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Voorwoord
De politiek toonde op 6 juni 2011 voor 
de derde keer belangstelling voor de 
afwikkeling van letselschaden. Op die dag 
vond namelijk op initiatief van de vaste 
Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie 
een rondetafelconferentie plaats.

Aanleiding voor deze ontmoeting was het 
enige maanden daarvoor verschenen rapport 
van Stichting De Ombudsman, waarin 
(wederom) alle spelers op het veld van de 
letselschadeafwikkeling kritisch onder de 
loep werden genomen.

De belangrijkste vraag vanuit de politiek naar 
het PIV en overige spelers was, of er behoefte 
bestond aan nadere wetgeving ten aanzien 
van de afwikkeling van letselschaden.

In het kritische rapport van Stichting De 
Ombudsman werd onder meer ook gepleit 
voor een wettelijke verankering van de 
Gedragscode Behandeling Letselschade 
(GBL). Het unanieme afwijzende antwoord 
op die vraag was daarom voor sommigen 
wellicht verassend. Alle aanwezigen 
verklaarden dat er de laatste jaren veel winst 
is geboekt op het gebied van de afwikkeling 
letselschaden en dat de gedragscode daaraan 
een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

Het PIV is enorm verheugd over deze 
vaststelling vanwege de grote betrokkenheid 
bij het tot stand komen van de GBL. 
Verzekeraars hebben de afgelopen jaren veel 
inspanningen geleverd om tot een zo optimaal 
mogelijke afwikkeling te komen. Het doet 
ons goed te zien dat anderen dat herkennen 
(èn erkennen). Hieruit blijkt dat er op basis 
van zelfregulering en overleg binnen De 
Letselschade Raad veel tot stand kan komen. 
Ingrijpen van de wetgever wordt door de 
betrokken partijen als overbodig ervaren.

Maar, wij ervaren ook dat nog niet alle 
partijen de naleving van de GBL even 
serieus nemen. Een wettelijke verankering 
zou dat wellicht kunnen veranderen. Toch 
heeft het PIV voldoende vertrouwen in 
de zelfregulering door partijen. Wij zien 
de positieve trend dat er aan de kant van 
zowel verzekeraars als belangenbehartigers 
keurmerken zijn of gaan ontstaan, waaraan 
toch een behoorlijke drempel verbonden is.

Ook de eind 2012 verwachte tweede versie 
van de GBL zal er aan bijdragen dat de geest 
en de strekking van deze code nog beter 
wordt nageleefd.

Wel is er volgens de belangenbehartigers en 
slachtofferorganisaties in twee categorieën 
letselschaden nog winst te behalen: de 
letselschaden met blijvende beperkingen en 
die veroorzaakt door foutief medisch handelen. 
Verzekeraars hebben deze boodschap op 6 juni 
2011 niet alleen gehoord, maar ook begrepen.

Op twee punten zijn er in 2011 initiatieven 
ondernomen die de positie van deze 
slachtoffers nog verder zou moeten verbeteren.

In de eerste plaats op het gebied van 
informatieverstrekking vanuit verzekeraars 
richting slachtoffers, ook wanneer het 
slachtoffer door een belangenbehartiger 
vertegenwoordigd wordt. Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een 
transparante en tijdige informatieverstrekking 
over het schaderegelingproces in het 
algemeen en vooral de stand van zaken 
daarbij van het grootste belang is voor de 
zogenoemde victims empowerment.

In de tweede plaats werken wij aan een 
aanbeveling die moet voorkomen dat een 
zaak ten onrechte te lang loopt. Hierbij speelt 
het zg. ‘vierogen–principe’ een belangrijke 
rol. Dit houdt in dat het slachtoffer na een 
bepaalde periode ook recht heeft op een 
interventie door een derde, wanneer hij van 
mening is dat zijn zaak niet goed loopt.

Mediation lijkt dan de beste oplossing. 
Dit voldoet in ieder geval aan één van de 
belangrijkste aanbevelingen uit het rapport 
van Stichting De Ombudsman. In de loop 
van 2012 zullen deze twee initiatieven 
daadwerkelijk gestalte krijgen.

Het PIV verwacht dat het dankzij deze 
initiatieven steeds beter zal gaan met 
de afwikkeling van letselschaden. De 
rondetafelconferentie van dit afgelopen jaar 
zou dan ook zo maar het laatste politieke 
initiatief kunnen zijn geweest!

Theo Kremer
Directeur PIV
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Ik zweer bij Apollon de genezer, bij 
Asclepius, Hygieia en Panacea en 
neem alle goden en godinnen tot 
getuige, om naar mijn beste oordeel en 
vermogen de volgende eed te houden:

Ik zal naar mijn beste oordeel en 
vermogen en om bestwil mijner zieken 
hun een leefregel voorschrijven en 
nooit iemand kwaad doen.

Nooit zal ik, om iemand te gerieven, 
een dodelijk middel voorschrijven 
of een raad geven, die, als hij wordt 
gevolgd, de dood tot gevolg heeft. 
Nooit zal ik een vrouw een instrument 
voorschrijven om een miskraam op 
te wekken. Maar ik zal de zuiverheid 
van mijn leven en mijn kunst bewaren. 
Het snijden van de steen zal ik nalaten, 
ook als de ziekte duidelijk is; ik zal dit 
overlaten aan hen die hierin bekwaam 
zijn. In ieder huis waar ik binnentreed, 
zal ik slechts komen in het belang van 
mijn patiënten.

Mijn leermeester zal ik eren en 
liefhebben als mijn ouders; ik zal in 
gemeenschap met hem leven en zo 

nodig mijn bezit met hem delen, de 
kunst leren zonder vergoeding en 
zonder dat daartoe een schriftelijke 
belofte nodig is; aan mijn zonen, aan 
de zonen van mijn leermeester en aan 
de leerlingen die verklaard hebben 
zich aan de regelen van het beroep te 
zullen houden, aan hen allen zal ik de 
grondslagen van de kunst leren.

Al hetgeen mij ter kennis komt in de 
uitoefening van mijn beroep of in het 
dagelijks verkeer met mensen en dat 
niet behoort te worden rondverteld, 
zal ik geheim houden en niemand 
openbaren. Moge ik, als ik deze eed 
getrouwelijk houd, vreugde vinden 
in mijn leven en in de uitoefening 
van mijn kunst, maar moge het 
tegenovergestelde het geval zijn indien 
ik hem schend.

Ik zal mij verre houden van iedere 
welbewuste slechte daad en van elke 
verleiding, in het bijzonder van de 
geneugten der liefde met mannen of 
vrouwen, of zij vrij zijn of slaaf.

