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Jaarverslag NPP 2008
Op 1 januari 2009 is de naam van het
Nationaal Platform Personenschade
gewijzigd in De Letselschade Raad.
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Bekendheid Nationaal Platform Personenschade

Het kan en moet nog altijd beter
Het speelde zich af in het eerste jaar van mijn rechterlijke loopbaan en staat nog scherp
op mijn netvlies. Ik zie nog helder voor mij hoe ‘mijn’ voorzitter van de meervoudige
kamer het vrouwelijke slachtoffer van een misdrijf te woord stond, toen zij tijdens een
zitting een vraag wilde stellen. ‘U speelt hier vandaag formeel geen enkele rol’, voegde
hij haar nadrukkelijk en tamelijk ijzig toe. Einde contact.
De vrouw had zichtbaar iets op het hart. Er was haar iets ergs aangedaan. Ze had zichtbaar letselschade opgelopen en dit was ‘de dag’.
Ze wilde zo goed als zeker iets zeggen over haar ervaringen en emoties. Maar de rechter reageerde juridisch op het emotionele appel dat op hem was gedaan. Ik weet nog
dat ik dacht: ‘Dit kan niet waar zijn, dit moet anders.’
U en ik weten hoezeer de positie van slachtoffers in strafzaken de afgelopen jaren
sterker is geworden. Slachtoffers zijn niet meer de stiefkinderen van ons rechtsstelsel,
emotioneel noch juridisch kun je nog om hen heen.
Maar helemaal optimaal is de situatie echter niet. Het kan en moet nog altijd beter. Als
Tweede Kamerlid debatteerde ik met minister Donner bijvoorbeeld over smartengeld. Ik
probeerde de minister te wijzen op imperfecties in de wetgeving.
Nu zie ik er naar uit bij te dragen aan de oplossing van een probleem dat er nog ligt in
de letselschadepraktijk: het medisch traject. Tijdens het debat daarover moeten vragen
worden beantwoord als ‘wie moet of mag deskundige worden?’ ‘wat te doen als
deskundigen het niet eens zijn?’ en ‘hoe snel dit project te doorlopen?’ Een ingewikkelde problematiek in al haar variëteiten, die ik als voorzitter van De Letselschade Raad
echter ook als een enorme juridische en menselijke uitdaging voor de nabije toekomst
zie.

mr. A. Wolfsen
Voorzitter Platformoverleg De Letselschade Raad
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Het Platformoverleg van
De Letselschade Raad
In 2008 kwam het platformoverleg van De Letselschade Raad in totaal zes keer bijeen.
Tot het congres van 7 november onder de vertrouwde leiding van drs. Wim Deetman.
Tijdens het congres heeft mr. Aleid Wolfsen de voorzittershamer overgenomen.
Binnen het kader van de bijeenkomsten van het NPP Platform vond eveneens afstem
ming plaats met de diverse projecten en werkgroepen die in hun opdracht waren
gestart.

Tijdens de bijeenkomsten van het platformoverleg van De Letselschade Raad zijn onder
meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
• Implementatie Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL);
• Identiteit en Imago, inclusief brainstormsessies met De Positioneringsgroep inzake de
nieuwe positionering van het NPP, overgang naar De Letselschade Raad;
• Project Medische Paragraaf bij de GBL (VU);
• Voortgang van de werkzaamheden van de diverse werkgroepen en projecten.
Besluitvorming

De besluitvorming binnen het platform vindt plaats op basis van unanimiteit, na een
grondige verkenning van de standpunten van alle betrokken partijen. Er wordt gestreefd
naar een vorm van overeenstemming die aan alle partijen recht doet.
Mocht het niet mogelijk zijn om tot unanimiteit te komen, dan is in een volgende platformvergadering eensgezindheid tussen slachtoffervertegenwoordigers (ANWB en
Slachtofferhulp Nederland) en de aansprakelijkheidsverzekeraars voldoende om tot een
besluit te komen. Blijft het na deze vergadering onmogelijk om tot een besluit te komen,
dan treedt de onafhankelijke voorzitter op als mediator.

In 2008 is de naam van het NPP-platform gewijzigd naar
De Letselschade Raad. In dit jaarverslag zal de nieuwe naam
gebruikt worden, ook als de activiteiten betrekking hebben
op de periode voor de naamswijziging.
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De activiteiten van De Letselschade Raad moeten leiden tot
een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer in het schadeproces. In de afwikkeling van de schade
staat het slachtoffer centraal.

Leden van het platform:
• mr. S.M.A.J. den Ouden-Huijgen (ANWB)
• drs. J. Smit (Slachtofferhulp Nederland)
• G.H.M. ten Brincke (Verbond van Verzekeraars, WAM-verzekeraars)
• mr. E.P.M. Pompen (Verbond van Verzekeraars, WAM-verzekeraars)
• 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)
Bij afwezigheid van leden van het NPP Platform treden als vervangers op:
• mr. M.L.M. Renckens (ANWB), vanaf maart 2008 vervangen door mr. M. van
Berckel Smit
• M. van Driel (Slachtofferhulp Nederland)
• mr. F.Th. Kremer (PIV)
• B. Groot (NIVRE)
• A.J. de Jong, arts rga (GAV)
• mr. M. Keus (Verbond van Verzekeraars, rechtsbijstandverzekeraars), vanaf juni
2008 vervangen door mr. J. François
• mr. W. van der Velde (Minister van Justitie, toehoorder)
• mr. D.J. van der Kolk (LSA, toehoorder)

