
Re(a)geren is vooruitzien
Het jaar 2013 volgens het PIV

Het lijkt zomaar een gewone jaar

wisseling te zijn: van 31 december 

2013 naar 1 januari 2014.

Op het gebied van de afwikkeling van letsel
schaden is dat niet alleen ‘het ophangen van  
een nieuwe kalender’ geweest.
2014 kan wel eens een heel belangrijk jaar voor 
de branche worden, daar in 2013 al een grote 
aanzet is gegeven. Hiermee doel ik op de komende 
evaluatie van de deelgeschilprocedure, het expe
riment voor advocaten om op basis van het no 
cure no payprincipe te mogen werken en ont
wikkelingen op het gebied van medische aan
sprakelijkheid. In het PIV jaarverslag ‘Re(a)ge
ren is vooruitzien’ 2013 kunt u hier verder over 
lezen.

Veel gebeurtenissen in 2013 werpen hun  
schaduw vooruit naar dit jaar en de jaren 
daarna.
Het PIV is bij al die ontwikkelingen zowel  
voor aansprakelijkheidsverzekeraars als voor  
de gehele branche een betrouwbaar en inno
vatief kenniscentrum. Midden op het speelveld 
en niet langs de lijn!

Theo Kremer,
directeur PIV

Van 2013 
naar 2014

Onderzoek
Voor een snellere schademelding



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 uit
zondering 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 maxi
mum gesteld voor het uiteindelijk in rekening  
te brengen honorarium.

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

ontstaan bij de invoering van het no cure no  
payprincipe. Uitgangspunt hierbij is dat advocaten  
zowel richting slachtoffers als ver zekeraars zorg
vuldig omgaan met het toepassen van dit prin
cipe. Wanneer de aansprakelijkheid is erkend, 
zal het slachtoffer zijn kosten van rechtsbijstand 
immers kunnen claimen als buitengerechtelijke 
kosten (BGK) en wanneer deze kosten de  
dubbele redelijkheidtoets doorstaan, een  
100% schadevergoeding ontvangen.

Discussiepunt
We kunnen discussies verwachten over de om
vang van de te vergoeden BGK, als een advocaat 
op basis van een no cure no payafspraak werkt. 
Er zullen advocaten zijn, die betogen dat de BGK 
even hoog zijn als het bedrag dat de advocaat het 
slachtoffer in rekening mag brengen. Dat is ech
ter een misvatting, aangezien een onderscheid 
moet worden gemaakt tussen de rechtsbetrekking 
tussen het slachtoffer en zijn advocaat en tussen 
het slachtoffer en de aansprakelijke partij. Het 
scharnier hierbij is de dubbele redelijkheidtoets. 
Op voorhand lijkt het niet redelijk het hogere 
uurtarief, dat op basis van de no cure no pay 
afspraak mogelijk is, zo maar ten laste te leggen 
aan die aansprakelijke partij; in ieder geval niet 
ten aanzien van alle werkzaamheden.

Kans of bedreiging?
No cure no pay bij letselschaden

Aandachtspunten 2013 in vogelvlucht …

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. 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!



Quo vadis?
Schadeafwikkeling bij medische aansprakelijkheid

Aandachtspunten 2013 in vogelvlucht …
Het PIV is van mening dat op korte ter-
mijn de meeste winst te behalen is op 
het communicatieve vlak. Wij zijn ver-
heugd dat De Letselschade Raad het 
initiatief genomen heeft om een tweede, 
uitgebreidere versie van de GOMA 
(Gedragscode Openheid medische in-
cidenten; betere afwikkeling medische 
aansprakelijkheid) op te stellen en wij 
dragen daar graag ons steentje aan bij!

a.  Vooruitgang op het communicatieve aspect: 
verbetering van communicatie tussen de arts 
en zijn patiënt, tussen de verzekeraar en de 
belangenbehartiger en een betere omgang 
van het ziekenhuis met klachten.

b.  Discussie over eventuele juridische aanpas-
singen vindt plaats over bijvoorbeeld het 
aansprakelijkheidsstelsel, het bewijsrecht en 
het procesrecht.

c.  ‘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 wor
den gemaakt i.p.v. bij de rechter.

