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Inleiding 

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is in juli 2006 geïntroduceerd. Voor alle leden van het Verbond is de GBL algemeen 
verbindend verklaard. 
  
De GBL beoogt een voortvarende dossierbehandeling en verkorting van de doorlooptijden van een gemiddelde letselschade. De 
streeftermijn voor de afwikkeling van een letselschade bedraagt twee jaar. Duurt de schadebehandeling langer dan twee jaar, dan evalueren 
partijen de schadebehandeling en nemen zo nodig passende maatregelen. 
    
Voor het eerst in 2010 heeft Eiffel in opdracht van het sectorbestuur Schadeverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars (Verbond) en 
het Personeschade Instituut van Verzekeraars  (PIV) een evaluatie van de streeftermijn van twee jaar uitgevoerd. Enerzijds om na te gaan 
of verzekeraars de GBL goed naleefden en anderzijds om na te gaan of de GBL op basis van de analyse wellicht op één of meerdere 
onderdelen moest worden aangepast. Uit de eerste diepteanalyse volgde dat 90% van de schades binnen de tweejaarstermijn was 
afgewikkeld. Duidelijk werd dat afwikkeling binnen de termijn afhankelijk was van het type letsel en van de behandelfase waarin de schade 
zich bevond. Ook externe factoren bleken van invloed op de doorlooptijd van een schade. De diepteanalyse 2010 betrof een 0-meting. 
Periodieke herhaling is wenselijk, zodat partijen zich bewust worden van de effecten van toepassing van de GBL.  
 
Nu, twee jaar later, is er opnieuw onderzoek gedaan naar toepassing van de GBL. De uitkomsten van dit onderzoek worden in deze 
rapportage aan u gepresenteerd.  
 
Mw. mr C. J. F. Kemperman  
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Onderzoeksmethodiek 

Selectie en aantal deelnemende maatschappijen 
Aan alle in het GBL- register opgenomen verzekeringsmaatschappijen is gevraagd om deel te nemen. 21 van hen hebben inzage gegeven 
in hun schades met een looptijd langer dan twee jaar.  
 
Criteria dossierselectie 
 
Potentieel 
    

 Verkeersletselzaken; meer specifiek WAM zaken; 

 Meldingsdatum 1e kwartaal 2010 (Q1); 

 Inclusief nul-schades (geen erkenning aansprakelijkheid en geen letselschade-uitkering); 

 Volmacht dossiers; 

 Inclusief dossiers die integraal zijn uitbesteed; 

 SVI-, OVI- en buitenlandzaken uitgezonderd. 

Openstaande schades 

 Persoonlijke schade niet afgewikkeld op peildatum 1 april 2012; 

 Dossiers waarin de persoonlijke schade is afgewikkeld en slechts een regresclaim resteert vallen buiten het bereik van het onderzoek. 

Inventarisatie gegevens benchmark   
In tegenstelling tot de diepteanalyse in 2010 is er dit jaar heel specifiek aandacht besteed aan de wijze waarop maatschappijen komen tot 
opgave van het potentieel en het aantal openstaande schades. Het PIV heeft per verzekeringsmaatschappij het aantal in Q1 2010 gemelde 
schades (potentieel) en het aantal per peildatum 1 april 2012 nog openstaande schades geïnventariseerd.  
 
Tijdens de inventarisatie is onderscheid gemaakt tussen verzekeringsmaatschappijen die letselschades registreren op slachtofferniveau (7) 
én op dossierniveau (14). Bij registratie op slachtofferniveau (één slachtoffer per dossier) is het aangeleverde potentieel (gemelde schades 
in Q1 2010) een feitelijke weergave van de werkelijkheid. Dat geldt niet voor de maatschappijen die bij het bepalen van het potentieel géén 
rekening hebben gehouden met het feit dat er meerdere slachtoffers in één dossier kunnen voorkomen. 
 
Om een zuivere vergelijking te kunnen maken is het noodzakelijk om op het potentieel een vermenigvuldigingsfactor toe te passen. Voor de 
maatschappijen die registreren op slachtofferniveau is dat factor 1. Voor de overige maatschappijen die op dossierniveau registreren 
(meerdere slachtoffers per dossier mogelijk) moet het potentieel naar boven toe bijgesteld worden, zodat de werkelijke situatie zo dicht 
mogelijk wordt benaderd. Na onderzoek door het PIV en akkoord van de Raad van Advies is gekozen voor factor 1,15 als gewogen 
gemiddelde. 
 
Digitale self assessment 
De deelnemers is verzocht de digitale vragenlijst door een ander dan de behandelaar van het betreffende dossier te laten invullen.  
 
Audit Eiffel 
Voor de uitvoering van de audit is geheel willekeurig 10% van de bij het self assessment ingevoerde dossiers geselecteerd (steekproef). 
Voor de audit gold een minimum van vijf dossiers. Indien het aantal in het self assessment minder dan vijf betrof, werden alle dossiers van 
het self assessment doorgenomen. De audit is op locatie bij de verzekeringsmaatschappijen uitgevoerd door Eiffel. Er zijn twee 
medewerkers ingezet, die al dan niet gezamenlijk de audit hebben verzorgd. 
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Voorafgaand aan de steekproef zijn, in een gesprek met de vertegenwoordiger van de maatschappij en de auditor, de navolgende 
onderwerpen besproken:  
 

- samenstelling potentieel; 
- meerdere slachtoffers per dossier; 
- aantal openstaande schades;  
- door wie is het self assessment uitgevoerd;  
- interne acties t.b.v. bereiken/behouden van de voortgang in de dossierbehandeling; 
- ontwikkelingen, die de looptijd van een dossier negatief beïnvloeden;  
- opvallende ontwikkelingen/zaken in portefeuille;  
- op- en/of aanmerkingen op de vragenlijst van het self assessment. 

