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door Armand Blondeel

| NIVRE Register Expert

mRNA-21

Voorwoord

|  Voorwoord

“When I find myself in times of trouble, Mother Mary 
comes to me. Speaking words of wisdom, let it be
And in my hour of darkness she is standing right in 
front of me, Speaking words of wisdom, let it be”

Wat is toch dat getoeter? Sta ik eindelijk weer eens in een 

file, kan een medeweggebruiker zijn geduld niet bewaren. 

Heerlijke route gehad, geslenterd over een levendige 

Albert Cuyp, kooplieden die hun waar aanprijzen. Dringen 

door de drukke Kalverstraat, dralen over het Damrak, 

winkels open, lachende winkeliers. Een broodje  op een 

verwarmd terras op het Rembrandtplein. Twee huisbe-

zoeken, schuld netjes gecompenseerd vanuit de polis, 

klanten tevreden en weer in de file richting huis. Muziekje 

streamen om de tijd te doden, ik voel me senang. Maar 

wat is toch dat getoeter? En toen ging de wekker, tuut  

tuut tuut: goedemorgen, lockdown COVID-19 is nog 

steeds een feit.

COVID-19, als pistool op onze neus. Het land ligt nog lam. 

Streamen doen we in MS Teams, venster op de wereld, 

digitale verbinder met klant, collega’s en vakgenoten. Het 

echte contact laat nog even op zich wachten. Uitzitten 

heet dat. In COVID-19 tijden zit je bijvoorbeeld uit met je 

ochtendkrant voor je neus, tijdens je uitgespaarde reistijd. 

And when the broken-hearted people 
living in the world agree.  
There will be an answer, let it be 

For though they may be parted,  
there is still a chance that they will see, 
There will be an answer, let it be

And when the broken-hearted people  
living in the world agree.  
There will be an answer, let it be 

For though they may be parted,  
there is still a chance that they will see,  
There will be an answer, let it be
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Voorwoord

Headline: Toeslagenaffaire: kabinet stapt op, geknoei met geld, 

gerommel met vertrouwen. Headline: Zonneparken:  gerotzooi 

met subsidiegeld, milieutransitie is een mooi idee, de dans om 

de ermee gemoeide centen blijkt weer eens onvermijdelijk. 

Waar een wil is, is een weg,  als er veel geld mee gemoeid is, is 

de weg vaak krom. 

 

COVID-19, een column van sportjournalist Sjoerd Mossou: 

een oproep om tot vrede te komen in de arbitragezaak rond 

voetballer Nouri. De columnist legt de nadruk op de verbinder 

die voetballer Nouri was en op diens schoonheid als sportman 

en als mens. De journalist waarschuwt voor de schaduwkanten 

van een te hoog gehalte juristerij. Overbrug kloven liever, dan 

ze te vergroten. 

Een al te zeer gejuridiseerd traject is als een COVID-19 pan-

demie: na te lange lockdown is iedereen wel toe aan een lock 

out, weer echt samen leven, samen werken, samen iets voor 

elkaar krijgen.

m(essenger)RNA-21: DNA met een boodschap. Een bood-

schap van hoop, een boodschap van verlichting. Met de juiste 

code in het DNA worden uitwassen bestreden, virale uitbraken 

de kop in gedrukt. Met hoop op meer vrijheid vanaf het voor-

jaar,  na een winter van ingesloten bezinning.

mRNA-21: kopij lezen voor het PIV Bulletin. Rapport Universi-

teit Utrecht. Alles staat of valt bij het juiste DNA. Met de juiste 

modificaties in het juridische systeem kunnen ongewenste 

virale effecten en infecties worden uitgebannen. Binnen een 

juiste (organisatorische) context en bij een correct afgestemde 

informatievoorziening, gewoonten, processen, et cetera. Maar 

vooral ook met het juiste DNA binnen de beiderzijdse attitude.

mRNA-21: DNA met een boodschap en code voor elke tak van 

sport en vakmanschap. Elke individuele dossierbehandelaar 

en elke belangenbehartiger met de bereidheid om samen te 

werken op basis van vertrouwen en empathie. 

mRNA-21: met hernieuwd elan en de juiste gezonde genetische 

code een nieuwe zomer tegemoet.

Armand Blondeel

Voorzitter Redactieraad Platform Personenschade

The Beatles: Let it be/A day in the life/Here comes the sun
Sjoerd Mossou: Denk aan Nouri, kom tot vrede – Column AD Sportwereld 
zaterdag 16-01-2021, zie https://www.ad.nl/nederlands-voetbal/denk-
aan-de-zachte-glimlach-van-nouri-en-kom-tot-vrede~aa47d026/

I read the news today, oh boy;  
About a lucky man who made the grade

And though the news was rather sad;  
Well, I just had to laugh,  
I saw the photograph

Little darling, it's been a long cold lonely 
winter; Little darling, it seems like years  
since it's been here

Little darling, the smiles returning to  
the faces. Little darling, it feels like years 
since it's been here

Little darling, I feel that ice is slowly  
melting; Little darling, it seems like years 
since it's been clear

Here comes the sun do, do, do 
Here comes the sun, and I say it's all right

And when the night is cloudy there  
is still a light that shines on me,  
Shine until tomorrow, let it be

I wake up to the sound of music,  
Mother Mary comes to me,  
Speaking words of wisdom, let it be
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door Henk van Katwijk | advocaat bij OAK advocaten
en Coen de Koning1 | advocaat bij Slot Letselschade

A fistful of dollars:  
Afscheid van het  
Wilde Westen
‘Tot hier en niet verder’
In de personenschade- 
branche werken nogal wat 
belangenbehartigers die 
niet primair oog hebben 
voor het belang van het 
slachtoffer, geen verstand 
van zaken hebben, dubbel 
declareren et cetera.  
Volgens Van Nispen c.s.2  
zijn elementen van nood- 
zakelijke verbeteringen:  
1) meer en beter gekwali- 
ficeerde behandelaars  
aan verzekeraarskant,  
2) een strakke regulering 
aan de zijde van de belan-
genbehartigers en 3) het  
onderworpen zijn aan het 
tuchtrecht van alle actoren. 

In dit artikel gaan wij in op 
de laatste twee onderwer-
pen, waarbij we ons voor  
wat het tuchtrecht betreft, 
beperken tot de belangen-
behartigers van slachtoffers.

Gebrek aan kwaliteit en 
toezicht

Het is merkbaar dat sommige bureaus 

aan de kant van het slachtoffer niet aan 

normen zijn gebonden. Soms verdwijnt 

er gewoon geld,3 wordt er excessief of 

dubbel gedeclareerd of is het gedrag 

van de belangenbehartiger naar objec-

tieve maatstaven uitermate onbehoor-

lijk.4 Veel vaker komt het voor dat deze 

bureaus zaken nadelig voor slachtoffers 

afwikkelen, die het uiteraard aan kennis 

ontbreekt om dat door te hebben. Zelfs 

wanneer deze bureaus niet te kwader 

trouw handelen, zullen ze vanwege 

hun gebrekkige kennis gebrekkige 

regelingen tot stand brengen. Voor 

buitenstaanders is het onbegrijpelijk 

dat iemand zonder verstand van zaken 

en zonder een relevante opleiding, op 

wie geen onafhankelijk toezicht wordt 

gehouden, de financiële gevolgen van 

personenschade mag afwikkelen. Van 

medici en paramedici, die zich ook 

met de gevolgen van personenschade 

bezighouden, zou dat nooit worden 

geaccepteerd. Duidelijk is in ieder geval 

dat deze praktijk niet in het belang van 

slachtoffers is.

Opinie

| Opinie A fistful of dollars: Afscheid van het Wilde Westen
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Toenemende zorgen maar 
geen echte oplossingen

Belangenbehartiging voor letselschade- 

slachtoffers is een vrij beroep. Er is geen 

opleiding voor nodig en er is geen 

formeel toezicht. Dit is geen bewuste 

keuze van de wetgever geweest, maar 

zo in de praktijk ontstaan. Iedereen mag 

zich belangenbehartiger, letselschade-

specialist of zelfs jurist noemen. Daar-

door kunnen personen zonder enige 

relevante kennis of opleiding zich met 

soms zeer grote financiële belangen van 

kwetsbare particulieren bezighouden. 

Uiteraard kan dit ernstige financiële 

consequenties hebben.5 Dit is een vol-

strekt onwenselijke situatie. Inmiddels 

dringt het besef meer en meer door 

dat het niet alleen bij verontwaardiging 

kan blijven, maar dat er ook echt iets 

moet gebeuren. Zie bijvoorbeeld ook de 

mededeling van De Letselschade Raad 

in 2020 over het Nationaal Keurmerk 

Letselschade:

‘Naar schatting 71.000  
Nederlanders melden jaar-
lijks een letselschadezaak bij 
een verzekeraar als gevolg 
van een ongeval in het ver-
keer, een medische fout of 
een bedrijfsongeval. Deze on-
wetende letselschadeslacht-
offers mogen niet in handen 
vallen van een malafide of 
ondeskundige rechtshulp-
verlener. Dat wil De Letsel-
schade Raad (DLR) bereiken 
met het Nationaal Keurmerk 
Letselschade (NKL). Organi-
saties uit de letselschade-
branche die ingeschreven 
staan in dit NKL voldoen aan 
gestelde kwaliteitseisen. 
Het NKL maakt zo kwaliteit 
van dienstverlening herken-
baar voor benadeelden door 
letselschade. Door te kiezen 
voor een keurmerkhoudende 
dienstverlener, zijn benadeel-
den verzekerd van hoogwaar-

dige en klantgerichte dienst-
verlening. Bovendien wil DLR 
bindende afspraken maken 
met alle verwijzers (zoals 
ANWB, SHN etc.). Zij zullen 
in het voorliggende model 
alleen nog verwijzen naar 
partijen die gezamenlijk dit 
keurmerk vormen.’6

Er wordt dus iets ondernomen. Maar 

ook dit keurmerk zal geen definitieve 

oplossing brengen, lang niet alle slacht-

offers immers vinden de weg naar de 

belangenbehartiger via een (bonafide) 

verwijzer. Velen vinden de weg naar een 

belangenbehartiger via het internet, 

waar het onderscheid voor het gemid-

delde slachtoffer tussen goed en slecht 

niet te maken is. Ook zijn er helaas min-

der bonafide verwijzers, die slachtoffers 

als handel zien en verwijzen naar de 

hoogste bieder.

Nadere analyse

Er zijn diverse manieren om deze situatie 

ten goede te keren en cowboys de deur 

te wijzen. Om de lezer meer inzicht te 

geven in het waarom van de door ons 

voorgestelde oplossingen, is enig begrip 

nodig van de huidige markt en met 

name waarom het zelfs lucratief kan zijn 

om een slechte belangenbehartiger te 

zijn. Daarom zullen we eerst een korte 

bedrijfseconomische analyse maken, 

dan stilstaan bij de kwaliteitseisen 

die aan een belangenbehartiger gesteld 

mogen worden en ten slotte twee moge- 

lijke oplossingsrichtingen benoemen: 

zelfregulatie en wetgeving. De eerste 

oplossing – zelfregulatie – kan snel  

worden ingevoerd. Gelet op de belangen 

die spelen voor slachtoffers en het aan-

zien van de branche is er eigenlijk geen 

excuus om de aldaar voorgestelde maat- 

regelen niet per direct toe te passen.

Bedrijfseconomische  
analyse: slecht zijn  
kan lonen

Slachtoffers van letselschade zijn kwets- 

baar. Van het ene op het andere moment 

wordt hun wereld – meestal door een 

ongeval – op zijn kop gezet. Vaak reali- 

Velen vinden de weg naar  
een belangenbehartiger via  
het internet, waar het onderscheid  
voor het gemiddelde slachtoffer  
tussen goed en slecht niet te maken is.
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seren slachtoffers zich vrij snel dat zij 

hulp nodig hebben bij het verhalen van 

de schade. Het vinden van de juiste hulp 

is echter geen eenvoudige stap, terwijl 

die stap vaak moet worden genomen op 

een moment dat heel veel andere zaken 

de aandacht vragen.

De wijze waarop een slachtoffer vervol-

gens een hulpverlener vindt, is divers. 

Soms zal dat door een verwijzing zijn van 

een bekende, soms wordt door middel 

van een assurantietussenpersoon,  

therapeut, ziektekostenverzekeraar  

of leasemaatschappij een belangen-

behartiger gevonden. Heel vaak zal 

eenvoudigweg het internet worden 

geraadpleegd. 

In alle gevallen is het moeilijk voor het 

slachtoffer om door de bomen het bos 

te zien. Een verwijzer kan een financieel 

belang hebben bij een doorverwijzing 

en zelf op het internet een goede belan-

genbehartiger vinden is erg lastig.

Het internet is zowel een bron van 

betrouwbare als misleidende informatie. 

Voor een leek is het verschil tussen een 

goede of slechte belangenbehartiger 

niet of niet eenvoudig te maken. Veel 

leken zullen zich laten leiden door wat 

ze googelen. Maar niet wie het beste is 

staat bij Google bovenaan, maar wie het 

meeste betaalt aan Google. Ook zijn er 

diverse zogenaamde ‘harvest-sites’. Ze 

bieden hulp bij letselschade, maar zijn 

in wezen niets anders dan partijen die 

zaken binnenhalen (‘oogsten’) om door 

te verkopen aan andere partijen. Dan zijn 

er nog de zogenaamde fuiksites. Dat zijn 

websites waarop algemene informatie 

over een bepaald onderwerp wordt 

gegeven, waarbij het de bedoeling is  

dat de bezoeker van de site zijn contact- 

gegevens achterlaat zodat een aan de 

site gelieerde partij met de bezoeker 

contact kan opnemen. Het gaat er daar-

bij om dat de site onafhankelijkheid en 

deskundigheid suggereert, zonder dat 

kenbaar wordt gemaakt dat er feitelijk 

maar één marktpartij achter de site zit 

en wie dat is.7

Dit alles zou slechts een relatief pro-

bleem zijn, als slachtoffers hoe dan ook 

terecht zouden komen bij deskundige 

en integere belangenbehartigers. En dat 

is nu juist waar de schoen wringt, want 

dat is lang niet altijd het geval. 

Hieronder wordt opgesomd aan welke 

eisen LSA-advocaten dienen te voldoen. 

Het voldoen aan deze eisen kost erg 

veel geld. De stageopleiding van een 

advocaat kost ongeveer € 15.000,00 

exclusief de verloren omzet omdat 

de stagiair verplicht onder kantoortijd 

de opleiding bijwoont. De verplichte 

permanente opleiding (PO) kost jaarlijks 

ongeveer € 4.000,00 en minimaal nog 

eens eenzelfde bedrag aan misgelopen 

omzet. De specialisatieopleiding Perso-

nenschade van Grotius kost nog eens 

een goede € 6.000,00 en wederom een 

groot bedrag aan misgelopen omzet. De 

bijdrage aan de Nova bedraagt per 2021 

ruim € 1.000,00 en verzekeringen een 

veelvoud. Het voldoen aan de AVG kost 

ook steeds meer geld: digitale proces-

sen worden steeds kritischer bekeken, 

de veiligheid dient aan steeds hogere 

eisen te voldoen. Per advocaat worden 

aan ICT en het tegenwoordig veelal 

eveneens digitaal op orde houden van 

de bibliotheek jaarlijks vele duizenden 

euro’s uitgegeven.

Kwaliteit leveren kost dus geld. Het is 

dan ook niet vreemd dat advocaten, die 

ook vele andere kosten hebben (huur, 

secretariaat, kantoormanager, overige 

verzekeringen, autokosten etc.) aan-

zienlijke omzetten moeten draaien om 

alleen al uit de kosten te komen. Wat 

nu als je aan geen van deze eisen hoeft 

te voldoen en wel tarieven vraagt en 

betaald krijgt die maar nauwelijks onder 

doen voor de tarieven van deze advo-

caten? Dan houd je onderaan de streep 

veel meer over dan die advocaten, kun 

je meer geld uitgeven aan Google of het 

kopen van zaken van verwijzers en op 

die manier nog meer zaken binnenhalen. 

Als je op no cure, no paybasis werkt, dan 

loont het om zo min mogelijk tijd aan 

een zaak te besteden. Uiteraard vertel 

je het slachtoffer niets van dit alles, 

hem houd je gewoon voor dat je er het 

maximale uit hebt gehaald. Weten die 

slachtoffers veel.

Regelmatig gebeurt het dat de omvang 

van de belangen in een zaak ook door 

de ondermaatse belangenbehartigers 

zelf niet wordt gezien. Ze herkennen 

dan zelf niet dat er veel meer schade 

is dan ze vorderen. Daarmee is een 

correcte afwikkeling bij voorbaat illusoir. 

Soms zien ze de grotere belangen wel, 

maar zijn ze of niet in staat die op een 

juiste wijze te behartigen, of hebben ze 

er gewoon geen zin in, omdat ze er te 

weinig aan verdienen als ze er veel tijd 

in moeten steken en de eventuele extra 

opbrengsten niet opwegen tegen de 

extra geïnvesteerde tijd. 

Het omgekeerde komt ook voor:  

juridisch niet haalbare zaken worden 

gerekt om meer kosten rechtsbijstand  

te kunnen rechtvaardigen.

Als deze belangenbehartigers tucht-

rechtelijk niet aan te spreken zijn, is er 

nauwelijks een rem op dit zuiver op 

eigen gewin gerichte gedrag. 

Kortom: waarom zou je vanuit bedrijfs-

economisch perspectief in een markt 

die kwaliteit niet beloont, althans een 

gebrek eraan niet afstraft, kwaliteit  

willen leveren? Er bestaat geen bedrijfs- 

economische stimulans, laat staan 

noodzaak, om kwalitatief goed te zijn. 

Dat betekent niet slechts dat slacht-

offers de dupe zijn, maar ook dat de 

kwalitatief goede kantoren oneigenlijke 

en oneerlijke concurrentie hebben van 

kantoren die zich nergens iets van aan 

hoeven te trekken.

Het internet is  
zowel een bron van 
betrouwbare als mis-
leidende informatie. 
Voor een leek is het 
verschil tussen een 
goede of slechte  
belangenbehartiger 
niet of niet eenvoudig 
te maken. Veel leken 
zullen zich laten 
leiden door wat ze 
googelen. 

| Opinie A fistful of dollars: Afscheid van het Wilde Westen
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Kwaliteitseisen

Gezondheid is een groot goed. We  

worden er door de coronacrisis weer 

eens aan herinnerd. Wanneer de  

gezondheid beschadigd wordt, heeft 

dat een grote impact. Aan de medische 

behandeling van deze schade stellen 

we terecht hoge eisen. De medische 

behandelingen zijn zonder uitzonde-

ring voorbehouden aan BIG-bevoegde 

medici en paramedici. Zij dienen niet 

slechts in het bezit te zijn van de vereiste 

diploma’s, maar dienen hun kennis ook 

op peil te houden en zijn onderworpen 

aan individueel tuchtrecht. 

Ook de bemiddeling van vaak veel  

geringere vermogensrechtelijke  

aspecten is aan toezicht onderworpen. 

De assurantietussenpersoon die een 

eenvoudige AVP adviseert aan een 

particuliere cliënt moet beschikken over 

een vergunning, voldoen aan (perma-

nente) educatie en valt onder toezicht.

Er zijn geen goede redenen om bij de 

afwikkeling van de vermogensrechte- 

lijke en meer immateriële gevolgen  

van gezondheidsschade, geen of veel 

lichtere eisen te stellen. En er zijn ook 

met de medici vergelijkbare beroeps- 

beoefenaren onder de belangenbeharti-

gers, namelijk de advocaten. Zij behoren 

gemiddeld tot de beste belangenbe-

hartigers die een slachtoffer kan krijgen, 

zeker als ze de specialisatieopleiding 

Personenschade van Grotius succesvol 

hebben afgerond en zich LSA-advocaat 

mogen noemen. 

Aan een advocaat worden de volgende 

eisen gesteld:

• een afgeronde studie Nederlands 

recht,

• het volgen en succesvol afronden 

van een stageopleiding,

• specialisatie, het voeren van een  

algemene praktijk mag niet meer,

• het volgen van een permanente 

educatie (PE) waarbij jaarlijks minimaal 

20 opleidingspunten moeten worden 

behaald, een deel daarvan altijd op 

het terrein van de eigen specialisatie,

• intervisie, dit mede ter bevordering 

van het herkennen van en het juist 

handelen in ethische dilemma’s,

• verplicht tuchtrechtelijk toetsbaar zijn 

met verstrekkende tuchtrechtelijke 

sancties, tot aan schrapping toe,

• verplicht verzekerd zijn tegen  

beroepsfouten,

• de verplichting om gelden voor 

cliënten te beschermen met een  

‘echte’ derdengeldenrekening,

• een bibliotheek actueel houden (een 

eis voor het lidmaatschap van LSA),

• voldoen aan alle eisen van de  

Nederlandse Orde van Advocaten 

(Nova) op het gebied van ICT, AVG, 

WFT, et cetera,

• onderworpen zijn aan een algemene 

jaarlijkse controle door de Nova, zo 

nodig kan de Deken bij twijfel over de 

kantoororganisatie nader onderzoek 

doen en ingrijpen;

• betaling van een jaarlijkse bijdrage 

aan de Nova en de LSA.

Het voldoen aan deze eisen kost, het is 

hiervoor al gememoreerd, erg veel geld. 

Toch worden deze eisen gesteld, en dat 

is niet voor niets. Zeker bij het afwikkelen 

van de gevolgen van gezondheidsscha-

de mag worden verlangd dat degene 

die je bijstaat zijn vak verstaat en verze-

kerd is tegen beroepsaansprakelijkheid. 

Foutieve adviezen van de belangen- 

behartiger kunnen immers tot grote 

schade lijden. Als deze schade vervol-

gens bij de beunhaas niet verzekerd 

is, dan vangen slachtoffers twee keer 

bot: de eerste keer omdat hun primaire 

schade niet naar behoren is afgewik-

keld en een tweede keer omdat dat 

niet via de belangenbehartiger met een 

aansprakelijkstelling voor een beroeps-

fout kan worden rechtgezet. De onver-

zekerde belangenbehartiger zal immers 

veelal niet voldoende draagkrachtig zijn.

De hiervoor opgesomde eisen zijn alle  

in het voordeel van de cliënt, het letsel-

schadeslachtoffer.

Deze eisen zouden in beginsel ook 

moeten gelden voor andere belangen-

behartigers van letselschadeslachtoffers, 

zodat ook deze slachtoffers worden  

bijgestaan door belangenbehartigers die 

kwalitatief en gedragsmatig voldoen aan 

de minimale eisen die daaraan  

mogen worden gesteld. 