– Eed van Hippocrates

EEn BEtEr mEdIsch 
traJEct BIJ 
lEtsElschadEn?01
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Vechten met 
ongelijke wapens

Bij de afwikkeling van letselschaden hebben 
we op het gebied van medische informatie te 
maken met twee ongelijke situaties.

Zo beschikt de medisch adviseur van de 
verzekeraar niet altijd over dezelfde medische 
stukken als de adviseur van het slachtoffer. Zo 
is dat bijvoorbeeld het geval bij de medische 
voorgeschiedenis van het slachtoffer. Het 
is een ongewenste situatie wanneer beide 
adviseurs hun uit te brengen adviezen niet 
kunnen baseren op dezelfde gegevens. Ook is 
het een kiem voor latere problemen.

Daarnaast kan de belangenbehartiger 
beschikken over alle medische informatie, 
terwijl de schadebehandelaar volledig 
afhankelijk is van het advies van zijn medisch 
adviseur. Het bijzondere aan dit tweede 
ongelijke uitgangspunt is dat deze, als de 
medische informatie als processtukken wordt 
ingebracht, verdwijnt op het moment dat 
de zaak bij de rechter is. Er wordt dan wel 
met een knipoog gesproken over vechten 
met ongelijke wapens. Nu we hier vanuit 
privacywetgeving aan gebonden zijn, neemt 
een goed medisch advies veel van deze 
ongelijkheid weg. De medische paragraaf bij 
de Gedragscode Behandeling Letselschade 
(GBL), die eind 2011 verscheen, is hierbij 
van het grootste belang.

de nieuwe 
medische paragraaf

Op 15 december 2011 heeft het Platform van 
De Letselschade Raad de nieuwe medische 
paragraaf bij de GBL aanvaard. De paragraaf 
is het resultaat van een projectgroep van de 
Vrije Universiteit Amsterdam. Deze bestaat 
uit vijf onderdelen:

Algemene uitgangspunten;1. 

Het vragen van medisch advies;2. 

Het verzamelen van en de omgang met 3. 
medische informatie;
Het medisch advies; 4. 

De medische expertise.5. 

Transparantie is hierbij een belangrijk 
uitgangspunt. In het bijzonder omdat de 
verhouding tussen belangenbehartigers van 
slachtoffers (en hun medisch adviseurs) en 
verzekeraars van oudsher niet gebaseerd is 
op vertrouwen. Belangenbehartigers houden 
dit echter graag enigszins in stand om zo hun 
eigen positie te benadrukken. Transparantie 
in de schadebehandeling is een belangrijke en 
essentiële stap om het onderlinge vertrouwen 
te stimuleren.

Het begrip proportionaliteit loopt als een 
rode draad door de medische paragraaf. 
Hiermee moet voorkomen worden dat het 
medische traject onnodig lang en ingewikkeld 
wordt. In het regelingsproces vindt de toets 
daarvoor plaats bij vier (vraag)punten:

Is het opstarten van een medisch traject a. 
echt noodzakelijk?
De schadebehandelaar stelt zijn medisch b. 
adviseur gerichte en in de concrete zaak 
noodzakelijke vragen.
De medisch adviseur vraagt bij de c. 
behandelende sector niet meer medische 
informatie op dan noodzakelijk is.
De medisch adviseur is terughoudend d. 
bij het verstrekken van medische 
informatie (anders dan het medisch 
advies) aan anderen.

De belangrijkste componenten van deze toets 
zijn de aard van het letsel en de complexiteit 
van de zaak enerzijds. Vooral de looptijd 
van de gevraagde schadevergoeding en het 
houden van blijvende beperkingen door het 
slachtoffer. En de privacygevoeligheid van de 
medische gegevens anderzijds. Dit zal in de 
praktijk meer vorm moeten krijgen.

Het PIV hoopt van harte dat, als 
verzekeraars terughoudend zijn 
met het vragen om medische 
informatie, belangenbehartigers 
zonder al te veel discussie de 
informatie verstrekken die de 
verzekeraars echt nodig hebben.

Vriend en vijand zijn het er 
over eens dat het medisch 
traject een van de grootste 
bottlenecks is bij de afwikkeling 
van letselschaden. Zo niet de 
grootste. Dit is vooral te wijten 
aan de zogenoemde medisch 
niet objectiveerbare klachten. 
De meest bekende, en in ieder 
geval qua aantal de hoogste, zijn 
de na een whiplash ontstane 
klachten en beperkingen.

De oorsprong van onenigheid 
binnen het medisch traject 
ligt veelal in de communicatie 
tussen de medisch adviseur 
van de verzekeraar en die 
van de belangenbehartiger. 
Of in sommige gevallen zelfs 
door het volledig ontbreken 
daarvan. Dat leidt dan vaak tot 
het (onnodig?) houden van 
medische expertises, waarbij 
steeds nieuwe discussies 
opdoemen. De keuze van 
de in te schakelen expert, de 
vraagstelling aan die expert 
en last but certainly not 
least de interpretatie van de 
uitkomst van de expertise zijn 
voorbeelden van eindeloze 
discussiepunten.

Het goede nieuws is dat alle 
partijen zich willen inzetten om 
de hobbels op het medische 
pad zoveel mogelijk te beperken 
of in ieder geval te kanaliseren. 
Een fraai voorbeeld daarvan is 
de in 2009 tot stand gekomen 
IWMD-vraagstelling. Dit 
is gebeurd in samenspraak 
met een grote groep 
vertegenwoordigers uit de 
branche en onder regie van de 
Vrije Universiteit Amsterdam 
(VU). Het feit dat rechters deze 
vraagstelling ook veelvuldig 
hanteren, leidt tot een forse 
vermindering van discussies.
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Duidelijk is dat voor verzekeraars de 
werkrelatie tussen de medisch adviseur en 
de schadebehandelaar van doorslaggevend 
belang is. In het verleden werd dat nog wel 
eens onderschat. Het medisch traject is goed 
ingezet wanneer de schadebehandelaar de 
juiste vragen stelt en de medisch adviseur 
daarna een voor hem toereikend medisch 
advies opstelt. Goede communicatie tussen 
de medisch adviseur van de verzekeraar en die 
van het slachtoffer zal dit proces stimuleren.

Onze branche is de projectgroep van de 
VU zeer erkentelijk voor het vele werk dat 
zij uitgevoerd hebben. Aanvullend heeft de 
projectgroep werkdocumenten aangedragen 
die kunnen dienen als leidraad bij de te 
ondernemen acties.

