANWB)
• drs. G.W.L. Verburg (FSO/Whiplash-

stichting)
• G. Wind (Rechtsbijstandverzekeraars)
 
Eindredactie:

• drs. C.J. Blom (Secretaris NPP)
• M. Dufais (ANWB)

Bezoekersonderzoeken

Beeld van de vernieuwde website www.verkeersongeval.nl.

April 2007

Verkeersslachtoffer Vrijwilliger/hulpverlener 

Belangenbehartiger 65%

6%

18%

Anders 

11%

Oktober 2007

Verkeersslachtoffer 
Vrijwilliger/hulpverlener 

Belangenbehartiger 
71%4%

16%

Anders 

9%



1111

Afscheid van Hein Aanstoot en Marc Renckens

10 JAAR PASSIE VOOR LETSELSCHADE 

Hein Aanstoot en Marc Renckens, NPP-getrouwen van het eerste uur, 
nemen beiden afscheid van het Platform. Ze blikken terug op hun 
NPP-tijd en hebben een handvol suggesties voor hun opvolgers.

Op een typisch maartse dag waaien twee (oud-)platformleden van het NPP aan in hotel 
Jan Tabak te Bussum. Nog geen week geleden werd het afscheid gevierd van twee 
bestuursleden die in meerdere werkgroepen en projecten een bijdrage hebben gele-
verd aan de diverse stadia van ontwikkeling van het NPP. Het onderwerp letselschade 
ligt de beide heren na aan het hart en stond 
ook centraal in hun professionele leven. 
Hein Aanstoot kwam ermee in aanraking als 
letselschaderegelaar en Marc Renckens via 
de collectieve rechtshulp en belangenbeharti-
ging die zijn werkgever, de ANWB, biedt aan 
verkeersslachtoffers. De behoefte aan een 
speelveld waarin de belangen van het slacht-
offer aan die van de andere partijen gelijk-
geschakeld zouden worden, was voor beide 
heren de basis voor hun inzet bij het NPP 
en de voorlopers daarvan. Ook slachtoffers, 
zo was en is hun vaste overtuiging, moes-
ten grip krijgen op zowel het proces als de 
informatie aangaande hun dossier. ‘Immers’, 
zo stelt Renckens, ‘grip betekent voor het 
slachtoffer op dat moment grip op je leven’. 

Veel veranderd sinds de komst van het NPP
‘De belangrijkste beweging van de afgelopen jaren is toch wel die van conflictmodel 
naar harmoniemodel’, stelt Renckens. ‘Er is en blijft uiteraard altijd een spanningsveld 
tussen de betalende en ontvangende partij. Maar de normering en de Gedragscode 
bieden samen richtlijnen voor het proces en de schadebepaling. Hier komen de belan-
gen samen en zo ontkracht je het conflictmodel. Dit heeft de kwaliteit van de behan-
deling van de schade een enorme impuls gegeven.’ Aanstoot valt bij: ‘Je ziet dat de 
moraliteit van alle partijen vooruit is gegaan, er is nu duidelijk sprake van ‘kunnen en 
kennis’ en de bereidheid om alle belangen in het oog te houden. Het zijn niet zozeer de 
individuele zaken, maar het feit dat het NPP er nu is, gedragen door alle partijen, zorgt 
voor de juiste impact op het juiste moment’.

Foto’s: R
ene K

raaijeveld
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Iedereen wilde wel meepraten, 
maar meedoen is weer een ander 
hoofdstuk.

‘We hadden het tij ook mee’, stelt Renckens. ‘In alle geledingen kwamen de klant en 
servicegerichtheid meer centraal te staan. Nu, jaren later, kunnen wij in de praktijk zien 
dat er meer gevallen sneller en beter behandeld worden.’ 