Oplossing: zelfregulatie

Bij de presentatie van de notitie van  

de Denktank Overlijdensschade in 2015 

sprak de toenmalige staatssecretaris 

van Justitie en Veiligheid zijn waarde-

ring uit voor het werk van de Denktank, 

met name omdat de wetgever nu zelf 

niet hoefde in te grijpen. Een volwassen 

beroepsgroep, zo was de boodschap, 

ruimt zelf zijn rotzooi op. Voor het ver-

trouwen in onze branche kan het zeker 

geen kwaad als we de problemen zelf 

oplossen en hier niet het ingrijpen van 

de wetgever voor nodig hebben. 

Er worden zoals hiervoor al is toegelicht 

wel pogingen gedaan tot zelfregulatie, 

maar de praktijk leert dat die niet af-

doende werken.

Het Nationaal Keurmerk Letselschade 

is in het leven geroepen om aan het 
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publiek duidelijk te maken dat er een 

groep belangenbehartigers is met een 

bepaald opleidingsniveau, met een  

bepaalde wijze van werken, met con-

trole op geldstromen en dergelijke. De 

praktijk leert echter dat naast de partijen 

die deelnemen aan het keurmerk nog 

zeer veel ruimte is voor andere, niet- 

gereguleerde partijen. Slachtoffers 

kiezen niet op basis van het keurmerk, 

waarbij het aannemelijk is dat zij niet 

goed kunnen overzien welke risico’s zij 

lopen door te kiezen voor partijen die 

niet aan een keurmerk gebonden zijn. 

Zelfregulatie 2.0

Zelfregulatie is waardevol en kan het 

vertrouwen in onze branche herstellen. 

Een nieuwe poging tot zelfregulatie 

dient dus anders te worden vormge-

geven dan de eerdere vormen van 

zelfregulatie. We noemen het – niet erg 

origineel – zelfregulatie 2.0. De sleutel 

tot het succes ligt, gelet op onze eer-

dere analyse niet heel erg verrassend, 

in het wegnemen van het economisch 

voordeel om slechte bijstand te leveren 

door niet-gekwalificeerde belangen-

behartigers die weigeren zich tucht-

rechtelijk te laten toetsen. Dit door de 

vergoeding van de werkzaamheden te 

koppelen aan het hebben van individue-

le kwalificaties en het onderwerpen aan 

individueel tuchtrechtelijk toezicht.

Met het oog op de belangen van  

zowel slachtoffers als verzekeraars en 

belangenbehartigers in algemene zin 

is regulering door de branche nodig en 

verstandig, waarbij het doel moet zijn 

dat alle personen en instanties die zich 

bezighouden met de regeling van letsel- 

schade moeten voldoen aan bepaalde 

minimale waarborgen en vervolgens 

(ter controle) onder een vorm van extern 

toezicht moeten vallen. Dat is nu al zo 

voor alle advocaten (Nova) en het is  

zo voor belangenbehartigers die het 

keurmerk hanteren.

Bij belangenbehartigers die niet voldoen 

aan een aantal heldere eisen wordt de 

communicatie steeds gevoerd met het 

slachtoffer zelf. Vergoeding van schade, 

voor zover aan de orde, wordt uitsluitend 

aan het slachtoffer zelf betaald. Aan het 

slachtoffer wordt actief uitgelegd waar-

om de verzekeraar volgens deze wijze 

handelt. Vergoeding van de schadepost 

kosten rechtsbijstand zal, indien al van 

toepassing, alleen plaatsvinden aan (via) 

het slachtoffer. De hoogte van die ver-

goeding is gerelateerd aan de kwaliteit 

van de belangenbehartiger.

Afhankelijk van de kenbare kwalifica-

ties van de belangenbehartiger kan 

dan door de aansprakelijke verzekeraar 

per situatie worden gekozen voor een 

bijpassende communicatiewijze en 

worden beslist over de eventueel te 

vergoeden kosten rechtsbijstand.

Situatie en eisen:

1. De belangenbehartiger is advocaat 

of een stagiair-advocaat. 

 Bewijs daarvan zal niet gevraagd 

hoeven te worden, want kan eenvou-

dig via internet worden verkregen 

(www.nova.nl). Indien de advocaat 

geen LSA-advocaat is, kan wel 

worden verlangd om bewijs van 

deskundigheid op het gebied van 

letselschade, waarbij met name het 

behalen van een minimum aantal op 

letselschade gerichte punten voor 

permanente educatie zou kunnen 

worden gevraagd;

 Indien de belangenbehartiger werk-

zaam is bij een advocatenkantoor, 

maar geen advocaat is, dan mogen 

aanvullende eisen worden gesteld 

om te kunnen bepalen of de belan-

genbehartiger wel (blijvend) voldoet 

aan eisen die vergelijkbaar zijn met 

de eisen waaraan een NIVRE-expert 

dient te voldoen.

2. De belangenbehartiger is geen 

advocaat, maar wel aangesloten 

bij het Nationaal Keurmerk Letsel-

schade.

• Bewijs daarvan zal niet gevraagd 

hoeven te worden, want kan eenvou-

dig via internet worden verkregen 

(https://deletselschaderaad.nl/

register/). Het Nationaal Keurmerk 

Letselschade zal wel op zijn zaak 

moeten passen: geen kantoren 

toelaten, maar alleen individuele be-

langenbehartigers die voldoen aan 

alle eisen. Uiteraard zullen de eisen 

niet mogen verwateren en eerder 

strenger dan losser moeten worden. 

3. De belangenbehartiger is geen  

advocaat en niet aangesloten bij het 

Nationaal Keurmerk Letselschade.

• De belangenbehartiger is expert.  

De expert is NIVRE-expert Personen-

schade en staat ingeschreven bij het 

betreffende register of voldoet aan 

vergelijkbare vereisten. 

• De belangenbehartiger is expert in 

opleiding. Hij is ingeschreven voor 

een opleidingstraject dat leidt tot de 

status van NIVRE-expert Personen-

schade of waarmee hij zal voldoen 

aan vergelijkbare eisen. De expert 

in opleiding wordt daarbij begeleid 

door een interne opleider (vergelijk-

baar met een advocaatpatroon) die 

wel reeds volwaardig expert is.

• De belangenbehartiger is onder-

worpen aan NIVRE-tuchtrecht of 

onderworpen aan een vergelijkbare 

tuchtrechtelijke toets, met maatre-

gelen die vergelijkbaar zijn met de 

tuchtrechtelijke maatregelen die het 

NIVRE kan treffen. 

• De belangenbehartiger die geen 

NIVRE-expert is, dient bewijs te 

leveren van het beschikken over een 

beroepsaansprakelijkheidsverze-

kering die minimaal voldoet aan de 

door het NIVRE daaraan gestelde 

eisen. De verzekeraar mag hiervan 

bewijs vragen.

• De belangenbehartiger die geen 

NIVRE-expert is: aanvullende eisen 

mogen worden gesteld om te 

kunnen bepalen of de expert wel 

Een nieuwe poging 
tot zelfregulatie dient 
dus anders te worden 
vormgegeven dan de 
eerdere vormen van 
zelfregulatie. De sleu-
tel tot het succes ligt 
in het wegnemen van 
het economisch voor-
deel om slechte bij-
stand te leveren door 
niet-gekwalificeerde 
belangenbehartigers 
die weigeren zich 
tuchtrechtelijk te  
laten toetsen. 

| Opinie A fistful of dollars: Afscheid van het Wilde Westen
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(blijvend) voldoet aan eisen die ver-

gelijkbaar zijn met de eisen waaraan 

een NIVRE-expert dient te voldoen. 

In ieder geval zal de expert onder-

worpen moeten zijn aan tuchtrecht, 

waarbij met NIVRE-tuchtrecht ver-

gelijkbare sancties kunnen worden 

toegepast.

De sleutel voor de opstelling van de 

verzekeraar kan worden gevonden in de 

dubbele redelijkheidstoets: inschakeling 

van een niet-deskundig persoon is nooit 

redelijk, laat staan dat aan een dergelijk 

persoon kosten vergoed zouden hoeven 

worden. Daarbij kunnen voorts als 

minimumvereiste voor het bewijs van 

de deskundigheid, juist ook gelet op de 

slachtofferbelangen, de vereisten die 

aan de NIVRE-expert worden gesteld als 

benchmark fungeren. Maar als er andere 

partijen zijn die vergelijkbare opleidings-

vereisten en tuchtrechtelijke toetsbaar-

heid hanteren, dan is daarvoor uiteraard 

ook ruimte. 

Voor partijen die alleen maar roepen 

dat ze kwaliteit leveren, maar weigeren 

zich op dat vlak toetsbaar op te stellen 

en die ook hun verdere handelen niet 

tuchtrechtelijk willen laten toetsen, zou 

geen plaats meer moeten zijn in de 

branche. 

De sanctie zou dan moeten zijn dat de 

kosten van een dergelijke zelfbenoem-

de belangenbehartiger niet vergoed 

worden. Ook zal in die gevallen niet  

met deze ‘belangenbehartiger worden 

gecorrespondeerd maar rechtstreeks 

met het slachtoffer, als het slachtoffer 

dat wenst mag dat met een kopie aan 

deze belangenbehartiger. Het slachtof-

fer zal bovendien actief worden geïnfor-

meerd waarom de verzekeraar niet met 

de door hem ingeschakelde persoon 

wenst te werken en het slachtoffer zal 

worden verwezen naar een site waarop 

de wel gekwalificeerde rechtshulpver- 

leners te vinden zijn. 

Dat lijkt wat te schuren met de GBL, 

waarin immers is opgenomen dat de 

communicatie in beginsel via een  

belangenbehartiger verloopt. Anderzijds, 

diezelfde GBL bepaalt dat een profes-

sional die bij de afwikkeling van een 

letselschadeclaim is betrokken, dient  

te zorgen voor behoud en bevordering 

van de deskundigheid, aan inschrijvings- 

eisen moet voldoen en relevante per-

manente educatie ondergaat.8 Boven-

dien staat het de verzekeraar vrij om 

de benadeelde te informeren over de 

voortgang van het schaderegelingspro-

ces, ook als deze wel een belangenbe-

hartiger heeft.9 Door de correspondentie 

en de eventuele betalingen in deze 

gevallen, zo lang de niet-deskundige 

belangenbehartiger nog in beeld is,  

niet via deze persoon maar rechtstreeks 

met het slachtoffer te laten verlopen, 

wordt zoveel mogelijk voorkomen  

dat de belangenbehartiger toch nog  

beloond wordt, al valt dat natuurlijk  

nooit helemaal uit te sluiten. Bovendien 

wordt hiermee voorkomen dat de niet- 

deskundige belangenbehartiger zaken 

regelt zonder daar het slachtoffer op 

een afdoende wijze in te kennen of door 

het standpunt van de verzekeraar op 

een onjuiste wijze over te brengen. Want 

bij gebrek aan tuchtrechtelijk toezicht 

en het niet verzekerd zijn, dienen extra 

waarborgen te worden ingebouwd  

ten gunste van het slachtoffer én de  

verzekeraar betreffende een correcte 

gang van zaken. Beide verdienen  

bescherming tegen Beun de Haas.

Daarbij kan zeker ook aan de rechter-

lijke macht worden uitgelegd dat deze 

handelwijze in het (bredere) belang van 

slachtoffers is. Van verzekeraars vergt 

een en ander zeker extra oplettendheid. 

Bovendien mag worden aangenomen 

dat een aantal keer aan de rechter zal 

worden gevraagd om hierover te oor-

delen en dit beleid te sanctioneren. Het 

is vrij snel duidelijk welke personen wel 

en welke personen niet voldoen. Het is 

daarbij wel passend om aan belangen-

behartigers die nog niet voldoen aan de 

eisen een termijn te gunnen om alsnog 

aan genoemde eisen te gaan voldoen, 

maar natuurlijk alleen als zij daadwerke-

lijk bereid zijn daartoe over te gaan en 

die bereidheid kunnen aantonen.

Oplossing: ingrijpen door  
de wetgever

Hoewel het de voorkeur verdient dat de 

branche zelf tot een oplossing komt, kan 

de wetgever ook ingrijpen. 

De wetgever heeft ook een mogelijk-

heid om de belangen van slachtoffers 

beter te beschermen, als de branche 

dat zelf niet doet of kan doen omdat er 

geen steun volgt vanuit de rechtspraak. 

Natuurlijk is het mogelijk om daarvoor 

aparte wetgeving te maken, maar de 

meest vlotte oplossing lijkt te bestaan 

door de regeling van letselschade onder 

de Wet op het financieel toezicht (WFT) 

te laten vallen. Dat geeft onmiddellijk 

waarborgen en mogelijkheden. 

Het doel van de Wet op het financieel 

toezicht is (onder meer) een zorgvuldige 

behandeling van cliënten, waaronder 

wordt verstaan het toepassen van regels 

die cliënten (particulieren) beschermen. 

Gelet op de financiële belangen waar 

we in de personenschade mee te maken 

hebben is het allerminst een vreemde 

gedachte om onze branche onder de 

WFT te laten vallen.

Zoals hiervoor al is aangegeven: de 

assurantietussenpersoon die adviseert 

over een aansprakelijkheidsverzekering 

voor particulieren met een waarde van 

pakweg € 100,00 valt onder het toezicht 

van de WFT. Maar de belangenbehar-

tiger die in het kader van personen-

schade adviseert over bijvoorbeeld de 

afwikkeling van een letselschade met 

blijvende invaliditeit, met in principe 

een onbeperkt financieel belang, is in 

het geheel niet onderworpen aan welke 

vorm van toezicht dan ook. Dat is niet 

goed verklaarbaar, bezien vanuit de be-

scherming van de financiële belangen 

van de slachtoffers.

Bij gebrek aan tucht-
rechtelijk toezicht  
en het niet verzekerd 
zijn, dienen extra 
waarborgen te  
worden ingebouwd 
ten gunste van het 
slachtoffer én de ver-
zekeraar betreffende 
een correcte gang 
van zaken.
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Zoals uit het bovenstaande blijkt, is 

het een goede zaak dat ook slacht-

offers door hun belangenbehartigers 

zorgvuldig worden behandeld en dat 

hun belangen worden beschermd. Het 

lijkt dan een eenvoudige stap om de 

belangenbehartiger in het kader van 

personenschade te brengen onder de 

werking van de WFT.

De eerste stap is dan om belangen- 

behartiging onder de definitie van de 

Wet financieel toezicht te laten vallen. 

Dat zou kunnen door in artikel 1.0 van  

de wet een tekst toe te voegen. Daartoe 

hebben we een aanzet gedaan aan het 

slot van dit artikel. 

Het lijkt erop dat het opnemen van deze 

tekst al allerlei consequenties heeft die 

positief zijn voor slachtoffers. De wet  

bevat immers allerhande bepalingen 

over financiële integriteit, waaraan  

degenen moeten voldoen die zich  

bezighouden met handelingen in het 

kader van de WFT.

Uiteindelijk zou het moeten gaan om 

een situatie te creëren die erop neer-

komt dat de huidige waarborgen in  

het kader van het Nationaal Keurmerk 

Letselschade wettelijk zijn vastgelegd 

en dat personen of bedrijven die niet 

aan die waarborgen voldoen zich ook 

niet mogen bezighouden met de rege-

ling van letselschade.

De positie van de (LSA-)advocaat
De positie van de advocaat die zich  

bezighoudt met regeling van letsel- 

schade is wezenlijk anders dan de  

positie van bureaus die niet onder de 

(regels van de) advocatuur vallen.

Advocaten vallen immers al onder (streng) 

toezicht, dienen een afgescheiden der-

dengeldrekening te hanteren of ervoor 

te zorgen dat gelden rechtstreeks bij de 

cliënt terechtkomen, zijn verplicht hun 

cliënten goed te informeren, mogen 

geen zaken aannemen waarvan zij  

geen verstand hebben et cetera.

Dat brengt met zich mee dat er geen 

goede reden is om (ook) advocaten wat 

dit betreft onder de WFT te laten vallen. 

Het kan immers leiden tot dubbele en 

overbodige regelgeving.

Van belang is ook dat het beroepsge-

heim niet geschonden zou mogen 

worden doordat de regeling van per-

sonenschade onder de WFT komt te 

vallen. Indien er politieke of andere 

reden kunnen zijn om advocaten wat 

dit betreft niet uit te zonderen, zou 

dit niet ten koste mogen gaan van de 

geheimhoudingsplicht en het verscho-

ningsrecht. Als dit goed geregeld zou 

worden, behoeft het onderbrengen van 

het regelen van personenschade onder 

de WFT niet op principiële bezwaren te 

stuiten van de zijde van de advocatuur.

Indien dat vereist dat bepaalde specifie-

ke opleidingen gevolgd zouden moeten 

worden dan is dat binnen het LSA-op-

leidingsinstituut eenvoudig te realiseren. 

Bovendien zou het ongetwijfeld tot een 

aanzienlijke professionalisering van de 

belangenbehartiging leiden, juist ook 

omdat niet-advocaten dan aan veel eisen 

zouden moeten gaan voldoen waar ad-

vocaten al lang en breed aan voldoen.

Ten slotte

We willen met dit artikel een aanzet 

geven tot directe actie door de branche 

zonder dat gewacht hoeft te worden 

op ingrijpen van de wetgever. Daarbij 

denken we dat als de branche zelf actie 

onderneemt, juist ook zou kunnen wor-

den voorkomen dat de wetgever ingrijpt. 

We realiseren ons dat door dit soort 

maatregelen ook partijen die wellicht al 

jarenlang en bekwaam werkzaam zijn 

in het kader van de personenschade-

regeling kunnen worden geraakt. Voor 

Hoewel het de voorkeur  
verdient dat de branche  
zelf tot een oplossing  
komt, kan de wetgever  
ook ingrijpen. 

| Opinie A fistful of dollars: Afscheid van het Wilde Westen
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die partijen, die dan wel uitdrukkelijk 

moeten aantonen alsnog te willen gaan 

voldoen aan de vereisten, zal een over-

gangsperiode moeten worden vastge-

steld. Maar die kan niet te lang duren en 

moet goed gemonitord worden, anders 

blijft het wederom bij goede bedoe-

lingen. Voor partijen die alleen op hun 

blauwe ogen geloofd willen worden en 

de boot blijven afhouden als het gaat 

om de toetsbaarheid van hun kwaliteit 

en handelen zou sowieso geen plaats 

meer moeten zijn binnen de branche. 

Doet de branche niets, dan is ingrijpen 

door de wetgever een juiste stap, want 

er moet iets gebeuren aan de wan-

toestanden. Als de branche zichzelf 

diskwalificeert door voor dit al jarenlang 

spelende en steeds grotere probleem 

geen oplossing te vinden, dan moet de 

overheid maar ingrijpen, zoals destijds 

bij de assurantietussenpersonen.

Verzekeraars die toch enigszins hande- 

lingsverlegen zijn geweest in het ver-

leden als het om het uitsluiten van de 

beunhazen ging, vinden in dit artikel 

duidelijke handvatten om niet-gekwali-

ficeerde belangenbehartigers voortaan 

zoveel mogelijk buiten spel te zetten. 

Dat vereist enige moed. De GBL heeft 

als een van de kernwaarden ‘Moed’. 

De professional die moed heeft, durft 

welbewust risico’s te nemen om op te 

komen voor de professionele waarden 

die zijn beschreven in de ethische uit-

gangspunten van de code.10

We hopen dat de handschoen direct 

wordt opgepakt. Gebeurt dat niet, dan 

zal de wetgever ongetwijfeld en in dat 

geval zeer terecht ingrijpen. 

Vervalst betalingsbewijs
Uit de hiervoor weergegeven over-

wegingen volgt dat de handelingen 

en verklaringen van [het bureau] in-

nerlijk tegenstrijdig en leugenachtig 

zijn. Het enige bewijsmiddel voor de 

stelling van [het bureau] dat zij het 

geld op 14 november 2010 hebben 

betaald, is het door hen geproce-

deerde stuk dat volgens [het bureau] 

heeft te gelden als betalingsbewijs. 

Hoewel [het bureau] heeft gesteld 

dat het bedrag aan [eiser sub 2] cash 

is betaald en dat hij het betalings-

bewijs heeft ondertekend, staat op 

het betalingsbewijs schijnbaar de 

handtekening van [eiser sub 1]. Deze 

handtekening is bovendien – ook 

in omvang – exact hetzelfde als de 

handtekening van [eiser sub 1] zoals 

die staat onder aan de brief die als 

productie zeven bij de dagvaarding 

in geding is gebracht. Naar het voor-

lopig oordeel van de voorzieningen-

rechter is de handtekening op het 

betalingsbewijs dan ook ingekopieerd. 

(ECLI:NL:RBALM:2010:BO5505)

Dubbel declareren
Juridische bijstand aan slachtoffer 

van verkeersongeval. Werkzaamhe-

den van rechtsbijstandsverlener zijn 

rechtstreeks vergoed door aanspra-

kelijke verzekeraar. Rechtshulpver-

lener maakt daarnaast aanspraak 

op “succesfee”. Twee verschillende 

overeenkomsten. “Dubbel declare-

ren” in strijd met de goede zeden. 

(ECLI:NL:RBNHO:2016:9078) 

Cel en boete geëist
Letselschadejurist [naam] ontkent 

dat hij tienduizenden euro's achter-

over drukte van twee cliënten tussen 

2008 en 2011. Toch eist het Openbaar 

Ministerie acht maanden cel waarvan 

twee maanden voorwaardelijk tegen 

hem. Daarnaast moet hij 12.500 

euro aan een van de slachtoffers 

betalen van het OM. (https://www.

omroepwest.nl/nieuws/3555409/

Cel-geeist-tegen-letselschadeju-

rist-om-schandelijk-laffe-verduiste-

ring).

14 maanden cel wegens 
valsheid in geschrifte  
en verduistering
Zeer actueel is de uitspraak van 

Rechtbank Overijssel over een letsel- 

schadebemiddelaar uit Enschede. 

Deze werd veroordeeld vanwege  

het opzettelijk gebruiken van valse 

arbeidsovereenkomsten en salaris-

stroken. (https://uitspraken.recht-

spraak.nl/inziendocument?id=E-

CLI:NL:RBOVE:2021:539).