Bestuur Stichting De Letselschade Raad

De Letselschade Raad is een stichting, geleid
door een bestuur, dat het beheer en de beschikking heeft over het vermogen van Stichting De
Letselschade Raad. Projecten worden geïnitieerd vanuit het bureau en vanuit het platformoverleg van De Letselschade Raad. Het
Bestuur van de stichting faciliteert de projecten
financieel, terwijl vanuit de projectorganisatie
van De Letselschade Raad leiding wordt gegeven en de voortgang wordt bewaakt.
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Het Bestuur van De Letselschade Raad is
bevoegd, op verzoek van het Platformoverleg,
het aantal partijen bij het platformoverleg uit
te breiden, wanneer dit beleidsmatig gewenst
is. Voorwaarde daarvoor is dat de doelstellingen met die van Stichting De Letselschade Raad
overeenstemmen of daarop betrekking hebben.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
• G.H.M. ten Brincke, voorzitter
• mr. S.M.A.J. den Ouden-Huijgen,
penningmeester
• drs. J. Smit

Benoeming nieuwe directeur

Per 15 april 2008 is Paul Procee als directeur benoemd.
Hij heeft ruime ervaring opgedaan in directies en besturen binnen het bank- en verzekeringswezen en in de
gezondheidszorg en is door het bestuur benoemd voor
drie dagen per week.

Paul Procee

Secretariële ondersteuning van het Bureau

Het Bureau van De Letselschade Raad wordt 20 uur per
week, vier dagen per week in de ochtenduren, secretarieel ondersteund door Sonja Plooij.
De Letselschade Raad betrekt eigen kantoorruimte

In 2008 is De Letselschade Raad verhuisd naar een definitieve locatie, op de Bordewijklaan 38 in Den Haag.
De Letselschade Raad is daarmee gevestigd in hetzelfde
gebouw als Kifid, De Geschillencommissie en de IND.

Sonja Plooij
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Het NPP-jubileumcongres

In verband met het 10-jarig bestaan van het NPP vond op 7 november 2008 het jubileumcongres plaats. De verbetering van het medisch traject binnen de letselschade stond
die dag centraal. In het bijzonder werd aandacht besteed aan de medische paragraaf die
– op termijn – de GBL aanvult.
Tijdens het congres nam Wim Deetman afscheid van het NPP en kondigde hij de nieuwe naam van de organisatie aan. Aleid Wolfsen sprak als nieuwe voorzitter van het
platformoverleg van De Letselschade Raad over zijn toekomstvisie die inhoudt dat de
organisatie zich voor alle letselschadeslachtoffers in Nederland, ongeacht de oorzaak
van het letsel, kan inzetten.

7

Identiteit en imago nader onderzocht

In het voorjaar van 2008 is de Positioneringsgroep (Hilversum) gevraagd het
NPP te adviseren over de identiteit en het gewenste imago.
Op 9 september 2008 presenteerde BR-ND Positioneringsgroep aan de leden
van het Nationaal Platform Personenschade (NPP) haar bevindingen, conclusies
en aanbevelingen met betrekking tot de toekomstige positionering van het NPP
in de binnen- en buitenwereld.

Nadat hierover binnen het NPP een diepgaande discussie was
gevoerd, is ingestemd met de vernieuwde positionering van
de organisatie (zie kadertekst) en is een begin gemaakt met
de implementatie.
Een belangrijk besluit was dat de naamgeving Nationaal Platform Personenschade met
ingang van 1 januari 2009 wijzigt in De Letselschade Raad.

Positioneringsgroep over merkpositionering en merk

Het NPP dient zowel in de binnenwereld als de buitenwereld stevig gepositioneerd te
worden als een autoriteit die naast de marktpartijen staat en tegelijkertijd van de marktpartijen is: onafhankelijk en collectief. Gericht op zelfregulering.
Vastgesteld is dat zowel in de binnenwereld als in de buitenwereld het merk NPP momenteel een lage spontane bekendheid geniet. Gegeven het feit dat de term ‘platform’ gepercipieerd wordt als een overlegorgaan en weinig autoriteitslading heeft, ‘personenschade’ in de buitenwereld een onbekend begrip is en onvoldoende geassocieerd wordt met
‘letselschade’ en een afkorting moeilijk verankerd kan worden in hoofden van mensen,
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Bemiddelingsloket in de praktijk

Bij een dreigend geschil in een letselschadedossier kan contact worden opge
nomen met het Bemiddelingsloket. Deze stap kan door alle betrokken partijen
worden gezet, zowel door de professionele dienstverleners, als door het slacht
offer zelf.

De jurist binnen de organisatie van De Letselschade Raad analyseert de problemen in
het dossier en probeert partijen op één lijn te krijgen. Daarbij gaat het in eerste termijn
om de processuele normering die is vastgelegd in de GBL. Materiële normering in De
Letselschade Richtlijnen kan ook ter sprake worden gebracht. Het Bemiddelingsloket gaat niet in op inhoudelijke vragen,
zoals het vaststellen van schadeposten in
een dossier, wanneer die niet binnen De
Letselschade Richtlijnen zijn genormeerd.
De functie van het Bemiddelingsloket

is aanbevolen om de naam NPP op korte
termijn te wijzigen in: De Letselschade Raad.
De Letselschade Raad associeert autoriteit
naar alle doelgroepen, associeert overlegorgaan en letselschade, is onderscheidend en
spreekt voor zich. In de communicatie wordt
geen onderscheid gemaakt naar het feitelijke
platform, het bestuur en het bureau.
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De GBL geeft handvatten aan partijen
om de afwikkeling van een letselschadezaak voorspoedig te laten verlopen.
Vooralsnog is duidelijk gekozen voor de
vorm van een leidraad. Een van de hulpmiddelen die de GBL hierin biedt, is het
bestaan van een bemiddelingsloket. Daar
kunnen alle partijen terecht die betrokken zijn bij de afwikkeling van een letselschadezaak, hierover vragen of klachten
hebben of zelfs een geschil tegenkomen.