Voetangels en rozen
Terugkijkend op een decennium werk ten bate het NPP blijkt dat vooral de diverse fases 
van ontwikkeling voor hele boeiende momenten zorgden, zowel voor het uiteindelijke 
doel als voor de persoonlijke ontwikkeling. Hein Aanstoot grinnikt en zegt: ‘Het is 
banaal maar het draait toch ook vaak weer om het geld. Voor alles wat je wilt bereiken 
is er geld nodig. Wie gaat voor wat betalen, wat wordt het fi nancieringsmodel? Dat 
zijn toch lastige vragen die al heel snel op tafel komen. Zo is bijvoorbeeld het project 
1-Loket geheel door de eigen deelnemers 
gefi nancierd. Maar de GBL daarentegen is voor 
een groot deel dankzij overheidssteun tot stand 
gekomen. Dat was af en toe best een uitdaging’. 

Renckens: ‘Het was vooral in die beginperiode 
best lastig om de piketpalen goed in de grond 
te slaan. Iedereen wilde wel meepraten, maar 
meedoen is weer een ander hoofdstuk. Bij het 
beschrijven van de richtlijnen van het proces 
komen er gelijk rollen en belangen bovendrijven. 
Je krijgt dan hele inhoudelijke discussies, zoals bij 
Slachtofferhulp Nederland die zich afvroeg of ze 
wel met verzekeraars aan tafel moest gaan zitten. 
Die grondige belangenafweging aan het begin 
is heel cruciaal gebleken’. Aanstoot: ‘Zo is het 
tot de dag van vandaag nog een uitdaging om 
de afstandelijke manier waarop de advocatuur omgaat met de intenties van het NPP 

te verenigen met het uitgangspunt dat de GBL er voor 
alle partijen is. Het is zo jammer dat letselschadezaken 
meestal fout lopen op de hoogte van het uit te keren 
bedrag. En eerlijk gezegd moeten advocaten dat deel 
van het werk ook uitbesteden. Het wordt heel vaak goed 

geregeld zonder tussenkomst van de advocatuur. En de klant, het slachtoffer? Die levert 
zich in beide situaties uit. En dan toch maar beter in een omgeving waarin normeringen 
gelijkgeschakeld zijn, lijkt me’. 
Renckens vult aan: ‘Recente cijfers van de Ombudsman bewijzen dat de kennis over 
letselschade enorm is toegekomen door een aantal cases. Dankzij bijvoorbeeld de 

Hein Aanstoot 
• Voorzitter stuurgroep 1-loket
• Voorzitter stuurgroep Implementatie 

Gedragscode
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normering is de techniek naar achteren geschoven en de communicatie en het slachtof-
fer naar voren. Een prima ontwikkeling waar ik me graag voor heb ingezet’.

Het begint nu pas echt
De GBL is gelanceerd, het NPP kent een basis en structuur. Is het werk nu gedaan? 
‘Oh nee’, veert Aanstoot op, ‘nu begint het pas echt. De professionalisering die nu 
plaatsvindt heeft alle kenmerken van noblesse oblige. 
Nu moet er hard aan de kar getrokken worden om 
te zorgen dat de markt die GBL omarmt en toepast’. 
Renckens knikt instemmend: ‘Het is net als met een 
cursus. Aan het einde van de week, als je naar huis 

gaat, begint het pas. Dan moet je toepassen wat 
je geleerd hebt in een echte omgeving. Als je dat 
dan niet snel doet, zakken alle verworven inzich-
ten en kennis weer weg. We, sorry, ze moeten 
de boer op blijven gaan. 53 partijen hebben nu 
het GBL-Register getekend, dat moeten er steeds 
meer worden. In veel opzichten is regelgeving 
creëren eenvoudiger dan acceptatie stimuleren 
en toezien dat de code toegepast wordt. Bij elke 
partij die de GBL ondertekent, grijpen we in op 
processen en bedrijfscultuur, dan kun je niet op 
je lauweren gaan rusten’.

Spijt en succes
Zoals Boudewijn de Groot al zong, het is onmo-
gelijk op te groeien ‘zonder diepe rouw en spijt’. 
Dat geldt ook voor het NPP en de rol die Renc-

kens en Aanstoot hierin speelden. ‘Om met mijn spijt te beginnen’, stelt Renckens, ‘ik 
vind het jammer dat ik met alle tijd die ik in de normering heb gestoken niet toegeko-
men ben aan de belangrijkste schadeposten, zoals verlies van verdiencapaciteit, smar-
tengeld en de huishoudelijke hulp voor de lange termijn. En de normering rond whip-
lash is nog niet goed geregeld. In eenderde van de letselschadegevallen speelt dit een 
grote rol, volgens mij moet dit in 80% van de gevallen zonder pijn en discussie geregeld 
kunnen worden’. 
Aanstoots pijnpunt ligt ook dicht bij zijn NPP-rol: ‘Ik vind het heel jammer dat ik de 

inrichting van het bureau en de bemensing niet heb kunnen 
afmaken. We zijn nu onvoldoende operationeel. Ik begrijp de 
redenen, maar dat is iets dat ik graag afgerond had’.