 
De tijdens dit gesprek door de vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappij gegeven input is vertrouwelijk behandeld. De informatie 
is nodig om inzicht te verkrijgen in c.q. voor het verklaren van de data van iedere maatschappij afzonderlijk en tot opzichte van elkaar. De 
op- en aanmerkingen op de vragenlijst van het self assessment worden gebruikt ter verbetering van het proces. 
 
Privacy  
Om de privacy van benadeelden te waarborgen is tussen de opdrachtgever en Eiffel geheimhouding overeengekomen.  
 
Planning 
Bij de Diepteanalyse 2012 is de volgende tijdsplanning aangehouden: 

- Van 1 tot 13 april 2012 opgave van potentieel en aantal openstaande dossiers op peildatum 1 april 2012; 
- Van 1 tot en met 30 april 2012 digitale self assessment uitvoeren op geselecteerde dossiers; 
- Mei 2012 audit door Eiffel;  
- Zomer 2012 resultaten worden aan het PIV en het Verbond bekend gemaakt.  

 
Wijziging onderzoeksmethodiek in vergelijking met Diepteanalyse 2010 
In 2010 is het onderzoek naar toepassing van de GBL voor het eerst uitgevoerd. Aan de hand van de in dat onderzoek gedane 
“Aanbevelingen 2010” zijn de navolgende wijzigingen aangebracht in de huidige onderzoeksmethodiek: 

- de dossierselectiecriteria zijn aangescherpt; 
- een ander dan de behandelaar van het betreffende dossier is verzocht om het self assessment uit te voeren; 
- de auditor van Eiffel heeft een vertegenwoordiger van de maatschappij gevraagd om een toelichting op diverse onderdelen van 

het onderzoek, zoals het bepalen van het potentieel en de werkwijze;  
- er is gebruik gemaakt van een vermenigvuldigingsfactor bij verzekeringsmaatschappijen die meerdere slachtoffers per ongeval 

onder één dossiernummer behandelen; 
- ten opzichte van 2010 zijn de deelnemende maatschappijen niet dezelfde, ook is het aantal deelnemers gewijzigd.  
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Benchmark 

Deelname en dossierselectie 
 
Aan alle in het GBL- register opgenomen verzekeringsmaatschappijen is gevraagd deel te nemen aan de evaluatie van de 2-jaarstermijn. 21 
maatschappijen hebben aan de diepteanalyse 2012 deelgenomen. In de maanden januari, februari en maart 2010 werden circa 12.586 
verkeersletselschades bij de deelnemende maatschappijen gemeld. Uit de self assessments die in april  2012 door de maatschappijen zijn 
uitgevoerd blijkt dat 91,6 % van deze dossiers binnen twee jaar is afgewikkeld. 8,4% staat dus na twee jaar nog open.   
 
In 2010 was dit een gemiddelde van 10%. Voor de vergelijking van de resultaten van 2010 ten opzichte van 2012 dient het percentage van 
8,4% iets genuanceerd te worden.  In 2012 is voor het bepalen van het potentieel namelijk gebruik gemaakt van een verbeterde methodiek. 
Ten opzichte van het onderzoek in 2010 zijn de dossierselectiecriteria aangescherpt en is gebruik gemaakt van een 
vermenigvuldigingsfactor bij het bepalen van het potentieel voor verzekeringsmaatschappijen die op dossierniveau (factor 1,15) en op 
slachtofferniveau (factor 1) registreren. Zou echter de methodische verbetering buiten beschouwing worden gelaten dan blijft er alsnog 
sprake van een aanmerkelijke verbetering ten opzichte van de nulmeting in 2010. 
 
Wat draagt bij aan een goede score op de benchmark? 
 
Uit  de evaluaties en de steekproeven bij de deelnemende maatschappijen komt naar voren dat in het algemeen onderstaande 
aandachtspunten een beter resultaat opleveren: 

- proactief en regelingsgericht handelen, onder andere door (snel) te bellen met slachtoffer; 
- een goede sfeer creëren, door betrokkene uitgebreid zijn verhaal te laten doen, voldoende aandacht te geven  en aandacht te 

hebben voor de emoties van betrokkene; 
- te zorgen voor goede bevoorschotting; 
- niet te lang wachten met plannen van een driegesprek; 
- interne schadebehandelaars stimuleren deel te nemen aan een driegesprek, zodat de behandelaar zelf betrokkene ziet, zijn 

emoties en de impact van het ongeval ervaart;  
- handelen/ingrijpen daar waar nodig en hulp (aan)bieden; 
- knopen durven door hakken en niet angstig zijn om de portemonnee te trekken;  
- een goede en efficiënte inrichting van het medisch traject en korte doorlooptijden bij de  afhandeling van medisch 

adviesaanvragen;  
- met rechtsbijstandverzekeraars concrete werkafspraken maken en de communicatie via de aangewezen contactpersonen laten 

verlopen (samenwerkingsverbanden creëren); 
- het aantal discussies over de hoogte van de BGK beperken door onder andere deel te nemen aan het PIV-convenant; 
- het uitvoeren van de tweejaars-toets volgens een vierogenbeleid; 
- zaken die langer lopen dat twee jaar periodiek monitoren om na te gaan of de zaak alsnog regelbaar is; 
- formatie van een tweejaars-team (bijvoorbeeld bij 21 maanden) met als doel tot een versnelde afwikkeling te komen binnen de 

gestelde termijn. Een vierogenbeleid werkt stimulerend voor de behandelaar.  Lukt het de behandelaar niet om het dossier tijdig af 
te wikkelen, dan heeft het tweejaars-team, dat het dossier met een frisse blik inziet, mogelijk meer kansen; 

- elk dossier bij de hiervoor meest geschikte behandelaar onderbrengen, categorische indeling van licht tot zware 
letselschadezaken;  