WFT
bemiddelen:

a. alle werkzaamheden in de uitoefe-

ning van een beroep of bedrijf ge-

richt op het als tussenpersoon tot 

stand brengen van een overeen-

komst inzake een ander financieel 

product dan een financieel instru-

ment, krediet, premiepensioen- 

vordering of verzekering tussen 

een consument en een aanbieder;

b. alle werkzaamheden in de uit- 

oefening van een beroep of bedrijf 

gericht op het als tussenpersoon 

tot stand brengen van een over-

eenkomst inzake krediet tussen 

een consument en een aanbieder 

of op het assisteren bij het beheer 

en de uitvoering van een dergelij-

ke overeenkomst;

c. alle werkzaamheden in de uitoefe- 

ning van een beroep of bedrijf  

gericht op het als tussenpersoon 

tot stand brengen van een over-

eenkomst waarbij een premiepen- 

sioenvordering ontstaat tussen 

een cliënt en een premiepensioen- 

instelling of op het assisteren bij 

het beheer en de uitvoering van 

een dergelijke overeenkomst; of

d. alle werkzaamheden in de uitoefe- 

ning van een beroep of bedrijf 

gericht op het als tussenpersoon 

tot stand brengen van een verze-

kering tussen een cliënt en een 

verzekeraar of op het assisteren  

bij het beheer en de uitvoering  

van een verzekering;

e. alle werkzaamheden – anders  

dan als advocaat – in de uitoefe- 

ning van een beroep of bedrijf 

gericht op het tot stand brengen 

van een overeenkomst tussen een 

consument die schade lijdt door 

dood of letsel en een (mogelijk) 

aansprakelijke partij of een verze-

keraar of op het assisteren bij het 

verhalen van schade door dood of 

letsel op een (mogelijk) aansprake- 

lijke partij of een verzekeraar.
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| Opinie
A fistful of dollars: Afscheid 
van het Wilde Westen (p.5-13)

1 Henk van Katwijk is advocaat bij OAK advocaten en 

staat verzekeraars en aansprakelijk gestelde partijen bij. 

Coen de Koning is advocaat bij Slot Letselschade en 

staat uitsluitend benadeelden bij. Dit artikel is op 

persoonlijke titel geschreven.

 2  M. van Nispen, A. Kuiken en M. van Toorenburg, 

‘Letselschade: slachtoffers van verzekeraars’,

 3  Zie onder andere Rechtbank Almelo 26 november 

2010, ECLI:NL:RBALM:2010:BO5505; Rechtbank 

Oost-Brabant 18-11-2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:6593; 

Rechtbank Noord-Holland 2 november 2016, 

ECLI:NL:RBNHO:2016:9078; Rechtbank Den Haag 3 

september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:16456; 

Rechtbank Noord-Nederland 11 september 2019, 

ECLI:NL:RBNNE:2019:3830.

 4  Rechtbank Den Haag 3 september 2018,  ECLI:NL:RBD-

HA:2018:16456 ‘verbaal ontoelaatbaar gedrag, meer in 

het bijzonder: schreeuwen, intimideren, vloeken, 

discrimineren en belediging van medewerkers van de 

verzekeraars en hun naasten’. Zie ook de weinig aan de 

verbeelding overlatende link: https://www.

omroepwest.nl/nieuws/3555409/Cel-geeist- 

tegen-letselschadejurist-om-schandelijk-laffe- 

verduistering.

5  Zie onder andere Rechtbank Noord-Nederland 11 

september 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:3830 waar een 

belangenbehartiger die op no cure, no pay-basis werkt 

zich volgens de rechtbank onvoldoende (heeft) 

ingespannen om tot een reële schadevergoeding  

voor [eiseres] te komen.

 6  Zie voor het uitgebreidere bericht: https://deletsel-

schaderaad.nl/actueel/voortgang-nationaal-keur-

merk-letselschade/.
 7  Zie bijvoorbeeld Rechtbank Oost-Brabant 18-11-2015, 

ECLI:NL:RBOBR:2015:6593 waaruit blijkt dat een 

specifieke fuik is opgezet om letselschadebenadeel-

den te lokken naar een niet bij enig keurmerk 

aangesloten onderneming die overeenkomsten afsluit 

die door de rechtbank Noord-Holland in strijd met  

de goede zeden worden geacht (Rechtbank 

Noord-Holland 2-11-2016 ECLI:NL:RBNHO:2016:9078).

 8  Bladzijde 10 GBL

 9  Vergelijk punt 5 van de Bedrijfsregeling 15 ‘Informatie-

verstrekking bij letselschade’ die geldt vanaf 1 juli 2012.

 10  Bladzijde 17 GBL

| Opinie
Medische aansprakelijkheid 
en COVID-19 (p.19-22)

1  Hoge Raad 9 november 1990, NJ 1991, 26.

2  R.P. Wijne, Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde 

schade, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2013, p. 

199. Zie ook Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 juli 2010, 

JA 2010, 131, met nt. J. Simons.

3  Wijne 2013, p. 200. Zie recentelijk inhoudelijk: 

Rechtbank Amsterdam 18 maart 2020, ECLI:NL:R-

BAMS:2020:2200.

4  Zie https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/03/

sedatiemiddel-met-propofol-voor-dieren-tijdelijk- 

ook-toegestaan-voor-mensen-op-ic%E2%80%99s- 

veiligheid-en-kwaliteit-gegarandeerd

5  Zie https://www.bigregister.nl/actueel/

nieuws/2020/03/18/deur-open-voor-voormalig- 

verpleegkundigen-en-artsen-en-uitstel-herregistratie

6  Waarbij de (landelijke) richtlijnen op dat vlak 

vanzelfsprekend van belang zijn voor het schetsen van 

de omstandigheden en de onderbouwing van de door 

de hulpverlener in het specifieke geval gemaakte 

keuzes, zie onder andere de “Handreiking voor keuzes 

bij het op- en afschalen van reguliere poliklinische 

non-COVID zorg ten tijde van schaarste in de COVID-19 

pandemie”, Federatie Medisch Specialisten, versie 1.0 

- 13 oktober 2020 en de Urgentielijst medisch-specia-

listische zorg van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa), 

versie 29 mei 2020.

7  Rechtbank Zwolle 13 november 1991, ECLI:NL:RB-

ZWO:1991:AC3297.

8  Gerechtshof Leeuwarden, 20 november 2002, 

ECLI:NL:GHLEE:2002:AF0928.

9  Geschillencommissie Ziekenhuizen 28 mei 2019,  

nr. 123092.

10  Hoge Raad 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1082 en 

ECLI:NL:HR:2020:1090.

11  Zie onder andere recent Hoge Raad 19 juni 2020, 

ECLI:NL:HR:2020:1082.

| Leren en Inspireren
Het medisch advies in relatie 
tot de belastbaarheid in alle 
domeinen (p.23-26)

1 Onder domeinen wordt in dit artikel verstaan: 

huishoudelijke taken, zelfwerkzaamheid, arbeid in het 

algemeen, eigen arbeid, zelfzorg of verzorging van 

derden.

Verwijzingen

• https://sedgwick.foleon.com/personenschade/

zorgschade-nieuwsbrief-3-de-zorgpost/introductie/

• *Handboek basisinformatie CBBS 2013/2020

• **CIZ-richtlijn huishoudelijke hulp 2006

• **Richtlijn de letselschaderaad huishoudelijke hulp

• ** Richtlijn de letselschaderaad zelfwerkzaamheid

• ** KPMG Plexus en Bureau HHM. (2016). Normering  

van de basisvoorziening ‘Schoon Huis’. 

• Verkrijgbaar via https://www.utrecht.nl/fileadmin/

uploads/documenten/zorg-en-onderwijs/

hulp-en-ondersteuning-Wmo/2016-08-Onderzoek-

KPMG-Plexus-en-Bureau-HHM-Normering-van-de- 

basisvoorziening-schoon-huis.pdf

• https://www.gav.nl/?q=node/25

• https://www.gav.nl/node/1358

 https://www.nvvg.nl/files/152/20180221%20

Inleiding%20Verzekeringsgeneeskundige%20

Beoordeling%20def.pdf

| Actueel
Symposium Master  
Aansprakelijkheid en  
Verzekering (p.44-46)

1 De namen ‘Opzet is oogmerk’ (HR:2020:311; 

ECLI:NL:HR:2020:311, NJ 2020, 279) en ‘Ziektebeeld’ 

(HR:2020:1736; ECLI:NL:HR:2020:1736) zijn overgenomen 

van Van Tiggele-van der Velde. Zij gaf aan dat de 

uitspraken als zodanig zullen worden aangeduid in de 

nieuwe druk van Asser/Wansink ‘Verzekering’.

Bijlage Literatuurverwijzing
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Bijna 50 jaar ervaring in de sector, 
maar nu toch met pensioen

Interview met  
Hildo Kleijn Molekamp 

Hildo Kleijn Molekamp | personenschade-expert

Een doorgewinterde personenschade-expert neemt afscheid 
van de branche. Hildo Kleijn Molekamp zet een punt achter 
zijn loopbaan van 49 jaar, eerst bij Delta Lloyd en daarna  
bij Andriessen Expertise. Voor het PIV-Bulletin wilde hij graag 
vertellen over zijn persoonlijke geschiedenis als roeier, als 
medewerker van Jan Misana, als mede-ontwikkelaar van  
Audalet, als actief deelnemer aan het Schaderegelings- 
overleg, als (techniek)manager buitendienst en als specialist 
beroepsziekten. Daarnaast liet hij zich uit over onder meer 
toerekening en redelijkheid, over de gevolgen van een  
gebrek aan deskundigheid en over het belang van professio-
naliteit bij het oplossen van complexe juridische en sociale 
vraagstukken in de letselschaderegeling.
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Hildo Kleijn Molekamp | personenschade-expert

|  Interview met Hildo Kleijn Molekamp – bijna 50 jaar ervaring in de sector, maar nu toch met pensioen 

Hildo Kleijn Molekamp (1954) bracht zijn jeugd groten- 

deels in Buitenveldert door, een van de zogeheten tuin-

steden aan de rand van Amsterdam, waarvoor in 1958 de 

eerste steen was gelegd. Na de middelbare school was 

het zijn bedoeling aan de Universiteit van Amsterdam te 

gaan studeren, maar zijn militaire dienstplicht zat hem 

dwars, evenals zijn passie voor de roeisport. De echte  

top heeft hij net niet gehaald, maar hij was goed genoeg 

om in de acht of de twee met stuurman op de Bosbaan 

aan nationale kampioenschappen en internationale wed-

strijden deel te nemen. “We hebben indertijd ook tegen 

Russen geroeid. Die waren tien keer breder en groter dan 

wij, en niet alleen van het trainen, dus tegen hen hadden 

we niets in te brengen”, vertelt hij. Nadat hij begin jaren 

zeventig uit militaire dienst was ontslagen en een eerste 

betrekking had gevonden, bij Delta Lloyd, begon hij in 

de avonduren alsnog aan een rechtenstudie aan de UvA, 

maar voor zijn werk was dat niet meer nodig en na een 

paar jaar was de combinatie van studie en werk niet vol 

te houden. Wel volgde hij diverse assurantie-opleidingen 

en ook een arbeidsdeskundige opleiding. Ondertussen 

had hij enige tijd in De Pijp gewoond en was hij, met zijn 

partner, in de Vechtstreek beland.

Speciale schades
Bij Delta Lloyd kon hij aanvankelijk aan de slag als schade- 

behandelaar op de afdeling motorrijtuigen, maar daar 

raakte hij snel op uitgekeken. Hij greep zijn kans toen op 

de letselafdeling een plaats vrijkwam en in deze branche 

is Hildo Kleijn Molekamp maar liefst ruim 49 jaar werk-

zaam gebleven, circa 23 jaar bij Delta Lloyd en bijna 26 

jaar bij Andriessen Expertise. Bij Delta Lloyd was Jan 

Storm zijn eerste afdelingschef en vervolgens was Jan 

Misana, pionier in de branche en ook oud-redactielid van 

het PIV-Bulletin, lange tijd zijn directe leidinggevende. 

“Van hem heb ik ongelofelijk veel geleerd”, aldus Kleijn 

Molekamp. “Hij liep voorop als het erom ging hoe zaken 

in de letselschade moesten worden aangepakt. Hij dacht 

na over de rol van verzekeraars, over hun aanpak, over het 

belang van een actieve opstelling enzovoort. Zijn inbreng 

in de letselschadebranche is enorm belangrijk geweest.” 

Op de letselschadeafdeling groeide Hildo Kleijn Mole-

kamp door van buitenlandse letselschadezaken naar de 

afdeling speciale schades, die de grote, zware letselscha-

des behandelde. “Daarna kwam ik in een soort denktank 

te werken, die de letselafdeling beleidsmatig aanstuurde. 

In dat verband bespraken we de problematische zaken 

en zetten we een koers uit voor de verdere behandeling 

daarvan. Ook beoordeelden we hoe zaken werden afge-

handeld en bespraken we de behandeling van zaken door 

afdelingen van Delta Lloyd in het hele land.”

Audalet
Hildo Kleijn Molekamp was destijds ook betrokken bij het 

ontwikkelen van wat later Audalet werd. Het ging erom 

met een neutrale standaard, geautomatiseerd, marktcon-

form letsel- en overlijdensschaden te kunnen berekenen. 

Jan Misana was de eerste voorzitter van het collega van 

advies. “Aan de ontwikkeling van dit rekenprogramma, aan 

de hand van een blauwdruk van BDO bij een IT-bedrijf in 

Gouda, hebben we heel veel werk gehad. De uitgangs-

punten zijn onderhandelbaar, de wijze van berekenen zelf 

niet. De rekenregels moeten onder meer conform de ver-

eiste sociale en fiscale regels ingericht zijn. Daar valt niet 

over te marchanderen. Om recht te doen aan een juiste 

schadevergoeding kun je niet zonder. En die ervaring heb 

ik jaren later goed kunnen gebruiken toen ik meewerkte 

aan de ontwikkeling van wat wij nu kennen als Het Reken-

Programma.”

Schaderegelingsoverleg
In die beginjaren bij Delta Lloyd was Kleijn Molekamp in 

het zogeheten Schaderegelingsoverleg (SRO) actief. Het 

SRO was destijds in het leven geroepen omdat letselscha-

deafdelingen van verzekeringsmaatschappijen behoefte 

hadden aan overleg over de aanpak van zaken, om enige 

uniformiteit te bewerkstelligen. Daarnaast was er veel 

behoefte aan deling van kennis om ook de kwaliteit van 

letselschadebehandelaren bij verzekeringsmaatschap-

pijen op een voldoende niveau te houden. “Wij hebben in 

die tijd vooral een actieve aanpak gepromoot. Wanneer je 

weet hebt van een ongeval leg je actief contact met het 

slachtoffer. Je kunt direct bijstaan en gezamenlijk optrek-

ken wat nu eigenlijk de normale lijn is. In die tijd is ook  

veel ‘gezamenlijk’ geprocedeerd om onder meer het 

VOA-regres en het regres van de toenmalige bedrijfsver-

enigingen te begrenzen. Maar ja, wie is nu nog bekend 

met de Sinterklaasarresten van die tijd…”

“Aan de ontwikkeling van Audalet [...]  
hebben we heel veel werk gehad. De  
uitgangspunten zijn onderhandelbaar,  
de wijze van berekenen zelf niet.  
De rekenregels moeten onder meer  
conform de vereiste sociale en fiscale 
regels ingericht zijn. Daar valt niet over  
te marchanderen. Om recht te doen  
aan een juiste schadevergoeding kun  
je niet zonder.”

Hildo Kleijn Molekamp
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Interview

Stichting PIV
Met het Schaderegelingsoverleg werd binnen het  

Verbond van Verzekeraars de weg geëffend voor een 

Project Personenschade, waarvoor een stuurgroep werd 

ingesteld met de toenmalige directeur van Delta Lloyd 

Schade, Loek Degreef, als voorzitter. In dit project werd 

aan de opzet van een Kenniscentrum Personenschade 

gewerkt, hetgeen in 1998 tot de oprichting van de Stich-

ting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) 

leidde. Kleijn Molekamp: “Het SRO werd gedragen door 

enthousiaste directieleden van verzekeringsmaatschap-

pijen, zij zagen in dat het voor de verzekeringsindustrie 

belangrijk is dat de letselschadeafhandeling goed in 

elkaar steekt. Zij vonden het belangrijk dat iemand dat 

naar zich toe zou trekken en daarmee aan de slag zou 

gaan en dat is toen Theo Kremer geworden. Het PIV met 

Theo Kremer voorop is buitengewoon belangrijk geweest 

voor de verbetering van de afhandeling van letselschades 

en voor de manier waarop we daar nu over denken en 

mee omgaan. Ik hoop dat het Platform Personenschade 

in de schoot van het Verbond op dezelfde manier met dat 

gedachtegoed verder zal gaan.”

Andriessen Expertise
De laatste jaren van zijn loopbaan bij Delta Lloyd werd 

Hildo Kleijn Molekamp weer vooral met het praktische 

werk belast, dat wil zeggen de letselschaderegeling in 

de buitendienst. In die periode kwam hij in contact met 

Rob Andriessen, die hem kon overhalen voor zijn bureau 

Andriessen (& Geurst) Expertise te komen werken. Daar 

trad hij op 1 februari 1994 in dienst. In deze tak van sport, 

in de expertise dus, ervoer hij dat het werk in de basis niet 

veel anders is dan het werk bij een verzekeraar, maar dat 

het aanbod van zaken wel interessanter is. Doordat een 

expertisebureau zaken van diverse maatschappijen krijgt 

te behandelen, en de spoeling van typen dossiers dus 

minder dun is dan bij een verzekeraar, hebben experts 

meer mogelijkheden zich te specialiseren. Deze werk- 

omstandigheid voedde Kleijn Molekamps behoefte aan 

het oplossen van vooral juridische en sociale vraagstukken 

in meer complexe zaken. Bij Andriessen Expertise wist hij 

zich te specialiseren in zelfstandigenschades, overlijdens- 

schades en met name ook beroepsziekten. “Voor mij  

betekende het een veel grotere uitdaging in het werk”,  

zo zegt hij.

Beroepsziekten
In de afgelopen twee decennia heeft Hildo Kleijn Mole-

kamp zich in heel wat beroepsziekten moeten verdiepen. 

Sommige daarvan horen zo goed als helemaal tot het ver-

leden, omdat maatregelen zijn genomen waardoor deze 

ziektes nauwelijks meer voorkomen. Denk bijvoorbeeld 

aan OPS (organo psycho syndroom) en RSI (repetitive 

strain injury). Niet of nog niet uitgebannen zijn beroeps-

ziekten als burn-out en Chroom-6. Kleijn Molekamp heeft 

naast dit alles een hele geschiedenis achter de rug voor 

wat betreft de afhandeling van asbestschades. “Dat feno-

meen kwam ineens op, daar was niemand mee bekend”, 

vertelt hij. “Het regelen van asbestschades hadden we in 

Nederland nog nooit gedaan. We hebben destijds met 

een aantal van onze experts, verzekeraars en enkele 

grote asbestverwerkende bedrijven gekeken hoe we die 

problematiek konden aanpakken, hoe we schades zouden 

gaan regelen, welke schade moest worden vergoed en 

wat een redelijk smartengeld zou zijn. We hebben als 

het ware het hele traject van een goede schaderegeling 

proberen uit te vinden.”

Snelheid belangrijk
Gaandeweg dit proces werd het politieke besluit geno-

men een Instituut Asbestslachtoffers op te richten. “Dat 

viel heel goed samen met het werk waarmee wij bezig 

waren”, vervolgt Hildo Kleijn Molekamp. “Op initiatief van 

BCE, de voorloper van het NIVRE, hebben we toen samen 

met andere WA-expertisebureaus en een aantal rechts-

bijstandshulpverleners geïnventariseerd hoe het Instituut 

Asbestslachtoffers het schaderegelingstraject op de beste 

manier kon inrichten. Daar hebben we veel voorwerk voor 

gedaan en op basis daarvan zijn toen regels uitgewerkt. 

Snelheid was daar heel belangrijk bij. Asbestslachtoffers 

overlijden gemiddeld binnen een jaar. Wanneer er een 

schademelding binnenkwam, ging er onmiddellijk iemand 

van ons naartoe, vaak samen met de belangenbehartiger. 

“Wij hebben in die tijd vooral een  
actieve aanpak gepromoot. Wanneer je 
weet hebt van een ongeval leg je actief 
contact met het slachtoffer. Je kunt direct 
bijstaan en gezamenlijk optrekken wat  
nu eigenlijk de normale lijn is.”

Hildo Kleijn Molekamp

“Het PIV met Theo Kremer voorop is  
buitengewoon belangrijk geweest voor 
de verbetering van de afhandeling van 
letselschades en voor de manier waarop 
we daar nu over denken en mee omgaan.”

Hildo Kleijn Molekamp
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In deze periode is voor mij nog eens gebleken welke ver-

antwoordelijkheid wij hebben en hoe belangrijk ons werk 

voor de betrokkenen is. We konden ervoor zorgen dat zij 

zich – naast hun pijnlijke ziekte en het vooruitzicht van 

hun overlijden – geen zorgen over het financiële gedeelte 

hoefden te maken. Dan zie je in optima forma hoe belang-

rijk het is dat je schades gewoon goed regelt.”

Buitengerechtelijke kosten
In de afgelopen vier decennia is er natuurlijk in de perso-

nenschaderegeling veel veranderd. In de jaren zeventig 

was er bijvoorbeeld nog geen wettelijke grondslag voor 

een vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. “Heel 

veel schades werden afgewikkeld zonder dat er een  

belangenbehartiger bij was”, vertelt Kleijn Molekamp.  

“We moesten daarom ontzettend goed opletten dat we 

de belangen van het slachtoffer niet uit het oog zouden 

verliezen. Slachtoffers wilden vaak ook geen belangenbe-

hartiger, omdat ze op ons vertrouwden, en dat is dan een 

extra grote verantwoordelijkheid die je op je moet nemen. 

We wilden ook niet dat een zaak bij de rechter kwam  

endat die ons zou vertellen dat we ons werk niet goed 

hadden gedaan. In de loop van de jaren werd de schade-

regeling steeds complexer en werd het steeds belangrijker  

dat er een belangenbehartiger bij kwam. Dat was alleen 

moeilijk te promoten zolang slachtoffers de kosten daar-

van zelf moesten betalen. Het Drenth-arrest van de Hoge 

Raad in 1987 is wat dat betreft heel belangrijk geweest.”