Er moet hard aan de kar getrokken 
worden om te zorgen dat de markt 
de GBL omarmt en toepast.

De normering rond whiplash 
is nog niet goed geregeld.

Marc Renckens 
• Voorzitter werkgroep Normering
• Lid stuurgroep 1-loket
• Lid redactieraad Verkeersongeval.nl
• plv. lid NPP Platform
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Wat zijn Renckens’ en Aanstoots belangrijkste succesmomenten? Voor Aanstoot is de 
lancering van de site verkeersongeval.nl een absoluut ijkpunt. ‘Letselschade en het NPP 
kregen toen een gezicht en daarmee een eigen vorm en rol’. Renckens volgt met het 

toevertrouwen van de GBL aan het NPP. ‘Dat was 
wat mij betreft echt een feest. Maar er zijn ook 
minder uitbundige hoogtepunten die ik erg koester. 
De rechter verwees op een gegeven moment in 
zijn vonnis naar de richtlijnen van het NPP. Op zo’n 

moment wordt het jurisprudentie. Alle geduld die nodig was om de richtlijnen tot stand 
te brengen en een plaats te laten vinden in de markt wordt dan in één klap beloond. Er 
is dan versnelling en erkenning, dat geeft ook een heel goed gevoel.’

Achter de geraniums?
En is er leven na het NPP? Beide heren 
geven direct aan dat uitrusten in ieder 
geval niet hoog op de lijst staat. Hein 
Aanstoot is immers nog volop aan 
het werk in de verzekeringssector met 
diverse commissariaten, maar met 
name in zijn functie als directeur van 
SIVI (Standaardisatie Instituut voor 
Verzekeringen in de Intermediairbran-
che). ‘Ik blijf betrokken bij het onder-
werp, denk alleen maar eens aan de 
standaarden die we in het schadedos-
sier opnemen. Verder blijf ik sporten. 
Zeilen, skiën en paardensport hebben 
allemaal mijn passie.’ Renckens houdt 
wel bewust op met zijn vak. ‘Ik heb 
zoveel interesses, ik kies er echt voor 

nu andere zaken op te pakken. Ik schilder graag – acryl, olieverf, aquarel, abstract en 
figuratief, daar wil ik me verder in bekwamen. Ook wil ik de pen ter hand gaan nemen, 
maar dat zal ik toch ook echt nog moeten leren. En ten slotte ga ik in juni per fiets 
naar Frankrijk, zo’n 1100 kilometer op de pedalen. Dat is ook een hele uitdaging. En 
vanavond? Vanavond teken ik een cartoon over de jaren waarin ik met Hein binnen het 
NPP heb mogen optrekken.’

De rechter verwees in zijn vonnis naar 
de richtlijnen van het NPP. Op zo’n 

moment wordt het jurisprudentie.

Het NPP dankt beide heren voor hun tomeloze inzet en voor hetgeen 
ze bereikt hebben. En wenst hen bij alle sportieve aspiraties toe dat ze 
vooral niet met hun vorige passie in aanraking zullen komen.
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Nieuws uit de werk- en stuurgroepen: werkgroep Normering

CONCEPTAANBEVELINGEN 

ECONOMISCHE KWETSBAARHEID 

EN HUISHOUDELIJKE HULP

De doelstellingen van deze werkgroep luidden:

• Bestaande aanbevelingen evalueren teneinde optimale werking van de gedragslijnen 
te garanderen.

• Opstellen van nieuwe aanbevelingen (materiële normering) met behulp van exper-
tise vanuit de letselschadebranche.