- team van senior behandelaren samenstellen ten behoeve van het uitvoeren van kwaliteitscontroles, waarbij onder andere wordt 
nagegaan of er voldaan is aan de naleving van de GBL;  

- goede sturing op het maximaal aantal dossiers per behandelaar zodat er voldoende ruimte is te handelen conform de GBL; 
- medewerkers met veel ervaring mee nemen in de actuele ontwikkelingen; 
- sturing op houding en handelswijze van behandelaren, waardoor prestaties uit de anonimiteit worden gehaald; 
- met de behandelaren resultaatafspraken maken over het aantal af te wikkelen dossiers; 
- standaardiseringen en normeringen leveren een positieve bijdrage aan harmonisatie tussen partijen; 
- volledige digitalisering. 
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Verdeling naar type letsel 

In dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt naar het type letsel, waarbij de schade na twee jaar nog niet is afgewikkeld. De uitkomsten zijn 
gebaseerd op het self assessment, waarbij slechts één keuze mogelijk was. Bij een multi trauma of daar waar anderszins meer typen letsel 
spelen, is het meest doorslaggevende letsel gekozen. Tijdens de audit is gebleken dat de letseltypen arm/schouder- en knieklachten, die 
niet tot de keuzemogelijkheden behoren, veelal ten onrechte werden ondergebracht bij kneuzingen/schaafwonden. Tijdens de steekproef is 
een correctie aangebracht. Er is gekozen voor de typering fracturen. De herstelperiode van fracturen en meniscusletsel, gescheurde 
kruisbanden of peesletsel schouder zijn vergelijkbaar.   

 

LETSELTYPEN NA TWEE JAAR 

 

 

 

Grafiek 1.  

Er zijn twee letseltypen te onderscheiden die voor (ruim) 2/3 deel uitmaken van de schades die de tweejaarstermijn overschrijden. Ook bij 
het onderzoek in 2010 werden de typen whiplash/nekklachten (toen 36%, nu 40%) en fracturen, (toen 33%, nu 29%) als grootste 
“boosdoeners” voor de termijnoverschrijding aangemerkt.  

Na twee jaar is van alle schades 8,4 % nog niet afgewikkeld. Van deze 8,4 % staat na twee jaar slechts 13% nog open door: amputatie, 
psychische klachten, hoofd-/hersenletsel; littekens/brandwonden, dood, dwarslaesie en gebitsschade. In 2010 bedroeg dit totale percentage 
7%. Deze letseltypes brengen als vanzelfsprekend een langere duur van schadebehandeling met zich mee. Bij het merendeel van deze 
schades kan de medische eindsituatie niet binnen twee jaar worden vastgesteld en is afwikkeling niet aan de orde.  

Voor het letseltype kneuzingen/schaafwonden (11% van 8,4% ) is het juist opvallend dat zij niet binnen de termijn van twee jaar zijn 
afgewikkeld. Bij kneuzingen/schaafwonden is het niet aannemelijk dat een slachtoffer daarvan niet binnen twee jaar is genezen, 
uitzonderingen daargelaten. Mogelijk is er voor wat betreft de schouder- en knieklachten ten onrechte (zie constatering tijdens steekproef) 
voor het type kneuzingen/schaafwonden gekozen in plaats van voor fracturen.  

 

Amputatie               
2010: 1% - 2012: 0%

Psychisch letsel       
2010: 3% - 2012: 3%

Hoofd/hersenen        
2010: 7% - 2012: 6%

Fracturen                 
2010: 33% - 2012: 29%

Kneuzingen/
schaafwonden       

2010: 10% - 2012: 11%

Littekens/
brandwonden        

2010: 0% - 2012: 1%

Whiplash/nekklachten 
2010: 36% - 2012: 40%

Rugletsel                 
2010: 6% - 2012:7%

Dood                        
2010: 1% - 2012: 1%

Dwarslaesie                 
2010: 1% - 2012: 0% Gebitsschade            

2010: 2% - 2012: 2%
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Om voor de diepteanalyse in 2014 een zuiverder beeld te krijgen verdient het aanbeveling de keuzemogelijkhedenlijst uit te breiden met 
zowel schouder- als knieklachten.  

Ten aanzien van rugletsel blijkt 7% van het totaal aantal na twee jaar openstaande schades nog niet te zijn afgewikkeld. Rugletsel kan 
variëren van lichte tot zware aandoeningen. De schadeomvang neemt bij dit type letsel toe als het slachtoffer ten gevolge van het letsel zijn 
werk niet meer kan uitoefenen (schadepost verlies arbeidsvermogen). In die gevallen is het goed verklaarbaar waarom de 
schadebehandeling meer tijd in beslag neemt dan de GBL voorschrijft.  

 

Behandeltermijn Whiplash/nekklachten en fracturen 

Cijfers over de verdeling naar het type letsel van de dossiers die in het eerste kwartaal van 2010 zijn gemeld zijn niet voorhanden. Wel zijn 
uit de PIV Letselschadestatistiek cijfers bekend over de verdeling naar het type letsel van de zaken die de laatste jaren worden afgewikkeld.  
 

