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Naar een gedragscode voor onderhandelen over personenschade? 
 
 
Een project om schadeafwikkeling minder belastend te maken 

 
Letselschade is een ingrijpende gebeurtenis met ingrijpende gevolgen. Soms is het nodig om die gevolgen 
op te vangen met een schadeclaim. Maar het afwikkelen van een schadeclaim is belastend. Het kost 
slachtoffers veel energie, stress, tijd en geld. Dat geldt ook voor verzekeraars en belangenbehartigers. Het 
ontbreekt aan gestandaardiseerde, transparante procedures, waardoor bijvoorbeeld de uitwisseling van 
informatie traag en veelal ongestructureerd kan verlopen. De schaderegeling wordt door deze knelpunten 
regelmatig een langdurig, onvoorspelbaar en kostbaar proces. Verstoorde communicatie tussen partijen 
(slachtoffer, verzekeraar en eventuele belangenbehartigers) kan het gevolg zijn, terwijl het aan een 
adequaat en op de praktijk toegespitst geschiloplossingssysteem ontbreekt. Een apart knelpunt vormt de 
medische expertise en de informatie-uitwisseling.  
 
In de letselschadepraktijk, en bij organisaties als het Nationaal Platform Personenschade, het Verbond van 
Verzekeraars, de A.N.W.B., de Consumentenbond en Slachtofferhulp Nederland bestaat veel draagvlak 
voor aanpak van deze problematiek. Ook de Tweede Kamer zit daarachter aan. Het Centrum voor 
aansprakelijkheidsrecht van de Universiteit van Tilburg doet al enige jaren onderzoek naar 
onderhandelingen over letselschadeclaims en is daarom vorig jaar, in overleg met deze organisaties, een 
project gestart. Dat gebeurt uiteraard in nauwe interactie met de praktijk: de rol van de onderzoekers is 
vooral een faciliterende.  
 
De missie van het project is ambitieus: “de afwikkeling van een letselschadeclaim binnen een redelijke 
termijn te laten verlopen, met een aanvaardbaar resultaat voor het slachtoffer en wederpartij en via een 
proces dat zo min mogelijk kosten, tijd en emotionele lasten met zich meebrengt”. Op dat proces, de 
manier van met elkaar omgaan, ligt in dit project de nadruk. Procedurele normen, een gedragscode dus, 
en geen materiële normen, zoals normen over de hoogte van schadevergoedingen voor bepaalde 
schadeposten. Die vallen buiten dit project.  
 
Dit artikel biedt eerst een overzicht van wat er tot nu toe is gebeurd in het project en een vooruitblik op de 
te verwachten uitkomsten. Dan worden drie deelprojecten omschreven, de mogelijkheid van 
experimenten, de werkwijze binnen het project, en – ja, ook die zijn er – de risico’s. We eindigen met 
mogelijkheden om bijdragen te leveren, en aanduiding van waar nadere informatie over het project te 
vinden is. 
 
 
Verloop van het project tot nu toe: problemen en oplossingsrichtingen 
 
…Eerst beter weten waar we het over hebben, voordat we naar oplossingen kunnen kijken… Met dit 
uitgangspunt werd het project ingezet. De problemen die bij de letselschadeafwikkeling spelen zijn 
namelijk verre van eenvoudig. Ten eerste: dé letselschadepraktijk in de zin van een homogene eenheid 
bestaat niet. Het is eerder een ‘los’ systeem met veel autonome eenheden, die ieder weer hun eigen 
missies en doelstellingen hebben. Ten tweede: de belangen van de betrokkenen zijn vaak niet 
gemeenschappelijk en zijn in sommige gevallen zelfs tegengesteld. Het slachtoffer ervaart de 
letselschadeafwikkeling anders dan de verzekeraar en de medische deskundige komt weer voor andere 
problemen te staan dan de belangenbehartiger. Kortom, een nauwkeurige inventarisatie en analyse van de 
knelpunten in de letselschadeafwikkeling aan de hand van theoretische inzichten en in samenspraak met 
de praktijk was een eerste belangrijke stap die gezet moest worden.  
 