• Het genereren van meer betrokkenheid bij de achterban, bijvoorbeeld door het 
forum op NPP.nl, waarop ruimte is voor commentaar maar waar ook suggesties zijn 
aan te dragen voor nieuwe normering.

Organisatie
De werkgroep Normering, waarin vakspecialisten van de diverse deelnemende organisa-
ties zitting hebben, voert de evaluaties uit en adviseert het NPP over eventuele aanpas-
sing van de regelingen. Bovendien verricht de werkgroep het voorwerk om tot een 
voorstel van nieuwe aanbevelingen te komen. De secretaris van het NPP ondersteunt de 
werkgroep hierbij en vervult de coördinerende taken inzake de besluitvorming.

Activiteiten 2007
• Ontwikkeling algemene preambules/hardheidsclausule voor de NPP-richtlijnen.
• Oplevering conceptaanbeveling Economische kwetsbaarheid.
• Oplevering conceptaanbeveling Huishoudelijke Hulp 1 jaar na ongeval (aanpassing/

uitbreiding bestaande NPP-richtlijn Huishoudelijke Hulp 6 weken na ongeval).
• Organisatie Expertmeeting Rekenrente onder leiding van prof. Jan Joling (Business 

University Nijenrode). Doel van deze meeting was om te komen tot inzichten voor 
het samenstellen van een NPP-richtlijn Rekenrente die op voldoende draagvlak in de 
branche kan rekenen.

De werkgroep Normering realiseerde in 2007 onder meer algemene preambules/
hardheidsclausule voor de NPP-richtlijnen en conceptaanbevelingen over 
Economische kwetsbaarheid en over Huishoudelijke Hulp 1 jaar na ongeval. 
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Plannen 2008
• Conceptaanbeveling Smartengeld bij licht letsel (aanpassing/uitbreiding bestaande 

NPP-richtlijn Licht letsel), bedoeld voor slachtoffers zonder belangenbehartiger.
• Conceptaanbeveling Rekenrente.
• Expertmeeting Vereenvoudiging Berekening overlijdensschade.

De werkgroep Normering bestond in 2007 uit de volgende personen:

• mr. H. Bakker (Delta Lloyd)
• mr. J.A.M. Broeders (Asselbergs & Klinkhamer Advocaten)
• M. van Driel (Slachtofferhulp Nederland)
• mr. R. de Haan (De Ombudsman)
• mr. A. van Iwaarden (Achmea)
• ir. J.L. de Kroes (FSO/Vereniging Verkeersslachtoffers)
• mr. J. Ornée (Letselschade Sneek)
• mr. M. Renckens (ANWB, voorzitter)
• mr. H. Sollstad (SRK)
• mr. R. Tijink (Europrotector)
• F. Zwarts (Drost Letselschade)

Opgeheven werkgroepen in 2007

Werkgroep Snelheid is in 2007 opgeheven. De invoering van de GBL 
heeft de procesnormering afgerond.

De taken van stuurgroep 1-loket voor verkeersslachtoffers zijn 
verdeeld tussen de Redactieraad (inhoudelijk) en het NPP-secretariaat 
(promotie en beheer). 

zie ook: www.npp.nl/richtlijnen
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Nieuws uit de werk- en stuurgroepen: werkgroep Medisch Traject

PATIËNTENDOSSIER IN STUDIE

Het medisch traject wordt projectmatig aangepakt via 
groepen met een wisselende samenstelling waardoor het 
draagvlak voor het eindresultaat wordt vergroot. 

Project Patiëntendossier
Hoe kan de uitwisseling van medische gegevens voor alle betrokken partijen zo goed 
mogelijk verlopen? Oplossingen liggen niet voor de hand. In 2007 is in deze project-
groep gekeken naar best practices in de (verzekerings)branche. Ideeën vanuit de NPP-
projectgroep zijn getoetst op haalbaarheid en draagvlak in de IWMD-werkgroep.  
Wellicht is aansluiting te vinden bij de gezondheidsverklaring die de aspirant-verzekerde 
bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering invult. Daar moet de verzekeraar immers ook 
een inschatting maken van het te lopen risico.