Het feit dat het medische traject bij 
letselschaden een belangrijk deel uitmaakt 
van de toetsing voor het Keurmerk 
Klantgericht Verzekeren (KKV), zal 
ongetwijfeld een positief effect hebben op de 
toepassing van de inhoud van de medische 
paragraaf voor verzekeraars.

Een onafhankelijke 
medisch adviseur?

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de 
medisch adviseur objectief en onafhankelijk 
moet zijn. Dit wordt in verschillende 
uitspraken van het Centraal Medisch 
Tuchtcollege bevestigd en geldt zowel voor 
de medisch adviseurs van de verzekeraars als 
die van de belangenbehartiger. Dat laatste 
wordt nog wel eens vergeten.

Hierin schuilt wel een tegenstrijdigheid: 
hoewel de positie van de medisch adviseur 
als onafhankelijke partijdeskundige vooral 
bij moeilijk te objectiveren medisch klachten 
extra spanning kan geven, is hij niet ‘his 
master’s voice’.

Een extra complicerende factor daarbij is de 
rol van de medisch adviseur in gevallen van 
medische aansprakelijkheid. Hierbij maakt 
het niet uit aan welke kant de adviseur staat. 
Een advies over de vraag of er sprake is van 
aansprakelijkheid aan de kant van de arts is 
toch een andere dan de vraag over het letsel 
van het slachtoffer.

De medische paragraaf is dan ook 
niet van toepassing op de medische 
aansprakelijkheidspraktijk. Daarvoor is 
– in aanvulling op de GOMA –nader 
onderzoek nodig.

of toch anders?

De in de medische paragraaf beschreven 
‘goede praktijken’ gaan in beginsel uit van 
de situatie dat er twee medisch adviseurs in 
beeld zijn. Al geruime tijd speelt de vraag 
of dat eigenlijk wel nodig is. Kan er worden 
volstaan met één medisch adviseur, die zowel 
de verzekeraar als de belangenbehartiger 
eenduidig adviseert? Voor sommigen lijkt dit 
een onbegaanbaar traject.

Ook kan er gedacht worden aan een tussenweg 
waarbij twee medisch adviseurs blijven 
bestaan, maar dat zij aan hun opdrachtgevers 
gezamenlijk een advies uitbrengen.

Het hebben van vertrouwen in de kwaliteit 
en objectiviteit van de medisch adviseurs in 
kwestie is bij al deze innovatieve ideeën van 
het grootste belang. Het zou mooi zijn als 
de huidige generatie medisch adviseurs hier 
op in kan spelen. Het gaat namelijk niet om 
nieuwe, maar eerder om anders werkende, 
medisch adviseurs. Het zou zonde zijn, 
wanneer daarvoor eerst een nieuwe generatie 
moet opstaan.

Het PIV is blij met een aantal 
pilots, waarbij sprake is van 
één medisch adviseur voor 
beide partijen. Voor deze optie 
bestaat er weldegelijk draagvlak 
aangezien bij deze pilots 
verschillende verzekeraars en 
belangenbehartigers betrokken 
zijn. Wij kijken met spanning 
uit naar de resultaten hiervan.
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De Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) 
heeft verhoging van smartengeld tot een van haar speerpunten 
voor de komende jaren gemaakt. Zij heeft hiertoe het PIV 
benaderd, wat eind 2010 leidde tot een eerste expertmeeting.

smartEngEld In 
nEdErland nIEt 
langEr EEn sluItpost?02
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Buitenlands 
voorbeeld volgt…

Op 16 november 2011 vond over de 
vaststelling van smartengeld een tweede 
expertmeeting plaats. Naast de ASP en het 
PIV nam De Letselschade Raad ook deel aan 
deze bespreking als gastheer.

Die middag bogen zich ongeveer dertig 
personen over de vraag wat wij op het 
gebied van smartengeldvaststelling van 
het buitenland kunnen leren. Aan de 
basis hiervan stond een door de Erasmus 
Universiteit verrichte studie over de manier 
van smartengeldvaststelling in een aantal ons 
omringende landen.

De deelnemers hadden verschillende 
achtergronden: naast belangenbehartigers en 
verzekeraars ook wetenschappers en leden 
van de rechterlijke macht. Toch was men het 
er unaniem over eens dat het de moeite waard 
is nader te onderzoeken of in Nederland een 
andere manier van vaststelling kan worden 
bereikt. Het slachtoffer zelf moet hierbij 
centraal staan. Bijvoorbeeld door middel 
van een nog vast te stellen formule of een 
puntenlijst, waarbij de specifieke situatie van 
het slachtoffer de basis vormt voor de hoogte 
van het hem toekomende smartengeld.

De deelnemers aan de expertmeeting 
stelden vast dat het Engelse model de 
meeste aanknopingspunten biedt. De 
Engelse Guidelines onderscheiden 
tien hoofdcategorieën en een aantal 
subcategorieën op het gebied van 
smartengeld. Per categorie worden 
richtbedragen of bandbreedtes aangegeven. 
Factoren als leeftijd van het slachtoffer, 
aanwezigheid, omvang van pijn en 
restcapaciteit worden meegewogen om tot 
een definitief bedrag te komen. 

Het vervolg op deze tweede expertmeeting is 
het instellen van een werkgroep die de grove 
contouren van een nieuw Nederlands model 
gaat aangeven. Presentatie hiervan vindt 
tijdens de in november 2012 geplande derde 
expertmeeting plaats.

Visie van verzekeraars

Verzekeraars hebben als uitgangspunt dat niet 
zij, maar de maatschappij en de politiek – of 
anders gezegd de wetgever en de rechterlijke 
macht – het aansprakelijkheids- en/of het 
schadevergoedingsrecht moeten bepalen.

Wel geven verzekeraars aan of wijzigingen 
in ons recht impact hebben op de 
verzekerbaarheid of consequenties voor de 
premies. Bovendien moeten verzekeraars 
aangeven in hoeverre deze wijzigingen 
voor zowel doorlooptijden als 
behandelkosten gevolgen hebben voor de 
zogenoemde transactiekosten.

advocaten voor slachtoffers van personenschade

De vergoeding van immateriële 
schade, ofwel smartengeld, 
in onze Nederlandse 
letselschadepraktijk kenmerkt 
zich door een zekere stabilisering.

De Nederlandse rechter geniet 
een grote individuele vrijheid 
om in een concreet geval de 
hoogte van het smartengeld vast 
te stellen. In de praktijk echter 
kijkt ook de rechter vooral 
naar het uitsprakenoverzicht 
opgenomen in de 
Smartengeldgids die wordt 
uitgegeven door de ANWB.