In 2013 is vanuit verschillende hoeken 

veel aandacht geweest voor de schade

afwikkeling bij onbedoelde gevolgen 

van medisch handelen. Deze ontwik

kelingen 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 betrok
ken partijen aanwezig. De participanten waren 
het er unaniem over eens, dat de huidige prak
tijk van de opvang bij en de schadeafwikkeling 
van die onbedoelde gevolgen anders en beter 
kan. Over de manier waarop is echter geen 
consensus en lopen de meningen ver uiteen.

Op drie verschillende gebieden wordt gesproken 
over mogelijke aanpassingen:

Gedragscode

Openheid medische incidenten; 

betere afwikkeling Medische 

Aansprakelijkheid (goma)
deletselschaderaad.nl
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In 2014 evalueert het Ministerie van Veiligheid en Justitie de deelgeschil

procedure. Sinds 1 juli 2010 kan een partij bij een zaak over letsel of 

overlijdensschade een deelgeschil aan de rechter voorleggen. Het PIV is  

in het algemeen positief over zijn ervaring met deelgeschillenrechters in de 

afgelopen vier jaren. In veel zaken brengt een uitspraak partijen dichterbij  

een oplossing, hoe de uitspraak ook uitvalt.

Evaluatie van het PIV over de deelgeschil-
procedure:

•	 	Het PIV vindt het opvallend dat in de meeste 
zaken de benadeelde de verzoekende partij 
is. Het zou het meest in de geest van de GBL 
zijn, als partijen gezamenlijk een verzoek  
indienen.

•  Het logistieke en juridischtechnische aspect 
van deze procedure is vrij vlekkeloos gegaan.

•  In de afgelopen jaren is een breed palet aan 
deelgeschillen aan de rechter voorgelegd,  
variërend van aansprakelijkheidsvragen en 
discussies over de BGK tot geschillen over 
verlies aan arbeidsvermogen.

•  Deelgeschillenrechters mogen wat kritischer 
zijn bij de vaststelling van de te vergoeden 
BGK, vooral in zaken die niet in het voordeel 
van het slachtoffer uitvallen.

•  Ook zou het criterium van het volstrekt  
onnodig en onterecht aanhangig maken van 
een deelgeschil wat ruimer mogen worden 
toegepast.

•  Het PIV is van mening dat normering ten 
aanzien van de hoogte van de BGK welkom 
is. Wij zullen met de LSA en ASP in 2014 de 
mogelijkheden verkennen.

•  Bij Justitie bestaan zeer ambitieuze plannen 
om de bodemprocedures laagdrempeliger te 
maken. Het PIV hoopt dat een aparte deel
geschillenrechter blijft bestaan.

Evaluatie
Vier jaar deelgeschillenrechter



De uitkomsten van de onderzoeken worden 
in 2014 geanalyseerd waarbij wij aanbevelingen 
zullen opstellen. Het doel van de projectgroep is 
verzekeraars nieuwe hulpmiddelen, zoals folders 
en teksten voor websites, te bieden, die de verze
kerden stimuleren medeleven te tonen voor de 
gevolgen voor de ander.

Welke drie onderzoeken voerden we uit?

1.  Onderzoeksvraag 1 – Hoe vaak komt contact 
tussen veroorzakers en verkeerslachtoffers 
spontaan nu reeds voor?

2.  Onderzoeksvraag 2 – Op welke wijze kan 
contact tussen veroorzakers en verkeers
slachtoffers gestimuleerd worden?

3.  Bij een derde onderzoek is nagegaan wat het 
succes is van het uitsturen van een contact
brief aan verzekerden. Stimuleert deze brief 
de verzekerde contact op te nemen met het 
slachtoffer?

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 voor uitvoering van deze pilot is dat 
contact tussen betrokkenen (bijna) altijd goed 
is voor het verwerkingsproces van beide partijen. 
Verder zijn er aanwijzingen dat geslaagd contact 
de claimafhandeling versoepelt.

Sorry!



•	 	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 vijf
honderd deelnemers woonden de bijeen
komst bij. Doel van de conferentie was de 
letselschaderegeling verder te verbeteren, 

zodat uiteindelijk 
geen strijdbijlen 
meer nodig zijn. 
Dagvoorzitter was 
Tom van ‘t Hek.