Toerekening 
Wat volgens Kleijn Molekamp ook ingrijpend is veran-

derd, is de omvang van de toerekening en de redelijkheid 

daarvan in het aansprakelijkheidsrecht. “Waar houdt het 

op?”, zegt hij. “Toerekening en redelijkheid gaan gewoon 

heel ver. Dat maakt het ook spannend en ‘leuk’, omdat je 

nooit bij een harde grens komt, je moet altijd in een grijs 

gebied manoeuvreren om een redelijke balans te vinden 

tussen een goede schadevergoeding en genoegdoening 

naar het slachtoffer.” Dat deze situatie in de afgelopen 

veertig jaar alleen maar tot toenemende vergoedingen 

heeft geleid, is volgens Hildo Kleijn Molekamp niet alleen 

het gevolg van veranderende opvattingen, maar ook het 

verlengde van meer inzicht in en meer kennis van wat een 

uitkering moet inhouden. “Maar het blijft een grijs gebied”, 

benadrukt hij. “Het is geen kwestie van één plus één is 

twee. Uitgangspunten moeten worden bediscussieerd  

en daar zijn argumenten en tegenargumenten voor.”

Deskundigheid
De deskundigheid in het werk en de ervaring in de letsel- 

schaderegeling liggen Hildo Kleijn Molekamp na aan het 

hart. Bij Andriessen Expertise vervult hij de functie van 

manager buitendienst (techniek). Lange tijd deed hij dit 

werk samen met zijn collega Eric Gerritsen, net als Misana 

oud-lid van de redactieraad van het PIV-Bulletin, die in 

2018 plotseling kwam te overlijden. “Professionaliteit is in 

ons werk heel belangrijk”, zegt Kleijn Molekamp. “Wat dat 

betreft zijn er tegenwoordig grote verschillen. Met leden 

van beroepsverenigingen als LSA en ASP, deskundigen 

vanuit de advocatuur en belangenbehartigers die over het 

algemeen heel goed weten hoe de personenschaderege-

ling in elkaar steekt, kun je ook over het algemeen op een 

reële, betrouwbare en open manier zakendoen. Natuurlijk 

is er wel eens wat, maar dat is ook aan onze kant zo, daar 

is niets bijzonders aan. Maar er zijn ook niet-advocaten 

die bijna schaamteloos advocatentarieven hanteren, door 

wie dingen worden gesteld zonder te onderbouwen en 

dingen worden geroepen zonder iets te zeggen. Daar 

schiet de professionaliteit tekort, met hen valt moeilijk te 

discussiëren.” Hildo Kleijn Molekamp voegt hier nog aan 

toe, dat recent een langlopende letselschade is geregeld 

waarbij de belangenbehartiger – geen advocaat, maar 

met een vergelijkbaar tarief – de interne verhouding  

tussen de schadevergoeding en zijn eigen buitengerech-

telijke kosten ten gunste van die kosten heeft gewijzigd. 

“Met andere woorden: het slachtoffer is ook slachtoffer  

van het verdienmodel van de belangenbehartiger!”

Negativiteit
“Dat gebrek aan professionaliteit straalt naar ons werk veel 

negativiteit uit”, vervolgt Kleijn Molekamp. “Ik ben er niet 

altijd van overtuigd dat slachtoffers door met name deze 

buitencategorie altijd op de hoogte worden gehouden 

van wat er gaande is. Maar ik kan er de vinger niet achter 

“Het regelen van asbestschades hadden 
we in Nederland nog nooit gedaan.  
We hebben destijds met een aantal  
van onze experts, verzekeraars en enkele 
grote asbestverwerkende bedrijven  
gekeken hoe we die problematiek  
konden aanpakken.”

Hildo Kleijn Molekamp

“Asbestslachtoffers overlijden gemiddeld 
binnen een jaar. Wanneer er een schade-
melding binnenkwam, ging er onmiddel-
lijk iemand van ons naartoe, vaak samen 
met de belangenbehartiger. In deze  
periode is voor mij nog eens gebleken 
welke verantwoordelijkheid wij hebben 
en hoe belangrijk ons werk voor de  
betrokkenen is.”

Hildo Kleijn Molekamp

|  Interview met Hildo Kleijn Molekamp – bijna 50 jaar ervaring in de sector, maar nu toch met pensioen 
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leggen, ik kan dat niet aantonen. Het is een lastig iets, 

maar wel met consequenties en die consequenties stralen 

vaak op de verzekeraars af. Opvallend is dat ASP in haar 

position paper voor een recent debat in de Tweede Kamer 

er onder meer voor pleit verplicht te stellen dat de belan-

genbehartiger alle communicatie tussen de verzekeraar 

en de belangenbehartiger altijd ook aan het slachtoffer 

stuurt. ASP-leden hebben die verplichting al. Ook zouden 

alle letselschadebelangenbehartigers onder het tucht-

recht van het NIVRE moeten vallen. Ik onderschrijf dat van 

harte.” Of het door De Letselschade Raad voor januari 2021 

aangekondigde Nationaal Keurmerk Letselschade ver-

betering zal brengen, durft Hildo Kleijn Molekamp niet te 

voorspellen. “Dat ligt er maar helemaal aan hoe het wordt 

opgetuigd, hoe de regels in elkaar zitten en hoe de con-

trole erop wordt ingericht.” De Gedragscode Behandeling 

Letselschade heeft deze zwakke plek in de branche in 

ieder geval niet helemaal kunnen helen. “De gedragscode 

heeft effect gehad op de termijnen in de schadebehande-

ling. Die zijn strakker geworden. Maar de behandeling als 

zodanig wordt daar niet mee verbeterd.”

Wetenschap
Hildo Kleijn Molekamp heeft in zijn rijke loopbaan voor-

al de complexere probleemstellingen opgezocht, van 

bijvoorbeeld een weloverwogen beoordeling van een 

medische aansprakelijkheid, tot de ontginning van een 

heel nieuw werkveld in de branche, zoals de behandeling 

van asbestschades. “Daarin de grote lijnen uitzetten en 

ook uitproberen waar het zus moet en zo kan, omdat nog 

niemand heeft uitgevonden hoe de zaken in elkaar zitten, 

heeft mij altijd het meest aangetrokken”, zegt hij. “Dat heb 

ik altijd heel leuk gevonden. Onlangs nog heb ik met een 

bekende advocaat in Rotterdam een overlijdensschade 

geregeld. De juridische facetten hiervan, waarbij we een 

oplossing moesten zien te vinden voor complexe vraag-

stukken op het gebied van vererving en erfrecht, hebben 

we – ik overdrijf, maar zo interessant vond ik het – op een 

bijna wetenschappelijke manier met elkaar opgelost. Dat 

probeer ik eigenlijk steeds, ook in andere grote schades, 

eigenlijk in het hele sociale verhaal in de letselschade-

regeling buiten het letsel sec. Ik vind het boeiend argu-

menten te vinden, naar argumenten te luisteren en elkaar 

juridisch te bestrijden en uit te dagen. De regeling op zich 

komt dan vanzelf wel. Het mooie van dit vak is dat je ook 

in zulke complexe situaties uiteindelijk met elkaar tot een 

oplossing komt. Het nagesprek met die advocaat, om na 

de regeling alle argumenten over en weer nog eens met 

elkaar te toetsen, zal er helaas niet meer van komen.”

Blijf bij de les
Inmiddels is Hildo Kleijn Molekamp zijn werk aan het 

afbouwen. In de gang naar de werkruimte in zijn woning 

in Vledder, in Drenthe, staan drie koffers met dossiers die 

hij al aan het overdragen is. Samen met zijn echtgenote is 

hij zo’n kleine twintig jaar geleden vanuit de Vechtstreek 

naar Drenthe verhuisd. “We vonden het in het westen te 

vol worden, te druk, we hadden daar niet de ruimte die 

we wilden hebben, en zijn toen verder in Nederland gaan 

rondkijken. We kwamen steeds in deze regio uit, hier 

beviel het ons. Eerst hebben we meer dan tien jaar in een 

boerderij gewoond, met heel veel plezier, maar dat werd 

te groot en te veel werk. We zijn toen verhuisd en uitein-

delijk zijn we, nadat mijn vrouw een ongeval had gehad, 

in het dorp Vledder terechtgekomen.” Naast zijn werk is 

Hildo Kleijn Molekamp zowel een gedreven sporter –  

hij houdt zijn lichaam onder controle dankzij de indoor-

sporten bodypump, bodycombat en spinning – als een 

geschoold kunstschilder; zijn werk werd enige tijd geleden 

in een zogenoemd Blikopenertraject, verbonden aan de 

kunstkring en -academie Leeuwarden / Groningen, samen 

met werk van anderen in het centrum van Leeuwarden 

geëxposeerd. Hij zegt de branche met plezier gedag, 

“maar blijf bij de les!”, zo maant hij met klem. “Ik bedoel, 

wat ik net zei over die tekortschietende professionaliteit, 

dat zou ik toch echt veranderd willen zien.”

Interview

“Professionaliteit is in ons werk heel  
belangrijk [...] er zijn ook niet-advocaten 
die bijna schaamteloos advocatentarieven 
hanteren, door wie dingen worden gesteld 
zonder te onderbouwen en dingen worden 
geroepen zonder iets te zeggen. Met 
andere woorden: het slachtoffer is ook 
slachtoffer van het verdienmodel van  
de belangenbehartiger!””

Hildo Kleijn Molekamp

“Ik vind het boeiend argumenten te  
vinden, naar argumenten te luisteren  
en elkaar juridisch te bestrijden en uit te  
dagen.[...] Het mooie van dit vak is dat je 
ook in zulke complexe situaties uiteinde-
lijk met elkaar tot een oplossing komt.”

Hildo Kleijn Molekamp
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Goed hulpverlener

Bij de beoordeling van het handelen van 

een zorgverlener staat centraal of er is 

gehandeld als een goed hulpverlener. 

Dit wordt getoetst aan de norm van de 

redelijk handelend en redelijk bekwaam 

vakgenoot onder soortgelijke omstandig- 

heden.1 De patiënt heeft recht op een 

zorgverlener die in vergelijking met 

vakgenoten een gemiddelde bekwaam-

heid heeft en ook in het specifieke 

geval conform die bekwaamheid heeft 

gehandeld. Er bestaat geen recht op de 

meest bekwame en ervaren professor 

die de norm ontstijgt, maar anderzijds 

mag de patiënt verwachten dat geen 

inspanningen worden geleverd die 

benedenmaats zijn. De patiënt heeft 

met andere woorden recht op een goed 

gemiddelde; er wordt niet uitgegaan 

van het meest optimale handelen.2 Uit 

de definitie van de norm volgt dat de 

omstandigheden van belang zijn voor de 

Inmiddels is het bijna een jaar geleden dat het coronavirus de  
Nederlandse gezondheidszorg raakte. De zorg heeft daardoor  
de afgelopen periode gekampt met schaarste op nagenoeg  
alle vlakken. Niet alleen het coronavirus zelf, maar ook de  
veranderde omstandigheden hebben onmiskenbaar geleid tot 
aanmerkelijke gezondheidsschade. We zien nu dat de eerste  
patiënten hun zorgverlener of zorginstelling aansprakelijk stellen 
vanwege medisch onzorgvuldig handelen in deze periode.  
In dit artikel bespreken we hoe kansrijk deze 'coronaclaims'  
zijn en hoe hiermee in de praktijk kan worden omgegaan.  

|  Opinie Medische aansprakelijkheid en COVID-19

door Jonna De Clerck en Stijn Konning 

| beiden advocaat bij Van Benthem & Keulen B.V.
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beoordeling, getoetst wordt immers aan 

soortgelijke omstandigheden: zou een 

redelijk handelend en redelijk bekwaam 

vakgenoot in die omstandigheden  

hetzelfde hebben kunnen handelen.3 

 

Soortgelijke  
omstandigheden

Het in de norm gelegen aspect van 

soortgelijke omstandigheden is ook van 

belang bij de juridische beoordeling van 

medische aansprakelijkheidsclaims in 

tijden van het coronavirus. Het afgelo-

pen jaar zijn de omstandigheden in de 

zorg immers in grote mate veranderd. 

Dit zal in veel gevallen hebben geleid tot 

een andere invulling van de norm van 

goed hulpverlenerschap. Te denken valt 

bijvoorbeeld aan de huisarts die voor-

namelijk via beeldverbinding consulten 

heeft verricht en de verloskundige die 

niet-essentieel echografisch onderzoek 

heeft uitgesteld. Onder normale om-

standigheden zou de conclusie waar-

schijnlijk zijn dat niet is gehandeld als 

goed hulpverlener, omdat een vakge-

noot op basis van richtlijnen en proto-

collen een andere keuze zou hebben 

gemaakt. Deze andere handelswijze is 

echter ingegeven door de veranderde 

omstandigheden en niet door een ge-

brek aan kennis of kunde.  De eisen die 

worden gesteld aan het handelen als 

goed hulpverlener schuiven daarmee 

op. Wat onder normale omstandigheden 

als onvoldoende zou zijn aangemerkt, 

voldoet door de veranderde omstan-

digheden aan de norm. Immers, een 

redelijk handelend en redelijk bekwaam 

vakgenoot zou onder die veranderde 

omstandigheden hetzelfde hebben 

gehandeld. Andersom geldt ook dat er 

op bepaalde aspecten juist meer ver-

wacht mag worden door de veranderde 

omstandigheden. Denk daarbij bijvoor-

beeld aan het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen in de zorg.

 

Ongewenste neveneffecten

Bij elke coronaclaim zal dus beoordeeld 

moeten worden in hoeverre het hande- 

len of nalaten van de zorgverlener is 

ingegeven door de veranderde omstan-

digheden. Dit zal niet altijd eenvoudig 

vast te stellen zijn. Een belangrijk deel 

van de schade zal immers niet veroor-

zaakt zijn door bewuste afwegingen, 

maar juist door ongewenste nevenef-

fecten die de grote druk op de zorg 

met zich heeft meegebracht. Hierbij 

kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 

de verpleegkundige die door overver-

moeidheid en drukte zonder controle 

het verkeerde medicament toedient en 

de oogarts die normaliter niet werkt op 

een verpleegafdeling en daardoor een 

belangrijke klinische achteruitgang van 

een patiënt over het hoofd ziet. In deze 

situaties is sprake van schade die is 

beïnvloed door de gewijzigde omstan-

digheden in verband met het corona-

virus. Indien een medisch adviseur of 

deskundige niet over de specifieke om-

standigheden wordt voorgelicht, is het 

aannemelijk dat de beoordeling geen 

recht doet aan de bijzondere situatie. 

Medische claims die zien op handelen 

ten tijde van het coronavirus verdienen 

daarom extra aandacht. De gewijzigde 

situatie, en daarmee de soortgelijke 

omstandigheden, dienen centraal te 

worden gesteld en zo goed mogelijk  

in kaart te worden gebracht. 

Per claim verschillend

Die omstandigheden zullen per claim 

verschillend zijn. Het kan dan gaan om 

van overheidswege opgelegde ver-

anderde omstandigheden, zoals het 

besluit van de Inspectie voor Gezond-

heidszorg en Jeugd (IGJ) om vanwege 

schaarste tijdelijk ook dierlijke sedati-

va toe te staan4 of het besluit van het 

Ministerie van VWS dat onder voor-

waarden ook niet BIG-geregistreerde 

hulpverleners konden worden ingezet.5  

Maar er dient juist ook aandacht te zijn 

voor lokale afspraken, bijvoorbeeld over 

afschaling van poliklinische zorg of het 

uitstellen van operaties in een bepaald 

ziekenhuis.6 Daarnaast kan worden ge-

dacht aan specifieke omstandigheden 

in een bepaald geval, zoals het gegeven 

dat een medewerker voor meer patiën-

ten zorgde dan gebruikelijk of op een 

afdeling werkte waarvoor de kennis en 

deskundigheid ontbrak. Al deze factoren 

kunnen van invloed zijn op de norm van 

goed hulpverlenerschap. Bij nagenoeg 

alle claims op het gebied van medische 

aansprakelijkheid over het afgelopen 

jaar verdient het aanbeveling deze 

omstandigheden zorgvuldig in kaart te 

brengen, zodat deze kunnen worden 

meegewogen in de vraag of is gehan-

deld als goed hulpverlener.

Beroep op overmacht

Mocht toch worden geconcludeerd 

dat niet conform de norm is gehan-

deld – terwijl wel de overtuiging bestaat 

dat het handelen is beïnvloed door de 

gewijzigde omstandigheden – dan zou 

een beroep op overmacht nog uitkomst 

kunnen bieden. Er zijn immers situaties 

denkbaar dat de tekortkoming de hulp-

verlener door de bijzondere omstandig-

heden niet kan worden toegerekend. 

Binnen de medische aansprakelijkheid 

wordt zelden een beroep gedaan op 

overmacht, omdat toerekenbaarheid bij 

een normschending wordt geacht een 

gegeven te zijn (kwalitatieve aansprake-

lijkheden uitgezonderd). Indien er geen 

sprake is van 'schuld' (verwijtbaarheid) 

bij de zorgverlener, wordt er toegere-

kend op basis van verkeersopvatting 

(het oordeel dat de normschending voor 

rekening en risico van de veroorzaker 

dient te komen). Een overmachtsver-

weer bij zuivere medische aansprake-

lijkheid is voor zover ons bekend nooit 

gehonoreerd. Wel is enkele malen een 

beroep gedaan op het ontbreken van 

toerekenbaarheid, zoals bij de oogarts 

die onverwachts flauwviel tijdens een 

Er bestaat geen recht 
op de meest bekwame 
en ervaren professor 
die de norm ontstijgt, 
maar anderzijds mag 
de patiënt verwachten 
dat geen inspanningen 
worden geleverd die 
benedenmaats zijn.  
De patiënt heeft met 
andere woorden  
recht op een goed  
gemiddelde.
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behandeling,7 de gynaecoloog die 

plotseling werd overmand door extreme 

drukte8  of (meer recent) het uitstel van 

een ingreep in verband met gebrek aan 

operatiepersoneel door ziekteverzuim.9 

Steeds werd het beroep op overmacht 

afgewezen omdat naar verkeersopvat-

ting van zorgverleners en zorginstellin-

gen mag worden verwacht dat de zorg 

op een dergelijke wijze wordt ingericht 

dat men is voorbereid op onvoorziene 

en bijzondere omstandigheden.

Niet representatief

Wij menen dat de weinige uitspraken 

die zien op de vraag of een zorginstel-

ling of hulpverlener zich kan beroepen 

op overmacht, niet representatief zijn 

voor de situatie die het afgelopen jaar 

in de gezondheidszorg gold. Er was 

schaarste aan nagenoeg alles dat 

benodigd is voor het leveren van goede 

zorg en een epidemie van deze omvang 

is onvoorzienbaar geweest. Het is maar 

zeer de vraag of deze omstandigheden 

op zorginstellingen of zorgverleners 

kunnen worden afgewenteld en daar-

mee of dit aan hen kan worden toege-

rekend. De rechtspraak zal zich moeten 

gaan buigen over de vraag of een 

overmachtsverweer in deze situaties 

uitkomst biedt. Wat ons betreft geen bij 

voorbaat kansloos verweer. 

Normschending?

Nauwkeurige lezing van de uitspraken 

die wel gewezen zijn over het beroep  

op overmacht binnen de medische aan-

sprakelijkheid, leidt tot de vraag of het 

juridisch wel juist is dat de normschen-

ding in die gevallen werd aangenomen. 

Voordat wordt toegekomen aan de toe- 

rekeningsvraag moet immers worden 

beoordeeld of er wel sprake is van een 

tekortkoming. Dat dit soms over het 

hoofd wordt gezien en er in bepaalde 

situaties te gemakkelijk wordt uitgegaan 

van een tekortkoming, blijkt ook uit de 

arresten van de Hoge Raad afgelopen 

zomer over aansprakelijkheid bij gebruik 

van ongeschikte medische hulpzaken.10 

Eerst dient de aandacht uit te gaan naar 

de vraag óf er sprake is van een tekort-

koming; of een norm is geschonden. 

Daarbij dienen we ons te realiseren dat 

de geneeskundige behandelingsover-

eenkomst naar zijn aard in beginsel een 

inspanningsverplichting van de hulp-

verlener inhoudt en geen resultaats-

verbintenis.11 Met andere woorden: van 

een hulpverlener mag worden verwacht 

dat hij zich inspant om een zo goed als 

mogelijk resultaat te behalen, maar hij 

committeert zich in beginsel niet tot 

het behalen van een bepaald resultaat. 

Wanneer dat resultaat uitblijft is dus 

nog geen sprake van een tekortkoming. 

Pas als de hulpverlener zich niet heeft 

ingespannen conform hetgeen van een 

redelijk handelend en redelijk bekwaam 

vakgenoot onder dezelfde omstandig-

heden mag worden verwacht, schiet hij 

tekort en kan er gesproken worden van 

een tekortkoming. En pas dan kom je 

toe aan de toerekeningsvraag.

Het lijkt immers niet 
aannemelijk dat een 
redelijk handelend  
en redelijk handelend 
bekwaam vakgenoot 
onder dezelfde om- 
standigheden anders 
zou hebben gehan-
deld. En dat blijft de 
norm voor de tekort- 
koming.

|  Opinie Medische aansprakelijkheid en COVID-19

Bekwaamheid



| PIV Bulletin maart 2021 22

Onvoldoende inspanning?

Kan wel gesproken worden van onvol-

doende inspanning bij een door drukte 

overvallen hulpverlener of een arts die 

geen andere mogelijkheid zag dan het 

uitstellen van een operatie of behande-

ling? Het lijkt immers niet aannemelijk 

dat een redelijk handelend en redelijk 

handelend bekwaam vakgenoot onder 

dezelfde omstandigheden anders zou 

hebben gehandeld. En dat blijft de 

norm voor de tekortkoming. De meest 

logische – en juridisch meest zuivere 

– conclusie lijkt dan ook dat wanneer 

twijfel bestaat over de toerekening 

(overmacht), de oplossing dient te 

worden gezocht in de tekortkoming. Die 

verdient alle aandacht in de beoordeling 

van medische aansprakelijkheidsclaims, 

zeker in tijden van het coronavirus. Aan 

de discussie over de haalbaarheid van 

het overmachtsverweer wordt dan wel-

licht niet toegekomen. 

Oproepen van de Staat 

In procedures waar de toerekenbare 

tekortkoming toch wordt vastgesteld, 

zou in bepaalde situaties nog gedacht 

kunnen worden aan het in vrijwaring 

oproepen van de Staat omdat zorgin-

stellingen in sommige situaties onder 

directe druk van overheidsbesluiten 

in hun handelen beperkt waren. Dan 

ligt het voor de hand om aansprake-

lijkheid door te geleiden aan de partij 

die de handelingsmogelijkheden heeft 

beperkt. Daarbij zullen we ons moeten 

realiseren dat het coronavirus derma-

te onvoorzienbaar is geweest, dat het 

heel goed denkbaar is dat de daaruit 

voortvloeiende gezondheidsschade niet 

op een aansprakelijke partij kan worden 

afgewenteld maar dat gewoon sprake is 

van tegenspoed. Dan geldt het adagium 

'ieder draagt zijn eigen schade'.