Hierdoor oriënteren zowel 
de schadepraktijk als de 
rechter zich in een concrete 
zaak vooral op bedragen die 
in het verleden aan andere 
slachtoffers zijn toegekend. 
Zo is een zekere normering 
van smartengeldbedragen per 
letselcategorie ontstaan. Het 
slachtoffer kan zich tekort 
gedaan voelen, aangezien 
de vergoeding onvoldoende 
wordt gerelateerd aan zijn 
of haar situatie maar aan 
een vergelijkbare zaak in het 
verleden. Elke zaak heeft zijn 
eigen kenmerken en daardoor 
ontstaat er het gevaar van een 
grofmazigheid. Ook gaat het 
niveau van het smartengeld 
nooit initieel omhoog, omdat 
de Smartengeldgids in het 
verleden toegekende bedragen 
slechts indexeert.

Dat is een bijzondere 
situatie, vooral in vergelijking 
met andere landen. In 
Duitsland is bijvoorbeeld het 
smartengeldniveau voor de 
zwaarste letsels in de laatste 
decennia meer dan verdubbeld; 
de hoogte van het smartengeld 
in Engeland is regelmatig 
onderwerp van studies. Hoewel 
in Engeland de stijging minder 
spectaculair is dan in Duitsland, 
is ook daar sprake van een 
opwaartse trend.

Wij verwachten dat 
een andere manier van 
smartengeldvaststelling niet op 
voorhand leidt tot negatieve 
conclusies ten aanzien van 
de verzekerbaarheid en de 
transactiekosten. Hoewel in 
het huidige model niet zoveel 
lange discussies gevoerd 
worden over de omvang van 
het smartengeld – laat staan 
dat er veel over geprocedeerd 
wordt – kan verdere normering 
van smartengeld een positieve 
invloed hebben op de 
afhandelingskosten.
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Op dit moment wordt smartengeld vaak als een 
sluitpost bij de schaderegeling gezien. Hiermee 
doen wij als branche zeker bij de zwaardere 
letselzaken het slachtoffer geen recht.

Het grote voordeel van de voorgestane 
wijzigingen is dat het voor het individuele 
slachtoffer veel inzichtelijker wordt hoe en 
op basis van welke factoren in zijn zaak tot 
de uiteindelijke smartengeldvergoeding is 
gekomen. Uit onderzoek blijkt dat dit van 
belang is bij slachtoffererkenning en victims 
empowerment. Verzekeraars streven vooral 
naar een meer transparante, andere en betere 
methode voor de vaststelling van smartengeld. 
In tegenstelling tot de ASP zijn verzekeraars 
er niet op voorhand op uit dat het niveau van 
smartengeld daarbij omhoog moet. 

Als een andere methode, vooral bij zwaardere 
letsels, leidt tot hogere bedragen, staan 
verzekeraars de ontwikkeling en invoering 
ervan niet in de weg. Wel kan de wijziging 
consequenties hebben voor de premie van 
aansprakelijkheidsverzekeringen.

affectieschade

Op het moment dat de meerderheid van 
de Eerste Kamer in het voorjaar 2010 na 
jarenlang twisten uiteindelijk tegen het 
wetsvoorstel Affectieschade stemde, leek 
het hoofdstuk ‘affectieschade’ in Nederland 
definitief gesloten. Al snel leidde dit tot veel 
onvrede in de letselschadebranche, waarbij 
zelfs nog werd overwogen of verzekeraars 
het niet zelf zouden moeten regelen. 
Deze onvrede was doorgedrongen tot het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie. Op 
instigatie van staatssecretaris Fred Teeven 
werd eind 2011 een expertmeeting gehouden. 
Tijdens deze bijeenkomst werd onder de 
brede paraplu van het vergoeden van (letsel)
schade aan anderen dan het slachtoffer zelf, 
ook over de vergoeding van affectieschade 
gediscussieerd. Tijdens deze expertmeeting is 
uitgedragen dat verzekeraars geen problemen 
zien in de vergoeding van affectieschade.

De voorwaarde is wel dat er sprake moet 
zijn van normering ten aanzien van zowel 
de kring van gerechtigden als de uit te keren 
bedragen. Want, als moet worden getwist 
over ‘wie wat gaat krijgen’, kan de impact op 
de afhandelingskosten wel eens onevenredig 
groot zijn in verhouding tot de voorgestane 
bedragen. En nog afgezien van de emotionele 
beladenheid van dit soort discussies en 
onduidelijkheid voor het slachtoffer.

Gelukkig bleek deze visie tijdens de 
expertmeeting breed gedragen. De wetgever 
is nu aan zet.

Conclusie 

In Nederland is er beweging ten 
aanzien van het vergoeden van 
immateriële schade; dit komt 
ook naar voren komen in de 
schadevergoedingsliteratuur. 
Het blad Verkeersrecht heeft 
hierin het voortouw genomen. 
De wijze waarop, de omvang en 
ook de mogelijke uitbreiding 
naar vergoeding voor anderen 
dan het slachtoffer zelf staan op 
de agenda.

Het PIV zal zich bij dit alles 
zeker niet onbetuigd laten!
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VErzEKErEn En 
lEtsElschadEBEhandElIng03
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Kwaliteit en 
klantgerichtheid

Het Keurmerk Klantgericht 
Verzekeren staat voor een hoge 
kwaliteit van dienstverlening 
en klantgerichtheid van een 
verzekeraar. Een verzekeraar 
ontvangt na de initiële 
beoordeling van Stichting 
toetsing verzekeraars (Stv) 
het Keurmerk Klantgericht 
Verzekeren (KKV). Bij de 
eerstvolgende reguliere 
beoordeling van Stv zal 
de verzekeraar eveneens 
moeten voldoen aan de 
keurmerknormen voor de 
behandeling van letselschaden.

In 2011 was er grote belangstelling 
voor de vernieuwde PIV Audit. Dertien 
verzekeraars – een aantal van hen voor 
meerdere labels – hebben deze vernieuwde 
PIV Audit doorlopen.

In de PIV Audit toetsen wij of een 
verzekeraar voldoet aan de keurmerknormen 
voor het onderdeel letselschadebehandeling. 
Deze toetsing vindt iedere twee jaar 
plaats. Voor het behoud van het Keurmerk 
Klantgericht Verzekeren moeten vastgestelde 
verbeteracties daadwerkelijk worden 
opgepakt. Hierdoor heeft de audit geen 
vrijblijvend karakter meer.