•	 	Het	PIV Actualiteiten College op 1 en 
3 oktober 2013 had een record aantal 
van 167 deel nemers. Cursisten waren 
vooral medewerkers van in het PIV deel
nemende maatschappijen en daarvoor 
werkende expertise bureaus.

PIV-Events in 2013

Stichting PIV

Postbus 93450

2509 AL Den Haag

Telefoon: 070 333 88 73

Telefax: 070 333 88 33

E-mail: j.polman@verzekeraars.nl

Website: www.stichtingpiv.nl

Creatie & realisatie: Elan Strategie & Creatie, Rijswijk

Ons gehele jaarverslag 2013 ‘Re(a)geren is vooruitzien’ 

kunt u vinden op onze website.

zodat uiteindelijk 
geen strijdbijlen 
meer nodig zijn. 
Dagvoorzitter was 
Tom van ‘t Hek.
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Studiecentrum Kerckebosch

Postbus 122 - 3700 AC Zeist

telefoon 030 6984222 - fax 030 6984223

e-mail: studiecentrum@kerckebosch.nl

www.kerckebosch.nl
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Van strijdbijl naar vredespijp 

Geschillen voorkomen en oplossen

13e PIV Jaarconferentie

Vrijdag 22 maart 2013

Congrescentrum Figi - Zeist

De Stichting Personenschade Instituut 

van Verzekeraars (PIV) en Studiecentrum 

Kerckebosch organiseren jaarlijks een 

conferentie. Steeds met de bedoeling om 

met elkaar van gedachten te wisselen over 

actuele onderwerpen op het gebied van 

personenschade, aansprakelijkheid en 

verzekering.

De wereld van de letselschaderegeling 

verandert voortdurend. Betrokkenen zijn 

steeds op zoek naar manieren om de 

afwikkeling van een letselschadezaak voor 

een slachtoffer zo goed mogelijk te laten 

verlopen. De Gedragscode Behandeling 

Letselschade (GBL) en de Gedragscode 

Openheid medische incidenten; betere 

afwikkeling Medische Aansprakelijkheid 

(GOMA) geven hiertoe gedragsregels, maar 

kan het nog beter? De deelgeschillenrechter 

en de mediator kunnen snel een oplossing 

brengen in een conflict, maar kan het nog 

sneller? Het PIV wil op deze conferentie een 

bijdrage leveren aan de verdere verbetering 

van het letselschaderegelingsproces met het 

uiteindelijke doel dat geen strijdbijlen meer 

nodig zijn, maar partijen op enig moment 

in de schaderegeling met elkaar een 

symbolische vredespijp willen roken.

Aan deze 13e jaarconferentie wordt 

medewerking verleend door:

Dagvoorzitter:
Tom van ‘t Hek

Sprekers:
prof. mr. Maurits Barendrecht

mr. Ferda van Benthem

drs. Roelien Gerritsen

prof. mr. Dineke de Groot

Gerda de Groot

dr. Jan Houtveen

mr. Corinne Jeekel

Hans Kaldenbach

mr. Arvin Kolder

drs. Sip Koole

mr. Josée van de Laar

Marc Lammers

prof. mr. Johan Legemaate

mr. Bart Neervoort

mr. Diederik Wachter

mr. Carolien van Weering

mr. dr. Erik-Jan Wervelman

En de PIV Bluesband

13e  PIV Jaarconferentie

Van strijdbijl naar vredespijp

Datum
Vrijdag 22 maart 2013

Locatie
Congrescentrum Figi

Het Rond 2

3701 HS Zeist

030 692 7400

Met eigen vervoer is de accommodatie zeer goed bereikbaar. 

U kunt parkeren in de eigen parkeergarage van Figi en bij 

Slot Zeist (gratis parkeren) op 5 minuten loopafstand. 

Deelnemers ontvangen een uitrijkaart.

Met het openbaar vervoer is Figi bereikbaar via NS Station 

Driebergen-Zeist. Er rijden shuttlebussen van en naar de 

locatie. Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u van de 

shuttlebus gebruik wilt maken. Houd u rekening met  

ca. 15 minuten extra reistijd.