De meest recente cijfers vanuit de PIV Letselschadestatistiek (2011) laten het navolgende beeld zien:  

 

 Diepteanalyse 2012 Diepteanalyse 2010 

 Verdeling afgeronde 
schades volgens PIV 
Letselschadestatistiek 

Verdeling schades 
die langer dan 2 jaar 

lopen 

Verdeling afgeronde 
schades volgens PIV 
Letselschadestatistiek 

Verdeling schades 
die langer dan 2 jaar 

lopen 

Amputatie 0% 0% 0% 1% 

Psychisch letsel 1% 3% 0% 3% 

Hoofd/Hersenen 5% 6% 4% 7% 

Fracturen 13% 29% 11% 33% 

Kneuzingen/Schaafwonden 29% 11% 30% 10% 

Littekens/brandwonden 3% 1% 2% 0% 

Whiplash/Nekklachten 31% 40% 36% 36% 

Rugletsel 5% 7% 5% 6% 

Dood 0% 0% 0% 1% 

Dwarslaesie 0% 0% 0% 1% 

Gebitschade 2% 2% 1% 2% 

Anders 11% 0% 11% 0% 

 

 

In de categorie whiplash/nekklachten valt op dat in 2010 de percentages “Verdeling afgeronde schades volgens PIV Letselschadestatistiek” 
en “Verdeling schades die langer dan 2 jaar lopen” nog gelijk liepen, maar dat hierin voor wat betreft 2012 een verandering is ontstaan. 
Anno 2012 is het percentages whiplashschades, volgens de PIV Letselschadestatistiek, gedaald. Het aandeel openstaande 
whiplash/nekklachten na twee jaar is daarentegen toegenomen.  

Op basis van dit onderzoek is er op het totaal een daling zichtbaar van het aantal openstaande schades na twee jaar (van 10% naar 8,4%), 
terwijl gelijktijdig het aandeel whiplash/nekklachten op het totaal is gestegen. Dit gegeven afgezet tegen de afname van het totaal aantal 
afgeronde whiplash/nekklachten schades, suggereert dat de tweejaarstermijn voor whiplash/nekklachten wellicht niet reëel is. Een andere 
verklaring zou kunnen zijn dat andere type letsels sneller worden afgewikkeld en dat vooral daar de winst wordt geboekt. Om dergelijke 
aannames te kunnen doen, is er echter nader onderzoek nodig.  

Ten aanzien van het letseltype fracturen valt op dat de verhouding zoals waargenomen in de Diepteanalyse 2010 is verbeterd. In 2010 was 
er sprake van een factor 3 (11% van alle letselzaken bij aanvang en 33% van alle letselzaken na twee jaar), nu van factor 2,2 (13% van alle 
letselzaken bij aanvang en 29% van alle letselzaken na twee jaar). Dit betekent dat het percentage openstaande schades in de categorie 
fracturen na twee jaar afneemt. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Eiffel   |   20 december 2012  |   pagina 9 van 19 

 

Schadebehandeling 

Ten behoeve van de diepteanalyse is maatschappijen gevraagd naar de reden waarom een schade nog niet is afgewikkeld, danwel in welke 
behandelfase er vertraging in de behandeling optreedt. De uitkomsten van de self assessments laten het navolgende beeld zien. 

 

BEHANDELINGSFASE OORZAAK VERTRAGING 

 
 
Grafiek 2.  
 
In vergelijking met 2010 is komen vast te staan dat er minder schades openstaan in de aansprakelijkheidsfase, het betreft een afname van 
3%. Het aantal openstaande schades die zich in het schadebehandelingstraject bevinden levert nagenoeg hetzelfde beeld op als in 2010, 
hetzelfde geldt voor de schade die door een andere oorzaak nog niet zijn afgerond (categorie Overige).  
 
Daarentegen is het percentage openstaande schades in medische fase ten opzichte van 2010 toegenomen met 6%, het huidige percentage 
bedraagt  58%. Het medisch traject zorgt overduidelijk ook anno 2012 voor de grootste vertraging tijdens de schadebehandeling.  
 
Dit betekent niet dat bij ieder letsel type per definitie sprake is van een vertraging in de medische fase. Immers sommige typen letsel 
behoeven geen uitgebreide medische toets. Onderstaande grafiek laat zien bij welk type letsel juist wel of niet een vertraging in de medische 
fase is opgetreden. De hoofdoorzaak van de vertraging kan per type letsel in grafiek 3 worden onderscheiden.  
 
In onderstaande grafiek wordt in percentages (Y-as) weergegeven per letseltype (X-as) in welke behandelingsfase de schadebehandeling 
vertraging oploopt.  

 
BEHANDELINGSFASE PER TYPE LETSEL 

 
Grafiek 3.  
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2012: 58%
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In onderstaand schema wordt per type letsel, voor iedere fase, de mate van de vertraging als volgt weergegeven: 

A) meer dan het gemiddelde vertraging (+) 
B)  het gemiddelde (+/-); 
C)  of minder dan het gemiddelde (-)  

 
 

 Aansprakelijkheid 
3% 

Medisch 
58% 

Schadevaststelling 
30% 

Overig 
9% 

 

Amputatie + - + + 

Psychisch letsel - + - +/- 

Hoofd/Hersenen + +/-                  - - 

Fracturen - + - - 

Kneuzingen/Schaafwonden +/- +/- - +/- 

Littekens/brandwonden - - - + 

Whiplash/Nekklachten - - + +/- 

Rugletsel +/- + - + 

Dood - - + + 

Dwarslaesie - + - - 

Gebitschade - - + - 

 

 Vertraging in het vaststellen van de mate van aansprakelijkheid loopt bij kneuzingen/schaafwonden en rugletsel gelijk op met het 
vastgestelde gemiddelde van 3%. Bij amputatie en hoofd/hersenletsel is er bovengemiddeld sprake van vertraging.  

 Vertragingen in het medisch traject zien we bovengemiddeld vaak bij psychisch letsel, fracturen, rugletsel en dwarslaesie (> 58%). 
Gelijk aan of minder dan gemiddeld komt er vertraging voor in de aansprakelijkheids- en schadevaststellingsfase voor deze typen.  

 Whiplash/nekklachten balanceren ten aanzien van de vertraging in de medische fase op het randje van gelijk aan c.q. onder 
gemiddeld. Gelijk aan het gemiddelde zijn hoofd/hersenen en kneuzingen/schaafwonden. 

 Bij het schadevaststellingstraject is er sprake van een meer dan gemiddelde (>31%) vertraging terzake amputatie-schades, 
whiplash/nekklachten, dood en gebitsschades.  