Plannen 2008
De werkgroep gaat de mogelijkheid bekijken om een pilot te organiseren om letselscha-
deslachtoffers een gezondheidsverklaring in te laten vullen wanneer bij hen bezwaar 
bestaat tegen het vrijgeven van de gehele patiëntenkaart.

• Voorzitter werkgroep Medisch Traject: prof. mr. A.J. Akkermans (VU)

Medische paragraaf GBL

GBL BEGINSEL 12

Als een medisch traject nodig is, beperken partijen de belasting daarvan 
voor het slachtoffer. Zij streven naar tempo, objectiviteit en dialoog.

Het NPP acht het wenselijk om een medische paragraaf toe te voegen aan de GBL. 
De mogelijkheden voor dit project, dat naar verwachting een aantal jaren in beslag 
zal nemen, worden sinds het najaar van 2007 samen met de VU en KNMG verkend. 



zie ook: www.npp.nl/overnpp
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Nieuws uit de werk- en stuurgroepen: stuurgroep Implementatie GBL

NPP-ORGANISATIE AANGEPAST

GBL BEGINSEL 20

Een permanente organisatie ziet toe op een goede schadebehandeling.
De werking van de gedragscode wordt regelmatig geëvalueerd. De code 
wordt steeds aangevuld. Slachtofferorganisaties en de branche worden 
daarbij betrokken.

Vanuit het NPP Platform heeft de stuurgroep Implementatie GBL de 
opdracht gekregen om praktische zaken te regelen en zo een goede 
implementatie van de code in de NPP-organisatie mogelijk te maken. Nadat 
in april 2007 de toezegging van het Ministerie van Justitie was ontvangen 
betreffende de subsidiering voor de komende vijf jaar, diende het NPP in 
korte tijd omgevormd te worden van een stichting met één gedetacheerde 
en veel vrijwilligers naar een werkgever met eigen personeel. 

In de maanden mei en juni is veel tijd besteed aan het aanpassen van formele docu-
menten, het opstellen van arbeidsvoorwaarden en het regelen van kantoorruimtes 
en de benodigde infrastructuur.

Op 6 juli 2007 is het GBL-register geopend, in augustus is het NPP verhuisd naar 
een tijdelijke (zelfstandige) kantoorruimte binnen de ANWB.

De stuurgroep Implementatie GBL bestaat uit de volgende personen (2007):
• H. Aanstoot (voorzitter)
• drs. C.J. Blom (NPP)
• mr. E. Kiersch (Ministerie van Justitie)
• mr. S. den Ouden (ANWB)
• drs. J. Smit (Slachtofferhulp Nederland)



zie ook: www.npp.nl/gbl
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Nieuws uit de werk- en stuurgroepen: werkgroep Gezamenlijk Behandelplan

DIGITAAL GEZAMENLIJK BEHANDELPLAN

GBL BEGINSEL 7

De schadebehandeling gebeurt gepland en onderling afgestemd. Een 
behandelplan letselschade is daarbij een hulpmiddel.

De werkgroep Gezamenlijk Behandelplan heeft als opdracht de voortgang te 
monitoren van het ontwikkelen van het digitale gezamenlijk behandelplan, 
zoals genoemd in de Gedragscode Behandeling Letselschade.  

Het invoeren van een (digitaal) gezamenlijk behandelplan is voor het slachtoffer van 
groot belang. Wanneer alle betrokken partijen het gezamenlijk behandelplan goed 
gebruiken, blijven zij allemaal op de hoogte van de stand van zaken. Een gezamenlijk 
behandelplan is een goed voorbeeld van communicatie via de kortste lijnen en trans-
parantie. Het gebruik van een (digitaal) behandelplan zet het slachtoffer daadwerke-
lijk centraal. De benadeelde heeft inzicht in de afwikkeling van de eigen schade. 
Naast de bovengenoemde voordelen betreffende transparantie, vertrouwen en een 
goed tempo van werken is er voor de samenwerkende organisaties nog een ander 
belang. De digitale behandelplannen zijn tegelijkertijd een bron van managementin-
formatie. 