Organisatie
De Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars 

(PIV) in samenwerking met Studiecentrum Kerckebosch.

Kosten
€ 375,- per persoon.

Voor medewerkers van in het PIV deelnemende 

(aansprakelijkheid)verzekeraars en daarvoor werkzame 

expertisebureaus gelden de volgende tarieven:

€ 250,- per persoon. Bij gelijktijdige aanmelding van twee of 

meer collega’s uit dezelfde organisatie € 215,- per persoon.

Alle bedragen zijn exclusief BTW en inclusief koffie/thee/

lunch/aperitief en documentatie.

Aanmelding
• Via de website: www.pivjaarconferentie.nl

• per e-mail: studiecentrum@kerckebosch.nl

• door inzending per post van het inschrijfformulier

• per fax: 030-6984223.

Direct na aanmelding ontvangt u van Studiecentrum 

Kerckebosch een bevestiging en een factuur; ongeveer tien 

dagen voor dato ontvangt u per e-mail een herinnering en 

een routebeschrijving.

Annulering
Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot drie weken 

voor dato; na deze datum is annulering niet meer mogelijk. U 

kunt zich echter te allen tijde laten vervangen door een collega.

Bij tijdige annulering wordt een bedrag ad € 75,- exclusief 

BTW in rekening gebracht voor administratiekosten.

Permanente educatie/accreditatie

Accreditatie/PO-punten is/zijn gemeld en/of aangevraagd  

voor de volgende beroepsgroepen:

Medisch adviseurs (AbSg)

Verzekeringsartsen (AbSg)

Registerexperts (NIVRE)

Mediators (NMI)

Voor concrete puntentoekenning kunt u contact opnemen 

met Studiecentrum Kerckebosch,

telefoon 030-6984222 of via e-mail:  

studiecentrum@kerckebosch.nl

Alle deelnemers krijgen kort na de conferentie een 

deelnamecertificaat toegestuurd.

Deze 13e PIV Jaarconferentie is bestemd voor:

- Schadebehandelaars en schaderegelaars en managers

- Juristen bij (rechtsbijstand)verzekeraars

- Advocaten

- Mediators

- Medisch adviseurs en verzekeringsartsen

Voor advocaten

Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid, mag 

u als advocaat zelf beoordelen of het volgen van een bij-

eenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt. Om aan 

te kunnen tonen dat u het onderwijs heeft gevolgd, vragen 

wij u voorafgaand aan en na afloop van de bijeenkomst een 

presentielijst te ondertekenen en ontvangt u na afloop een 

certificaat van deelname. Het is aan te bevelen dat u tevens 

een programma bewaart, waaruit de inhoud van de bijeen-

komst blijkt en het aantal netto uren onderwijs. Voor meer 

informatie over de verdere voorwaarden van de Nederlandse 

Orde van Advocaten verwijzen wij u naar de Verordening op 

de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid. Het 

aantal lesuren voor deze bijeenkomst is 4 uur.
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Het PIV wil waar mogelijk een bijdrage leveren aan het versnellen van de schade

meldingen. Als eerste stap hebben wij onderzoek gedaan naar het huidige proces 

op basis van 750 letselschadedossiers verdeeld over vijf maatschappijen.

Resultaten
Wij kwamen erachter dat ultimo 2013 een 
WAverzekeraar gemiddeld pas na 19 kalender
dagen na het ongeval met een nieuwe letsel
schademelding aan de slag kan gaan.
Dit zou volgens het PIV sneller moeten.

Mogelijke oplossingen voor snellere 
melding:
•  Eenvoudiger maken van schademelding bij 

eigen verzekeraar – bijvoorbeeld via een 

app, meldkit, toelichting op schadeaangifte
formulier (saf);

•  Digitaal schademelden verder ontwikkelen 
en stimuleren;

•  Schademelding en saf splitsen bij melding 
(de WAverzekeraar neemt contact op met de 
benadeelde op basis van summiere melding).

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

•  Afspraken maken over snelle melding – bij
voorbeeld met rechtsbijstandsverzekeraars.

Onderzoek
Voor een snellere schademelding
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