Zorgvuldigheid vereist

Kortom, het verdient aanbeveling om bij 

de beoordeling van coronaclaims zorg-

vuldig te werk te gaan en de veranderde 

omstandigheden nauwkeurig in kaart te 

brengen alvorens te beoordelen of er is 

gehandeld als goed hulpverlener. Wij 

menen dat een zorgvuldige beoorde-

ling van goed hulpverlenerschap in een 

groot deel van de gevallen zou moeten 

leiden tot de conclusie dat de schade 

voortvloeit uit de veranderde omstan-

digheden door het coronavirus en niet 

valt af te wenden op de hulpverlener. 

Daarmee zou de schadelast door het 

coronavirus beheersbaar moeten blijven. 

Mocht toch een tekortkoming worden 

vastgesteld die hiermee samenhangt, 

dan kan een beroep op overmacht  

mogelijk uitkomst bieden.

Wij menen dat een 
zorgvuldige beoorde-
ling van goed hulp-
verlenerschap in een 
groot deel van de  
gevallen zou moeten 
leiden tot de conclusie 
dat de schade voort-
vloeit uit de verander-
de omstandigheden 
door het coronavirus 
en niet valt af te  
wenden op de hulp-
verlener. 

Bekwaamheid
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Binnen de schaderegelingen ligt de 

focus niet altijd even sterk op de belast-

baarheid in andere gebieden dan arbeid 

hetgeen tot een grotere schadelast  

zou kunnen leiden. In dit artikel gaan  

we in op de beperkingen van de huidige 

beschrijving van de belastbaarheid,  

de valkuilen en benoemen een aantal 

suggesties voor verbetering.

Belastbaarheid in het  
medisch advies

De medische advisering ten aanzien  

van de beoordeling van de belastbaar- 

heid is in de private verzekeringen 

vooralsnog voornamelijk gericht op de 

belastbaarheid in arbeid waarbij vaak 

gebruik wordt gemaakt van een (FML) of 

FML-items (FML staat voor Functionele 

Mogelijkhedenlijst). In onze ervaring mist 

een uitgebreidere beschrijving van de 

belastbaarheid helaas in veel dossiers, 

ook omdat daar vaak niet specifiek 

naar wordt gevraagd. Wanneer een 

belastbaarheid buiten arbeid beoor-

deeld moet worden, wijkt dit af van de 

standaard. Hieronder valt bijvoorbeeld 

de medische beoordeling van de belast-

baarheid in de domeinen huishouden, 

zelfwerkzaamheid, zelfzorg en zorg voor 

derden in letselschadezaken. 

Leren en Inspireren

Het medisch advies in  
relatie tot de belastbaarheid  
in alle domeinen1 –  
een nauwere samenwerking 
tussen de medisch adviseur  
en de personenschade- 
expertbelangenbehartiging

door Monique Piegza  

| verzekeringsarts bij Tolsma Consult
en Maud Boiten | verzekeringsarts bij Sedgwick,
beiden medisch adviseur RGA
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Onvoldoende begrip of transparantie in 

het medisch advies ten aanzien van de 

verschillen tussen de belastbaarheid in 

deze niet arbeidsgerelateerde domeinen 

en de belastbaarheid in arbeid kan 

leiden tot een sterke onderschatting 

van de belastbaarheid in de domeinen 

anders dan arbeid en daarmee een 

overschatting van deze schadeposten. 

De waardering van de FML-items,  

afkomstig uit de sociale verzekeringen 

en gekoppeld aan het Claim Beoor-

deling- en Borgingssysteem (CBBS), 

is gericht op de beoordeling van de 

belastbaarheid in arbeid maar wordt 

niet zelden ook in een andere context 

gebruikt. Een van belangrijkste uit-

gangspunten is dat er in de FML wordt 

uitgegaan van een belastbaarheid van 

minimaal 40 uur per week en 8 uur per 

dag, tenzij dit anders staat aangegeven. 

In de domeinen huishouden, zelfwerk-

zaamheid, zelfzorg en zorg voor derden 

is de totale belasting per week in uren 

meestal kleiner en tevens kan de 

belasting naar eigen inzicht verdeeld 

worden over de week. Ook wanneer 

men in arbeid fysiek sterk beperkt is op 

enkele items van de FML, kan dit voor 

de belastbaarheid in andere domeinen 

slechts tot een lichte of zelfs geen  

beperking leiden. 

Een ander belangrijk punt is dat de 

normaalwaarden in de FML uitgaan van 

een niveau van functioneren waartoe 

een gezond persoon van 16 tot 65 jaar 

(de beroepsbevolking) minimaal in staat 

is. Er is pas sprake van een beperking 

als de persoon minder kan dan deze 

normaalwaarden. Er wordt dus niet be-

oordeeld hoeveel de persoon nog kan 

ten opzichte van zijn eigen functioneren 

voor uitval, terwijl dit juist zo belangrijk is 

binnen de letselschaderegeling. Bij een 

beoordeling in het publieke kader wordt 

de belastbaarheid van iemand op dat 

moment middels de FML beschreven, 

pre-existentie bijvoorbeeld wordt hierin 

niet meegenomen. Daarnaast is het de 

vraag in hoeverre de FML bruikbaar is 

voor personen ouder dan 65 jaar, aange-

zien deze geen rekening houdt met de 

normale achteruitgang en beperkingen 

als gevolg van ouderdom.

Concluderend dient men zeer kritisch te 

staan ten opzichte van het gebruik van 

de FML binnen letselschaderegeling en 

zeker ten aanzien van een belastbaar-

heidsbeoordeling in andere domeinen 

dan arbeid. 

Beoordeling van  
de belastbaarheid in  
alledomeinen in het  
medisch advies

In het medisch advies is er meer aan-

dacht nodig voor de beschrijving van 

de belastbaarheid van de verschillende 

domeinen. Het vanuit medisch perspec-

tief onderzoeken van en adviseren over 

de belastbaarheid in de brede zin van 

een betrokkene, cliënt of verzekerde 

in het kader van wettelijke aansprake-

lijkheidsverzekering motorvoertuigen 

(WAM) en andere personenschadezaken 

is een complexe materie. Ook de vraag 

‘Wat wil de schade-expert praktisch met 

het medisch advies’ moet meer centraal 

komen te staan. De medisch adviseur zal 

naast de medische aspecten ook enig 

inzicht moeten hebben in het schadere-

gelingstraject zodat de medisch inhou-

delijke situatie vertaald kan worden naar 

een praktisch advies dat goed bruikbaar 

is voor het in kaart brengen van de 

schadeposten. De medisch adviseur is 

zich hierbij bewust van de verschillende 

betekenissen van belastbaarheid en 

welke beperkingen per domein dit kan 

opleveren. 

Het is aan te bevelen dat de medisch 

adviseur in de belastbaarheidsbeoor-

deling van de domeinen buiten arbeid 

globaal kennis neemt van de richtlijnen 

van De Letselschade Raad huishoude-

lijke hulp/zelfwerkzaamheid**, de KP-

MG-normering basisvoorziening ‘Schoon 

Huis’** en deze meeweegt in zijn oor-

deelsvorming. Verder dient de medisch 

adviseur zich ervan bewust te zijn dat 

de beoordeling van de belastbaarheid 

in de domeinen huishouden, zelfwerk-

zaamheid, zelfzorg en zorg voor derden 

sterk verschilt van de beoordeling van 

de belastbaarheid in arbeid en dat men 

voorzichtig om moet gaan met het 

gebruiken van de FML of FML termen in 

het beoordelen en beschrijven van de 

belastbaarheid in deze domeinen.

De formulering van een medisch advies 

ten aanzien van de belastbaarheid is 

idealiter afgestemd op de belastbaar- 

heidsvraag en in dit kader is het van 

belang om op te merken dat het ant-

woord specifieker zal zijn naarmate de 

vraag dat is. Dus een vraag over huis-

houdelijke inzetbaarheid zal ook door de 

medisch adviseur beantwoord worden 

met voorbeelden of termen van belast-

baarheid in huishoudelijke taken (zoals 

stofzuigen, dweilen, ramen zemen, 

trapje gebruiken etc.). Een vraag over 

belastbaarheid in arbeid zal beantwoord 

worden met voorbeelden/termen van 

belastbaarheid in arbeid (werken met 

toetsenbord en muis, zitten, staan, lopen 

tijdens werk, tillen en dragen in arbeid). 

Daarbij zou ook de mogelijkheid voor 

het gebruik van hulpmiddelen om het 

functioneren te verbeteren overwogen 

dienen te worden.

Een praktisch medisch advies op maat 

met betrekking tot alle domeinen dat 

direct bruikbaar is voor de schaderege-

ling voorkomt inhoudelijke discussie en 

komt de tevredenheid van de cliënt en 

de looptijd van de zaak ten goede. 

Bij het aanvragen van 
een medisch advies 
is het van belang dui-
delijk aan te geven 
ten aanzien van welke 
belastbaarheid een 
beoordeling gewenst 
is. Een uitgebreide 
toelichting op de spe-
cifieke situatie van be-
trokkene alsmede de 
achtergrond van deze 
vraag is hierbij wense-
lijk. Hoe gedetailleer-
der de toelichting op 
de situatie in huishou-
den of werk, hoe bruik-
baarder het medisch 
advies zal zijn voor de 
schaderegeling. 
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Beoordeling belastbaarheid 
in alle domeinen in de  
schaderegeling 

De personenschade-expert schat in op 

welk moment in de schaderegeling een 

medisch advies inzake de belastbaar-

heid op bepaalde domeinen zinvol is en 

hoe uitgebreid dat moet zijn. Eventueel 

kan de medisch adviseur dit ook aange-

ven in zijn medisch advies.

Het inzetten van een uitgebreid medisch 

advies ten aanzien van de belastbaar- 

heid op alle domeinen wordt met 

name geadviseerd ten tijde van een 

MMI, Maximal Medical Improvement, of 

regeling. Tussentijds kan gericht worden 

gevraagd naar een van de domeinen of 

specifieke items indien dit aan de orde 

komt in de schaderegeling. 

Een gerichte vraagstelling met uitge-

breide beschrijving van de individuele 

situatie draagt bij aan een praktisch 

medisch advies op maat dat in alle  

domeinen bruikbaar is voor de beoor- 

deling van de belastbaarheid en schade- 

posten. Ook een aanvullend medisch 

advies dat middels de vraagstelling 

specifiek gericht is op de belastbaar-

heid in een van de domeinen is hierbij 

denkbaar. 

Bij het opstellen van een medisch  

advies ten aanzien van de belastbaar-

heid in de brede zin kan sprake zijn van: 

1. schriftelijk medisch advies door de 

medisch adviseur op basis van de 

stukken;

2. telefonisch contact of beeldbel-

len door de medisch adviseur met 

schriftelijk advies; 

3. verzekeringsgeneeskundige  

expertiseonderzoek naar de  

belastbaarheid in alle of specifieke 

domeinen; wanneer er sprake is van 

bijvoorbeeld onduidelijkheid over de 

belastbaarheid, een groot belang, 

een grote schadeclaim, verschil van 

mening of een bezwaar kan met het 

oog op duidelijkheid en zorgvuldig-

heid een fysiek onderzoek worden 

overwogen.

Bij het aanvragen van een medisch 

advies is het van belang duidelijk aan 

te geven ten aanzien van welke be-

lastbaarheid een beoordeling gewenst 

is. Een uitgebreide toelichting op de 

specifieke situatie van betrokkene als-

mede de achtergrond van deze vraag is 

hierbij wenselijk. Hoe gedetailleerder de 

toelichting op de situatie in huishouden 

of werk, hoe bruikbaarder het medisch 

advies zal zijn voor de schaderegeling. 

Een gerichte vraagstelling op maat 

wordt geadviseerd omdat elke betrok-

kene en elke situatie anders is. Geïnspi-

reerd door de vragen die in de medische 

paragraaf van de GBL ter overweging 

worden gegeven, denken wij aan de vol-

gende belastbaarheidsgerichte vragen. 

|  Leren en Inspireren Het medisch advies in relatie tot de belastbaarheid in alle domeinen

De vraag is in hoeverre de  
FML bruikbaar is voor personen  
ouder dan 65 jaar, aangezien deze  
geen rekening houdt met de normale 
achteruitgang en beperkingen als  
gevolg van ouderdom.
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1. Hoe is de huidige belastbaarheid  

van betrokkene ten aanzien van huis-

houdelijke taken, zelfwerkzaamheid,  

arbeid in het algemeen, eigen 

arbeid, zelfzorg of verzorging van 

derden? Wilt u hierbij de belastbaar-

heid toelichten met voorbeelden 

of termen van belastbaarheid in 

huishoudelijke taken, zelfwerk-

zaamheid, arbeid in het algemeen, 

eigen arbeid, zelfzorg of verzorging 

van derden. (zie voor omschrijving 

van taken de richtlijnen van De 

Letselschade Raad ‘huishoudelijke 

hulp’ en ‘zelfwerkzaamheid’ en de 

KPMG Plexus en Bureau HHM (2016). 

Normering van de basisvoorziening 

‘Schoon Huis’)

2. Indien er sprake is van beperkingen 

in de belastbaarheid wilt u dan per 

item aangeven of een bepaalde  

handeling geheel of gedeeltelijk 

beperkt is of alleen beperkt is in 

frequentie/tijdsduur?

3. Is naar aanleiding van de door u 

aangegeven belastbaarheid en 

beperkingen nader onderzoek door 

een arbeidsdeskundige of ergonoom 

wenselijk/geïndiceerd? O.a. door 

onderzoek van gebruik van hulp- 

middelen. 

4. Is er sprake van een medische eind-

situatie? Zo niet, wanneer verwacht  

u dat deze wordt bereikt?

5. Is er sprake van een stabiele situatie 

van de beschreven belastbaarheid 

ten aanzien van huishoudelijke taken, 

zelfwerkzaamheid, arbeid in het 

algemeen, eigen arbeid, zelfzorg  

of verzorging van derden?

6. Is er nog verbetering of verslech-

tering van de belastbaarheid ten 

aanzien van huishoudelijke taken, 

zelfwerkzaamheid, arbeid in het 

algemeen, eigen arbeid, zelfzorg  

of verzorging van derden te ver-

wachten? Zo ja welke?  Wilt u dit 

toelichten?

7. Wanneer kan een medische eind- 

situatie ten aanzien van de belast-

baarheid ten aanzien van huishoude-

lijke taken/zelfwerkzaamheid/arbeid 

algemeen/eigen arbeid/zelfzorg/

verzorging derden verwacht worden?

8. Verwacht u dat een afrondende 

medische expertise nodig is om 

de belastbaarheid ten aanzien van 

huishoudelijke taken, zelfwerk-

zaamheid, arbeid in het  algemeen, 

eigenarbeid, zelfzorg of verzorging 

van derden te kunnen beoordelen? 

Zo ja, op welk vakgebied?

Het opstellen van de vraagstelling en de 

situatieschets kan zo nodig met behulp 

van een zorgschade-expert plaatsvin-

den. Deze experts zijn vanuit hun achter-

grond in de ergonomie en fysiotherapie 

en onderzoek naar belastbaarheid in de 

thuissituatie gespecialiseerd in het in 

kaart brengen van de diverse schade- 

posten zoals huishoudelijke hulp, zelf-

werkzaamheid en zelfzorg. 

Take home messages

• In het medisch advies is er meer  
aandacht nodig voor de beschrijving 
van de belastbaarheid in de verschillende 
domeinen naast arbeid. 

• De medisch adviseur zal naast de  
medische aspecten ook enig inzicht 
moeten hebben in het schaderegeling-
straject zodat de medisch inhoudelijke 
situatie vertaald kan worden naar een 
praktisch advies dat goed bruikbaar is 
voor het in kaart brengen van de diverse 
schadeposten.

• De medisch adviseur is zich hierbij  
bewust van het verschil in impact dat 
eenzelfde belastbaarheid heeft in de  
verschillende domeinen.  

• Men dient kritisch te staan ten opzichte 
van het gebruik van de FML, met name 
ten aanzien van een belastbaarheids- 
beoordeling in andere domeinen dan 
arbeid. 

• Een gerichte vraagstelling met uitge-
breide beschrijving van de individuele 
situatie draagt bij aan een praktisch 
medisch advies op maat dat bruikbaar 
is voor de beoordeling van de belast-
baarheid en schadeposten in alle  
domeinen.
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Actueel

Altijd up-to-date 
met collegereeks 
Actualiteiten  
Personenschade

In het vervolg op de succesvolle 
PIV Actualiteitencolleges heeft 
het platform Personenschade 
de collegereeks Actualiteiten 
Personenschade ontwikkeld.  
In vijf online sessies brengt  
Chris van Dijk (advocaat bij  
Kennedy van der Laan) letsel-
schadebehandelaars,  juristen 
en advocaten op de hoogte  
van actuele jurisprudentie en  
ontwikkelingen. 

Van Dijk is een oude bekende, want hij was jarenlang het 

gezicht van de PIV Actualiteitencolleges van het platform 

Personenschade (voorheen Stichting PIV). Diegenen die 

deze colleges al eens volgden, weten dat hij de moeilijkste 

onderwerpen luchtig en met veel achtergrondinformatie 

bespreekt. “Ik kijk er ontzettend naar uit om in 2021 

regelmatig in de ‘virtuele collegebank’ plaats te nemen 

om weer uitgebreid over ons vak te mogen discussiëren. 

Want praten over het recht houdt ons up-to-date.  

En wat zijn wij zonder kennis? Precies, zoiets als een  

fietser zonder fiets.”

Permanent actueel 
Voor het live deelnemen aan de collegereeks kent het 

NIVRE per college 1 PE-punt toe. Bij aanmelding kan je 

aangeven dat je hiervoor een certificaat van deelname 

wilt ontvangen.  

 

Voor advocaten 
Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid 

mogen advocaten zelf beoordelen of het volgen van een 

college de vakbekwaamheid ten goede komt. Om aan te 

kunnen tonen dat je het college hebt gevolgd, kan je bij 

aanmelding aangeven dat je een certificaat van deelname 

wilt ontvangen. 

  

Data 
Het eerste college is aangeboden op 9 maart.

De overige vier colleges in deze reeks vinden plaats op: 

Dinsdag 11 mei - 10:00 tot 11:00 uur  

Dinsdag 6 juli - 10:00 tot 11:00 uur  

Dinsdag 14 september - 10:00 tot 11:00 uur  

Dinsdag 9 november - 16:00 tot 17:00 

Inschrijven 
Wil jij er in 2021 zeker van zijn dat je op de hoogte bent 

van actuele jurisprudentie en ontwikkelingen op het 

gebied van personenschade? Schrijf je dan in voor deze 

nieuwe collegereeks. Op de website van het Verbond  

van Verzekeraars  vind je bij Activiteiten Academy meer 

informatie over deelname, kosten, inschrijven en de  

toekenning van PE-punten. 

Chris van Dijk
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Remco Heeremans, directeur van De Letselschade Raad, 

trad op als voorzitter van het webinar en leidde het ook in. 

Hij gaf aan dat een fysieke overhandiging van de leidraad 

op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

uiteraard niet tot de mogelijkheden behoorde, maar zei blij 

te zijn dat een virtuele presentatie wel kon plaatsvinden. De 

leidraad werd in ontvangst genomen door Bas van ’t Wout, 

die toen nog staatssecretaris van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid was. Van ’t Wout sprak de deelnemers aan het 

webinar toe door middel van videoboodschap, die de dag 

ervoor was opgenomen.

“Openheid en vertrouwen”
In zijn boodschap refereerde Van ’t Wout, en andere  

sprekers na hem zouden dit ook nog doen, aan het werk 

van de Commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling 

Beroepsziekten. Deze commissie werd naar aanleiding van 

de verschillende chroom 6-incidenten ingesteld en beperk-

te zich daarom, anders dan de werkgroep die de Leidraad 

Afwikkeling Beroepsziektezaken ontwikkelde, tot uitslui-

tend beroepsziekten als gevolg van gevaarlijke stoffen. De 

commissie stond onder leiding van voormalig vakbondsman 

en PvdA-kamerlid en tegenwoordig burgemeester van 

Apeldoorn Ton Heerts en wordt daarom ook de Commissie 

Heerts genoemd. “In een onlangs gehouden overleg in  

de Tweede Kamer over gezond en veilig werken, werden 

natuurlijk veel vragen over de impact van corona gesteld, 

maar was er gelukkig ook veel belangstelling voor het  

advies van de Commissie Heerts en de kabinetsreactie 

daarop”, aldus Bas van ’t Wout. “En terecht. Jaarlijks over-

lijden zo’n 4.100 mensen door ongezond en onveilig werk, 

vaak door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in het verle-

den. Dat aantal móet omlaag. Wel blijft het moeilijk stappen 

Actueel

Tijdens een webinar op donderdag 26 november 2020 presenteerde  
De Letselschade Raad de Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken. 
Deze leidraad werd ontwikkeld op verzoek van het ministerie van  
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in opdracht van De Letsel-
schade Raad door een werkgroep onder leiding van prof. mr. Siewert 
Lindenbergh, hoogleraar Privaatrecht aan Erasmus School of Law.  
In totaal tien betrokkenen uit het veld bespraken tijdens de webinar 
de noodzaak van de leidraad of hun verwachtingen van de werking 
ervan in de praktijk.

Leidraad Afwikkeling  
Beroepsziektezaken:
het begin van een  
structurele oplossing 
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te zetten op het gebied van de aansprakelijkheid. Daarom 

ben ik blij met het initiatief en de Leidraad Afwikkeling 

Beroepsziektezaken van De Letselschade Raad. De leidraad 

biedt nuttige en concrete handvatten om binnen de huidige 

wet stapsgewijs de aansprakelijkheid te onderzoeken en te 

beoordelen. De uitgangspunten van de leidraad zijn volgens 

mij precies wat we nodig hebben: openheid en vertrouwen. 

Dat de leidraad over alle beroepsziekten gaat, is extra mooi, 

en perfect voor mensen die een beroepsziekte of een letsel 

opliepen door bijvoorbeeld een ongeval of door te hoge 

werkdruk. Hier zullen betrokken partijen veel aan hebben en 

ik hoop en verwacht dat de leidraad ook in de praktijk effect 

zal gaan hebben.”

