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1. Kans of bedreiging? 
- No cure no pay bij letselschaden 
 

Letselschadeadvocaten mogen met ingang van 1 januari 2014 letselschaden behandelen op 

basis van het no cure no pay-principe. Het gaat om een experiment van vijf jaar en is een 

uitzondering op het algemeen geldende verbod voor advocaten om hun declaratie afhankelijk 

te maken van de uitkomst van de zaak. Wel gelden hiervoor nadere voorwaarden, zoals een 

reële verwachting dat er strijd zal zijn over de aansprakelijkheidsvraag. Ook is er een maximum 

gesteld voor het uiteindelijk in rekening te brengen honorarium. 

 

Verwachting 
Wij verwachten dat alleen al door de eerstgenoemde voorwaarde het er niet naar uitziet dat no cure 

no pay-afspraken veel zullen voorkomen bij verkeersletsels. De aansprakelijkheidsvraag is namelijk 

doorgaans niet het grootste probleem: in veel gevallen zal deze vrij snel zijn erkend. Bij (vermeende) 

medische fouten en beroepsziekten ligt dat anders en het ligt voor de hand dat op deze terreinen de 

meeste no cure no pay-afspraken gemaakt zullen worden. Het no cure no pay-principe heeft in ons 

land (en eigenlijk in het gehele vasteland van Europa) een wat dubieuze uitstraling. De praktijken in 

Amerika hebben vast een grote rol gespeeld in het verkrijgen van deze dubieuze reputatie, aangezien 

advocaten hier vaak erg hoge percentages bedingen (soms wel 40%!) van de schadevergoedingen. 

Deze vergoedingen zijn doorgaans een stuk hoger dan die in Nederland. De vraag is of dat dubieuze 

karakter wel zo terecht is, waarbij ook de optiek een rol speelt. 

 

Evenwichtskunst voor advocaten 

Het is niet op voorhand te zeggen of no cure no pay voor advocaten een kans of bedreiging is. De 

kans zit natuurlijk in het aannemen van meer zaken, maar de keerzijde hiervan is dat advocaten ook 

niet te veel zaken kunnen aannemen met een te onzekere afloop. Daarbij zal de advocaat een goede 

afweging van de kansen moeten maken en niet te gemakkelijk over moeten gaan tot het aanbieden 

van een no cure no pay-afspaak in zaken waar het voor het slachtoffer mogelijk onvoordelig zou 

kunnen zijn. Een voorbeeld is een zaak waarbij nauwelijks discussie over de schuldvraag valt te 

verwachten. Als de aansprakelijkheid erkend is, zal het slachtoffer zijn kosten van rechtsbijstand 

tenslotte kunnen claimen als buitengerechtelijke kosten (BGK) en daardoor, wanneer deze kosten de 

dubbele redelijkheidtoets doorstaan, een 100% schadevergoeding ontvangen. 

Daarentegen kan een advocaat ook niet te gemakkelijk een verzoek om een no cure no pay-afspraak 

afhouden, omdat anders de grotere toegang tot het recht – die de Orde van Advocaten beoogde – 

illusoir zou worden. 

Het zal dus nog al wat evenwichtskunst vereisen van de advocaat. Een verkeerde aanpak kan 

namelijk al snel tot imagoschade leiden; zowel voor de betrokken advocaat zelf als de beroepsgroep 

in totaal. 

 

Zegen 

Wij zien een voordeel voor advocaten van deze beloningswijze met het bereiken van een level playing 

field in vergelijking met andere belangenbehartigers die dat al lang mochten (vooral de 

schaderegelingsbureaus). Hierdoor zullen ook voorheen schimmige constructies met allerlei 

tussenschakels voorkomen kunnen worden. Dat is een zegen voor de gehele branche! 
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Slachtoffers: ‘Bezint eer ge begint’ 
Als advocaten op een evenwichtige wijze omgaan met het aanbieden van no cure no pay-afspraken, 

is het principe zeker een kans voor slachtoffers om de toegang tot het recht te vergemakkelijken. 

Zowel buiten rechte, maar zeker ook in rechte. Bij de door de slachtoffers gewonnen procedures 

moeten slachtoffers namelijk een flink deel van de door hen gemaakte proceskosten zelf betalen. Bij 

verloren procedures zelfs alles, plus daarbij deel van de kosten van de aangesproken partij. 