 Bij slechts 4 van de 11 letseltypen is er sprake van een minder dan gemiddelde vertraging toe te schrijven aan een andere reden 
dan aansprakelijkheid/medisch/schadevaststelling (categorie overige). 

 De afhandeling van gebitschade loopt uitsluitend in de schadevaststellingsfase een bovengemiddelde vertraging op.  

 De afhandeling van een dwarslaesie wordt uitsluitend bovengemiddeld vertraagd door de medische fase. 

 Terwijl hoofd/hersenen, kneuzingen/schaafwonden en rugletsel in zowel de aansprakelijkheid als medische fase (boven) 
gemiddelde vertraging oploopt, blijkt dit niet het geval in de schadevaststellingsfase.  
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Aansprakelijkheid 

Nu in slechts 3% van alle na twee jaar nog openstaande schades een discussie over de mate van aansprakelijkheid speelt is het zinvol om 
na te gaan in hoeveel van die schades de aansprakelijkheid is afgewezen. Zoals in onderstaande grafiek kan worden afgelezen werd in 37% 
aansprakelijkheid niet erkend of volledig afgewezen. In de overgrote meerderheid 63% kon de discussie over medeschuld kennelijk niet 
binnen de termijn van twee jaar worden beslecht of laaide de discussie, nadat zij “geparkeerd” was tot nadere orde, in de 
schadevaststellingsfase weer op.  
 

BEHANDELINGSFASE AANSPRAKELIJKHEID 

  
 
Grafiek 4.  
 
Tijdens de steekproef is niet gebleken dat er onnodig of onterechte discussie is gevoerd over de mate van aansprakelijkheid.  
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Medische beoordeling 

Geconstateerd werd dat 58% van de na twee jaar nog openstaande schades tijdens de schadebehandeling vertraging oploopt door de 
medische beoordeling. Er zijn vier vertragende factoren te onderscheiden, zoals te zien is in onderstaande grafiek.  
 
 

BEHANDELINGSFASE BINNEN MEDISCH TRAJECT 

 
 
 

Grafiek 5. 
 
 
In een groot deel van de schades is er nog geen sprake van een medische eindtoestand. Dit betekent dat ruim 26% (zijnde 46% van de 
58%) van het totaal niet kan worden afgewikkeld, omdat de medische eindtoestand ontbreekt. De “status” medische eindtoestand is niet 
beïnvloedbaar, maar afhankelijk van de mate waarin en duur waarbinnen het slachtoffer al dan niet volledig herstelt. 
 
Omdat niet alleen de aard en ernst van het letsel, maar ook het type persoon en de algehele gesteldheid van het slachtoffer van belang is bij 
het verloop c.q. de voortgang van het herstel, is een onderscheid naar type letsels waarbij de medische eindtoestand op zich laat wachten 
maar marginaal te maken. Desalniettemin zal aan de hand van de volgende grafiek (6) een poging worden ondernomen. Hierbij wordt 
gekeken naar de extremiteiten. 
 
De discussie over het medisch causaal verband wordt in 36% van de schades die zich nog in het medisch traject bevinden gevoerd. Of deze 
discussie in meerdere of mindere mate voorkomt bij een bepaald type letsel is ook onderzocht en blijkt uit grafiek 6.  
 
In 16% van de schades is weliswaar opdracht gegeven tot een medische expertise, maar is deze nog niet uitgevoerd of is het 
expertiserapport nog niet ontvangen.  
 
Positief is het relatief lage percentage (2%) schades waarin discussie wordt gevoerd over de vraagstelling en/of de keuze van een medisch 
expert.  
 
De verhoudingen van resultaten 2010 en 2012 zijn gelijk aan elkaar, procentueel komen heel kleine verschillen voor. Verwacht mag worden 
dat er over twee jaar op het gebied van het medisch traject wel sprake is van een verbetering door de in 2012 genomen initiatieven, zoals de 
pilots met één medisch adviseur en de inwerkingtreding van de medische paragraaf. In lijn met de medische paragraaf kan de behandelaar 
op basis van proportionaliteit terughoudendheid betrachten in het medisch traject.  
 
Zoals aangekondigd is het interessant om per letsel type te onderzoeken of de medische causaliteitsdiscussie in meer of mindere mate 
voorkomt en daarnaast marginaal te toetsen bij welk type letsel het wachten op een medische eindtoestand het meeste voorkomt.  
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BEHANDELINGSFASE BINNEN MEDISCH TRAJECT PER TYPE LETSEL 

 
 

Grafiek 6. 
 
Op de Y-as staan de percentages, op de X-as de letseltypen. Aan de hand van de grafiek kunnen de navolgende letseltypen worden 
uitgelicht: 
  
Medische eindsituatie 
 

 In alle schades (100%) waar het letsel bestaat uit een dwarslaesie of littekens/brandwonden wordt gewacht op een medische 
eindtoestand. Slechts voor deze twee typen komt vast te staan dat het letsel zo dusdanig ernstig is dat afwikkeling zonder 
medische eindtoestand niet mogelijk is.  

 Bij dood en amputatie speelt het wachten op een eindsituatie geen rol.  

Medische causaliteit 

 Zowel bij psychisch letsel als rugletsel wordt in ongeveer 50% van de schades een medische causaliteitsdiscussie gevoerd. Bij  
whiplash/nekklachten komt dit in bijna 60% van de gevallen voor.  

Expertise  

 Een expertise op het gebied van fracturen is in 30% van de schades opgestart. Geen enkel ander letseltype laat een zo hoog 
percentage zien. Weliswaar vinden expertises ook plaats bij psychisch letsel, hoofd/hersenen, kneuzingen/schaafwonden, 
rugletsel en gebitschade, echter het percentage voor deze typen schommelt op en onder 20%. 