Na afronding van de audit en de goedkeuring 
van eventuele verbeteracties geven wij de PIV 
Beoordeling af. Op basis van de beoordeling 
kent Stv de punten toe voor het Keurmerk 
Klantgericht Verzekeren.

De audit gaat verder dan alleen de toetsing op 
de keurmerknormen. Nog steeds beoordeelt 
het PIV ook de organisatiegebieden ‘beleid en 
leiderschap’, ‘vakmanschap’, ‘communicatie’ 
en’ behandelproces’. Over de verbeterpunten 
vindt aparte terugkoppeling plaats.

De keurmerknormen voor letsel heeft Stv 
in samenwerking met het PIV vastgesteld. 
Daarbij zijn vertegenwoordigers uit de 
branche en een bedrijfskundig adviesbureau 
betrokken. De vereisten voor het keurmerk 
zijn dat de maatschappij tweejaarlijks een 
audit doorloopt waarin het beleid en de 
normen worden getoetst op het gebied van:

handhaving en naleving van de GBL; ■

inrichting van het medisch traject; ■

opleidingen; ■

doorlooptijd van het eerste contact; ■

doorlooptijd van de beoordeling  ■

van aansprakelijkheid;
de evaluatie van dossiers die langer lopen  ■

dan twee jaar;
het jaarlijkse onder slachtoffers uit te  ■

voeren Tevredenheidsonderzoek.

Verbeterpunten en acties

Dat de lat voor verzekeraars hoog ligt, 
blijkt uit het feit dat alle verzekeraars 
die aan de vernieuwde PIV Audit 
hebben deelgenomen één of meerdere 
verbeterplannen moesten opstellen.

Deze verbeterplannen hadden vooral 
betrekking op:

het beter vastleggen van beleid en  ■

de processtappen;
het versturen van de folder over het  ■

behandelproces, vooral bij inschakeling 
van een belangenbehartiger;
de afstemming over het behandelproces  ■

(wie, doet wat, wanneer);
en het uitvoeren van het  ■

‘twee-jaarsonderzoek’.

In 2011 hebben zeven verzekeraars een 
PIV Beoordeling ontvangen. De overige 
organisaties moesten de verbeterplannen 
verder uitwerken en/of implementeren.

Voor het uitvoeren van de PIV Audit 
wordt van de keurmerkverzekeraars 
een behoorlijke inspanning gevraagd. 
Voorafgaand aan de audit levert de 
verzekeraar beleidsinformatie en 
procesbeschrijvingen aan, evenals 
dossierinformatie over doorlooptijden. 
Ook dienen zij voor de interviews 
stellingenlijsten in te vullen. 

Tijdens de twee auditdagen voeren wij 
een uitgebreid dossieronderzoek uit, 
vinden interviews met medewerkers 
en het management plaats en wordt er 
steekproefsgewijs gecontroleerd. Aan 
het einde van de tweede dag wordt een 
eerste terugkoppeling gegeven van de 
scores op de keurmerknormen en de 
overige resultaten.

Behoorlijke inspanning!
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Voorbeeldenw 
van verbeteracties 

De verzekeraars hebben verschillende 
verbeteracties vanuit de audits opgepakt. 

Zo worden belangenbehartigers er  ■

nadrukkelijk op gewezen de medische 
informatie in een gesloten envelop op te 
sturen, waardoor fouten bij het scannen van 
poststukken worden voorkomen. Wanneer 
medische stukken niet in een gesloten 
envelop verzonden worden, is het voor de 
postkamer namelijk lastig te onderkennen 
dat het om medische informatie gaat. Een 
eenmaal gescand stuk is vaak moeilijk uit 
het digitale dossier te verwijderen.
Ook hebben maatschappijen het  ■

beleid rond het versturen van de folder 
duidelijk geformuleerd en vastgelegd. 
In het dossier was niet altijd direct terug 
te vinden of een folder was verstuurd; 
hierom wordt dit nu beter geregistreerd. 
In de folder wordt uitgelegd wat het 
slachtoffer kan verwachten van het 
schaderegelingstraject. In ieder geval 
wordt er verwezen naar de website van De 
Letselschade Raad. 
Het keurmerk zorgde ervoor dat het  ■

twee-jaarsonderzoek meer aandacht 
heeft gekregen. Bijna alle verzekeraars 
hebben voor het onderzoek een 
verbeterplan moeten opstellen. Een aantal 
maatschappijen droeg bijvoorbeeld dossiers 
met een bepaalde looptijd over aan een 
andere behandelaar, waarbij niet expliciet 
werd gezocht naar de oorzaak van de lange 
looptijd en daarop afgestemde acties.

positieve ontwikkelingen

Uit de audits blijkt dat ook al veel zaken 
goed gaan. Zo investeren de verzekeraars 
in de opleiding en de ontwikkeling van 
medewerkers, ondanks de bezuinigende 
maatregelen die bij veel verzekeraars spelen. 
Alle maatschappijen scoren een ‘goed’ bij de 
normen voor opleidingen.

De meeste verzekeraars sturen standaard 
de rapporten van de schaderegelaar ter 
goedkeuring naar het slachtoffer en/
of de belangenbehartiger. Dit komt de 
transparantie ten goede, doordat het gesprek 
en de gemaakte afspraken worden afgestemd 
en vastgelegd. Vanuit de audit stimuleren 
wij deze werkwijze. De cijfers van de 
tevredenheidsonderzoeken zijn prima. De 
norm voor een goede beoordeling ligt op een 
zeven en het gemiddelde zelfs hoger. Volgens 
de slachtoffers doen verzekeraars het over het 
algemeen dus heel goed.

Om de kwaliteit te blijven verbeteren, 
wordt in 2012 bepaald welke normen 
worden aangescherpt. Zo blijven 
verzekeraars in beweging.

PIV Tevredenheids 
-onderzoek

In de opgestelde 
verbeterplannen worden 
de format, het proces en 
de uitvoering beschreven. 
Voor de goedkeuring 
van de verbeterplannen 
toetsen we of het beleid tot 
uitvoering is gebracht. Het 
keurmerk was voor een aantal 
maatschappijen tevens een 
mooie stimulans een PIV 
Tevredenheidsonderzoek 
onder slachtoffer te gaan 
uitvoeren. Hierdoor is er 
aandacht voor het slachtoffer 
en krijgt de maatschappij zicht 
in de waardering van degene 
om wie het uiteindelijk gaat.
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hEt pIV als 
dynamIsch 
KEnnIscEntrum04
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11e PIV 
Jaarconferentie 
2011

De 11e PIV Jaarconferentie 
is ook dit jaar weer een 
spetterend succes geworden. 
Ruim vierhonderd deelnemers 
woonden op de laatste vrijdag 
van maart deze conferentie bij. 
Het thema was dit jaar ‘Nieuwe 
spelers in het veld’.