Het NPP wil met die managementinformatie ook graag aan de slag om de GBL actu-
eel te houden. 
• Welke GBL-beginselen werken niet en dienen eventueel aangepast te worden?
• Komen er uit de branche suggesties om de GBL te verbeteren?
• Hoe staat het met de klanttevredenheid in de branche?
• Welke organisaties passen de GBL goed toe en verdienen publiekelijk een pluim?
• Welke organisaties hebben het slachtoffer niet centraal staan en zouden gesancti-

oneerd moeten worden?

In het voorjaar van 2007 zijn daarom minimumeisen gesteld aan een digitaal geza-
menlijk behandelplan in het kader van de GBL.

De werkgroep Gezamenlijk Behandelplan bestaat uit de volgende personen (2007):

• R.J. Andriessen (Andriessen & Geurst Expertises)
• drs. C. Blom (NPP)
• M. van Driel (Slachtofferhulp Nederland)
• mr. T. Kremer (PIV)
• C.G. Teeken (Tijbout Letselschade)
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Nieuws uit de werk- en stuurgroepen: werkgroep Informatieverstrekking

CHECKLIST INFORMATIEVERSTREKKING 

IN VOORBEREIDING

GBL BEGINSEL 8

Partijen beoordelen kritisch welke informatie echt nodig is. Zij verdelen 
de taken bij het verzamelen van informatie. Informatie-uitwisseling blijft 
gescheiden van overleg over de gevolgen daarvan.

GBL BEGINSEL 9

De verzekeraar is terughoudend bij het vragen van gegevens over de 
gezondheid en de persoonlijke situatie van het slachtoffer. Hij is voor-
zichtig en respectvol bij de interpretatie van die gegevens. 

NPP werkgroep Informatieverstrekking heeft in 2007 het raamwerk voor 
een GBL-checklist vastgesteld. Eind 2007 heeft dhr. Joop Daniëls (PIV) het 
verzoek gekregen om het vastgestelde raamwerk te vullen met actuele en 
relevante informatie voor slachtoffers. Het doel daarvan is een praktisch 
werkbare checklist die het NPP graag zo spoedig mogelijk wil introduceren.

De opdracht aan de werkgroep is om een checklist op te stellen met begrijpelijke 
uitleg over de te vragen informatie zodat misverstanden worden voorkomen. Het 
slachtoffer dient door de verzekeraar (of de partij die de schade voor de verzekeraar 
afwikkelt) goed geïnformeerd te worden waarom bepaalde gegevens relevant zijn 
en hoe deze aangeleverd dienen te worden.  
Het slachtoffer en diens belangenbehartiger kunnen tevens op basis van de checklist 
op korte termijn en beargumenteerd aangeven wanneer bepaalde informatie in hun 
ogen niet relevant is. 
Anticiperend op die reactie snijdt het mes aan twee kanten: wanneer dossierbehan-
delaars bij een verzekeraar uitgebreid moeten motiveren waarom bepaalde informa-
tie noodzakelijk is, dan zal het opvragen van niet-relevante informatie minder vaak 
voorkomen. 
Meer transparantie leidt naar verwachting tot een kortere doorlooptijd van de 
dossiers. Het voorkomen van misverstanden en het helder houden van de commu-
nicatie in een dossier leidt tot een meer harmonieuze schadeafwikkeling. 

zie ook: www.npp.nl/checklist (in opbouw)



Samenstelling van de werkgroep Informatieverstrekking (2007):

• H. den Hollander (Fortis)
• mr. M. Storm (ANWB)
• prof. dr. J. de Kroes (FSO/Vereniging Verkeersslachtoffers)
• mr. H. Sollstad (SRK)
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Nieuws uit de werk- en stuurgroepen: werkgroep Promotie GBL

DIGITALISERING GBL

Kennis, houding en gedrag. Daar draait het om in de communicatie. De 
werkgroep Promotie GBL wil de Gedragscode Behandeling Letselschade 
graag blijvend onder de aandacht brengen van slachtoffers en 
branchegenoten. In de laatste maand van 2007 is gewerkt aan het opstellen 
van een briefing voor een professioneel bureau om in de komende vier jaar 
de naamsbekendheid en acceptatie van de GBL te vergroten. 