 Bij whiplashzaken wordt in 10% van de gevallen de vertraging veroorzaakt door expertises. Bij de overige letseltypen komt 
vertraging door expertise nagenoeg niet voor (schommelt tussen de 0 en 3%).  
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Schadevaststelling 

In het schadevaststellingstraject  wordt 30% van de vertraging opgelopen. Waar die vertraging aan te wijten is wordt duidelijk gemaakt in de 
navolgende grafiek. In het self assessment zijn een viertal concrete schadeposten (de schadepost verlies arbeidsvermogen kent een 
differentiatie) en één overige schadepost als keuzemogelijkheden opgenomen.  
 

DISCUSSIEPUNTEN BINNEN HET SCHADEVASTSTELLINGSTRAJECT 

 
 

Grafiek 7. 
 
Het verlies arbeidsvermogen vormt met een totaal van 45%, waarvan 13% ziet op het arbeidsdeskundig/re-integratietraject, het grootste 
struikelblok tijdens de schadevaststelling. In vergelijking met 2010 is er sprake aanmerkelijke stijging (totaal 2010 31%).  
 
De categorie overig is echter gehalveerd van 60% in 2010 naar 32% in 2012.  
 
Voor wat betreft de schadeposten BGK, aanpassing woning/hulpmiddelen en zelfwerkzaamheid bestaat er nagenoeg geen discussie.  
 
Over de hoogte van het smartengeld en de huishoudelijke hulp bestaat nog enige discussie (ieder 10%).  
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Andere factoren 

In 9% van de na twee jaar nog openstaande schades spelen er andere zaken dan discussie over de aansprakelijkheid, de duur van het 
medisch traject of het vaststellen van de schadeomvang.  

 

OVERIGE REDEN DAT DE ZAAK NOG NIET IS AFGEWIKKELD MET HET SLACHTOFFER 

 

Grafiek 8. 
 
Van die 9% vertraging in de afwikkeling komt 68% voor rekening van de belangenbehartiger en/of het slachtoffer. Er wordt gewacht op hun 
reactie. Tijdens de steekproef is gebleken dat behandelaren, zodra een reactie uitblijft, de schade veelal passief blijven behandelen. 
Hiermee wordt bedoeld dat er geen druk op het slachtoffer en/of diens belangenbehartiger wordt uitgeoefend. Telefonisch contact wordt niet 
of nauwelijks gelegd, terwijl er wel een standaard herinneringsbrief wordt gezonden. In een enkel geval heeft de behandelaar de 
belangenbehartiger laten weten dat er, bij het uitblijven van een reactie, rechtstreeks contact zou worden gezocht met het slachtoffer. Een 
dergelijke aankondiging vond echter pas na ¾ jaar plaats, terwijl deze mogelijkheid (gezien de tweejaarstermijn) veel eerder had mogen 
worden benut.  
 
Geadviseerd wordt eerst een telefonisch overleg in te plannen en daarin aan te kondigen dat, bij het uitblijven van een reactie, het 
slachtoffer rechtstreeks wordt benaderd. De inhoud van het telefoongesprek kan vervolgens worden vastgelegd in een brief. De vernieuwde 
Bedrijfsregeling 15 geeft de behandelaar expliciet de mogelijkheid het slachtoffer tussentijds te informeren over de voortgang van de zaak. 
 
In 18% van de schades in deze rubriek dient volgroeiing van een minderjarig kind te worden afgewacht.  
 
Tot slot is in 14% van de schades een patstelling ontstaan doordat de gevraagde informatie niet wordt gegeven. Hoofdzakelijk, zo bleek 
tijdens de steekproef, betrof dit informatie die betrekking had op de medische voorgeschiedenis. Dit is privacy gevoelige informatie, 
waarover niet in alle gevallen hoeft te worden beschikt om tot een regeling van de letselschade te komen.  
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Regelingsmomenten 

Tijdens het self assessment kwam de vraag aan bod of de schade, achteraf bezien, eerder had kunnen worden afgewikkeld. Er werden drie 
regelingsmomenten onderscheiden:  

1) Aansprakelijkheidsfase;  
2) Medische fase; 
3) Schadevaststellingsfase. 

 
Uit het self assessment bleek dat de schadevaststellingsfase het beste moment is om een schade alsnog voortijdig af te wikkelen. De 
steekproefbeoordeling door zowel verzekeraars als auditor bevestigt dit beeld.  
 
Tijdens de steekproef is minder dan 10% van het totaal aantal openstaande schades (8,4%) onder de loep genomen. Op grond van dit 
selectieve aantal schades is een vergelijking gemaakt tussen de inschatting van verzekeraars en die van de auditor. Of de eigen inschatting 
van de verzekeringsmaatschappijen overeenkomt met het oordeel van de auditor blijkt uit grafiek 9 en 10.  
 
 
OPGAVE MAATSCHAPPIJEN IN STEEKPROEF DOSSIERS   OPGAVE AUDITOR IN STEEKPROEF DOSSIERS 

 
 

Grafiek 9.        Grafiek 10. 
 
In de steekproef dossiers stellen verzekeringsmaatschappijen vast dat 22% van de schades eerder hadden kunnen worden geregeld, 
waarvan 14% in de schadevaststellingsfase.  
 
De steekproef wees uit dat in de schadevaststellingsfase de behandelaar te weinig het initiatief neemt tot het doen van een 
regelingsvoorstel, wanneer de belangenbehartiger niet reageert. Deze handeling is volgens de GBL niet uitsluitend aan een 
belangenbehartiger voorbehouden. Als een schade regelingsrijp is, kan de behandelaar de belangenbehartiger hierop attenderen. Indien de 
belangenbehartiger vervolgens niet binnen een redelijke termijn een eindregelingsvoorstel presenteert, dan dient behandelaar een eerste 
aanzet te geven voor een eindregeling. Tijdens de steekproef werd geconstateerd dat sommige behandelaren meer de regie mogen voeren. 
 