 

Keerzijde van de medaille 

Maar er is ook een keerzijde. Door een no cure no pay- afspraak weet het slachtoffer dat hij op 

voorhand een deel van zijn schadevergoeding zal moeten afstaan aan de advocaat. Bij zaken waarbij 

de advocaat deskundigen zal moeten inschakelen, is dit deel al gauw een kwart (incl. BTW). Wel zal 

het slachtoffer dit kunnen compenseren met zijn aanspraak op de vergoeding van de BGK, maar 

zeker in geval van een procedure zal dit (lang?) niet genoeg zijn. 

 
Eerlijk advies 

Het PIV is van mening dat slachtoffers goed moeten weten waar zij aan beginnen. Een goede en 

eerlijke voorlichting van de advocaat is hierbij essentieel. Aanvullend raden wij raden een second 

opinion zeker aan. Door de toepassing van de ‘Resultaatsafhankelijke Uren Beloning’ (RUB) is er 

eigenlijk sprake van een hybride systeem. De vergoeding voor de advocaten is nog steeds afhankelijk 

van het aantal gewerkte uren; alleen mag hij het totaalbedrag verhogen met maximaal 150%. 

Het is dus niet de bedoeling dat de advocaat met een geringe inspanning zo maar 25% van de schade 

kan binnenhalen. 

 

Afwachtende houding verzekeraars 

Bij verzekeraars is vaak een zekere huiver tegen het no cure no pay-principe te zien. Zij zijn huiverig 

voor een grote instroom van nieuwe zaken, en dan wellicht op basis van “niet geschoten, is altijd mis”. 

De verwachting is dat er inderdaad wel meer claims zullen zijn. Maar als dat op zich terechte claims 

zijn, die op basis van het systeem ‘uurtje factuurtje’ niet zouden zijn ingediend, is dat voor de 

rechtszekerheid niet verkeerd. 

 

Discussiepunt 

We kunnen discussies verwachten over de omvang van de te vergoeden BGK, als een advocaat op 

basis van een no cure no pay-afspraak werkt. Er zullen advocaten zijn, die betogen dat de BGK dan 

even hoog zijn als het bedrag dat de advocaat het slachtoffer in rekening mag brengen. 

Dat is echter een misvatting, aangezien er een onderscheid gemaakt moet worden tussen de 

rechtsbetrekking tussen het slachtoffer en zijn advocaat, en de rechtsbetrekking tussen het slachtoffer 

en de aansprakelijke partij. Het scharnier hierbij is de dubbele redelijkheidtoets. Op voorhand lijkt het 

niet redelijk om het hogere uurtarief, dat op basis van de no cure no pay-afspraak mogelijk is, zo maar 

ten laste te leggen van die aansprakelijke partij; in ieder geval niet ten aanzien van alle werkzaam-

heden. 

 

Hof Amsterdam 

Ook het Hof Amsterdam is die mening toegedaan, zoals blijkt uit haar arrest d.d. 28 mei 2013. Het kan 

op zich een redelijke keuze zijn geweest van het slachtoffer om een no cure no pay-afspraak te 

maken, maar daarom zijn het nog geen redelijke kosten in de zin van art. 6:96 BW, aldus het hof. De 

Hoge Raad zal hier mogelijk het verlossende woord spreken. De tweede redelijkheidtoets zal echter 
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altijd iets casuïstisch houden, waarbij de houding van de verzekeraar ook een rol speelt. 

 

Een kans verdienen 

Het PIV is van mening dat er – vooral voor slachtoffers – meer kansen dan bedreigingen ontstaan bij 

de invoering van het no cure no pay-principe. Uitgangspunt hierbij is wel dat advocaten zowel richting 

slachtoffers als verzekeraars op een zorgvuldige wijze omgaan met het toepassen van dit principe. 

Dit experiment verdient in onze ogen een kans. Wel is het de vraag of deze no cure no pay–afspraken 

nu zoveel zullen gaan voorkomen. Want enerzijds gezien de (terecht) in de regeling zelf opgenomen 

‘mitsen en maren’, en anderzijds gezien de impact die het kan hebben op de bedrijfsvoering van 

advocaten. De tijd zal het leren! 
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2. Quo vadis? 
- Schadeafwikkeling bij medische aansprakelijkheid 
 

In 2013 is er veel aandacht geweest vanuit verschillende hoeken voor de schadeafwikkeling bij 

onbedoelde gevolgen van medisch handelen: 

 Het proefschrift ‘Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade’ (Rolinka Wijne); 

 Preadviezen voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht; 

 Een lijvig rapport vanuit de Vrije Universiteit in opdracht van de NPCF en Slachtofferhulp 

Nederland. 