Het Bemiddelingsloket heeft een tweeledige functie:
1 Door middel van conflictanalyse en -diagnose partijen weer in gesprek proberen te
krijgen dan wel doorverwijzen naar een passende geschiloplosser of klachtenprocedure.
2 Het signaleren van onduidelijkheden of verbeterpunten in de GBL.
Ten aanzien van het eerste punt heeft het Bemiddelingsloket in 2008 zowel telefonisch
als per e-mail diverse inhoudelijke vragen en klachten over de manier waarop de letselschadezaak wordt behandeld, in ontvangst genomen en behandeld. De inhoud van
de vragen loopt zeer uiteen. Soms wil men het hart uitstorten over wat er is gebeurd.
Maar ook vraagt men praktische tips, bijvoorbeeld hoe men een goede belangenbehartiger vindt. Ook is een aantal conflicten aangebracht waarbij om bemiddeling door het
Bemiddelingsloket is verzocht, die door De Letselschade Raad succesvol zijn afgerond.
Hoewel het Bemiddelingsloket voor alle partijen in een zaak toegankelijk is, hebben in
2008 vooral nog slachtoffers zich tot het Bemiddelingsloket gewend. De Letselschade
Raad hoopt dat in 2009 ook meer belangenbehartigers en verzekeraars hun weg naar
het Bemiddelingsloket weten te vinden. Dit zal De Letselschade Raad onder meer ook
door middel van communicatie naar buiten toe stimuleren.
Signalering

Met betrekking tot de signaleringsfunctie heeft het Bemiddelingsloket veel vragen
gekregen over de toepasbaarheid van de GBL. Een veel gestelde vraag was in hoeverre
een partij, die niet is aangesloten bij de Gedragscode, toch volgens de Gedragscode
zou moeten werken. Hierbij kan men denken aan de advocaat die is ingeschakeld door
de verzekeringsmaatschappij: de verzekeringsmaatschappij is wel aangesloten, maar
de advocaat niet. Moet de advocaat zich desondanks aan
de Gedragscode houden? Of de belangenbehartiger die
zich afvraagt of een aangesloten verzekeraar zich aan de
Gedragscode moet houden, maar zichzelf niet gebonden
acht volgens de 20 beginselen te werken.
Zie ook:www.deletselschaderaad.nl/bemiddelingsloket
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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 voorspelbare kosten.

Vanaf 1 maart 2008 werkt mr. Ivanka
Dijkstra drie dagen per week als jurist
Bemiddelingsloket. Zij is tevens verantwoordelijk voor het GBL-register.
Op projectbasis was mr. Peter Dijkshoorn
aangetrokken om een aanzet te geven
voor de technische en processuele facilitering van het Bemiddelingsloket.
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Veel nieuwe inschrijvingen GBL Register

De GBL beschrijft in twintig beginselen goede praktijken om een
letselschadezaak te behandelen. Het doel van het werken volgens
de GBL is om letselschadezaken vlotter, minder belastend en
mogelijk zonder conflicten te laten verlopen.

Organisaties die de Gedragscode ondersteunen en willen toepassen, kunnen zich
inschrijven in het GBL-register. Het Register is openbaar en in te zien op de website van
De Letselschade Raad, via een directe link vanaf de homepage.
Door deze inschrijving is het voor het slachtoffer transparant, welke organisaties bij de
afwikkeling van letselschadezaken willen werken conform de beginselen van de GBL.
In 2008 heeft De Letselschade Raad vele nieuwe inschrijvingen mogen verwelkomen.
Dit heeft geresulteerd in de situatie dat 89% van de WA-verzekeraars is ingeschreven
en zelfs 91% van de Rechtsbijstandverzekeraars (zie tabel).
Ten opzichte van 2007 valt op dat vooral de inschrijving door Rechtsbijstandverzeke-

Totaal aantal
benaderde
organisaties

Afgeronde
inschrijvingen

% inschrijvingen
t.o.v. totaal
(per 31-12-2007)

% inschrijvingen
t.o.v. totaal
(per 31-12-2008)

Aansprakelijkheid

45

40

73%

89%

Rechtsbijstand

11

10

45%

91%

63

17

9%

27%

6

onbekend

onbekend

5

4

onbekend

Inschrijvingen Register GBL

Verzekeraars

Expertisebureaus
NIVRE (zonder verzekeraars)
Overige (NIS, NLE, niet aangesloten)
Overige inschrijvingen
‘Overig’

1

12

raars meer dan verdubbeld is, namelijk van 45% naar 91%! Er is nog slechts één rechtsbijstandverzekeraar die zich niet in het GBL-register heeft ingeschreven.
Maar ook de WA-verzekeraars hebben zich thans vrijwel allemaal aangesloten bij de
GBL. In dit opzicht is 2008 een bijzonder goed jaar voor het Register geweest. Wij stellen de deelname van alle nieuwe ingeschrevenen dan ook zeer op prijs.
Voor 2009 heeft De Letselschade Raad zich tot doel gesteld om vooral ook de belangenbehartigers en arbeidsdeskundigen te benaderen zich aan te sluiten bij de GBL.
Garantie voor kwaliteit

De Letselschade Raad streeft naar de situatie dat de aangesloten partijen ook daadwerkelijk kwaliteit leveren. Maar met een inschrijving alleen zijn we er nog niet. In 2008
hebben diverse gesprekken met andere bestaande registers plaatsgevonden. Deze
gesprekken hadden tot doel om vast te stellen of en zo ja welke eisen De Letselschade
Raad aan de bij haar ingeschreven organisaties wil stellen. Ook heeft het bureau van De
Letselschade Raad zich afgevraagd of hij sancties wil of moet verbinden aan niet naleving van de Gedragscode.
Plannen voor 2009

De Letselschade Raad blijft zich in 2009 inspannen om de inschrijvingspercentages per
beroepsgroep te verhogen.
In 2008 heeft De Letselschade Raad nog geen kwaliteitscriteria gehanteerd. De doelstelling is om het GBL-Register te voorzien van een kwaliteitskeurmerk. Hierbij past een
systeem van kwaliteitsbewaking en -handhaving.