Na de aftrap ging Ton Hartlief 
van de Universiteit Maastricht 
met sprekende voorbeelden 
zoals ‘De Groot/Io Vivat’, 
‘Hangmat’ en ‘Hond bijt 
eigenaar’ diepgaand in op 
het relativiteitsvereiste, de 
reikwijdte van art. 6:174 BW, 
het spreidingsargument, de 
parlementaire geschiedenis 
en de gevolgen voor de 
verzekerbaarheid. Hij sloot af 
met een enigszins ironische 
kwalificatie van de Hoge Raad, 
waarvan de uitspraken haaks 
zouden staan op het politieke 
streven om de sociale zekerheid 
terug te dringen.

Geertruid van Wassenaer 
van Beer Advocaten besprak 
de tussenstand bij de 
deelgeschillenrechter aan 
de hand van een overzicht 
van de mogelijkheden, 
onmogelijkheden, financiële 
aspecten en alternatieven. Zij 
brak een lans voor alternatieven 
als bijvoorbeeld mediation.

Vanessa van der Does van Delta Lloyd 
Groep gaf een voorzet richting slachtofferhulp 
in natura om in een vroeg stadium de 
eerste belemmeringen weg te nemen. Delta 
Lloyd verstrekt deze via Praktische Hulp 
Bij Ongevallen (PHBO). Het gaat dan om 
basale zaken als hulp in het huishouden, 
kinderopvang en maaltijdbereiding. Van der 
Does stelt dat met de PHBO Delta Lloyd 
aansluit bij de Gedragscode Behandeling 
Letselschade, de letselschaderegeling versneld 
wordt en de organisatie hiermee aan een beter 
imago werkt. Zij benadrukte dat de nieuwe 
aanpak bovendien de schadebehandelaars 
veel positieve energie geeft. Van veruit 
de meeste slachtoffers zijn de reacties 
buitengewoon positief.

Onder leiding van scheidsrechter 
Tom van’t Hek gingen grensscheidsrechters 
Van der Does, Van Wassenaer en Joachim 
Lok van Delta Lloyd Groep in debat over 
het zogenoemde ‘vierogenbeleid’ dat in 
beeld komt als het overleg vastloopt. Zij 
adviseerden mede aan de hand van de 
Gedragscode Behandeling Letselschade op 
cruciale momenten met (senior) collega’s over 
dossiers te overleggen en die interne toetsing 
in de verschillende opleidingen te integreren.

Na de rust bespraken de deelnemers in kleine 
groepen een casus waarin letterlijk en figuurlijk 
alles fout liep wat er mogelijk mis kon gaan.

Aansluitend lichtten futuroloog 
Arjen Kamphuis en Martijn van Driel van 
Q-Consult een aantal tipjes van de sluier op wat 
betreft de ‘nieuwe spelmethoden’, beter bekend 
als social media: Hyves, Twitter, Facebook, 
LinkedIn, Flickr, YouTube en het weblog.

De blessuretijd besteedde Olympisch gouden 
hockeyspeelster Elsemieke Havenga aan 
adviezen over het omgaan met de media.

De PIV Letselschade Award 2011 ofwel de 
PIV Giraffe 2011 ging naar Mark van Dijk, 
directeur van Korevaar Van Dijk 
Letselschade, vanwege zijn bijdrage aan een 
veelheid van innovatieve projecten zoals de 
Stichting Keurmerk Letselschade, Pandora, 
de VU-studie naar empowerment van 
letselschadeslachtoffers en het online dossier 
in letselschadezaken.

pIV letselplaza

Op 10 mei en op 22 november 2011 vond 
in restaurant De Roskam te Houten een PIV 
Letselplaza plaats. Het PIV organiseert deze 
sinds 2008 twee keer per jaar. Het doel van 
de bijeenkomsten is belangenbehartigers en 
verzekeraars de gelegenheid te geven elkaar 
in een informelere sfeer dan op kantoor te 
ontmoeten en desgewenst concrete zaken 
te bespreken.

Bij beide sessies waren ongeveer zeventig 
mensen aanwezig en werd een flink aantal 
zaken opgelost. In andere zaken werd een 
stap in de richting van een eindafwikkeling 
gezet. De deelnemers zijn zeer positief 
over deze bijeenkomsten waarbij gebleken 
is dat het efficiënt is om op één middag 
verschillende belangenbehartigers en/of 
verzekeraars te spreken.

Opvallend is dat meestal dezelfde mensen 
de PIV Letselplaza bezoeken. Wanneer er 
meer gebruik zou worden gemaakt van deze 
mogelijkheid, kunnen veel goede contacten 
worden gelegd en nog meer zaken op een 
plezierige manier worden geregeld.

Sommige verzekeraars en 
belangenbehartigers geven aan dat zij elkaar 
toch al regelmatig spreken en om die reden 
niet langer gebruik maken van de Letselplaza. 
Dat is een goede ontwikkeling. Toch is juist 
voor degenen die slechts via telefoon, e-mail 
of brief met elkaar communiceren, de PIV 
Letselplaza een prima ontmoetingsplaats. 
Persoonlijk contact blijkt in praktijk veel 
efficiënter en vaak ook plezieriger te zijn; ook 
is het laagdrempeliger om na zo’n ontmoeting 
een volgende keer de telefoon te pakken.
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actualiteiten 
college 2011

Op 27 en 29 september 2011 volgden 108 
personen de colleges van Chris van Dijk 
van Kennedy Van der Laan Advocaten 
over de jurisprudentie oktober 2010 t/m 
september 2011 en de ontwikkelingen die de 
(media)gemoederen bezighielden. Laurien 
Dufour van WIJ Advocaten behandelde 
de aansprakelijkheid van de ‘inhuurder’ 
voor de zzp’er op basis van art. 7:658 lid 4 
BW en 6:171 BW en de schadeberekening 
daarvan. Tot slot besteedde Van Dijk 
uitgebreid aandacht aan de onderwerpen 
overlijdensschade en huishoudelijke hulp.

De deelnemers bestonden uit een diverse 
mix van verzekeringsmaatschappijen, 
expertisebureaus en kantoren van 
belangenbehartigers. Na afloop konden de 

deelnemers tijdens een Grieks buffet onder 
het genot van een drankje onderling napraten 
en netwerken. 