 

Deze ontwikkelingen hebben mede geleid tot de organisatie van een expertmeeting op 23 april 2013 

in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars, CentraMed en MediRisk. Bij deze bijeenkomst 

waren veel direct betrokken partijen aanwezig. 

 

De participanten waren het er unaniem over eens, dat de huidige praktijk van de opvang bij en de 

schadeafwikkeling van die onbedoelde gevolgen anders en beter kan. Maar over de wijze waarop is er 

geen consensus en lopen de meningen ver uiteen. 

 

Mogelijke aanpassingen 

Op drie verschillende gebieden wordt gesproken over mogelijke aanpassingen: 

 Vooruitgang op het communicatieve aspect; 

 Discussie over eventuele juridische aanpassingen vindt plaats over bijvoorbeeld het 

aansprakelijkheidsstelsel, het bewijsrecht en het procesrecht; 

 Logistieke ‘aspecten’: de vraag is of een fonds geïntroduceerd zou moeten worden, waarop het 

slachtoffer een beroep kan doen. Daarnaast rijst de vraag of de meeste geschillen bij een 

geschilleninstantie aanhangig moeten worden gemaakt i.p.v. bij de rechter. 

 

Ad Communicatie 

Unaniem is geconcludeerd dat hier nogal wat winst is te behalen. Het gaat dan om verbetering van de 

communicatie tussen de arts en zijn patiënt na een incident, tussen de verzekeraar en de 

belangenbehartiger en een betere omgang van het ziekenhuis met klachten van de patiënt en haar of 

zijn familie. 

In de communicatie tussen de verzekeraar en de belangenbehartiger is ruimte voor een meer soepele 

wijze van samenwerken, bijvoorbeeld bij het medisch traject als onderdeel van de schaderegeling. 

Gelukkig heeft De Letselschade Raad in 2010 de Gedragscode Openheid medische incidenten; 

betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) gepresenteerd. Met deze GOMA is er al 

sprake van een flinke vooruitgang, maar het zou allemaal nog verder aangescherpt mogen worden. 

Terecht vervullen de twee vooraanstaande verzekeraars Medirisk en Centramed in de communicatie 

met hun verzekerden een voortrekkersrol. 

 

Winst! 

Het PIV is van mening dat er op korte termijn de meeste winst te behalen is op het communicatieve 

vlak. Wij zijn hierom verheugd dat De Letselschade Raad het initiatief genomen heeft om een tweede, 

uitgebreidere versie van de GOMA (Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling) 

op te stellen. Wij dragen hier graag ons steentje aan bij! 
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Ook heeft de Letselschade Raad met het ingerichte Register een goede aanzet gemaakt ziekenhuizen 

GOMA-proof te laten werken. 

 

Ad Mogelijke juridische aanpassingen 

Het PIV onderkent dat de juridische positie van slachtoffers van een onbedoeld gevolg van medisch 

handelen niet eenvoudig is. Zij dienen niet alleen te bewijzen dat de arts verwijtbaar gehandeld heeft, 

maar ook dat er een direct causaal verband bestaat tussen dat handelen (of nalaten ervan) en hun 

schade. Een complicerende factor voor het slachtoffer kan zijn dat de feiten, die nodig zijn voor een 

succesvolle aansprakelijkheidsstelling, zich doorgaans in het medisch dossier van de arts bevinden. 

Regelmatig zijn er geluiden te horen waarbij gepleit wordt voor een zogenoemde no fault-stelsel (zoals 

dat in Zweden bestaat), waarbij de verwijtbaarheidsvraag wordt geëcarteerd. 

Het PIV is van mening dat het niet zo voor de hand ligt om in ons land over te gaan op dit stelsel. 

Hiermee komen namelijk slachtoffers van medische fouten, in een betere positie te verkeren dan 

bijvoorbeeld slachtoffers van verkeersletsels of beroepsziekten. De vraag rijst: is dat wel redelijk? 

Daarnaast heeft slachtoffer bij een no fault–stelsel nog steeds te maken met de bewijslast ten aanzien 

van het causale verband. 

 

Verlichting bewijspositie 

Een verlichting van zijn bewijspositie zou dan ook meer voor de hand liggen. Temeer omdat we een 

vorm van verlichting ook op andere plekken in ons recht kennen, bijvoorbeeld bij 

werkgeversaansprakelijkheid. 