Diverse beroepsgroepen hanteren hun
eigen kwaliteitskeurmerk, waardoor zij
binnen de eigen gelederen duidelijkheid
verschaffen welke kantoren zij kunnen
aanbevelen. Met de Stichting Keurmerk
Letselschade (SKL) gaat De Letselschade
Raad medio 2009 opnieuw in gesprek over
convergentie.
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Projectorganisatie

Vanuit de beleidsmatige discussies in het platformoverleg van
De Letselschade Raad worden werkopdrachten geformuleerd
voor diverse projecten. Tevens worden projecten geïnitieerd
door het Bureau. Caroline Blom is verantwoordelijk voor de
projectorganisatie.

Om een systeem van kwaliteitsbewaking en –handhaving in te voeren, is De Letselschade Raad medio 2008 gestart met het onderzoeken van de manieren waarop kwaliteitseisen aan in te schrijven en ingeschreven organisaties gesteld kunnen worden. Tevens
wordt onderzocht hoe invulling gegeven kan worden aan het handhaven van de kwaliteit van de in het GBL-register ingeschreven organisaties. Hiertoe voerde De Letselschade Raad gesprekken met reeds bestaande Registers en het Ministerie van Justitie.
In 2009 staan diverse gesprekken met al bestaande Registers gepland, zodat in de
loop van het kalenderjaar 2009 aan het platformoverleg van De Letselschade Raad
een plan voorgelegd kan worden hoe het GBL-register garant kan staan voor kwaliteit.
In het voorstel worden kwaliteitscriteria opgenomen, de manier waarop die worden
bewaakt en van een systeem van kwaliteitshandhaving voorzien.
Zie ook: www.deletselschaderaad.nl/register
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Project:

Slachtofferparticipatie
Het slachtoffer staat centraal in iedere afwikkeling van letselschade. Daarom wil De
Letselschade Raad actieve slachtofferparticipatie bevorderen.
Vertegenwoordigers van slachtofferorganisaties nemen vanaf eind 2006 deel in de
diverse projecten en werkgroepen. Plannen om een groot slachtofferpanel regelmatig
(digitaal) te raadplegen over diverse onderwerpen, zijn inmiddels losgelaten. De voornaamste reden daarvoor is het kostenaspect.
Het streven is om met behulp van alle bij het platform aangesloten partijen een panel
samen te stellen van circa 25 letselschadeslachtoffers. De werving van deze groep
verloopt moeizaam, niet alleen in verband met de strenge privacywetgeving, maar ook
gezien het feit dat het slachtoffer het ongeval graag achter zich laat.
Totdat het slachtofferpanel naar tevredenheid van alle partijen werkt, worden vertegenwoordigers van slachtofferorganisaties regelmatig uitgenodigd hun visie te geven op
zaken die De Letselschade Raad betreffen. Tevens nodigen wij hen uit om gespreksonderwerpen aan te leveren die zij relevant vinden.
Zodra het panel is samengesteld en digitaal aan het werk is gegaan, zullen de deelnemers eenmaal per jaar worden uitgenodigd om deel te nemen aan een expertmeeting.
De werkzaamheden vinden plaats op het Bureau, in overleg met de Federatie Slachtoffer Organisaties (FSO) en overige deelnemers aan De Letselschade Raad.
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Project:

Communicatie naar het slachtoffer
Begin 2008 is het digitale portal van De Letselschade Raad opgeleverd, waarin slachtoffer en dienstverleners informatie rondom De Letselschade Raad en de letselschadepraktijk kunnen vinden. Onderdeel daarvan is www.verkeersongeval.nl, dat ook separaat te
benaderen is.
Andere activiteiten rondom communicatie naar het slachtoffer zijn:
• Bemiddelingsloket,
• Foldermateriaal,
• Boekjes en gidsen GBL,
• Jaarverslag,
• Lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten.
Het slachtofferbelang gewaarborgd in
projecten van De Letselschade Raad

Vertegenwoordigers van letselschadeslachtoffers, verenigd in de Federatie Slachtoffer
Organisaties (FSO) en vertegenwoordigers
van de Nederlandse Letselschade Experts
(NLE) hebben zitting in diverse project
groepen.
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Project:

Werkgroep Materiële Normering
Het doel van deze werkgroep, sinds de oprichting van het NPP reeds actief, is om de
schaderegeling transparanter en meer harmonieuzer te laten verlopen. Daartoe worden
nieuwe aanbevelingen opgesteld, inclusief voorwaarden voor evaluatie.
Uitgangspunt voor de te behandelen onderwerpen is de ‘matrix materiële normering’,
zoals vastgesteld door het NPP Platform in 2007.
De Werkgroep Normering onderhoudt de bestaande aanbevelingen door de periodieke
indexatie. In 2008 is gestart met het tegen het licht houden van alle aanbevelingen, met
de intentie de toelichting eventueel uit te breiden. Naar de mening van de werkgroep
kan een te uitgebreide toelichting echter leiden tot meer discussie, terughoudendheid is
daarom geboden.
De samenstelling van de werkgroep is in 2008 behoorlijk veranderd. Het voorzitterschap
is overgegaan in handen van mr. Corry van Zeeland (UvT), nadat mr. Marc Renckens
(ANWB) is gepensioneerd.
Alle overige vacatures konden binnen afzienbare tijd worden vervuld. Het bureau van
De Letselschade Raad heeft een ‘parlementaire geschiedenis’ opgesteld van het tot
stand komen van de aanbevelingen, zodat de opgebouwde kennis niet samen met het
afscheid van de oude werkgroepleden wegvloeide uit de groep.
• mr. C.M.C. van Zeeland (Universiteit van Tilburg) (Vz)
• mr. J.A.M. Broeders (Slachtofferhulp Nederland)
• M. van Driel (Slachtofferhulp Nederland, heeft in december 2008 afscheid genomen
van deze werkgroep)
• mr. R. de Haan (Stichting De Ombudsman)
• mr. H. van der Hoeven (Allianz)
• R. Keijzer (Achmea)
• ir. J.L. de Kroes (Vereniging Verkeersslachtoffers/FSO)
• mr. J.M. Niezing (Achmea Rechtsbijstand)
• mr. J. Ornée (Letselschade Sneek)
• mr. H.M. Storm (ANWB)
• mr. R. Tijink (Europrotector)
• mr. M. Volker (PIV)
• F. Zwarts (Drost Letselschade)
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Nieuwe onderwerpen zijn op de agenda verschenen. Een aantal vooronderzoeken is
gestart. De complexiteit van de onderwerpen leidt soms tot felle reacties van de achterbannen. Besluitvorming rondom conceptrichtlijnen loopt daardoor moeizaam. Voordelen
van deze gang van zaken zijn kwaliteitsverbetering van de richtlijnen en een substantieel draagvlak binnen de letselschadepraktijk.

Werkgroep Normering: overzicht genormeerde en te normeren onderwerpen

Nr.

Aanbeveling

1

Kilometer

2

Ziekenhuisdaggeld

3

Huishoudelijke hulp eerste zes weken

4

Studievertraging

5

Zelfwerkzaamheid

6

Economische kwetsbaarheid

7

Smartengeld bij licht letsel

8

Rekenrente

9

Vaststellen berekeningsmethode overlijdensschade

10

Huishoudelijke hulp toekomstschade

11

Verlies verdienvermogen personen in opleiding (toekomstschade)

12

Verlies verdienvermogen werkenden in huishouding (toekomstschade)

13

Verlies verdienvermogen ambtenaren (toekomstschade)

14

Verlies verdienvermogen private arbeidsverhoudingen (toekomstschade)

15

Verlies verdienvermogen zelfstandigen (toekomstschade)

16

Verlies verdienvermogen statutair directeur/bestuurders (toekomstschade)

17

Vaststellen maatberoepen

18

Smartengeld bij ernstig letsel

N.B. Nr. 9 is in vooronderzoek.
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Plannen voor 2009

Er dient in 2009 een serieuze inspanning te worden gedaan naar een verbeterde manier
om consensus te vinden. Dit heeft deels te maken met de nieuwe samenstelling van de
werkgroep en deels met de meer ingewikkelde onderwerpen die worden aangepakt.
Samen met mr. Jin Ho Verdonschot (UvT) wordt gekeken naar de mogelijkheid om
objectieve criteria vast te stellen waaraan De Letselschade Richtlijnen dienen te voldoen.
De manier waarop de diverse achterbannen, die ook op hun beurt weer zeer divers zijn
georganiseerd, geraadpleegd dienen te worden, zal in 2009 formeel worden vastgelegd.
Aan organisaties die tot nu toe nog niet betrokken zijn geweest bij De Letselschade
Raad zal een uitdrukkelijk verzoek worden gericht om zich uit te spreken met suggesties
ter verbetering van materiële normering.

GE-

G+
E-

GE+

G+
E+

X

Risico’s:

X

Financieel (G) => grote impact (G+), lage impact (G-)

X

Emotioneel (E) => grote impact (E+), lage impact (E-)
X
reeds genormeerd

X
X?

X?

in voorbereiding / in behandeling

X

nog niet onder handen

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Project:

1-loket voor verkeersslachtoffers
Vanuit de gedachte dat er één loket voor verkeersslachtoffers en andere betrokkenen bij
een verkeersongeval moet zijn, waar ze antwoord kunnen krijgen op al hun vragen, is er
een website opgezet: www.verkeersongeval.nl.
Het project 1-loket bestaat uit de Redactieraad en de Raad van Advies.
De website is in de loop van 2008 opgenomen in het digitale portal (per 1 januari 2009: www.deletselschaderaad.nl). De navigatie is verbeterd en de zoekmachine
gemoderniseerd.
Wanneer wordt gezocht op de oude sitenaam, komt men automatisch terecht in het
portal van De Letselschade Raad, op het tabblad ‘slachtoffers’.
Samenstelling Redactieraad Verkeersongeval.nl:
• mr. F.Th. Kremer (voorzitter, PIV)
• drs. C. Blom (De Letselschade Raad)
• mr. J. Daniëls (PIV)
• M. van Driel (Slachtofferhulp Nederland)
• M. Dufais (ANWB)
• L. in ’t Groen re (NIVRE)
• mr. E. Klungers (Advocaat)
• M. Schoonderwaldt (ANWB)
• mr. G. Wind (Rechtsbijstandverzekeraars)
• mr. A. van Overveld (Aansprakelijkheidsverzekeraars)
De eindredactie werd in 2008 gevoerd door Monique Dufais en Caroline Blom.
Werkopdracht