Binnen huidige juridische kaders
Siewert Lindenbergh sprak vervolgens over onder meer  

de noodzaak van de leidraad. “De procedures op dit gebied 

duren te lang, zijn te duur en worden als te belastend erva-

ren”, zei hij. “De problemen doen zich vooral voor bij de vast-

stelling van de blootstelling en het causaal verband en bij 

de rol van de deskundigen in deze dossiers.” Uit interviews 

in het vooronderzoek bleken de kansen van een leidraad 

vooral te liggen in een helder stappenplan met termijnen en 

het inventariseren van de relevante feiten, met stroomlijning 

van de inzet van deskundigen en het maken van afspra-

ken over een tijdige inventarisatie van de schadeomvang. 

Lindenbergh: “Daarbij zijn we binnen de huidige juridische 

kaders gebleven”, aldus Lindenbergh. “Het was ons niet ge-

geven de wet aan te passen, daar zijn wij niet voor.” Uiteraard 

betrok Lindenbergh’s werkgroep ook de GBL en de GOMA 

in zijn beschouwingen, om ook daarin aanknopingspunten 

voor verbeteringen te vinden. “Zo zijn we tot het ontwerp 

van een stappenplan gekomen”, vertelde Lindenbergh, “het-

geen tot een heel vruchtbare discussie leidde. Ontzettend 

mooi was het te zien dat juist de behandelaren aan beide 

zijden van het dossierniveau naar een meer algemeen 

niveau konden opstijgen, om samen tot heel goede inzich-

ten te komen.” Om bindingsdiscussies uit de weg te gaan 

– bepaalde partijen in de letselschadebranche willen zich 

niet aan andere gedragscodes binden dan die van de eigen 

beroepsgroep – werd het resultaat niet een gedragscode, 

maar een leidraad genoemd, “wat uiteindelijk ook nog een 

veelzeggender benaming is”, aldus Siewert Lindenbergh.

Zeven stappen
Het was vervolgens aan mr. dr. Marnix Hebly een indruk te 

geven van de inhoud van de leidraad. Hebly, universitair 

docent sectie Burgerlijk recht aan Erasmus School of Law 

en tevens projectsecretaris in het project, doorliep met 

zevenmijlslaarzen aan de zeven stappen in de leidraad.  

“Jaarlijks overlijden zo’n 4.100 mensen 
door ongezond en onveilig werk, vaak 
door blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
in het verleden. Dat aantal móet omlaag. 
De leidraad biedt nuttige en concrete 
handvatten om binnen de huidige wet 
stapsgewijs de aansprakelijkheid te  
onderzoeken en te beoordelen. De  
uitgangspunten van de leidraad zijn  
volgens mij precies wat we nodig  
hebben: openheid en vertrouwen.”
Bas van ’t Wout | staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sprekers

|  Actueel Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken: het begin van een structurele oplossing 

“Zo zijn we tot het ontwerp van een  
stappenplan gekomen, hetgeen tot  
een heel vruchtbare discussie leidde. 
Ontzettend mooi was het te zien dat  
juist de behandelaren aan beide zijden 
van het dossierniveau naar een meer  
algemeen niveau konden opstijgen,  
om samen tot heel goede inzichten  
te komen.”
prof. mr. Siewert Lindenbergh  | hoogleraar Privaatrecht  
aan Erasmus School of Law

Bas van ’t Wout
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Stap 1 betreft de aansprakelijkstellingen en de eerste 

vergaring van informatie. Hebly: “De werknemer stuurt de 

werkgever een goed onderbouwde aansprakelijkstelling. 

Deze bevat een specifieke omschrijving van de arbeidsom-

standigheden, een zo uitgebreid mogelijke onderbouwing 

van de gezondheidsschade en de schadekosten, en een 

beeld van de huidige gezondheidssituatie op basis waar-

van het belang van de zaak zo goed mogelijk kan worden 

ingeschat.” Stap 2 betreft de melding van de claim door de 

werkgever bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. Hebly: “De 

verzekeraar laat de belangenbehartiger van de werknemer 

weten welke informatie bij de werkgever is opgevraagd en 

deelt deze gegevens zo spoedig mogelijk met de belan-

genbehartiger van de werknemer.” De stappen 3 en 4 

bestaan uit een werkplekbezoek en een gezamenlijke eva-

luatie binnen zes weken na dat bezoek. Wanneer partijen 

er op grond van wederzijdse deskundigheid niet uit komen 

in hoeverre sprake was van blootstelling aan een gezond-

heidsrisico, dan is stap 5 de inschakeling van een gezamen-

lijke deskundige. Wanneer partijen het wel eens zijn over 

de blootstelling aan een gezondheidsrisico, maar niet eens 

over de vraag of de gezondheidsschade daardoor is veroor-

zaakt, dan is stap 6 de inschakeling van een deskundige 

om dat te beoordelen. Stap 7 betreft tot slot de vaststelling 

van aansprakelijkheid. Marnix Hebly: “Binnen zes weken na 

ontvangst van de definitieve oordelen van de deskundigen 

komen partijen samen tot een eindoordeel over de aanspra-

kelijkheid. Partijen stellen vast of de gezondheidsschade wel 

of niet door het werk is veroorzaakt. Laat zich dit niet goed 

vaststellen, maar er is een niet te verwaarlozen veroorza-

kingskans, dan stellen partijen een proportionele aanspra-

kelijkheid vast. Wordt de aansprakelijkheid aangenomen, 

dan wikkelen de partijen de schade af met inachtneming 

van de GBL.”

Stellen en bewijzen
Carla Klaassen, hoogleraar Burgerlijk recht en burgerlijk 

procesrecht aan Radboud Universiteit Nijmegen, was lid 

van de Commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling 

Beroepsziekten. Zij stelde vast, net als Siewert Lindenbergh 

dat had gedaan, dat de leidraad niets verandert aan het ma-

teriële recht en evenmin aan het huidige procesrecht. “Dat 

betekent”, zo zei ze, “dat een werknemer die meent de dupe 

van een beroepsziekte te zijn, nog steeds zal moeten stellen 

en bij betwisting zal moeten bewijzen dat hij die ziekte bij 

de door hem aangesproken werkgever heeft opgelopen. 

Daarnaast kan er nog steeds veel discussie zijn over de 

mate van blootstelling die nodig is om die ziekte op te lopen 

en evengoed over de vraag of de werkgever anders had 

moeten en kunnen handelen. De leidraad verandert niets 

aan die materiële vraagstukken.” Klaassen zei te hopen “dat 

de staatssecretaris en andere politici die hier invloed op 

kunnen uitoefenen, niet alleen enthousiast zijn en positief 

staan tegenover de leidraad en het werk van de Commissie 

Heerts, maar de handschoen oppakken en structureler 

naar ons huidige aansprakelijkheidsrecht en het daarmee 

samenhangende verzekeringsrecht gaan kijken. Ik hoop dat 

er een structurelere oplossing kan worden gevonden voor 

de problemen waar slachtoffers van beroepsziekten tegen-

aan lopen. Wat dat betreft denk ik, dat in dit verband een 

directe verzekering het beste of in ieder geval het meest 

haalbare alternatief is.”

Eisen aan de aansprakelijkstelling
Bart Waterbolk, registerexpert en directeur van Cordaet, 

noemde het vooral positief dat met de leidraad vanuit werk-

gevers- en verzekeraarsperspectief zwaardere eisen aan 

die aansprakelijkstelling worden gesteld. “Een gedupeerde 

moet met echt wat komen wil het een beroepsziekte kun-

nen zijn”, zo zei hij. “Ben je die drempel eenmaal over en heb 

Siewert Lindenbergh 

Sprekers

“Ik hoop dat er een structurelere  
oplossing kan worden gevonden voor  
de problemen waar slachtoffers van  
beroepsziekten tegenaan lopen. Wat  
dat betreft denk ik, dat in dit verband een 
directe verzekering het beste of in ieder 
geval het meest haalbare alternatief is.”
Carla Klaassen | hoogleraar Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht  
aan Radboud Universiteit Nijmegen
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je dus een mogelijk serieuze zaak te pakken, dan treden de 

andere voordelen van de leidraad in werking, die met struc-

tuur, programma en termijnen hebben te maken. Maar die 

hobbel moet eerst wel worden genomen om het kaf van het 

koren te scheiden.” Wat die andere voordelen betreft noem-

de Waterbolk het gezamenlijk onderzoek op de werkplek. 

Hij zei: “Op die manier kan veel gemakkelijker en sneller een 

gezamenlijke verslaglegging over de blootstelling kan ont-

staan. En als je in het begin minder ver uit elkaar loopt, is aan 

het einde van het traject de medische beoordeling waar-

schijnlijk ook veel duidelijker.” Ook de diverse evaluatiemo-

menten in de leidraad noemde Bart Waterbolk belangrijk. 

“Zeker beroepsziekten hebben een wat meer multicausaal 

karakter. Vaak kunnen ook andere omstandigheden een rol 

spelen. Dan is het verstandig om halverwege de reis elkaar 

in de ogen te kijken en na te gaan of ook de ander denkt dat 

er een gemengd beeld ontstaat. Is dat het geval, dan moet 

misschien worden nagegaan of ook de schade gemengd 

is en moet op basis daarvan worden geprobeerd tot een 

regeling te komen.”

Blootstellingsdocumentatie 
Daphne van Doorn, advocaat bij FNV Advocaten, ziet 

vooral grote voordelen van de leidraad ten aanzien van het 

blootstellingsonderzoek. Zij staat cliënten van het Bureau 

Beroepsziekten van de FNV bij nadat hun zaken in het min-

nelijk traject zijn vastgelopen. “In deze probleemdossiers zijn 

partijen er na jaren van discussie niet uitgekomen”, vertelde 

ze. “Vaak zijn dat jarenlange discussies geweest tussen 

medisch adviseurs waarbij de blootstellingssituatie totaal 

buiten beschouwing is gebleven – althans, er is door beide 

partijen geconstateerd dat zij het niet met elkaar eens zijn 

en hebben daarna geen enkele poging gedaan de kwestie 

uit te discussiëren. Vervolgens zijn er wel zeven medische 

adviezen over en weer overlegd, met als gevolg dat je bij de 

rechtbank zeven medische adviezen kunt laten zien, maar 

geen blootstellingsdocumentatie waarmee de blootstelling 

duidelijk kan worden gemaakt. De leidraad maakt daar een 

einde aan. Eerst wordt naar de blootstelling gekeken, daar 

proberen partijen het over eens te worden en pas daarna 

worden medisch adviseurs ingeschakeld die naar het cau-

saal verband kijken.” Daphne van Doorn zei ook de voorzich-

tige hoop te hebben dat de leidraad tot meer evenwich-

tigheid tussen partijen leidt. “In de oude situatie wordt de 

werknemer direct na de aansprakelijkstelling verzocht zijn 

hele doopceel te overleggen, waarna de medisch adviseur 

van de verzekeraar daarin kan gaan grasduinen voordat de 

blootstelling in kaart is gebracht. In de nieuwe situatie wordt 

meteen aan de werkgever gevraagd zo veel mogelijk infor-

matie te overleggen, eigenlijk alle informatie die hij heeft en 

die in zijn sfeer ligt en waar de werknemer dus niet bij kan, 

om de blootstelling in kaart te brengen.”

|  Actueel Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken: het begin van een structurele oplossing 

“Een gedupeerde moet met echt wat 
komen wil het een beroepsziekte kunnen 
zijn. Ben je die drempel eenmaal over en 
heb je dus een mogelijk serieuze zaak te 
pakken, dan treden de andere voordelen 
van de leidraad in werking, die met  
structuur, programma en termijnen  
hebben te maken.”
Bart Waterbolk | registerexpert en directeur van Cordaet

“Vaak zijn dat jarenlange discussies  
geweest tussen medisch adviseurs  
waarbij de blootstellingssituatie totaal 
buiten beschouwing is gebleven. [...] 
Vervolgens zijn er wel zeven medische 
adviezen over en weer overlegd, met  
als gevolg dat je bij de rechtbank zeven 
medische adviezen kunt laten zien,  
maar geen blootstellingsdocumentatie 
waarmee de blootstelling duidelijk kan 
worden gemaakt. De leidraad maakt  
daar een einde aan.”
Daphne van Doorn | advocaat bij FNV Advocaten
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Sprekers

Jarenlange doorlooptijd
Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV, hoopt dat met de 

leidraad procedures in beroepsziektezaken zullen worden 

versneld. Ze zei: “De gemiddelde doorlooptijd van een 

beroepsziektezaak is vijf jaar; moet er ook nog worden 

geprocedeerd, dan komt daar nog gemiddeld drie jaar bij. 

Dat zijn dan langlopende zaken waarbij de werknemer vaak 

jarenlang zelf voor de schade opdraait voordat deze met 

terugwerkende kracht wordt vergoed. De onduidelijkheid 

tijdens dat traject en de geldzorgen door het wegvallen 

van inkomen leiden niet alleen tot wanhoop, maar ook tot 

verharding van het protest. Dat is voor iedereen een onwen-

selijke situatie.” Kitty Jong zei het ook belangrijk te vinden, 

dat de leidraad een werkplekbezoek voorschrijft. “Deze 

werkwijze, waarbij zo veel mogelijk informatie schriftelijk 

wordt opgevraagd, zal vergeleken met de huidige werk- 

wijze een investering in de eerste periode van de dossierop-

bouw vragen, maar als FNV denken wij dat deze investering 

zich verderop in het proces echt wel gaat terugbetalen. Het 

mag daarom duidelijk zijn dat we als FNV heel blij met deze 

leidraad zijn.” Tot slot zei ze zich aan te sluiten bij de bijdrage 

van Carla Klaassen. “We moeten uiteindelijk samen met  

de staatssecretaris op zoek gaan naar de structurele oplos-

singen die natuurlijk buiten de scope van deze bijdrage en 

van de Commissie Heerts liggen. Wanneer er uiteindelijk 

structureel iets moet gebeuren, lijkt mij deze leidraad een 

eerste, heel belangrijke stap.”

Ieder voor zich
Maarten van der Linden voerde tijdens het webinar het 

woord namens het NIVRE. Hij zei dat de circa vierhonderd 

bij het NIVRE ingeschreven personenschade-experts zich 

niet allemaal met beroepsziektezaken bezighouden, “maar 

die dat wel doen, staan vaak met hun laarzen in de modder”, 

aldus Van der Linden. “Zij zijn degenen die in eerste instantie 

informatie verzamelen, de aansprakelijkstelling en de 

rechtsbijstand opstellen en het bedrijf bezoeken om de 

blootstelling te beoordelen. Voorheen verzamelde ieder 

voor zich de informatie, hield iedereen vervolgens vaak de 

kaarten tegen de borst gedrukt en gingen zo met elkaar in 

juridische discussie. Ik denk dat de leidraad ertoe kan leiden 

dat partijen onderling meer met elkaar gaan samenwerken 

en de informatie transparant met elkaar gaan delen. Zo 

staat dan de waarheidsvinding voorop.” Van der Linden zei 

dat het NIVRE de leidraad onder de aandacht van de perso-

nenschade-experts zal brengen, “maar een moeilijkheid is 

wel, dat we bij de afwikkeling van beroepsziekteclaims niet 

alleen met Nederlandse verzekeraars hebben te maken, die 

binnen het Verbond goed zijn georganiseerd, maar daar-

naast met assurantiemakelaars en ook eigenrisicodragers 

die bij de uitkomst van deze processen een groot belang 

hebben. Daarom zullen we onze experts niet alleen de 

leidraad aanbieden, maar ook opdragen die achterliggende 

partijen goed daarvan op de hoogte te brengen.”

Maarten  
van der Linden 

“Deze werkwijze, waarbij zo veel mogelijk 
informatie schriftelijk wordt opgevraagd, 
zal vergeleken met de huidige werkwijze 
een investering in de eerste periode van 
de dossieropbouw vragen, maar als FNV 
denken wij dat deze investering zich 
verderop in het proces echt wel gaat 
terugbetalen. Het mag daarom duidelijk 
zijn dat we als FNV heel blij met deze 
leidraad zijn.”
Kitty Jong | vicevoorzitter van de FNV

“Maar een moeilijkheid is wel, dat we  
bij de afwikkeling van beroepsziekte-
claims niet alleen met Nederlandse  
verzekeraars hebben te maken, die  
binnen het Verbond goed zijn georgani-
seerd, maar daarnaast met assurantie-
makelaars en ook eigenrisicodragers  
die bij de uitkomst van deze processen 
een groot belang hebben.”
Maarten van der Linden | NIVRE
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Gezamenlijk belang 
Peter den Ouden was namens het Verbond van Verze-

keraars bij de totstandkoming van de leidraad betrokken. 

Hij zei ervan overtuigd te zijn dat de afhandeling van 

beroepsziekteclaims substantieel kan worden verbeterd 

als alle betrokkenen in de claimhandling over hun eigen 

schaduw heen durven te stappen. “Met het stappenplan in 

deze leidraad denken wij als verzekeraars dat er concrete 

handvatten voorhanden zijn om met elkaar daadwerke-

lijk pragmatisch en efficiënt samen te werken”, aldus Den 

Ouden. “In dat stappenplan zie je de focus op dat gezamen-

lijke belang duidelijk terug. Alle betrokken partijen hebben 

zich ondanks hun schijnbaar tegengestelde belangen op 

het gedeelde belang en op samenwerking gericht en zich 

vooral niet op voorhand op eigen standpunten en eigen-

belang vastgezet. Zonder deze opzet en houding van alle 

partijen was dit resultaat nooit bereikt.” Peter den Ouden zei 

op het punt van beroepsziekten verder te willen kijken dan 

naar deze leidraad alleen. “Ik denk dat de aanpak vanuit een 

gedeeld belang en de wil om samen te werken een ‘best 

practice’ kan zijn voor alle andere heikele onderwerpen op 

het vlak van de personenschaderegeling in het algemeen 

en beroepsziekten in het bijzonder. Als verzekeraars kijken 

we ook nadrukkelijk naar deze manier om met elkaar ande-

re heikele onderwerpen aan te pakken. Voor nu zullen we in 

ieder geval vanuit het Verbond de naleving van de leidraad 

stimuleren, zowel vanuit het Platform Aansprakelijkheid van 

het Verbond als vanuit het Platform Personenschade, voor-

heen het PIV. We zullen als verzekeraars verdergaan om 

met onze medewerkers in het veld de leidraad actief  

op te pakken.”

Vragen
Tijdens het webinar konden de deelnemers schriftelijk 

vragen indienen. Thema’s in deze vragen waren onder 

meer het opleggen van sancties, de vaak verstoorde relatie 

tussen werkgever en werknemer die een harmonieuze 

afwikkeling in de weg staat, de verhouding tot de werk-

zaamheden van de commissie Heerts, de vaak sluimerende 

ontwikkeling van beroepsziekten, de forse voorinvestering 

die van de werknemer wordt gevraagd, de rol en de des-

kundigheid van de schade-expert en de bereidwilligheid 

om aan een afwikkeling mee te werken zoals buitenlandse 

verzekeraars die aan de dag zullen leggen. Een aantal van 

deze vragen werd na het webinar aan Siewert Lindenbergh 

voorgelegd. Zijn antwoorden zijn in het artikel na dit verslag 

weergegeven.

|  Actueel Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken: het begin van een structurele oplossing 

“De aanpak vanuit een gedeeld belang 
en de wil om samen te werken kan  
een ‘best practice’ zijn voor alle andere  
heikele onderwerpen op het vlak van de 
personenschaderegeling in het algemeen 
en beroepsziekten in het bijzonder. Als 
verzekeraars kijken we ook nadrukkelijk 
naar deze manier om met elkaar andere 
heikele onderwerpen aan te pakken.”
Peter den Ouden | Verbond van Verzekeraars 

“Met het stappenplan in deze leidraad 
denken wij als verzekeraars dat er  
concrete handvatten voorhanden zijn  
om met elkaar daadwerkelijk pragma-
tisch en efficiënt samen te werken. In  
dat stappenplan zie je de focus op dat  
gezamenlijke belang duidelijk terug.”
Peter den Ouden | Verbond van Verzekeraars 
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Tien vragen over de  
Leidraad Afwikkeling  
Beroepsziektezaken

Interview met  
Siewert Lindenbergh 

mr. Siewert Lindenbergh | hoogleraar Privaatrecht  
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken  
kwam tot stand onder leiding van prof. mr. Siewert  
Lindenbergh, hoogleraar Privaatrecht aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Hij werd daarbij geassisteerd 
door de projectsecretarissen mr. Melissa de Groot, 
promovenda, en mr. Marnix Hebly, universitair docent 
sectie Burgerlijk recht aan de Erasmus Universiteit. 
Aanvullend op het verslag van de webinar over de  
leidraad werd Siewert Lindenbergh gevraagd tien  
vragen te beantwoorden.
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mr. Siewert Lindenbergh | hoogleraar Privaatrecht  
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

|  Interview Tien vragen aan Siewert Lindenbergh over de Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken

|  Openheid en vertrouwen

1 Staatssecretaris Bas van ’t Wout 
zei in het webinar: “De uitgangs-
punten van de leidraad zijn precies 
wat we nodig hebben: openheid 
en vertrouwen.” Openheid en  
vertrouwen zijn niet alleen  
uitgangspunten van de leidraad, 
maar ook voorwaarden voor  
het succes ervan. Openheid en 
vertrouwen zijn echter niet af te 
dwingen. In hoeverre is hiermee 
een zwakke plek van de leidraad 
blootgelegd?

Lindenbergh: “De gedachte achter de leidraad is, dat 

beroepsziektezaken notoir lastig zijn om af te wikkelen 

en dat het civiele proces daarvoor eigenlijk ongeschikt is, 

omdat dit uitnodigt om maximaal tegengestelde stand-

punten in te nemen. Daarvan bestaan inmiddels vele 

dramatische voorbeelden. Dat is voor alle partijen kost-

baar gebleken, zowel in financiële zin als in emotionele 

zin, maar ook uit een oogpunt van reputatie. Tegelijker-

tijd bestaat dikwijls over en weer wel een wens om met 

respect voor elkaars belangen de zaak tot een goed einde 

te brengen. Daarvoor biedt de leidraad veel handvatten. 

Dat past ook bij de voorheen bestaande arbeidsverhou-

ding waar het allemaal mee is begonnen. Juridisch zou je 

kunnen spreken van postcontractuele goede trouw, die 

– ook na beëindiging van de arbeidsrelatie – over en weer 

bepaalde verplichtingen met zich meebrengt. De leidraad 

gaat inderdaad uit van vertrouwen en openheid en die zijn 

niet af te dwingen. Je kunt dat als een zwakke plek zien, 

maar ook als een kracht: wij volgen de leidraad, want wij 

gaan uit van openheid en vertrouwen. Ik denk dat verze-

keraars, maar ook verantwoorde werkgevers anno 2021 

moeilijk anders kunnen handelen.”

|  Helderheid en voortvarendheid

2 Openheid en vertrouwen zijn 
noodzakelijk om voor de werk- 
gever en de werknemer een  
gelijkwaardige informatiepositie 
te creëren. Zo’n gelijkwaardige 
informatiepositie is een van  
de belangrijkste voordelen van  
de leidraad, voor de werknemer  
althans, ten opzichte van de  
oude werkwijze. Wat zijn daar-
naast belangrijke voordelen,  
niet alleen voor de werknemer, 
maar ook voor de werkgever?