Het gevaar bestaat wel dat er een forse toestroom van nieuwe claims gaat komen, dat weer gevolgen 

kan hebben voor de transactiekosten (ook al zouden de meeste van die extra claims uiteindelijk niet 

tot een schadevergoeding leiden). 

 

Toegang tot rechter 

Ook het procesrecht – of beter gezegd de toegang tot de rechter – is niet altijd gemakkelijk voor een 

slachtoffer. Het risico bestaat in veel zaken dat het niet lukt om aansprakelijkheid te bewijzen, 

waardoor het slachtoffer vervolgens met een forse kostenpost blijft zitten. In veel gevallen moet deze 

ook nog voorgefinancierd worden. 

De mogelijkheid (zie hoofdstuk 1) om met een advocaat een no cure no pay-afspraak te maken, 

vergemakkelijkt de toegang tot de rechter wel. 

 

Ad Logistieke ‘aspecten’ 

Het logistieke aspect heeft in de eerste plaats betrekking op het eventueel introduceren van een 

fonds, waarop het slachtoffer op een laagdrempelige wijze een beroep kan doen. Aangevuld met 

bijvoorbeeld kenmerken van de in de vorige alinea genoemde mogelijkheden omtrent de bewijslast. 

Het idee is dat het fonds, na een gedane uitkering, verhaal kan nemen op een eventuele 

aansprakelijke zorgverlener. In België en Frankrijk zijn er voorbeelden van deze wijze van afdoening. 

In België is dit uitsluitend van toepassing voor de zwaardere gevallen, met bijvoorbeeld als vereiste 

minimaal 25% blijvende invaliditeit. 

Bij fondsvorming moeten wel aanvullende regels worden opgesteld of de toegang tot het fonds in de 

plaats komt van de normale civiele rechtsgang of daarnaast. Ook zouden genormeerde bedragen 

kunnen worden toegekend zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij het Asbestfonds. 

 

Financiering 
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De financiering van het fonds, zowel ten aanzien van de uitgekeerde bedragen als de 

behandelkosten, werpt vragen op. In België geschiedt het uit de algemene middelen en dat lijkt – 

mocht het tot een fonds komen – ook de meest zuivere weg voor Nederland, gezien de 

verhaalmogelijkheid erna. 

 

Geschillencommissie 

Een andere logistieke vraag is of de meeste geschillen bij een geschilleninstantie aanhangig moeten 

worden gemaakt in plaats van bij de rechter. 

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is geregeld dat de zorginstelling zich moet 

aansluiten bij een geschilleninstantie, waarbij schadevergoedingen tot € 25.000 uitgekeerd worden. 

Uit de praktijk blijkt dat hiermee 90% van de huidige claims op een laagdrempelige wijze zouden 

kunnen worden afgewikkeld. Vaak wordt hierbij gewezen op de bestaande geschillencommissie die nu 

al in kleine schaden een vergoeding uitkeert. 

Het is echter de vraag of deze geschillencommissie wel voldoende toegerust is om de toestroom van 

zaken tot € 25.000 te kunnen opvangen, zowel in logistieke als in kwalitatieve zin. Daarnaast is het 

niet verstandig dat de geschilleninstantie, die de Wkkgz beoogt, zowel klachten als claims behandelt. 

Dat lijkt een weeffout. 

In de komende jaren zullen (organisaties van) zorginstellingen, verzekeraars en vertegenwoordigers 

uit de rechtspraktijk hier nader vorm aan moeten geven. 

 

Mengvormen 

De genoemde wijzigingen met een communicatief en logistiek karakter zijn veel eenvoudiger en 

sneller te realiseren dat veranderingen in ons (materiële) rechtssysteem. 

Het PIV is tevreden dat er op het communicatieve vlak al veel gaande is, terwijl de Wkkgz een 

handvat biedt voor een laagdrempelige afwikkeling van de meeste zaken. Wel zal nog een oplossing 

bedacht moeten worden voor de afwikkeling van de zware gevallen. Mengvormen van de 

verschillende in dit hoofdstuk genoemde gebieden zijn daarbij zeker niet uitgesloten. 
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3. Evaluatie 

- vier jaar deelgeschillenrechter 
 

In 2014 evalueert het Ministerie van Veiligheid en Justitie de deelgeschilprocedure, waarbij 

onderzocht gaat worden of de wet doeltreffend is, wat de effecten ervan zijn en of de 

deelgeschillenrechter ook voor andere terreinen ingezet moet worden. 