Volgens de auditor had, ten opzichte van de beoordeling van verzekeraars, bijna het dubbele aantal schades uit de steekproefdossiers 
voortijdig geregeld kunnen worden. De schadevaststellingsfase als beste regelmoment staat ook bij de auditor met stip bovenaan (27%).  
  
De auditor is het opgevallen dat behandelaren nog vaker voor een pragmatische insteek c.q. oplossing kunnen kiezen. Een schade dient in 
zijn totaliteit te worden beoordeeld. Dit betekent dat een behandelaar naast het schadetechnische aspect ook de risicofactoren bij het niet 
bereiken van overeenstemming in ogenschouw moet houden. Dit betreft de sociaal culturele aspecten; het belang van de 
belangenbehartiger: de achterliggende motieven van het slachtoffer; het geschetste verwachtingspatroon; eventueel claimgedrag; het 
procesrisico en de extra kosten bij dossieroverdracht (zowel intern als bij wijziging van de belangenbehartiger). Kortom, de behandelaar zou 
een risico analyse moeten maken alvorens definitief te beslissen over het afwijzen of niet verder uitonderhandelen van een 
regelingsvoorstel.  
 
Slechts in 60% van de schades ziet de auditor geen mogelijkheden om eerder een regeling overeen te komen. Maatschappijen zien in 78% 
van de openstaande schades geen regelingsmogelijkheden. 
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Objectiviteit en onafhankelijkheid 
Om objectiviteit, transparantheid en eenduidigheid te waarborgen wordt geadviseerd dat maatschappijen de dossierbeoordeling laten 
uitvoeren door één of enkele seniors binnen de eigen organisatie. Indien meerdere personen de dossierbeoordeling doen dient vooraf goed 
afgestemd te worden hoe deze beoordeling plaatsvindt, zodat iedereen met dezelfde bril naar de mogelijkheden tot schadeafwikkeling kijkt. 
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Conclusies 

Het Verbond en het PIV hebben Eiffel voor de tweede keer opdracht gegeven onderzoek te doen naar toepassing van de GBL. De 
tweejaarstermijn (beginsel 5) uit de GBL stond hierbij centraal. Onderzocht is of afwikkeling van de schade binnen deze termijn haalbaar is 
en zo ja, in hoeveel % van de schades. Bij termijnoverschrijding is onderzoek gedaan naar de oorzaken daarvan, waarbij onderscheid is 
gemaakt naar het type letsel. Eveneens is bekeken of alle regelingsmomenten, die gedurende de twee jaar zich hebben aangediend, zijn 
benut. Het eerste onderzoek vond plaats in 2010 en betrof een 0-meting. 
 
Onderzoeksmethodiek 
 
Deelname en dossierselectie 
De deelnemende verzekeringsmaatschappijen hebben opgave gedaan van het aantal schademeldingen in Q1 2010 (potentieel) en van het 
aantal op peildatum 1 april 2012 nog openstaande schades. Niet alle schademeldingen behoren tot het potentieel. Er zijn 
dossierselectiecriteria opgesteld voor het potentieel en de openstaande schades die voor dit onderzoek in aanmerking kwamen.  
 
Methodische verbetering 
Ten opzichte van onderzoek in 2010 zijn de dossierselectiecriteria aangescherpt en is gebruik gemaakt van een vermenigvuldigingsfactor bij 
het bepalen van het potentieel voor verzekeringsmaatschappijen die op dossierniveau (factor 1,15) en op slachtofferniveau (factor 1) 
registreren. Vanwege de methodische verbetering dient bij vergelijking van de resultaten van 2010 ten opzichte van 2012 het percentage 
van 8,4% openstaande schades (91,6 % afgewikkeld binnen de 2-jaarstermijn) iets genuanceerd te worden. Zou echter de methodische 
verbetering buiten beschouwing worden gelaten, dan blijft er alsnog sprake van een aanmerkelijke verbetering ten opzichte van de 
nulmeting 2010. 
 
Self assessment en audit (gesprek en steekproef) 
Verzekeringsmaatschappijen hebben door middel van een digitale self assessment inzage gegeven in hun schades met een looptijd langer 
dan twee jaar. Eiffel heeft steekproefsgewijs een controle uitgevoerd op deze self assessments. De ingevulde vragenlijsten, met correcties 
op grond van de steekproef liggen ten grondslag aan dit onderzoek. De auditor heeft op basis van de gesprekken met vertegenwoordigers 
van de maatschappijen de data van toelichtingen voorzien. 
 
Benchmark 
Aan alle in het GBL-register  opgenomen verzekeringsmaatschappijen is gevraagd deel te nemen aan de evaluatie van de 2-jaarstermijn. 21 
maatschappijen hebben aan de diepteanalyse 2012 deelgenomen.  In de maanden januari, februari en maart 2010 werden circa 12.586 
verkeersletselschades bij de deelnemende maatschappijen gemeld. Uit de self assessments die in april 2012 door de maatschappijen zijn 
uitgevoerd blijkt dat 91,6 % van deze dossiers binnen twee jaar is afgewikkeld. 8,4% staat dus nog open. In 2010 was dit  respectievelijk 
90% en 10%. Het onderzoek heeft zich gefocust op verkeersletsel. De benchmark van 91,6% heeft  hier betrekking op.  
 
Verdeling naar type Letsel 
Er zijn twee letseltypen te onderscheiden die in (ruim) 2/3 van de schades de tweejaarstermijn overschrijden. Ook bij het onderzoek in 2010 
werden de typen whiplash/nekklachten (toen 36%, nu 40%) en fracturen, (toen 33%, nu 29%) als grootste “boosdoeners” voor de 
termijnoverschrijding aangemerkt.  
 
