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Innovaties in de letselschadepraktijk
De Letselschade Raad
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in
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personenschade
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Daarom

wordt

van
cq.

vergroten.
gestreefd

naar een betere en meer
persoonlijke bejegening van
het slachtoffer, alsmede een
verbetering

van

de

technische aspecten van de
schaderegeling.
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Coaching
van
verkeersslachtoffers,
een
digtale
onderhandelingsmodule
voor
letselschaderegeling en het Letsel Plaza. Het zijn enkele voorbeelden van innovaties die de
letselschadepraktijk verder helpen en die brede aandacht verdienen. Ze zijn te vinden op de
nieuwe innovatiestartpagina op de website van De Letselschade Raad.
De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) biedt sinds 2007 een nieuw kader waarbinnen
letselschadedossiers op een transparante en harmonieuze manier kunnen worden afgewikkeld.
Vanuit deze nieuwe denkwijze hebben veel organisaties binnen de letselschadepraktijk
vernieuwende initiatieven genomen. Dit heeft geleid tot een groot aantal innovaties bij het
afwikkelen van letselschade. Om deze ontwikkelingen in kaart te brengen heeft De Letselschade
Raad een ‘innovatiestartpagina’ aan haar site toegevoegd. De informatie is bedoeld voor
dienstverleners in de letselschadepraktijk, zodat zij met elkaar in contact kunnen komen, of ideeën
en projecten kunnen combineren.

De Letselschade Richtlijn

De Letselschade Raad bij

Huishoudelijke Hulp gewijzigd

Netlaw

Per 1 juli 2009 wijzigt De Letselschade
Richtlijn Huishoudelijke Hulp. De Richtlijn
geeft normbedragen voor de hoogte van de
vergoeding van huishoudelijk hulp na een
ongeval waarbij letselschade is ontstaan,
waarvoor een derde aansprakelijk is te
houden. De belangrijkste wijziging betreft de
verlengde termijn waarbinnen de richtlijn is
toe te passen. Die was zes weken en wordt
nu drie maanden. Tevens zijn de uit te keren
bedragen geïndexeerd.
Op de site van De Letselschade Raad is de
volledige tekst te vinden. Er is eveneens een
historisch overzicht beschikbaar van de
uitkeringsbedragen die in het verleden
golden, om lopende letselschadedossiers op
een juiste manier af te kunnen handelen.
GBL Terugkomdag Universiteit
van Tilburg
Bijna als vanouds kwam een groot deel van
Nederlandse letselschadepraktijk op 18 juni jl.
bij elkaar voor de ‘GBL-terugkomdag’. Op de
middag stond het nut van de gedragscode
bezien vanuit het perspectief van het
slachtoffer centraal. Slachtoffers waren op
deze middag dan ook in ruime mate
vertegenwoordigd.
Een verslag van deze sessie treft u
binnenkort aan op de site van de Universiteit
van Tilburg.
Het gevoel van urgentie om de GBL toe te
passen leeft sterk bij letselschadeslachtoffers.
Vanuit de zaal kwam de constatering dat alle
professionals binnen de letselschadepraktijk
met elkaar De Letselschade Raad vormen.
De Letselschade Raad faciliteert, maar de
uitwerking ligt bij de letselschadepraktijk zelf.
Toch
hebben
Ivanka
Dijkstra
(Bemiddelingsloket
en
Register)
en
ondergetekende de knelpunten en wensen
van de aanwezigen genoteerd.
Binnenkort volgt een tussenevaluatie van de
implementatie van de GBL, waarin met
bovengenoemde zaken rekening wordt
gehouden
en
een
actieplan
wordt
voorgesteld.

Op 8 juni jl. hebben Ivanka Dijkstra en
Caroline
Blom,
verbonden
aan
de
Letselschade
Raad,
een
presentatie
gehouden voor de leden van de sectie
aansprakelijkheidsrecht
van
Netlaw
(www.netlaw.nl). De advocaten van de sectie
werd inzicht gegeven in de historie en de
werkwijze van De Letselschade Raad. Tijdens
de presentatie kwamen onderwerpen aan de
orde als De Letselschade Raad Richtlijnen,
de Gedragscode Behandeling Letselschade
en het Bemiddelingsloket. Tijdens een
levendige en informatieve bijeenkomst was er
veel ruimte om ervaringen uit te wisselen. De
bijeenkomst heeft bijgedragen aan de
doelstelling van Netlaw om de kennis en
kunde van de advocaten, optredend zowel
aan de kant van de benadeelde als aan de
kant van de verzekeraar, te bevorderen.
Oswald Nunes,
advocaat te Utrecht en sectiecoördinator
Netlaw
Korte berichten
Paul Procee treedt terug als directeur van
De Letselschade Raad
Paul Procee treedt in goed overleg met
directe ingang terug als directeur van De
Letselschade Raad. Reden voor zijn vertrek is
een fundamenteel verschil van inzicht over
het te voeren beleid.
Het bestuur dankt Paul Procee voor zijn grote
betrokkenheid en inzet.
***
Projectgroep
Gedragscode
Medische
Aansprakelijkheid (GMA)
Het voorzitterschap van de
stuurgroep
GMA
is
overgenomen door mr. Theo
Kremer (PIV).
De stuurgroep en projectgroep
GMA werken aan een gedragscode voor de
behandeling van letselschadezaken na een
medische beroepsfout. Naar verwachting zijn
in de loop van volgend jaar de eerste
resultaten te melden.
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Platformoverleg en Projecten
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