Sinds 1 juli 2010 kan een partij namelijk bij een zaak over letsel- of overlijdensschade een 

deelgeschil aan de rechter voorleggen. 

 

Het PIV is in het algemeen positief over haar ervaring in de afgelopen vier jaren met de 

deelgeschilprocedure. In de praktijk blijkt het in een behoefte te voorzien, in ieder geval bij 

benadeelden. En in veel zaken brengt een uitspraak partijen dichterbij een oplossing – hoe de 

uitspraak ook uitvalt. 

 

In dit jaarverslag een eerste evaluatie door het PIV over vier jaar deelgeschillenrechter. 

 

Opvallende zaken: 

 Met een grote regelmaat verschijnen er uitspraken van de deelgeschillenrechter; medio maart 

2014 zijn dat er al meer dan driehonderd. Het PIV vindt het opvallend dat in de meeste zaken de 

benadeelde (of de belangenbehartiger) de verzoekende partij is. Hoewel ook verzekeraars zich 

met een verzoek tot de deelgeschillenrechter kunnen richten, is dit tot nu vrijwel niet voor 

gekomen. Het kostenaspect speelt mogelijk hierbij een rol. Of de angst dat de zaak zal escaleren. 

Het zou het meest in de geest van de GBL zijn, als partijen gezamenlijk een verzoek indienen. In 

de wet is in deze mogelijkheid expliciet voorzien. Helaas is het indienen van een gezamenlijke 

verzoek slechts in een paar gevallen voorgekomen. 

 Het logistieke en juridisch-technische aspect van deze procedure is vrij vlekkeloos gegaan: 

o de rechtbanken kunnen de toch niet geringe instroom aan deelgeschillen goed aan; 

o er zijn geen lange wachttijden ontstaan; 

o de tijd tussen de mondelinge behandeling en de uitspraak is in de meeste gevallen alleszins 

redelijk te noemen; 

o ook zijn de meeste uitspraken uitgebreid gemotiveerd. 

 Met enige spanning zagen wij tegemoet hoe de rechter het begrip “deelgeschil” zou gaan 

interpreteren. Zeker in het begin was in veel zaken het primaire verweer van de aansprakelijke 

partij (of zijn verzekeraar) dat er geen sprake was van een deelgeschil. Dit verweer werd in een 

grote meerderheid van zaken echter gepasseerd. Een te nauwe beperking van het begrip 

deelgeschil doet de beoogde voordelen natuurlijk al gauw teniet. 

 In de afgelopen jaren is een breed palet aan deelgeschillen aan de rechter voorgelegd, variërend 

van aansprakelijkheidsvragen en discussies over de BGK tot aan geschillen over verlies aan 

arbeidsvermogen. Vaak waren deze vragen sterk casuïstisch van aard, zodat er van de door de 

wetgever beoogde uitstraling van deelgeschiluitspraken naar andere zaken, niet veel terecht 

gekomen is. Deze gedachte was misschien iets te optimistisch. 

 Opvallend is dat ook de aansprakelijkheidsvraag in veel gevallen als een deelgeschil werd 

aangemerkt, waarbij overigens deze vraag zeker niet altijd in het voordeel van de benadeelde 

werd beantwoord. 

   

 Kritische punten 
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 Belangenbehartigers hebben regelmatig aangegeven dat dreigen met een deelgeschil al 

voldoende is om “verzekeraars in beweging te krijgen”. De vraag is of dit een onwenselijk 

neveneffect is. Aan de andere kant zouden belangenbehartigers terughoudender moeten zijn met 

dit preventieve middel. Maar gezien de – te verwachten – kosten van een deelgeschilprocedure, 

treden beide partijen hierin natuurlijk calculerend op. 

 Nu de kosten van rechtsbijstand – ervan uitgaande dat de aansprakelijkheid erkend is – in 

beginsel als BGK voor rekening komen van de verzekeraar, wordt het deelgeschil ook wel eens 

misbruikt onder het motto “niet geschoten is altijd mis’. 

Het PIV is van mening dat de deelgeschillenrechters kritischer mogen zijn bij de vaststelling van 

de te vergoeden BGK, vooral in zaken die niet in het voordeel van het slachtoffer uitvallen. 

 Ook zouden rechters het criterium van het volstrekt onnodig en onterecht aanhangig maken van 

een deelgeschil ruimer toe mogen passen. Het PIV zal dit zeker inbrengen bij de evaluatie. 