Het NPP heeft in de loop van de tijd een aantal informatieve websites voor diverse 
doelgroepen neergezet. In het najaar van 2007 heeft het NPP besloten om alle 
websites te harmoniseren en alles via één portal te ontsluiten. Ook de digitalisering 
van de GBL is hierin meegenomen, zodat de beginselen (via een zoekfunctie op 
trefwoord) beter zijn te vinden.

Plannen 2008
• Het vinden van een professioneel bureau dat een communicatieplan opstelt en 

uitvoert binnen de gestelde grenzen.
• Het introduceren van de geïntegreerde NPP-sites.
• Het introduceren van het NPP Bemiddelingsloket.

Samenstelling van de werkgroep Promotie GBL (2007):

• B. Benjamins (Verbond van Verzekeraars)
• drs. C. Blom (NPP)
• mr. P. Dijkshoorn (NPP)
• Y. Matthijssen (ANWB)
• I. Staat (Slachtofferhulp Nederland)
• K. Dubbink (FSO/Vereniging Verkeersslachtoffers) 

zie ook: www.npp.nl/gbl
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NPP BEMIDDELINGSLOKET VAN START

GBL BEGINSEL 15

Als het overleg vastloopt, bespreken partijen wat er aan de hand is en 
zoeken zij een basis om hun overleg te hervatten. Zij vermijden escalatie.

GBL BEGINSEL 16

Leidt het overleg niet tot resultaat, dan schakelen partijen aan de hand 
van een ‘conflictdiagnose’ een geschikte neutrale persoon in. Zij doen 
dat zoveel mogelijk in overleg.

GBL BEGINSEL 17

Geschiloplossing gebeurt constructief op basis van het behandelplan, 
gericht op de gerezen impasse, binnen een korte termijn en tegen voor-
spelbare kosten.

Begin december 2007 is mr. Peter Dijkshoorn via Eiffel op projectbasis aangenomen 
voor de opzet van het bemiddelingsloket. Voor het einde van het jaar werd duidelijk 
dat de bemensing van het Bemiddelingsloket ook na zijn vertrek is gewaarborgd. Na 
een aantal sollicitatierondes, waarmee al in juni dat jaar was gestart, is mr. Ivanka 
Dijkstra in december 2007 aangenomen als juriste NPP Bemiddelingsloket. Zij start 
bij het NPP op 1 maart 2008.

Het bemiddelingsloket in de praktijk 

Bij een dreigend conflict in een letselschadedossier kan (telefonisch of via een e-
mailbericht) contact worden opgenomen met het NPP Bemiddelingsloket. Het 
slachtoffer kan hiertoe het initiatief nemen, maar het loket is zeker ook bedoeld 
voor geschillen tussen professionele partijen.
De jurist binnen de organisatie van het NPP analyseert de problemen in het dossier 
en probeert partijen op één lijn te krijgen. Daarbij gaat het in eerste instantie om de 
processuele normering die is vastgelegd in de GBL. Materiële normering in de NPP-
richtlijnen kunnen ook ter sprake worden gebracht. Het bemiddelingsloket gaat niet 
in op inhoudelijke vragen, zoals het vaststellen van schadeposten in een dossier, 
wanneer die niet reeds door NPP-richtlijnen zijn genormeerd. 
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Als uit de probleemanalyse blijkt dat het NPP Bemiddelingsloket niet de juiste 
instantie is die het geschil uit de wereld kan helpen, vindt doorverwijzing naar de 
juiste klachtenprocedure plaats. Het kan ook zo zijn dat doorverwijzing naar een 
klachtenprocedure niet relevant is. Dan kan een onafhankelijke, bij het (dreigende) 
conflict passende, geschiloplosser worden ingeschakeld, bijvoorbeeld een mediator 
of een arbiter. De gang naar de rechter blijft altijd open. 

Partijen in een letselschadedossier zijn op die manier aan te spreken wanneer de 
afwikkeling vastloopt. Hiermee geeft het NPP niet alleen daadwerkelijk ondersteu-
ning om dreigende conflicten in dossiers te analyseren en vlot te trekken, maar 
biedt het Bemiddelingsloket bovendien inzicht in mogelijke verbeterpunten voor de 
Gedragscode.

zie ook: www.npp.nl/bemiddelingsloket
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