Lindenbergh: “Iedereen heeft belang bij helderheid 

en voortvarendheid, dus ook werkgevers en hun verze-

keraars. Voor hen levert dat in ieder geval een kostenbe-

sparing op. Voor werkgevers (en hun verzekeraars) is het 

bijvoorbeeld cruciaal om te weten om wat voor schade 

het gaat. Dat blijft in het klassieke model vaak heel lang 

ongewis. Het komt nogal eens voor dat er een aanspra-

kelijkstelling wordt neergelegd zonder dat er informatie 

over de schade wordt gegeven. Die ziekte of aandoening 

kan levenslang invaliderend zijn, maar kan ook geringere 

financiële gevolgen hebben. Heeft de werkgever niet in 

beeld hoe iemand er medisch aan toe is, dan zijn er weinig 

aanknopingspunten om met elkaar in gesprek te gaan. 

Ook voor verzekeraars is dat ongemakkelijk, met het oog 

op reserveringen, maar ook met het oog op het voeren 

van verweer. Aangesproken partijen zijn helemaal niet 

gebaat bij blote aansprakelijkstellingen, vol beschuldi-

gingen en met weinig informatie. Die zijn meestal weinig 

vruchtbaar wanneer je samen verder wilt. Een aangespro-

ken partij kan zich dan gedwongen voelen tot het voeren 

van fors verweer, terwijl het belang van de zaak dat niet 

rechtvaardigt. Overigens kwam in de werkgroep ook naar 

voren, dat de relevantie van een goed onderbouwde aan-

sprakelijkstelling ook is, dat je soms nog iets aan preventie 

kunt doen. Ook dat is een groot voordeel van een heldere 

aansprakelijkstelling.”

“De leidraad gaat inderdaad uit van vertrouwen en openheid en die zijn niet 
af te dwingen. Je kunt dat als een zwakke plek zien, maar ook als een kracht: 
wij volgen de leidraad, want wij gaan uit van openheid en vertrouwen.”

Siewert Lindenbergh
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Interview

|  Gezamenlijke deskundigen

3 Een gelijkwaardige positie van 
werkgever en werknemer wordt 
ook nagestreefd door gezamen-
lijke deskundigen in te schakelen. 
Nogal eens geeft dit streven in 
‘normale’ letselschadezaken  
veel discussie over welke des- 
kundigen dat dan zouden moeten 
zijn. Bovendien is het moeilijk te  
verbieden op de achtergrond  
toch eigen deskundigen in te 
schakelen. Hoe zal men dergelijke 
discussies en dergelijke praktijken 
kunnen voorkomen?

Lindenbergh: “Juist door te handelen in de geest van de 

leidraad: samen optrekken heeft grote voordelen, omdat 

juist het inschakelen van eigen deskundigen een belang-

rijke bron van geschillen is. Het is dan beter om het eerst 

eens te worden over de onzekerheden en – als daaraan 

dan nog behoefte bestaat – een gezamenlijke deskundige 

te vragen naar de marges van die onzekerheden, zodat 

op basis daarvan tot een vergelijk kan worden gekomen. 

Natuurlijk kan er discussie ontstaan over de keuze van de 

deskundigen, maar die kun je beter samen voeren dan 

via de rechter. En het heeft weinig zin eerst een eigen 

deskundige te benoemen en vervolgens te zeggen dat 

de deskundige van de ander niet deugt, want dan heb 

je allebei in de buidel getast en niets van het probleem 

opgelost. Er zijn allerlei momenten waarop partijen hun 

hakken in het zand kunnen zetten, maar wanneer je het 

probleem in goede orde wilt oplossen, dan biedt de 

leidraad daar heel veel aanknopingspunten voor. Ik denk 

dat verzekeraars en werkgevers anno 2021 zich behoorlijk 

willen gedragen en een andere houding willen aannemen 

dan vroeger wel eens het geval was. Vergeet ook niet 

dat de toernooien in het verleden rondom een volledige 

vergoeding en volledige causaliteit en volledige aanspra-

kelijkheid in veel gevallen resulteerden in deelcausaliteit 

en dus een deelvergoeding. Uiteindelijk heb je dan heel 

veel rondjes gelopen voor een resultaat wat je misschien 

ook langs een andere weg had kunnen bereiken.”

|  Niet alleen zoete broodjes bakken

4 Een gelijkwaardige informatie- 
positie zet de werkgever en de 
werknemer naast elkaar, maar  
de aansprakelijkstelling zet  
ze ook tegenover elkaar. Zo’n  
aansprakelijkstelling is nodig  
om verjaring van de zaak te  
voorkomen. In hoeverre is niette-
min een afhandeling van beroeps-
ziektezaken denkbaar buiten het 
aansprakelijkheidsrecht om?

Lindenbergh: “De leidraad voorziet in een stappenplan 

om een beroepsziektenclaim binnen de materieelrechte-

lijke kaders van het aansprakelijkheidsrecht tot een goed 

einde te brengen. De leidraad gaat dus niet buiten het 

aansprakelijkheidsrecht om. En hoewel de leidraad uitgaat 

van openheid en vertrouwen, betekent dat niet dat er in 

het proces alleen maar zoete broodjes hoeven te worden 

gebakken. Natuurlijk moet er een aansprakelijkstelling  

komen om eventuele verjaring te stuiten. Maar die moet 

dan ook goed in elkaar zitten. Dat is in zekere zin een 

voordeel voor aangesproken werkgevers: die weten dan 

waar het over gaat, en wat het belang is. Het aansprake-

lijkheidsrecht sluit ook helemaal niet uit om samen op  

te trekken, bijvoorbeeld door een gezamenlijk werkplek- 

bezoek waarbij samen kan worden onderzocht wat nu  

de relevante feiten zijn.”

“Het heeft weinig zin eerst een eigen deskundige te benoemen en vervolgens  
te zeggen dat de deskundige van de ander niet deugt, want dan heb je allebei 
in de buidel getast en niets van het probleem opgelost.”

Siewert Lindenbergh
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|  De directe verzekering

5 Wat zou een mogelijke uitkomst 
van jullie werk zijn geweest  
wanneer wijzigingen in het proces-
recht en in het verzekeringsrecht 
wel mogelijk waren geweest?

Lindenbergh: “De regeling van het procesrecht en 

het verzekeringsrecht is aan de wetgever. Daar gingen 

wij als werkgroep gewoon niet over. De huidige kaders 

laten vooral zien dat er forse problemen zijn die leiden 

tot problematische juridische procedures. De leidraad 

beoogt daarvoor een alternatief te bieden. Maar wanneer 

we ons buiten die kaders hadden begeven, dan zou een 

door de werkgever gefinancierde directe verzekering voor 

beroepsrisico’s volgens mij het meest kansrijk zijn. Het is 

eigenlijk het Belgische model, dat tot immuniteit van de 

aansprakelijkheid van de werkgever leidt en tot deelver-

goedingen voor de werknemer. Ik denk dat dat op zichzelf 

een beter model is dan we nu hebben.”

|  Besliskaders vormgeven

6 Ook Carla Klaassen stelde in  
het webinar van De Letselschade 
Raad dat een directe verzekering 
het beste of in ieder geval het 
meest haalbare alternatief is.  
Wat zijn de belangrijkste  
voordelen voor de werknemer  
van zo’n directe verzekering?

Lindenbergh: “Voor werknemers zou een directe verze-

kering een grote vooruitgang kunnen zijn, omdat dan een 

expliciete voorziening is getroffen voor deze risico’s en 

daarin kaders kunnen worden vastgesteld voor causa-

liteit en vergoedingsomvang. Dat zijn de twee grootste 

geschilpunten in het huidige debat. Je kunt zo’n model 

ook van overheidswege neerzetten door een fonds te 

creëren en door middel van een heffing van alle werk-

nemers en werkgevers een bijdrage voor dat fonds te 

vragen. Je maakt er dan een publiek model van, een soort 

WAO-model. België heeft een privaat model, een door de 

werkgevers gefinancierd model waar werknemers recht-

streeks aanspraak aan kunnen ontlenen. Daar horen lijsten 

van beroepsziekten bij en lijsten van mogelijke ziekten 

die kunnen voortvloeien uit blootstellingen aan bepaal-

de stoffen. De omvang van de schadevergoeding kun je 

vervolgens afhankelijk stellen van de mate van getrof-

fenheid of vaststellen op bijvoorbeeld 70 procent van het 

laatstverdiende loon. Je kunt in ieder geval van tevoren je 

besliskader vormgeven, terwijl dat binnen het aanspra-

kelijkheidsrecht helemaal openligt en in ieder individueel 

geval moet worden bevochten.”

“Voor werknemers zou een directe verzekering een grote vooruitgang  
kunnen zijn, omdat dan een expliciete voorziening is getroffen voor deze  
risico’s en daarin kaders kunnen worden vastgesteld voor causaliteit en  
vergoedingsomvang.”

Siewert Lindenbergh

|  Interview Tien vragen aan Siewert Lindenbergh over de Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken
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|  Uitkering uit een fonds

7 Een van de adviezen van  
de Commissie Heerts behelst  
een uitkering van een gefixeerd  
bedrag vanuit een daartoe  
ingesteld fonds in het geval  
een werknemer aan een  
beroepsziekte lijdt. Welke  
voordelen biedt zo’n fonds?

Lindenbergh: “Ik denk dat een dergelijk fonds een 

uitkomst kan bieden voor veel gevallen. In veel gevallen is 

een – substantiële – erkenning voor slachtoffers waar-

schijnlijk veel belangrijker dan een civielrechtelijke scha-

devergoeding, al was het maar omdat die laatste in de 

praktijk vanwege causaliteitsonzekerheid ook niet meer 

is dan een vergoeding van een deel van de schade. Wel 

is het advies van de Commissie Heerts, die is ingesteld 

naar aanleiding van de Chroom 6-problematiek, beperkt 

tot ziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, 

terwijl er veel meer typen beroepsziekten zijn. Denk aan 

ziekte door fysieke of psychische overbelasting. En ook 

bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen ben ik nog wel 

benieuwd hoe een en ander zal worden vormgegeven. 

Welke gevaarlijke stoffen en welke daaraan gerelateerde 

ziekten worden in aanmerking genomen? Hoe wordt met 

de causaliteit en de vergoedingsniveaus omgegaan? In 

het model van de Commissie Heerts is dat allemaal nog 

niet beslist. Als je het uitbreidt tot andere beroepsziekten, 

bijvoorbeeld fysieke slijtageziekten – denk aan de knieën 

van stratenmakers of de ruggen van bouwvakkers – dan 

wordt het nog ingewikkelder omdat daar mogelijk meer 

privéoorzaken aan de orde zijn. Bovendien kom je eigenlijk 

weer in een soort WAO-model terecht. Naarmate minder 

duidelijk is dat de oorzaak in het werk ligt, ga je eigenlijk 

een algemeen sociaal risico verzekeren en voor zo’n fonds 

ligt dat wat minder voor de hand. Dus zo’n fonds kan wel, 

maar ik denk dat het causaal verband bij andere beroeps-

ziekten vaak diffuser is dan bij blootstelling aan gevaarlijke 

stoffen.”

|  Sancties?

8 Is het denkbaar dat de leidraad 
nog eens wordt aangevuld met 
sancties wanneer de genoemde 
termijnen in de leidraad niet  
worden nagekomen?

Lindenbergh: “Sancties staan op gespannen voet met 

het karakter van openheid en vertrouwen. In de leidraad 

worden redelijke termijnen genoemd. Als die in een con-

creet geval niet worden gehaald, moet kunnen worden 

uitgelegd waarom dat zo is. Een behoefte aan sancties op 

niet naleving van gedragscodes vind ik sowieso een teken 

van zwakte van de branche: je moet daar samen iets aan 

doen. Dat schept een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

en niet alleen wijzen naar elkaar. Dat laatste kan overigens 

zeer grote gevolgen hebben voor de branche: als de wet-

gever moet ingrijpen, kan dat vergaande consequenties 

hebben. Ierland en Engeland bieden daarvan voorbeel-

den. De kracht van de Nederlandse branche is tot nu toe 

geweest om er samen uit te komen. Daarvoor biedt de 

leidraad nu juist ook weer een mooi middel.”

Interview

“Naarmate minder duidelijk is dat de oorzaak in het werk ligt, ga je eigenlijk een 
algemeen sociaal risico verzekeren en voor zo’n fonds ligt dat wat minder voor 
de hand.”

Siewert Lindenbergh
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|  Monitoring en evaluatie

9 Heeft de werkgroep een concept 
van de leidraad in de praktijk  
getoetst? Wordt momenteel  
de werking van de leidraad  
in de praktijk gemonitord?  
Voorziet de opdracht van  
De Letselschade Raad in een  
evaluatie van de leidraad over  
enige tijd? En telkens: zo ja, hoe?

Lindenbergh: “In de werkgroep waren professionals 

die zelf deze zaken doen, heel goed vertegenwoordigd. 

Er is in de loop van het totstandkomingsproces door 

sommigen ook al gewerkt met de leidraad. Bovendien 

heeft in 2020 een uitgebreide consultatieronde met de 

praktijk plaatsgevonden, waarvan de uitkomsten weer zijn 

meegenomen in de leidraad. Het lijkt me voor De Letsel-

schade Raad zeker verstandig om het gebruik ervan te 

monitoren.”

|  Geen betere denkbaar

10  Is deze leidraad het maximaal 
haalbare gelet op de verhou- 
dingen in het veld? Of is er geen 
betere leidraad denkbaar?

Lindenbergh: “Er is denk ik op dit moment geen betere 

leidraad denkbaar. Er is in de werkgroep met heel veel 

expertise en met geweldige inzet gewerkt, door diverse 

partijen ook om over eigen schaduwen heen te stappen. 

Dat heeft wat mij betreft geresulteerd in een heel mooi 

product. Ik maak mij natuurlijk geen illusies dat hiermee 

de problematiek van beroepsziektenclaims ten einde is 

gebracht. Zo moet ook in het samenwerkingsmodel van 

de leidraad de werknemer een forse voorinvestering doen 

voor het behandelen en onderzoeken van zijn aanspraak. 

Binnen het wettelijk kader (van art. 6:96 BW) doet de 

leidraad het maximale, maar daarmee is het kostenaspect 

niet opgelost. De problematiek is en blijft ook in andere 

opzichten heel ingewikkeld, niet alleen in juridisch, maar 

ook in politiek opzicht. Maar als je die complexiteit in con-

crete zaken met vertrouwen tegemoet wilt treden, is er 

geen betere leidraad denkbaar. Dat neemt niet weg dat het 

wat mij betreft een levend product is, waarin de branche 

altijd verbeteringen mag blijven aanbrengen.”

|  Interview Tien vragen aan Siewert Lindenbergh over de Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken

“Ik maak mij natuurlijk geen illusies dat hiermee de problematiek 
van beroepsziektenclaims ten einde is gebracht. Maar als je die complexiteit in 
concrete zaken met vertrouwen tegemoet wilt treden, is er geen betere  
leidraad denkbaar.”

Siewert Lindenbergh

LEIDRAAD
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De bijeenkomst werd geopend door Maarten van der  

Linden, voorzitter van de branche Personenschade van 

het NIVRE. Hij zei dat zo’n onlinebijeenkomst enigszins 

ongemakkelijk blijft voor experts die juist persoonlijke 

ontmoetingen gewend zijn. Niet alleen de onderlinge 

contacten, maar ook het contact tussen het NIVRE en de 

geregistreerde leden nam noodgedwongen wat af, aldus 

Van der Linden. Na zijn welkomstwoord gaf de dagvoorzitter 

van de bijeenkomst, directeur van De Letselschade Raad 

Remco Heeremans, het woord aan dr. Rianka Rijnhout LLM, 

universitair hoofddocent aan het Molengraaff Instituut voor 

Privaatrecht & Instituties voor Conflictoplossing van Univer-

siteit Utrecht. Zij was projectleider in het onderzoek naar 

langlopende letselschadedossiers. Rijnhout besprak aller-

eerst de onderzoeksopdracht van De Letselschade Raad, 

de onderzoeksmethoden en enkele algemene kenmerken 

van de onderzochte dossiers (typen verzekering, aard van 

de letsels en ouderdom van de dossiers).

Indeling naar tijdsverloop
In haar presentatie definieerde Rianka Rijnhout, anders dan 

ze bij vorige presentaties had gedaan, een indelingsprincipe 

van de onderzochte dossiers naar tijdsverloop. Ze onder-

scheidde vijf categorieën: 

Actueel

“Help de langlopende letselschades de wereld uit!” Aldus luidde 
het thema, in de aansporende wijs, van een interactieve online-
bijeenkomst van de branche Personenschade van het NIVRE op 
donderdag 14 januari 2021. Aanleiding tot de gedachtewisseling 
was het rapport van Universiteit Utrecht over het onderzoek,  
op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid en in  
opdracht van De Letselschade Raad, naar langlopende letsel-
schades. Tijdens de onlinebijeenkomst werd helder over het  
voetlicht gebracht tot welke conclusies het onderzoek leidde  
en werd bediscussieerd hoe de personenschade-experts van  
het NIVRE daarmee aan de slag kunnen gaan.

Branche Personenschade 
van het NIVRE buigt zich 
over langlopende  
letselschades
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dossiers waarvan het tijdsverloop had te maken: 

1.  met juridische redenen, 

2.  met het afwikkelingsproces als zodanig, 

3.  met specifieker de inzet van, communicatie  

door of wisseling van dossierbehandelaar of 

belangenbehartiger, 

4.  met medische aspecten of medische beoordeling en 

5. met een gerechtelijke procedure. 

Rijnhout liet zien dat er een breed palet van factoren de 

langlopend dossiers kenmerkt. Daarbij deed zich niet één 

factor in het merendeel van de dossiers voor. Wel werden 

het ontbreken van de medische eindtoestand, een discus-

sie over causaliteit of het verlies van arbeidsvermogen, het 

medisch beoordelingstraject, de behoefte aan financiële 

bestaanszekerheid bij gedupeerden en de door hen erva-

ren procedurele rechtvaardigheid, en de kwaliteit van de 

samenwerking tussen partijen als belangrijke kenmerken 

genoemd. Voor wat betreft de processuele afwikkeling zijn 

nog andere kenmerken te noemen. Er zijn om te beginnen 

veel partijen betrokken bij de afwikkeling. Bij de tweejaar-

sevaluatie is er wel sprake van een vierogenprincipe, maar 

het verkregen beeld wordt vaak niet met de wederpartij 

afgestemd. Daar ligt dus een kans voor meer afstemming. In 

het merendeel van de zaken hebben partijen eigen medisch 

adviseurs en de medische expertise (de inschakeling van 

een arts, het bepalen van de vraagstelling, de wachttijden, 

het bespreken van rapportage) vergt veel tijd. Tot slot wor-

den zaken slechts zelden versneld afgewikkeld door middel 

van een gerechtelijke procedure of mediation. Redenen die 

samenhangen met de inzet van de dossierbehandelaar en 

de belangenbehartiger komen niet heel vaak voor. Dat de 

dossierbehandelaar niet of laat communiceert, was maar in 

12 van de 186 dossiers een van de redenen van vertraging; 

in 5 van deze 12 dossiers communiceerde ook de belangen-

behartiger niet of niet tijdig. Dat de belangenbehartiger niet 

of laat communiceert, was in 21 van de 186 dossiers een van 

de redenen van vertraging.

Suggesties
Ter afsluiting van haar presentatie benadrukte Rianka  

Rijnhout dat het beeld van kenmerken en potentiële rede-

nen voor tijdsverloop ingewikkeld is. Geregeld staat een 

dossier om verschillende redenen open. Discussies zijn 

vaak onvermijdelijk, maar gedupeerden ervaren die wel als 

belastend. Daarnaast zijn er veel partijen bij de afwikkeling 

betrokken en die moeten vaak op elkaar wachten. Ook be-

sprak Rianka Rijnhout de kwaliteit van de schaderegeling in 

de brede zin van het woord en daar zou Remco Heeremans 

in zijn slotwoord nog op terugkomen. Rianka Rijnhout sloot 

af met drie suggesties: streef naar financiële bestaanszeker-

heid, besteed aandacht aan de ervaren procedurele recht-

vaardigheid en waarborg de kwaliteit van de dienstverlening 

en de samenwerking.

Sprekers

Rianka Rijnhout 

|  Actueel Branche Personenschade van het NIVRE buigt zich over langlopende letselschades

“Streef naar financiële bestaans- 
zekerheid, besteed aandacht aan de  
ervaren procedurele rechtvaardigheid  
en waarborg de kwaliteit van de  
dienstverlening en de samenwerking.”
dr. Rianka Rijnhout LLM

“Geregeld staat een dossier om  
verschillende redenen open.  
Discussies zijn vaak onvermijdelijk,  
maar gedupeerden ervaren die wel  
als belastend. Daarnaast zijn er veel  
partijen bij de afwikkeling betrokken  
en die moeten vaak op elkaar wachten.”
dr. Rianka Rijnhout LLM | universitair hoofddocent aan het Molengraaff  
Instituut voor Privaatrecht & Instituties voor Conflictoplossing van  
Universiteit Utrecht
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Breakoutsessies
Na een korte pauze kregen de deelnemers aan de on-

linebijeenkomst de gelegenheid om in vijf groepen de 

gepresenteerde uitkomsten van het onderzoek te be-

spreken en met elkaar tot een concrete aanbeveling per 

groep te komen. Dit deden zij aan de hand van een aantal 

vooraf gepresenteerde stellingen: 1) op naar één medisch 

adviseur en één schade-expert op een dossier, met een 

beroepsmogelijkheid als het slachtoffer het er niet mee 

eens is; 2) verzekeraars willen een directe verzekering, 

maar omdat de discussie dan grotendeels hetzelfde zal 

blijven, zal de directe verzekering niet voor een snellere 

afwikkeling zorgen; 3) op naar een volledige normering 

van de letselschadevergoeding, want die beperkt de 

discussie en verkort de looptijd; 4) de behandelduur is 

voor slachtoffers niet relevant, mits er een goed behan-

delplan ligt en voldoende wordt bevoorschot; 5) op naar 

een beloning voor WA-experts en belangenbehartigers 

in verhouding tot de looptijd: hoe sneller de afwikkeling, 

hoe hoger de beloning; 6) slachtoffers moeten na twee 

jaar dossierbehandeling kunnen kiezen voor een bindend 

advies van een commissie van deskundigen.