 Een ander punt is de in veel zaken spelende discussie over de vaststelling van de te vergoeden 

BGK. Discussiepunten zijn het aantal in rekening gebrachte uren en het gehanteerde uurtarief 

door de advocaat. Ook vanuit de rechterlijke macht klinken geluiden dat normering welkom zou 

zijn. Momenteel variëren de tarieven van een advocaat tussen de € 200 en € 300. Wij kunnen in 

ieder geval vaststellen dat de rechters vrijwel nooit het ooit door de ASP voorgestelde (en erg 

hoge) uurtarief volgen. 

 Het PIV zal met de LSA en ASP in 2014 de mogelijkheden gaan verkennen om tot 

normeringsafspraken te komen. 

 

Toegevoegde waarde 

Het PIV is benieuwd of er uiteindelijk plaats blijft voor een aparte deelgeschillenrechter. Justitie heeft 

namelijk zeer ambitieuze plannen met het Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) om de 

bodemprocedures laagdrempeliger te maken. 

Het PIV hoopt dat een aparte deelgeschillenrechter blijft bestaan gezien de toegevoegde waarde 

ervan. Zeker vanuit het perspectief van het slachtoffer, en ook in relatie tot de strekking van de GBL. 
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Project 
- Excuses aan verkeersslachtoffers 
 

In 2013 is voor het project ‘Excuses aan verkeersslachtoffers’ een vervolgpilot gestart. Deze 

pilot voeren wij uit samen met de Vrije Universiteit Amsterdam, een aantal verzekeraars en een 

belangenbehartiger. 

 

Reden pilot 

Uit de eerste pilot van het project volgt dat het absoluut zinvol is dat verzekeraars initiatieven nemen 

om hun verzekerden aan te zetten contact op te nemen met de andere betrokkene(n). Voor een 

verzekerde is het soms moeilijk om contact op te nemen met het aangereden slachtoffer. Maar de 

ervaring leert, dat mensen een teken van belangstelling meestal zeer waarderen. 

Het contact tussen betrokkenen is (bijna) altijd goed voor het verwerkingsproces van beide partijen en 

het kan het herstel bevorderen. Voor de effectiviteit is het belangrijk dat het contact snel na het 

ongeval plaatsvindt en dat het initiatief lijkt te komen van de veroorzaker zelf. Verder zijn er 

aanwijzingen dat geslaagd contact de claimafhandeling versoepelt. 

 

Uitkomsten 

De uitkomsten van de onderzoeken zullen wij in 2014 analyseren. Op basis van deze resultaten 

stellen wij aanbevelingen op. Het doel van de projectgroep is verzekeraars nieuwe hulpmiddelen te 

bieden, die de verzekerden stimuleren medeleven te tonen voor de gevolgen voor de ander. 

Hulpmiddelen zoals folders en teksten voor websites waarbij het uitgangspunt is, dat de hulpmiddelen 

eenvoudig in gebruik moeten zijn. Op deze wijze is het namelijk voor verzekeraars aantrekkelijk om 

deze middelen toe te passen. In het belang van alle betrokken partijen! 

 

Welke drie onderzoeken voerden we uit in 2013? 

 Onderzoeksvraag 1 – Hoe vaak komt contact tussen veroorzakers en verkeerslachtoffers 

spontaan nu reeds voor? 

 Onderzoeksvraag 2 – Op welke wijze kan contact tussen veroorzakers en verkeersslachtoffers 

gestimuleerd worden? 

 Bij een derde onderzoek is nagegaan wat het succes is van het uitsturen van een contactbrief aan 

verzekerden. Stimuleert deze brief de verzekerde contact op te nemen met het slachtoffer? 

 

Onderzoek 

- Voor een snellere schademelding 

 
Wanneer iemand letsel oploopt als gevolg van een ongeval, is het van belang dat de 

aansprakelijke verzekeraar zo snel mogelijk contact opneemt met het slachtoffer. De 

verzekeraar kan zo in een vroeg stadium hulp bieden aan de benadeelde, voorschotten 

verstrekken of – indien nodig – snel nadere informatie inwinnen met het oog op de 

aansprakelijkheidsvraag. Hoe eerder contact tussen verzekeraar en de benadeelde, hoe beter. 