Het Actualiteiten College is vooral bedoeld 
als nascholing en verdieping van kennis voor 
oud-cursisten van de oorspronkelijke PIV 
Opleiding voor gevorderde behandelaars 
en regelaars van personenschade. En 
de daaruit voortgekomen leergangen 
Middelzwaar (MzL) van OSR Juridische 
Opleidingen en Zwaar Letsel (ZL) van 
NIBE-SVV. Als er plaats over is, kunnen ook 
andere medewerkers van verzekeraars en 
expertisebureaus zich inschrijven.

PIV-Bulletin

In 2011 verschenen acht edities 
met artikelen over een breed 
scala aan onderwerpen. Steeds 
meer (vooral vrouwelijke) 
auteurs weten onze redactie 
te vinden. Hierdoor belichten 
wij onderwerpen vanuit 
verschillende visies.

In juni verscheen het 100e 
nummer. Daarin werd een 
overzicht opgenomen van 
degenen die vanaf 1998 deel 
uitmaken of hebben uitgemaakt 
van de redactieraad. 

De oplage in 2011 is gestegen 
naar 2700 aangezien het 
aantal lezers groeit!

Frisse uitstraling: 
stichtingpiv.nl

Onze website heeft in 2011 
een ingrijpende verandering 
ondergaan en heeft een frisse, 
moderne uitstraling gekregen. 
Op de homepage zijn alle 
actuele ontwikkelingen rond 
aansprakelijkheid en de 
behandeling van letselschade 
te vinden. Daarnaast is er snelle 
toegang tot geldende regelingen, 
convenanten en gedragscodes. 
Met het eveneens nieuwe 
zoek- en navigatiesysteem 
liggen rechterlijke uitspraken 
en andere berichten eenvoudig 
binnen bereik.
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In 70% van de zaken is de 
persoonlijke schade lager 
dan € 5000

Bij personenauto 
verzekeringen is in 37% 
van de gevallen sprake van 
whiplash/nekklachten

pIV 
lEtsElschadEstatIstIEK05
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Dankzij de PIV 
Letselschadestatistiek kunnen 
wij de op de vorige bladzijde 
vermelde quotes maken.

De kracht van onze 
Letselschadestatistiek is de 
snelle groei van de database en 
daardoor de mogelijkheid om 
soortgelijke resultaten te tonen. 
Aanlevering van gegevens vindt 
plaats na afwikkeling van de 
persoonlijke schade waarbij 
uitsluitend de uitgekeerde 
schade wordt geregistreerd.

Een groot aantal verzekeraars 
participeert: in 2011 bestond 
de deelnemersgroep uit elf 
maatschappijen. Drie van deze 
verzekeraars leveren digitaal 
aan. Andere verzekeraars 
onderzoeken de mogelijkheid 
tot digitale aanlevering. Zo 
stijgt het aantal dossiers in de 
database steeds sneller. In juni 
2011 was de database gevuld 
met ruim 42.500 dossiers.

Wij houden voor de verdere 
ontwikkeling van de PIV 
Letselschadestatistiek 
tweemaal per jaar een 
gebruikersbijeenkomst. 
Tijdens deze bijeenkomst 
worden de benchmarkgegevens 
teruggekoppeld, de wensen 
van de maatschappijen 
geïnventariseerd en acties 
bepaald. Op verzoek van de 
deelnemers is in 2011 een 
onderzoek gestart naar de 
mogelijkheid en gevolgen 
van de registratie van de post 
‘totale persoonlijke schade’. Op 
basis van de resultaten wordt 
in 2012 beslist of deze post 
geregistreerd gaat worden.

Verder is in 2011 uitgebreid aandacht 
besteed aan het bepalen van het potentieel. 
Voor zowel de PIV Letselschadestatistiek 
als het Tevredenheidsonderzoek is een 
goede berekening van het potentieel van 
groot belang voor de vaststelling van de 
betrouwbaarheid van de aanlevering. Drie 
maatschappijen hebben het percentage uitval 
bij nieuwe schades in kaart gebracht. De 
uitval betreft SVI schades, overlijdensschades, 
0-schades, schades waarvoor geen dekking is 
of geen aansprakelijkheid wordt erkend. Dit is 
niet eenvoudig uit de systemen te halen. Een 
betrouwbare aanlevering levert uiteindelijk 
ook een betrouwbare benchmark op.

Inzicht en 
overzicht met de pIV 
letselschadestatistiek!

Via de PIV Letselschadestatistiek kan 
een maatschappij de invloed van een 
beleidswijziging volgen. Een maatschappij 
krijgt inzicht in de invloed van bijvoorbeeld 
het gehanteerde whiplashbeleid op de 
doorlooptijd en de schadelast. De resultaten 
daarvan kunnen vervolgens worden afgezet 
tegen het benchmark gemiddelde. Het 
systeem maakt het ook mogelijk gegevens te 
exporteren ten behoeve van eigen analyses.

De PIV Letselschadestatistiek geeft 
bovendien inzicht in de resultaten van 
individuele behandelaars, een goed 
instrument voor behandelaars onderling en 
coachende managers.

De PIV Letselschadestatistiek levert de 
branche waardevolle informatie voor 
verschillende doeleinden. Zo wordt de 
informatie gebruikt bij de tweejaarlijkse 
Diepteanalyse Gedragscode Behandeling 

Letselschade (GBL). De statistiek geeft ook 
inzicht in het aantal zaken dat in aanmerking 
komt voor het project ‘Procesgang licht letsel’. 
Uit het systeem is eenvoudig het percentage 
rechtsbijstanddossiers te halen, waarin de 
persoonlijke schade onder de € 5000 blijft en 
dus onder de regeling BGK-L vallen. Daarmee 
kunnen wij op termijn nauwlettend de effecten 
volgen van een betere naleving van de regeling 
BGK-L. Ook is het mogelijk buitenlandse 
ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld 
de buitengerechtelijke kosten af te zetten tegen 
de vergoedingen in Nederland.

In 2011 zijn voor het eerst 
de gegevens van de PIV 
Letselschadestatistiek 
gecombineerd met die van het 
PIV Tevredenheidsonderzoek. 
Twee opmerkelijke resultaten:

Een lange doorlooptijd  ■

vergroot de kans op een laag 
tevredenheidcijfer.
Daarnaast heeft een lange  ■

doorlooptijd meer invloed 
op de tevredenheid van het 
slachtoffer dan de omvang 
van de schadevergoeding.