Vertraging in schadebehandeling 
58% van de termijnoverschrijding wordt veroorzaakt door de medische beoordeling. Vertragingen in de medische beoordeling zien we 
bovengemiddeld vaak bij psychisch letsel, fracturen, rugletsel en dwarslaesie (> 58%). Whiplash/nekklachten balanceren ten aanzien van de 
vertraging in de medische fase op het randje van gelijk aan c.q. onder gemiddeld. 

In 30% van de schades wordt de vertraging opgelopen  tijdens het vaststellen van de omvang van de schade. Bij het 
schadevaststellingstraject is er sprake van een meer dan gemiddelde (>31%) vertraging terzake amputatie-schades, whiplash/nekklachten, 
dood en gebitsschades.  

Terwijl hoofd/hersenen, kneuzingen/schaafwonden en rugletsel in zowel de aansprakelijkheid als medische fase (boven)gemiddelde 
vertraging oploopt, blijkt dit niet het geval in de schadevaststellingsfase.  
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Mate van aansprakelijkheid 
In slechts 3%, ten opzichte van 6% in 2010, van de schades speelt een discussie over de mate van aansprakelijkheid.  
 
Medische beoordeling 
In  46% van de dossiers die zich bevinden in het medisch traject is er nog geen sprake van een medische eindtoestand. Dat betekent dat 
nagenoeg 26%  van de vertraging binnen de dossierbehandeling hierdoor ontstaat.  

In alle schades (100%) met als letsel een dwarslaesie of littekens/brandwonden is de medische eindtoestand na twee jaar niet bereikt.  

Bij dood en amputatie speelt de medische eindsituatie geen rol, terwijl de medische causaliteit wel in andere gevallen centraal staat. 
Vanwege de aard, ernst van het letsel en schadeomvang wordt het medisch causaliteitsvraagstuk volledig uit gediept. 
 
Zowel bij psychisch letsel en rugletsel als bij whiplash/nekklachten wordt in het grootste deel van de schades, respectievelijk ongeveer 50% 
bij psychisch letsel en rugletsel en ongeveer 60% bij whiplash/nekklachten, een medische causaliteitsdiscussie gevoerd.  

Een expertise op het gebied van fracturen is in 30% van de schades opgestart. Expertises vinden ook plaats bij psychisch letsel, 
hoofd/hersenen, kneuzingen/schaafwonden, rugletsel en gebitschade. Het percentage schommelt bij deze typen op en onder de 20%. 

Bij whiplashzaken wordt bijna geen extra vertraging door expertises  veroorzaakt (10%).  

 
Schadevaststelling 
Het verlies arbeidsvermogen vormt met een totaal van 45%, waarvan 13% ziet op het arbeidsdeskundig/reintergratietraject, het grootste 
struikelblok tijdens de schadevaststelling. In vergelijking met 2010 is er sprake van een aanmerkelijke stijging (totaal 2010 31%). Over de 
hoogte van het smartengeld en de huishoudelijke hulp bestaat nog enige discussie (ieder 10%).  
 
Vertraging door andere factoren 
Van de 9% vertraging in de afwikkeling door andere factoren komt 68% voor rekening van de belangenbehartiger en/of het slachtoffer. Er 
wordt gewacht op hun reactie. Tijdens de steekproef is gebleken dat behandelaren, zodra een reactie uitblijft, de schade veelal passief 
blijven behandelen en geen druk op het slachtoffer en/of diens belangenbehartiger uitoefenen. De behandelaar kan meer druk op de 
belangenbehartiger uitoefenen door te bellen en aan te geven dat bij het uitblijven van een reactie er rechtstreeks contact wordt gezocht met 
het slachtoffer. De vernieuwde Bedrijfsregeling 15 geeft de behandelaar ook expliciet de mogelijkheid het slachtoffer tussentijds de 
informeren over de voortgang van de zaak. 
 

Regelingsmomenten binnen termijn GBL 
Geconcludeerd wordt dat de schadevaststellingsfase het beste moment is om een schade alsnog voortijdig af te wikkelen.  De steekproef 
wees uit dat in de schadevaststellingsfase de behandelaar vaak te weinig iniatief neemt om zelf een regelingsvoorstel te doen.  
 
Verzekeringsmaatschappijen stellen vast dat 22% van de schades voortijdig had kunnen worden geregeld, waarvan 14% in de 
schadevaststellingsfase. Volgens de auditors had bijna het dubbele aantal schades voortijdig geregeld kunnen worden.  
 
De auditors is het opgevallen dat behandelaren veelal te weinig kiezen voor een pragmatische insteek c.q. oplossing aan de hand van een 
risico analyse.  
 
Sleutel voor succes?  
De sleutel voor succes ligt bij de interne organisatie. De focus op het slachtoffer en diens wensen, belangen en behoeftes moet centraal 
staan. Door directe en snelle communicatie is een open contact met het slachtoffer mogelijk. Verandering in houding en handelwijze bij 
behandelaren kan worden bereikt door sturing op prestaties en termijnen in GBL, zodat maatwerk aan het slachtoffer kan worden geboden. 
Het vier ogen principe rond het verstrijken van de tweejaarstermijn is een “stok achter de deur” voor behandelaar en zorgt ervoor dat een 
derde met een “frisse blik” alsnog tot een afronding van de zaak kan komen. Vertraging in de schadebehandeling kan worden voorkomen 
door pro-actief te handelen, door het initiatief tot eindregeling niet uitsluitend bij de belangenbehartiger te laten, door optimalisering van het 
medisch traject en door rechtstreeks contact op te nemen met het slachtoffer bij het (herhaaldelijk) uitblijven van een reactie van de 
belangenbehartiger. Tot slot is beperking van en sturing op het maximaal aantal dossier per behandelaar noodzakelijk, zodat er voldoende 
tijd en ruimte is om te handelen conform GBL.  