 

Het PIV wil waar mogelijk een bijdrage leveren aan het versnellen van de schademeldingen. 
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Als eerste stap hiertoe hebben wij in 2013 onderzoek gedaan naar het huidige proces op basis 

van 750 letselschadedossiers verdeeld over vijf maatschappijen, om de vertragende factoren te 

achterhalen. 

 

Resultaten 

Wij kwamen erachter dat ultimo 2013 een WA-verzekeraar gemiddeld pas na 19 kalenderdagen na 

het ongeval met een nieuwe letselschademelding aan de slag kan gaan. 

Dit zou volgens het PIV sneller moeten. 

 

Overige onderzoeksresultaten tonen dat vooral de periode tussen de datum van het ongeval en de 

eerste melding (bij de verzekeraar, bij de tussenpersoon of bij een volmachtbedrijf) soms te lang is. 

Als een schade eenmaal (voor het eerst) gemeld is, dan is de weg naar de letselschadeafdeling 

betrekkelijk kort. 

 

Daarnaast blijkt dat er een duidelijk verschil is in doorlooptijd tussen het aanmelden van de schade als 

eerste door de verzekerde – bij zijn eigen WA-verzekeraar – of door de benadeelde, bij de WA-

verzekeraar van de veroorzaker. 

Een opmerkelijk resultaat is dat 53% van de schades als eerste door de benadeelde wordt gemeld en 

33% door de verzekerde. 

 

Mogelijke oorzaken van de late melding kunnen zijn: 

 Het meldingsproces vindt veelal nog schriftelijk plaats; 

 Het proces is onduidelijk; 

 De melder heeft geen ervaring met het melden van schade; 

 Het schadeaangifteformulier is ingewikkeld en behoeft veel gegevens; 

 Bij melding door benadeelde: het slachtoffer is niet in staat de schade te melden vanwege de aard 

van het letsel, het letsel openbaart zich later of onwetendheid; 

 Bij melding door verzekerde: geen belang bij melden, verzekerde heeft wel belang bij niet-melden 

(bonus/malus), hij/zij voelt zich niet aansprakelijk of onwetendheid. 

 

Mogelijke oplossingen voor snellere melding: 

 Eenvoudiger maken van schademelding bij eigen verzekeraar – bijvoorbeeld via een app, meldkit 

en toelichting op schadeaangifteformulier (saf); 

 Digitaal schademelden verder ontwikkelen en stimuleren; 

 Schademelding en saf splitsen bij melding (de WA-verzekeraar neemt contact op met de 

benadeelde op basis van een summiere melding). 

 Belang van snelle melding bij alle partijen onder de aandacht brengen; 

 Afspraken maken over snelle melding – bijvoorbeeld met rechtsbijstandverzekeraars. 
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PIV-Events in 2013 

- Het PIV als kenniscentrum 
 

13e PIV Jaarconferentie: “Van strijdbijl naar vredespijp” 
 

Op vrijdag 22 maart 2013 vond in Hotel Theater Figi in Zeist de dertiende PIV Jaarconferentie plaats 

met als thema “Van strijdbijl naar vredespijp”. Meer dan vijfhonderd deelnemers woonden de 

bijeenkomst bij. Doel van de conferentie was de letselschaderegeling verder te  verbeteren, 

zodat uiteindelijk geen strijdbijlen meer nodig zijn. Dagvoorzitter was Tom van ’t Hek. De PIV Blues 

Band, bestaande uit branchegenoten, zowel verzekeraars als belangenbehartigers, zorgde voor een 

paar swingende onderbrekingen. 

 

Ochtendprogramma 

 

Dineke de Groot – Raadsheer Hoge Raad en Bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing 

aan de Vrije Universiteit Amsterdam – schetste een beeld van de mogelijkheden voor 

conflictoplossing. Bij een meningsverschil is een conflictanalyse noodzakelijk, stelde zij. Met behulp 

van het zogenoemde 7-i-model (issues, individuen, interdependentie, interactie, implicaties, instituties 

en interventies) kan een conflict in kaart worden gebracht en kan worden gekozen voor een effectieve 

vorm van conflictoplossing. 

 

Vervolgens vertelde Diederik Wachter, rechter in Utrecht, over zijn ervaringen met de 

deelgeschilprocedure. Als positieve punten van de deelgeschilprocedure noemde hij dat de geschillen 

meestal overzichtelijk zijn en dat het vaak om ‘jonge’ zaken gaat, die in een vroeg stadium kunnen 

worden opgelost. 