Terugkoppeling
De terugkoppeling vanuit de breakoutsessies kwam 

erop neer dat de werkwijze met één medisch adviseur 

als kansrijk werd beoordeeld, mits een onafhankelijke 

second opinion mogelijk bleef. Een werkwijze met één 

expert werd, vanwege de tegengestelde belangen, geen 

goed idee gevonden. Ook het normeren van schade-

posten werd afgewezen. Volledige normering zou geen 

recht aan het individu doen. Het systeem van concrete 

schadevergoeding behield daarom de voorkeur. Een aan 

de looptijd gerelateerde beloning werd eveneens geen 

goed idee gevonden. De keuze voor een bindend advies 

van een commissie van deskundigen werd wel positief 

beoordeeld, hoewel een termijn van vijf in plaats van 

twee jaar ook te verdedigen zou zijn. Als voordeel van de 

directe verzekering werd genoemd dat discussie over de 

schuldvraag achterwege kan blijven. Medische discus-

sies zullen er wel altijd blijven en of er veel tijdswinst zal 

worden geboekt, werd dan ook betwijfeld. Een aantal van 

deze terugkoppelingen en ook enkele stellingen werden 

vervolgens becommentarieerd door Arjen van Iwaarden, 

platformmanager van het Platform Personenschade van 

het Verbond van Verzekeraars, en Edwin Bosch, sinds kort 

voorzitter van ASP, de Vereniging Advocaten voor Slacht-

offers van Personenschade. “Twee antagonisten in de 

sector”, zo introduceerde Remco Heeremans hen, en dat 

bleek ook uit hun tegengestelde opvattingen.

Directe verzekering 
Arjen van Iwaarden opende de discussie met vier argu-

menten vóór de directe verzekering: de directe verzeke-

ring betekent een afscheid van het traditionele systeem 

dat automatisch tot langlopende zaken leidt, met de 

directe verzekering krijgen verzekeraars een rechtstreeks 

belang om zaken zo goed mogelijk af te wikkelen, in het 

geval van een directe verzekering kan het vertrouwen van 

verzekeraar en verzekerde in elkaar de afwikkeling gun-

stig beïnvloeden en met de directe verzekering kan een 

snellere start met de afwikkeling van de schade worden 

gemaakt en kunnen sneller maatregelen in gang worden 

gezet ten gunste van het slachtoffer. Edwin Bosch echter 

vond geen van de argumenten overtuigend. Hij stelde dat 

de directe verzekering de tegengestelde belangen niet 

wegneemt en het traditionele systeem dus niet opheft. 

Remco HeeremansArjen van Iwaarden 

Sprekers

“De directe verzekering betekent een  
afscheid van het traditionele systeem  
dat automatisch tot langlopende zaken 
leidt, met de directe verzekering krijgen 
verzekeraars een rechtstreeks belang  
om zaken zo goed mogelijk af te wikke-
len, in het geval van een directe verzeke-
ring kan het vertrouwen van verzekeraar 
en verzekerde in elkaar de afwikkeling 
gunstig beïnvloeden en met de directe 
verzekering kan een snellere start met  
de afwikkeling van de schade worden 
gemaakt en kunnen sneller maatregelen 
in gang worden gezet ten gunste van  
het slachtoffer.”
Arjen van Iwaarden | platformmanager van het Platform Personenschade  
van het Verbond van Verzekeraars
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Vervolgens betwijfelde hij de impact van het directe 

belang van verzekeraars, plaatste hij vraagtekens bij het 

vertrouwen van verzekeraar en verzekerde in elkaar en gaf 

hij aan, overigens zonder daarvoor verdere onderbouwing 

te geven, ook de snellere start van de schaderegeling niet 

te zien zitten. “Ik vermoed dat het belang van verzekeraars 

in de directe verzekering is, dat ze meer kunnen sturen in 

wat ze wel en niet willen vergoeden. Ze kunnen immers 

meer invloed op de polisvoorwaarden uitoefenen dan op 

de wet”, aldus Bosch.

Bindend advies
Het tweede discussiethema betrof de mogelijke keuze 

voor een bindend advies van een commissie van deskun-

digen. Hierover zei Edwin Bosch dat hij eraan twijfelde 

wat dat zou brengen. De genoemde termijn van twee 

jaar was volgens hem in de ene zaak te lang en in de 

andere te kort. Bovendien achtte hij zo’n commissie van 

deskundigen onnodig omdat ook voor een deelgeschil-

procedure kan worden gekozen. Het voordeel daarvan is, 

aldus Bosch, dat er jurisprudentie wordt opgeleverd. Arjen 

van Iwaarden riposteerde dat hij het van harte met Bosch 

oneens was. Hij zei: “Wanneer na twee jaar een van beide 

partijen het wenselijk vindt dat een aantal mensen die er 

verstand van hebben, naar de zaak gaat kijken, ofwel om 

een oplossing te bewerkstelligen ofwel om de weg naar 

de uitgang met elkaar te bespreken, dan lijkt mij dat een 

uitstekende gedachte. Iedereen kan daar een belang en 

baat bij hebben. En het is juist de bedoeling om de zaak 

in zijn volle omvang aan zo’n commissie van deskundigen 

voor te leggen en niet alleen een deel van het geschil 

zoals in een deelgeschilprocedure.”

Eén medisch adviseur
De derde en laatste kwestie betrof de werkwijze met één 

medisch adviseur. Bosch: “Ik ben niet tegen één medisch 

adviseur, zolang dat mijn medisch adviseur is. Er is een 

wetenschappelijk onderzoek naar één medisch adviseur 

geweest. Waar ik benieuwd naar was, maar dat werd niet 

onderzocht, is het verschil in kwaliteit. Je kunt wel zeggen 

dat mensen die één medisch adviseur hadden, tevre-

den waren, maar die weten niet wat het advies zou zijn 

geweest van een eigen medisch adviseur. En daar zit vaak 

heel veel nuance in.” Van Iwaarden: “Uit het Utrechts on-

derzoek blijkt, dat het medisch traject een van de meest 

vertragende factoren is. In een werkwijze met twee me-

disch adviseurs blijven er verschillen van mening en blij-

ven er discussies ontstaan. En wanneer er een expertise 

moet worden uitgevoerd, zijn wachttijden van een halfjaar 

tot een jaar niet uitzonderlijk. Ondertussen zit het slachtof-

fer maar te wachten. Wij zijn op zoek naar de onafhanke-

lijke expertise van een arts. Zo’n onafhankelijke expertise 

geeft versnelling en geeft het slachtoffer duidelijkheid en 

transparantie over wat hij kan verwachten. Daarom ben ik 

een fervent voorstander van één medisch adviseur.”

Slot
In zijn afsluiting citeerde dagvoorzitter Remco Heeremans 

een van de drie reflecties in het rapport van de Utrechtse on-

derzoeksgroep. Daarin werd gesteld dat alle moeilijkheden 

wellicht gedeeltelijk kunnen worden ondervangen door ver-

anderingen binnen het juridische systeem en binnen de or-

ganisatorische context, door aanpassing van informatievoor-

ziening, gewoonten, processen, et cetera, “maar het vraagt 

ook”, aldus de onderzoekers, “om veranderingen die zien op 

de persoonlijkheid van de individuele dossierbehandelaar, 

de individuele belangenbehartiger en alle andere individuen 

die een rol spelen in een letselschadezaak: het gaat ook om 

de bereidheid van een ieder om samen te werken op basis 

van vertrouwen en met empathie.” Remco Heeremans: “Ik 

vind dit prachtig verwoord, het is mij uit het hart gegrepen en 

daarom vond ik het een mooie manier om deze discussie af 

te sluiten. We komen er alleen als we met elkaar willen sa-

menwerken, als we met elkaar willen overleggen en als we 

met empathie en vertrouwen de discussies die we vandaag 

gevoerd hebben, met elkaar kunnen blijven voeren.”

|  Actueel Branche Personenschade van het NIVRE buigt zich over langlopende letselschades

“Je kunt wel zeggen dat mensen  
die één medisch adviseur hadden,  
tevreden waren, maar die weten niet  
wat het advies zou zijn geweest van  
een eigen medisch adviseur. En daar  
zit vaak heel veel nuance in.”
Edwin Bosch | voorzitter van ASP, de Vereniging Advocaten  
voor Slachtoffers van Personenschade
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Prof. mr. Alex Geert Castermans, hoogleraar Privaatrecht 

aan de Universiteit van Leiden, ging vanuit Florence in 

op de uitdagingen op het gebied van buitencontractuele 

en contractuele aansprakelijkheid in tijden van COVID-19. 

Aanleiding daarvoor vormde de ELI Principles for the  

COVID-19 Crisis, opgesteld door rechtswetenschappers 

van het European Law Institute (ELI). Hierin staan onder 

meer de aanbevelingen om (i) in COVID-gerelateerde 

geschillen terughoudendheid te betrachten met het aan-

nemen van aansprakelijkheid van medische professionals 

en (ii) te voorzien in een effectieve en redelijke toepassing 

van het overmachtsverweer in (onder meer) handelszaken. 

De centrale vraag van de presentatie was dan ook of ons 

privaatrecht aan deze aanbevelingen kon voldoen. Aan de 

hand van enkele recente voorbeelden uit de rechtspraak 

liet professor Castermans zien dat het geregeld voorkomt 

dat een contractspartij als gevolg van COVID-gerela-

teerde omstandigheden niet (tijdig) kan nakomen. Aan 

de zijde van de schuldenaar zijn het overmachtsverweer 

en het beroep op onvoorziene omstandigheden dan ook 

populair.

Geen soelaas
Castermans benadrukte dat bij een vordering tot nako-

ming het overmachtsverweer in ieder geval geen soelaas 

biedt, nu voor een dergelijke vordering alleen relevant is 

of nog kan worden gepresteerd. Het beroep op onvoor- 

ziene omstandigheden treft daarentegen vaker doel.  

De rechter toont begrip voor de onverwachte financiële 

moeilijkheden waar veel bedrijven in het voorjaar van  

2020 in terechtkwamen. Partijen onderling doen dit ook. 

Dit laatste is volgens professor Castermans wenselijk. 

Naast een beroep op onvoorziene omstandigheden en  

Actueel

Op dinsdag 24 november 2020 vond het jaarlijkse symposium  
van de master Aansprakelijkheid en Verzekering plaats. Dit keer  
niet in persoon, maar niet minder persoonlijk: 215 belangstellenden 
waren virtueel aanwezig in een professionele zoomsessie vanaf de 
werk- of thuislocatie. Uiteraard was ‘aansprakelijkheid en verzekering 
in tijden van COVID-19’ een van de belangrijkste thema’s van de dag.  
Het besloeg de eerste helft van het symposium. Het tweede gedeelte 
van de bijeenkomst stond in het teken van ontwikkelingen binnen het 
aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in het algemeen. 

Symposium Master  
Aansprakelijkheid  
en Verzekering
door Jeanine Harpenau, Sanne van Tol, Manon den Hartog en Levi Boor,  

| masterstudenten Aansprakelijkheid en Verzekering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
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de welwillendheid van partijen, bestaan tevens altijd nog 

de aanvullende en beperkende werking van de redelijk-

heid en billijkheid. Zo bezien biedt ons privaatrecht dus 

wel degelijk mogelijkheden om aan de aanbeveling van 

het ELI te voldoen.

Evenementenverzekering
De thematiek van het aansprakelijkheidsrecht werd –  

zoals vaker het geval is – op de voet gevolgd door het ver-

zekeringsrecht. Mr. Natalie Vloemans, advocaat en partner 

bij Ploum, Rotterdam Law Firm, deelde haar inzichten in 

enkele aspecten waar COVID-19 in aanraking komt met 

verzekeringsvraagstukken. Een aantal verzekeringen zijn 

direct geraakt door de COVID-19-pandemie. Te denken 

valt onder meer aan reis- en annuleringsverzekeringen, 

zorgverzekeringen, bedrijfsschadeverzekeringen, krediet-

verzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen. In het 

bijzonder besprak zij de evenementenverzekering, waarop 

het afgelopen jaar veelvuldig een beroep werd gedaan. 

Een moeilijkheid bij de behandeling van deze claims is 

dat bij het opstellen van de polisvoorwaarden veelal geen 

rekening is gehouden met een pandemie en de proble-

matiek die zich daarbij voordoet. Dit leidt in de praktijk 

regelmatig tot discussies. Vloemans gaf ter illustratie het 

voorbeeld van een polis waarop ‘tevergeefs gemaakte 

kosten’ waren gedekt, maar de gedekte kosten bij het 

afgelasten van een evenement niet overeenkwamen met 

de gedekte kosten ingeval van uitstel van het evenement. 

Zo bood de verzekering bij afgelasting dekking voor “de 

kosten die al zijn gemaakt of verschuldigd zijn, de kosten 

voor het afgelasten zelf  en de kosten om de al getrof-

fen voorzieningen ongedaan te maken”. In het geval van 

uitstel van het evenement, kwamen voor vergoeding in 

aanmerking “de kosten van het uitstel of de onderbreking, 

en de extra kosten die u maakt voor het uitstel naar een 

latere datum of een later tijdstip”. Bij uitstel van het evene-

ment zijn de reeds gemaakte of verschuldigde kosten dus 

niet gedekt: bij uitstel zouden deze kosten immers niet 

tevergeefs gemaakt zijn. Bij afgelasting was anderzijds 

geen dekking ten aanzien van de kosten van het verplaat-

sen van het evenement naar een latere datum, terwijl de 

kosten van het evenement in COVID-tijden mogelijk hoger 

zijn. Dit onderscheid maakt ineens de volgende vraag van 

belang: is een evenement afgelast of uitgesteld indien het 

een jaar wordt verplaatst, terwijl het evenement normaliter 

jaarlijks plaatsvindt?

Schadebeperkingsplicht
Vloemans besprak daarnaast enkele vragen die rijzen  

met betrekking tot de schadebeperkingsplicht. Niet 

steeds was het in het afgelopen jaar duidelijk of geplan-

de evenementen al dan niet door konden gaan en of het 

nut had om een evenement (opnieuw) in te plannen. In 

hoeverre mag van een verzekerde worden verwacht dat 

hij telkens zijn evenement verplaatst met het risico dat het 

wederom niet door mag gaan? Anderzijds, is het redelijk 

wanneer een verzekerde zijn evenement geheel afgelast, 

terwijl de overheidsmaatregelen die het verhinderen in 

de nabije toekomst aflopen? Vloemans concludeerde dat 

een verzekerde in het meest gunstige geval een coulante 

verzekeraar treft – en de verzekeraar een realistische 

verzekerde.

Sprekers

Alex Geert  
Castermans

|  Actueel Symposium Master Aansprakelijkheid en Verzekering
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lasting was anderzijds geen dekking 
ten aanzien van de kosten van het 
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Vogelvlucht
Prof.mr. Siewert Lindenbergh, hoogleraar Privaatrecht aan 

de Erasmus Universiteit Rotterdam, nam de deelnemers 

in vogelvlucht mee door het aansprakelijkheidsrecht in 

2020. Het onderzoek Langlopende Letselschadezaken 

door Universiteit Utrecht is afgerond. De oorzaken van de 

langlopende schades blijken divers: zo is er discussie over 

de causaliteit en omvang, maar zijn er ook veel betrok-

ken personen in dergelijke kwesties, wat het onderzoek 

vertraagt. Verder werden de twee belangrijkste arres-

ten van de Hoge Raad op het gebied van het medische 

aansprakelijkheidsrecht besproken. In beide arresten 

bedienden artsen zich van zaken die (achteraf) ongeschikt 

zijn gebleken. Het Miragelplombe-arrest laat zien dat de 

Hoge Raad de tekortkoming uit art. 6:77 BW herwaardeert: 

de ongeschiktheid van een zaak in de zin van art. 6:77 BW 

moet worden beoordeeld naar het moment waarop die 

zaak gebruikt werd. Was de zaak ‘state of the art’ – dan 

is er in het geheel geen tekortkoming. In het PIP-arrest 

ging het om het gebruik van ongeschikte implantaten, 

daar deze opzettelijk door de fabrikant waren gevuld met 

ongeschikte siliconen. Weliswaar zijn dergelijke implanta-

ten ongeschikte zaken als bedoeld in art. 6:77 BW, maar 

daarenboven was er sprake van een frauduleuze fabrikant. 

Daarmee kon de arts begrijpelijkerwijs geen rekening 

houden en zodoende was het gebruik van de ongeschik-

te hulpzaak niet aan de arts toe te rekenen. Professor 

Lindenbergh benadrukt maar weer eens dat eerst de 

tekortkomingsvraag moet worden beantwoord om daarna 

toe te komen aan de toerekening. 

Juridische hoogtepunten
Prof.mr. Van Tiggele-van der Velde praatte de toe- 

schouwers tot slot bij over de juridische hoogtepunten 

van het verzekeringsrecht in 2020. Zij liet zien dat dit jaar 

een groot aantal arresten op de voet van art. 81 RO werd 

afgedaan. Vanzelfsprekend ging de meeste aandacht uit 

naar een aantal arresten dat door de Hoge Raad inhoude-

lijk werd afgedaan. Twee werden uitvoerig besproken. In 

het arrest Opzet is oogmerk oordeelde de Hoge Raad dat 

‘voorwaardelijke opzet’ niet valt onder het begrip “opzet” 

van de verzekeringnemer om de verzekeraar te misleiden 

in de zin van art. 7:941 lid 5 BW. De Hoge Raad koos daar-

mee voor een benadering, analoog aan het criterium dat 

geldt ten aanzien van opzet in de zin van art. 7:930 lid 5 

BW. In het Ziektebeeld-arrest heeft de Hoge Raad geoor-

deeld dat het de verzekeraar is toegestaan om de dekking 

van medisch objectiveerbare stoornissen die niet zijn te 

herleiden tot een (herkenbaar en benoembaar) ziekte-

beeld in verzekeringsovereenkomsten uit te sluiten.1 Het 

staat de verzekeraar nu eenmaal vrij om de grenzen van 

de dekking te omschrijven. Vanzelfsprekend kan langs de 

weg van de redelijkheid en billijkheid worden ingegrepen, 

maar de omstandigheden waren daarvoor niet bijzonder 

genoeg, terwijl de Hoge Raad ook geen aanleiding zag 

om via uitleg tot dekking te komen. Met deze naar haar 

oordeel geruststellende uitspraken werd het einde bereikt 

van de bijeenkomst en was het digitale symposium, mede 

gelet op alle relevante omstandigheden van het geval, 

onmiskenbaar een succes te noemen. Volgend jaar weer 

‘in het echt’? 

Actueel

De oorzaken van de langlopende 
schades blijken divers: zo is er  
discussie over de causaliteit en  
omvang, maar zijn er ook veel  
betrokken personen in dergelijke 
kwesties, wat het onderzoek  
vertraagt. 
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Actueel

De Letselschade 
Raad lanceert 
Nationaal  
Keurmerk  
Letselschade 

De Letselschade Raad heeft 
begin dit jaar het Nationaal 
Keurmerk Letselschade (NKL) 
gelanceerd. Daarmee  kunnen 
slachtoffers erop vertrouwen 
dat op één overzichtelijke  
locatie alle bonafide partijen 
staan geregistreerd, die hun  
belangen  op integere en  
deskundige wijze behartigen. 

Met het NKL levert De Letselschade Raad een duurzame 

bijdrage aan de verdere professionalisering van de letsel- 

schademarkt. De Raad noemt dit NKL namelijk “hét  

kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die bijdragen  

aan de afwikkeling van letselschades in Nederland”.   

In het NKL zijn alle organisaties te vinden die de  

kwaliteits- en gedragsregels naleven. Deze organisaties 

verbinden zich tot deelname aan een audittraject, waarin 

zij zich toetsbaar opstellen en zich openstellen voor het 

doorvoeren van verbeteringen. 

NKL maakt kwaliteit van  
dienstverlening herkenbaar 
Jaarlijks melden zo’n 71.000 Nederlanders een letsel-

schadezaak bij een verzekeraar. Zij hebben te maken 

gehad met  een ongeval in het verkeer, een medische 

fout of een bedrijfsongeval.

Het keurmerk maakt de kwaliteit van dienstverlening 

herkenbaar voor de benadeelden en maakt de markt 

transparant. Door te kiezen voor een keurmerkhoudende 

dienstverlener, zijn benadeelden verzekerd van hoog-

waardige en klantgerichte dienstverlening. 

Verwijzers 
De Letselschade Raad heeft bindende afspraken met  

verwijzers als ANWB en Slachtofferhulp Nederland. Zij 

zullen voortaan alleen nog  verwijzen naar partijen die  

zijn geregistreerd  onder het NKL. 

Onderscheidend kwaliteitskeurmerk 
Het NKL vervangt het Register Letselschade en wordt 

toegekend aan de hand van vastgestelde normen. Zo  

kan het keurmerk  worden verstrekt aan advocaten,  

letselschade-experts die werken voor benadeelden,  

letselschade experts die werken voor WA-verzekeraars 

(WA-bureaus), herstelgerichte dienstverleners en 

WA-verzekeraars. 

Zie voor verdere informatie:  
deletselschaderaad.nl/nkl/ 

logo Nationaal Keurmerk 

Letselschade (NKL)

| Actueel De Letselschade Raad lanceert Keurmerk Letselschade
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Tijden veranderen en dat geldt ook voor het 
PIV-bulletin. Na deze editie zal het PIV-bulletin 
nog een keer op papier verschijnen. Daarna  
zal het PIV-Bulletin enkel nog digitaal verspreid  
worden. We nemen deze stap omdat we in-
middels gewend zijn aan “schermlezen”, terwijl 
digitaal ook nog eens goedkoper en groener is. 
Met de – plechtige – belofte dat deze verande-
ring niets zal veranderen aan de kwaliteit van het 
PIV-Bulletin hoop ik dat u ook in de toekomst de 
bijdragen van de diverse auteurs over ons immer 
boeiende vakgebied met evenveel interesse zult 
blijven volgen.

Enne… mocht u echt een keer een artikel in fysieke 
vorm willen hebben dan staat het u uiteraard vrij 
dat uit te printen.

Voor het ontvangen van een digitale attendering 
vragen wij u een e-mail te sturen aan de redactie 
van ons bulletin:  
redactiepersonenschade@verzekeraars.nl

PIV-bulletin gaat digitaal!

Ten slotte…