Het PIV heeft de wens op 
termijn meer kruisverbanden 
tussen de verschillende 
projecten te gaan leggen. Op 
deze wijze wordt de informatie 
optimaal gebruikt. 
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Verdeling Gemiddelde Schadelast 
Naar Componenten, in % en €*

n = 42.545

* Gemiddelde schadelast is € 10.444,-

Aantal Dossiers Per 
Belangenbehartiger

n = 42.545

Zelfwerkzaamheid
€473 / 5%

Smartengeld
€ 2.507 / 24%

BGK
€ 2.125 / 20%

Verlies 
Arbeidsvermogen
€ 4.362 / 42%

Huishoudelijke 
Hulp
€958 / 9%

Geen
16586 / 39%

Tussenpersoon
932 / 2%

Rechtsbijstand-
verzekering
13396 / 32%

Schaderegeling-
bureau
6131 / 14%

Advocaat
4180 / 10%

Vakorganisatie
124 / 0%

Overig
1196 / 3%
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Bestuur

In september 2011 trad de heer 
M.C. Schroevers van ZLM als 
achtste lid toe tot het Bestuur. 
Helaas moesten wij afscheid 
nemen van de heer mr. J.F.M. 
Hennekam die op 18 oktober 
2011 overleed.

Raad van Advies

In de loop van 2011 benoemde 
het Bestuur de heer mr. G. 
Denters van Amlin Corporate 
Insurance tot lid van de raad.

De heer mr. H.J. den Hollander 
trok zich vanwege een promotie 
binnen Reaal eind 2011 terug 
als voorzitter van de raad. 
Mevrouw drs. V. van der 
Does-Goedkoop van Delta 
Lloyd Groep volgde hem in die 
functie op.

Redactieraad

In april 2011 stemde de 
heer mr. E.J.M. Gerritsen 
van Andriessen Expertise 
erin toe lid te worden van de 
redactieraad van het PIV.
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Achmea Claims Center

Aegon Schade

Allianz Nederland Schadeverzekering 
(incl. London Verzekeringen)

Amlin Corporate Insurance

ASR NL Schade

Bovemij

Centramed

Chartis Europa S.A.

Chubb Insurance Company

Delta Lloyd Groep 
(incl. ABN-Amro en Erasmus)

Generali

De Goudse

Klaverblad

Nationale-Nederlanden

De Nederlanden van Nu

De Noordhollandsche van 1816

Onderlinge Verzekering Overheid

Reaal Verzekeringen

RVS – ING

Turien & Co. Assuradeuren

TVM Letselschaderegeling Nederland

Unigarant Verzekeringen

Univé Schade

Verenigde Assurantiebedrijven Nederland

VGA Verzekeringen

VvAA schadeverzekeringen

Waarborgfonds Motorverkeer

XL Insurance Company Ltd.

ZLM

Zurich Insurance Plc, Netherlands Branch 
(Zurich Schade)

1	 	Per	1	januari	2012	is	ook	AnsvarIdéa	deelnemer	geworden.

BIJlagE 1
In dE stIchtIng pIV dEElnEmEndE VErzEKEraars 
pEr 31 dEcEmBEr 20111
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staf

mr. F.Th. Kremer – Directeur

Mw. mr. M. Volker – Senior beleidsmedewerker

Mw. mr. R.S.D. Dielen 
– Coördinator Organisatie en Communicatie

Mw. J.M. Polman – Secretaresse

J.J. Daniëls – Adviseur

Bestuur

Th.J.H. Woudstra, voorzitter – Achmea

mr. ing. R. van Gijzen, vicevoorzitter 
– ASR Nederland

mr. F.Th. Kremer, secretaris 
– Stichting PIV

mr. M.G. Delfos – Delta Lloyd Groep

mr. S.H.A. Kernkamp 
– Nationale-Nederlanden 
(vanaf 1 maart 2012)

mr. J. van Leer – Generali

mr. C.J.A.M. Schneijdenberg – Allianz 
Nederland Schade

M.C. Schroevers – ZLM

raad van advies

Mw. drs. V. van der Does, voorzitter 
– Delta Lloyd Groep

mr. F.Th. Kremer, secretaris 
– Stichting PIV

Mr. P. Balkenende – ZLM

P.A.M. van den Bedem re 
– Achmea Claims Center

mr. H. J. van der Hoeven 
– Allianz Nederland Schade

Mw. mr. A.F. Kramer – AEGON Schade

mr. P.M.M. Leenders 
– Reaal Verzekeringen

J.J. van Leeuwen – De Goudse

Mw. Mr. R.M. Voragen 
– Nationale-Nederlanden 
(tot 1 december 2011)

mr. O. Sleurink – ASR Nederland

J.J. Smits – Waarborgfonds Motorverkeer

G.J. Strijker – Univé Schade

mr. G.Denters  -Amlin Corporate Insurance

redactieraad

mr. A.F.J. Blondeel, voorzitter 
– ASR Nederland

Mw. J.M. Polman, secretaris – Stichting PIV

Mw. mr. A. Ales – ASR Nederland

mr. E.J.M. Gerritsen 
– Andriessen Expertise

R.H. de Groot – Delta Lloyd Groep

mr. H.J. van der Hoeven 
– Allianz Nederland Schade

mr. E. Lantinga – Medirisk

J.L.M. Misana

Mw. mr. C.P.W.M. Mathijssen 
– Achmea Claims Center 2

mr. S.W. Polak – SNS Reaal

mr. A.E. Santen – Centramed

C. Visser – Reaal Verzekeringen

technische commissie

Mw. mr. M. Volker, voorzitter – Stichting PIV

mr. A.J. Baanen – Nationale-Nederlanden

mr. R. Bergman – Univé Verzekeringen

J.J. Daniëls – Stichting PIV

mr. P.J.M. Houben 
– Achmea Claims Center

mr. R.M. Keijzer – ASR Nederland

Mw. mr. G.J.C. van der Kolk 
– Delta Lloyd Groep

BIJlagE 2

2	Heeft	zich	per	1	januari	2012	teruggetrokken.

samEnstEllIng pIV-organEn 
pEr 31 dEcEmBEr 2011
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colofon
Stichting Personenschade 
Instituut van Verzekeraars (PIV)

Postadres
Postbus 93450

2509 AL Den Haag

Bezoekadres
Bordewijklaan 2

2591 XR Den Haag

T: 070-3338875

F: 070-3338833

E: piv@verzekeraars.nl

www.stichtingpiv.nl

Creatie en realisatie: Helder Communicatie

Mei 2012