 

Josée van de Laar – Advocaat en mediator, Beer advocaten – vertelde vanuit haar ruime ervaring 

over mediation in letselschadezaken. 

 

Maurits Barendrecht – Hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg – Johan Legemaate 

– Hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam – en Erik-Jan Wervelman – 

Advocaat, Verschoof Wagenaar Wervelman Advocaten – vertelden alle drie over hun betrokkenheid 

bij de totstandkoming van de Gedragscodes die in letselschadezaken een belangrijke rol spelen (de 

GBL en de GOMA). Tussen de oude en nieuwe GBL is vooral de gebruikte terminologie een belangrijk 

verschil. In de oude GBL wordt over ‘beginselen’ gesproken, terwijl dat bijvoorbeeld ook 

procedureregels of deugden betroffen. Legemaate gaf aan dat met betrekking tot de GOMA 

verschillende vervolgstappen moeten worden gezet. 

 

Middagprogramma 

Het middagprogramma was gevuld met workshops, waar de deelnemers op konden intekenen. 

Onderwerpen waren: 

o communiceren met andere culturen; 

o privacy; 

o omgang met de patiënt; 

o whiplash; 

o kritische besluitvorming in de letselschaderegeling; 

o een psychofysiologische kijk op niet objectiveerbare klachten; 
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o speed mediation; 

o kritische oordeelsvorming. 

 

Tot slot vertelde Marc Lammers – de coach die de Nederlandse hockeydames naar Olympisch zilver 

en goud leidde in 2008 en 2012 – ons hoe wij tot succes kunnen komen. 

Zijn boodschappen waren: “Niet opgeven!” en “Maak van een 8 een 10 in plaats van een 4 een 6.” 

 

De PIV Giraffe, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die met nieuwe initiatieven 

zijn of haar nek uitsteekt voor verbetering van de letselschaderegeling, ging dit jaar naar Josée van de 

Laar voor haar positieve bijdrage aan mediation in letselzaken. 

 

PIV Actualiteiten College: record aantal deelnemers 2013 

 

Het PIV Actualiteiten College op 1 en 3 oktober 2013 had een record aantal van maar liefst 167 

deelnemers. 

Het Actualiteiten College is in eerste instantie bedoeld voor oud-cursisten van de modules Kennis 

en/of Vaardigheden van de vroegere PIV Opleiding Personenschade, de OSR Leergang MzL dan wel 

de NIBE-SVV Leergang ZL, maar is ook toegankelijk voor medewerkers van de in de stichting PIV 

deelnemende maatschappijen en de daarvoor werkzame expertisebureaus. 

 

Deze cursisten lieten zich op 1 en 3 oktober 2013 door Chris van Dijk – Kennedy Van der Laan 

Advocaten – op de hem zo eigen, met anekdotes doorspekte manier door de vanaf oktober 2012 tot 

eind september 2013 verschenen jurisprudentie loodsen. 

 
Jørgen Simons – Leijnse Artz Advocaten – is voorzitter van de Werkgroep Implementatie Medische 
Paragraaf (WIMP) van het PIV en kon als geen ander vertellen en vragen beantwoorden over: 
– medische aansprakelijkheid, met het accent op de GOMA; 
– relevante bepalingen van de GBL 2012 en de bijbehorende Medische Paragraaf. 
De deelnemers spraken na afloop vol inspiratie verder over de interessante middag onder het genot 
van een hapje en een drankje. Zij lieten zich de boeuf bourguignon en coq au vin van het Franse 
buffet samen met les vins rouges et blancs goed smaken! 

 

PIV-Bulletin in 2013 

 
Vanaf 1 januari 2013 verschenen zes edities van het bulletin, in plaats van de gebruikelijke zeven of 

acht exemplaren. Deze lagere frequentie had onder andere tot gevolg dat twee edities boordenvol 

actuele informatie stonden en maar liefst 24 en 28 pagina’s telden. De oplage is van 2750 

teruggebracht naar 2050, aangezien een aantal maatschappijen opteerden voor digitale ontvangst. 

 
 
 

Colofon 

Redactie: BrookCommunications 

 

Graag verwijzen wij u voor verdere informatie naar onze website: 

www.stichtingpiv.nl 

Wenst u het jaarverslag in een verkorte versie te ontvangen, 

dan kunt u contact opnemen met Jenny M. Polman: 

 j.polman@verzekeraars.nl, 070-3338873 

http://www.stichtingpiv.nl/
mailto:j.polman@verzekeraars.nl