De Redactieraad Verkeersongeval.nl
• houdt de informatie voor het letselschadeslachtoffer actueel;
• zorgt voor een compleet aanbod van informatie;
• zorgt voor de eindredactie;
• levert suggesties voor promotie van de site.
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De redactieraad onderscheidt de volgende basiswerkzaamheden:

1 Plaatsen/wijzigen content:
• Actueel, volledig, leesbaar, objectief,
• Uitvoering: redactieraad/eindredactie.
2 Toetsen kwaliteit content:
• Juist, volledig en duidelijk,
• Uitvoering: redactieraad/eindredactie/professionalpanel.
3 Aansluiting content bij behoefte:
• Volledig, begrijpelijk, behulpzaam,
• Uitvoering: redactieraad/eindredactie/slachtofferpanel.
4 Techniek van de site:
• Gebruikersvriendelijk,
• Uitvoering: (ongevraagd) advies van de redactieraad aan het Platformoverleg.
In april 2008 werd de nieuwe website in gebruik genomen, waar verkeersongeval.nl
deel van uitmaakt. De statistieken over 2008 hebben betrekking op de complete website www.npp.nl.

Top 5 herkomst bezoekende organisaties

1
2
3
4
5

Top tien zoekwoorden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Letselschade
Gedragscode behandeling letselschade
Verkeersongeval
Schade
Richtlijnen
Beginsel
Medisch
Personenschade
Total loss
Behandeling

Achmea
Verbond van Verzekeraars
Slachtofferhulp
Univé
SRK Rechtsbijstand

Top vijf verwijzende sites

1
2
3
4
5

www.avro.nl (Blik op de weg)
www.whipslashstichting.nl
www.pivkennisnet.nl
www.anwb.nl
letselschade.startpagina.nl

Bezoekcijfers
Jaar

Pageviews

Bezoeken

Aantal bezochte pagina’s per bezoeker

2008

375.218

78.423

5,66

2007

313.389

67.666

4,63

2006

290.557

57.063

5,09

Plannen voor 2009

De site staat er en is redelijk bekend. Promotie wordt gevoerd door het De Letselschade
Raad, niet door de redactieraad. Wel doen de leden van de redactieraad suggesties om
de bekendheid van de site op te voeren.
In 2009 wordt de site actueel gehouden, naar aanleiding van nieuwe en gewijzigde
wetgeving. De redactieraad staat open voor suggesties ter verbetering, die hen bereiken
door de vragen van slachtoffers of vanuit de branche.
Een panel van professionals uit de letselschadepraktijk geeft desgevraagd (in het voorjaar van 2009) commentaar op de inhoud van de site, conform de basiswerkzaamheden
die hierboven staan beschreven.
Aan slachtofferorganisaties wordt gevraagd om te kijken naar de leesbaarheid van de
teksten en hiervoor suggesties ter verbetering aan te leveren.
Samenstelling Raad van Advies Verkeersongeval.nl:
• J. Daniëls (PIV)
• L. in ’t Groen re (Nostimos)
• prof. mr. H. Wansink (Erasmus Universiteit)
Werkopdracht Raad van Advies Verkeersongeval.nl:
• behandelt de aanvragen voor plaatsing van nieuwe links,
• behandelt bezwaren bij het weigeren van links,
• gaat actief op zoek naar relevante links voor de site.
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Project:

Informatieverstrekking (checklist GBL beginsel 8)
Werkgroep Informatieverstrekking heeft als doel een checklist op te stellen, zoals
genoemd in de gedragscode onder beginsel 8, waarin de branche aan slachtoffers duidelijk maakt welke informatie met welke reden wordt gevraagd.
Naar verwachting verstrekken slachtoffers sneller inlichtingen wanneer hen duidelijk is
waarvoor deze wordt gebruikt. Deze transparantie neemt eventueel wantrouwen weg.
Aan de andere kant zal de verzekeraar informatie-eisen waarschijnlijk ook zorgvuldiger
formuleren.
In 2008 is een dringend beroep gedaan op de werkgroep en de letselschadepraktijk om
menskracht aan te leveren om de checklist te vullen. Helaas heeft dit nog niet tot veel
concrete resultaten geleid.
Het bureau van De Letselschade Raad neemt dit initiatief terug en gaat in 2009 zorgen
voor een professionele aanpak met een korte leveringstermijn. Een tijdelijke medewerker zorgt voor de invulling van de teksten. Daarna wordt de klankbordgroep (voormalige werkgroep) ingeschakeld om commentaar te leveren. Na verwerking van het commentaar zal de opdracht afgerond worden. Het eindproduct wordt in een Platformvergadering aangeboden.
Technisch zal de checklist worden verwerkt in een softwaretool, die aangeboden wordt
aan de markt. Onder welke voorwaarden en op welke manier dient nog te worden uitgewerkt. Hierover volgt te zijner tijd een voorstel vanuit het bureau van De Letselschade
Raad.
Na oplevering wordt een schema voor een jaarlijkse evaluatie afgestemd en zal de
klankbordgroep geen activiteiten meer ontplooien.
Samenstelling klankbordgroep (2008):
• drs. C.J. Blom (De Letselschade Raad, Platform & projectorganisatie)
• mr. I.L. Dijkstra (De Letselschade Raad, Bemiddelingsloket & GBL-register)
• mr. H. den Hollander (Aansprakelijkheidsverzekeraars), eind 2008 vervangen
door mr. W. Coomans
• ir. J.L. de Kroes (FSO/Vereniging van Verkeersslachtoffers)
• mr. H. Solstad (Advocaat)
• mr. M. Storm (ANWB)
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Project:

Evaluatie GBL
Dit project volgt onder meer uit de prestatieafspraken die met het Ministerie van Justitie
gemaakt zijn:
• Bekendheid GBL: jaarlijkse meting van de bekendheid van de gedragscode.
• Aantal aansluitingen: jaarlijkse meting van het aantal gerealiseerde aansluitingen.
• Aantal verzoeken: jaarlijkse meting van de ontwikkeling in het aantal verzoeken om
informatie, bijstand gedurende procedure en bemiddelingen.
• Wie houdt zich aan de code: meten van het aantal klachten over het niet nakomen
van de code en het melden van de uitkomsten van bemiddelingstrajecten.
• Onafhankelijke klachtenbehandeling: aantal en afloop van geschillen tegen De Letselschade Raad.
Incidenteel zal worden samengewerkt met de overige projecten binnen De Letselschade
Raad, die zich bezighouden met de uitvoering van de GBL.
De klankbordgroep is eind 2008 gestart met een inventarisatie van de stand van zaken
met betrekking tot de implementatie van de GBL in de letselschadepraktijk. In 2009
worden de eerste resultaten verwacht. Daarvoor is het ter beschikking stellen van relevante informatie door de gehele letselschadepraktijk van evident belang.
Samenstelling klankbordgroep:
• P. van den Bedem (NIVRE)
• drs. C.J. Blom (De Letselschade Raad, Platform & Projectorganisatie)
• mr. A. Bunt (Rechtsbijstandverzekeraars)		
• mr. I.L. Dijkstra (De Letselschade Raad, Bemiddelingsloket & GBL-register)
• M. van Driel (Slachtofferhulp Nederland)
• mr. B. van der Lijn (ANWB)
• drs. J. Meulenkamp (GAV)
• mr. P.S. Procee (vz) (De Letselschade Raad)
• mr. G. Westland (WA-verzekeraars)
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Project:

Medisch Traject / Medische paragraaf bij GBL
In 2008 is De Letselschade Raad een nieuw
project gestart. In samenwerking met de VU
te Amsterdam wordt een medische paragraaf
bij de GBL geschreven. Bij de oplevering van
de GBL is vastgesteld dat huidige medische
paragraaf in de code zeer summier is. De
Letselschade Raad heeft destijds de opdracht
al meegekregen om dit uit te werken.
Dit project staat onder leiding van prof. mr. A.J. Akkermans, hoogleraar Privaatrecht,
Vrije Universiteit en prof. mr. J.A. Legemaate, bijzonder hoogleraar Gezondheidsrecht,
Vrije Universiteit en hoofd Juridische Zaken KNMG.
Projectleider/onderzoeker is mevrouw mr. A. Wilken, sinds de start van het project
eveneens verbonden aan de Vrije Universiteit.
Het doel van het project is om, na de formulering van de kernproblemen, eerst vanuit
een wetenschappelijke hoek te zoeken naar een betere opzet van het medische traject.
In de eerste fase van het project zullen in dat kader de bestaande normering en werkwijzen worden geanalyseerd, op basis waarvan de grote lijnen van mogelijke oplossingsrichtingen zullen worden uitgedacht. Van daaruit zal in de tweede fase steun en
draagvlak voor de gekozen oplossingsrichtingen worden gezocht. Hiertoe zullen een
of meer expertmeetings worden georganiseerd. In de derde fase van het project zullen
(concept)implementatiedocumenten worden ontwikkeld, zoals procedurebeschrijvingen, vraagstellingen, rapportageformats, een vragenlijst medische gegevens, enzovoort,
die wederom zullen worden besproken in expertmeetings. Daarnaast zal een medische
paragraaf bij de GBL worden geschreven en – waar mogelijk – zullen pilots worden
voorbereid (en eventueel gestart) om de geformuleerde oplossingen in de praktijk te
toetsen. In de vierde en laatste fase zullen de implementatiedocumenten hun definitieve
vorm krijgen en zal de medische paragraaf bij de GBL (met bijbehorende implementatiedocumenten) door het platformoverleg van De Letselschade Raad moeten worden
goedgekeurd.
Om een zo breed mogelijk draagvlak te kunnen krijgen, zullen alle relevante partijen worden uitgenodigd mee te denken. Er wordt daarbij in eerste instantie gebruik
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gemaakt van bestaande overlegstructuren, zoals:
• De werkgroep Medisch Traject van De Letselschade Raad, die bestaat uit advocaten
en medisch adviseurs van zowel de ‘halende’ als de ‘betalende’ kant.
• De IWMD (Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen), een projectgroep
die is opgericht op initiatief van de VU en die bestaat uit deskundigen (medisch
adviseurs, advocaten, verzekeraars en leden van de rechterlijke macht) op het gebied
van letselschade.
• De Werkgroep Medisch Specialistische Rapportage, die bestaat uit diverse medisch
specialisten die regelmatig als deskundige worden ingeschakeld en medisch adviseurs
van de GAV. Deze werkgroep heeft tot doel de kwaliteit van de medisch-specialistische rapportages te verhogen door middel van richtlijnontwikkeling, scholing,
certificatie, enzovoort.
Daarnaast zijn reeds initiatieven ontplooid in welk kader samenwerking is gezocht met
(werkgroepen en/of commissies van) de GAV en de WAA.
Dit project van De Letselschade Raad wil een totaaloplossing bieden. De problematiek
blijkt telkens weer fundamenteel van aard. Gemakkelijke oplossingen blijken er niet te
zijn. Een oplossing zoeken per knelpunt biedt geen soelaas.
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Project:

Gedragscode Medische Aansprakelijkheid (GMA)
In mei 2008 heeft Stichting De Ombudsman het rapport ‘Over leven in de medische
letselschadepraktijk’ gepubliceerd. Centraal daarin staat de positie van de patiënt en
de rol van de ketenpartners tijdens de afhandeling van een medische letselschadezaak.
Mede gelet op de aanbevelingen gericht op de knelpunten in de medische aansprakelijkheid heeft het Verbond van Verzekeraars en de medische aansprakelijkheidsverzekeraars de wens geuit te komen tot een Code die ordening aanbrengt in de gesignaleerde
onvolkomenheden.
Aan De Letselschade Raad is gevraagd op basis van de GBL te komen met een breed
gedragen gedragscode voor de medische letselschadepraktijk.
Inmiddels zijn voorbereidingshandelingen getroffen om een en ander te realiseren. De
Letselschade Raad heeft hierin een faciliterende rol.
Positiebepaling

De Letselschade Raad is de aangewezen (permanente) organisatie die de positie van
letselschadeslachtoffers verbetert en met behulp van codes het schaderegelingproces in
alle facetten normeert. Meer duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie, maar ook
evenwicht aanbrengen in functie, rol en belangen van marktpartijen in de letselschadepraktijk zijn elementen die in de producten van het De Letselschade Raad tot uitdrukking worden gebracht. Mede daardoor groeit De Letselschade Raad in de rol van autoriteit in de letselschadepraktijk.
Het ligt daarom voor de hand dat de huidige code wordt aangevuld met een code die
de medische aansprakelijkheid normeert. De Letselschade Raad wil participeren en
faciliteren.
Er is een kleine projectorganisatie in het leven geroepen, bestaande uit een stuurgroep
en een projectgroep, ter voorbereiding van de GMA.
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Bekendheid Nationaal Platform
Personenschade

In 2008 is voor de 2e maal onderzoek verricht naar de naamsbekendheid
van het Nationaal Platform Personenschade. Dit onderzoek vloeit voort uit
afspraken die door De Letselschade Raad zijn gemaakt met het Ministerie van
Justitie.

Het onderzoek spitst zich met name toe op de bekendheid van de ‘GBL’ onder twee
doelgroepen:
• marktpartijen en relevante slachtofferdoelgroepen,
• consumenten.
Dit onderzoek zal de komende twee jaar nog worden herhaald.
Steekproef marktpartijen
• De steekproef van marktpartijen en relevante slachtofferorganisaties is aangeleverd
door De Letselschade Raad.
• In totaal zijn 438 bedrijven en organisaties benaderd.
• In totaal zijn 250 personen ondervraagd die uit hoofde van hun functie allen betrokken zijn bij de afhandeling van letselschade.
Steekproef consumenten
• De steekproef onder consumenten is getrokken uit een internetpanelbestand.
• De steekproef is op de variabelen geslacht, leeftijd en regio representatief voor
personen van 18 jaar en ouder in Nederland.
• In totaal zijn 1010 personen ondervraagd.
Vragenlijst

De vragenlijst is in overleg met De Letselschade Raad opgesteld. Omdat de naamswijziging naar De Letselschade Raad pas in november 2008 bekend is gemaakt, wordt de
respondenten nog gevraagd naar het NPP. De vragenlijst kent de volgende opbouw:
• Spontane en geholpen bekendheid van het NPP.
• Bronbekendheid (hoe bekend geraakt met het bestaan van het NPP).
• Tevredenheid over werkzaamheden van het NPP.
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•
•
•
•
•

Spontane en geholpen bekendheid GBL.
Bekendheid met Bemiddelingsloket.
Inhoudelijke bekendheid NPP en GBL.
Websites.
Achtergronden.

Conclusies

• De algemene conclusie ten opzichte van de uitkomsten van de meting uit januari
2008 is dat er onder zowel marktpartijen als consumenten geen ontwikkeling waarneembaar is in de bekendheid van en de kennis ten aanzien van het NPP en in de
algemene beoordeling door marktpartijen.
• De spontane bekendheid van het NPP onder beide doelgroepen is laag. De totale
bekendheid onder marktpartijen is echter zeer hoog. Onder consumenten blijft ook
de totale bekendheid zeer laag.
• De spontane bekendheid van het NPP onder advocaten stijgt.
• De onbekendheid met het NPP onder consumenten leidt er niet alleen toe dat het
publiek inhoudelijk niet of onvoldoende op de hoogte is van het bestaan van het
NPP en de GBL maar dus ook niet op de hoogte is van het bestaan van het Bemiddelingsloket en de websites.
• De spontane bekendheid van de Gedragscode onder marktpartijen is gedaald. Tevens constateren we een negatieve ontwikkeling in de houding ten opzichte van het
GBL als het gaat om een transparanter en vlotter schaderegelingproces. Ook in de
houding ten aanzien van de rol van het NPP zien we deze negatieve ontwikkeling.
• In de wijze waarop men bekend is geraakt met de producten en diensten van het
NPP is een verschuiving waarneembaar. De eigen werkervaring wordt minder vaak
genoemd ten gunste van de NPP-richtlijnen, het internet en de vakbladen.
• De bekendheid van het Bemiddelingsloket is, onder beide doelgroepen en ten
opzichte van de vorige meting, gelijk gebleven maar de inhoudelijke kennis onder
marktpartijen over het doel van het Bemiddelingsloket neemt af.
• De website van het NPP is het meest bekend en het meest bezocht.
• Verder concluderen we dat in het bijzonder onder advocaten de (spontane) bekendheid met het NPP, het Bemiddelingsloket en de websites lager is dan onder verzekeraars en letselschadebureaus.
• Op basis van deze uitkomsten wordt geadviseerd om vaker, meer op de inhoud
gericht en doelgerichter te communiceren met haar doelgroepen.
• Onder de marktpartijen zijn het vooral de advocaten die verder geïnformeerd moeten worden.
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