Eind 2003 lag er een lijst met 19 knelpunten die de basis vormde voor de tweede fase van het project. 
Verder leken zich al voorzichtig oplossingsrichtingen aan te dienen. Het tot nu toe vaak gebruikte 
‘conflictmodel’ in de letselschadeafwikkeling zou moeten wijken voor het ‘harmoniemodel’. Erkenning 
voor het slachtoffer, met een centrale positie voor hem in het schaderegelingsproces leek eveneens een 
algemeen gedeeld uitgangspunt. Tot slot werd duidelijk dat met goede communicatie al veel problemen 
voorkomen zouden kunnen worden en dat het schaderegelingsproces geholpen zou zijn met een adequate 
tussentijdse geschiloplossing. 

 
Met deze kennis op zak werd tijdens de volgende projectfase gezocht naar een goede manier om de 
procedurele normering vorm te geven. Hoe kunnen de procedurele normen zo worden opgesteld dat ze 
zowel voor slachtoffers als voor professionals toegankelijk, goed leesbaar, aansprekend en toepasbaar 
zijn? Zijn er al voorbeelden van goede praktijken en wat kunnen we daar van leren? Deze vragen en 
discussies naar aanleiding van enkele voorstellen hebben geleid tot de huidige contouren van een 
gedragscode die aan het einde van het project het belangrijkste inhoudelijke resultaat zal vormen.  

 
Tijdens het voorjaar van 2004 kwam nog een belangrijk thema aan de orde: de verankering van de 
procedurele normen. Wat is mogelijk en nodig om ervoor te zorgen dat de gewenste manier van 
schadeafwikkeling ook daadwerkelijk plaatsvindt? Welke afspraken, organisatorische maatregelen en 
computerprogramma’s zijn wenselijk? En misschien wel: Welke wettelijke regels, of soort rechtspraak als 
‘achterwacht’? Hoe voert de praktijke één en ander in, en welke permanente organisatie is nodig om de 
uitvoering te bewaken en de normen te verbeteren?  
 
 
Te verwachten uitkomsten: gedragscode en aanbevelingen  
 
Het project streeft naar verbetering van de letselschade-afwikkeling, maar dat zal in de praktijk moeten 
gebeuren. Belangrijke bijdragen die het project daaraan levert zijn een gedragscode en (het doen van) 
aanbevelingen aan praktijk en wetgever.  
 
De gedragscode zal – zoals het er nu naar uitziet – bestaan uit gelaagde procedurele normen, waarbij per 
thema/knelpunt gedacht wordt aan een opbouw met vier lagen: doel van de norm (welke 
knelpunten/problemen wil de norm ondervangen), good practices (wat zijn in de praktijk gevonden goede 
manieren om met het probleem om te gaan), minimumnorm (bijvoorbeeld een bepaalde minimum-
termijn) en waarschuwing (wat kan men op dit punt beter niet doen in de letselschadepraktijk). De 
gedragscode met daarin de gelaagde procedurele normen wordt in drie tranches verder ontwikkeld. De 1e 
tranche, die tijdens de geplande expertmeeting in september 2004 aan de praktijkdeelnemers wordt 
voorgelegd, heeft een algemene inleiding, die zich rechtstreeks richt tot het slachtoffer. Verder behandelt 
dit gedeelte onderwerpen rondom contact en communicatie, voorlichting, informatiegebruik, voorschotten 
en uitwisseling van informatie. Tranche 2 staat gepland voor november 2004 en gaat over de thema’s 
onderhandelen, vastgelopen onderhandelingen en tussentijdse geschiloplossing. In de laatste tranche, die 
voor het voorjaar van 2005 op de agenda staat, komt een aantal resterende thema’s aan de orde. 

 
Alhoewel de tijd rijp lijkt voor procedurele normering en de inzet van de praktijk bij het project positief 
stemt, moeten we ons ook realiseren dat enkele onderwerpen zo complex zijn en/of sommige betrokken 
belangen zo ver uit elkaar liggen, dat overeenstemming over een procedurele norm niet haalbaar is, 
althans niet binnen de looptijd van het project of niet middels zelfregulering. Het project zal daarom naast 
de gedragscode als eindresultaat nóg een uitkomst kennen, namelijk aanbevelingen aan de wetgever om 
voor bepaalde kwesties wetgevende maatregelen te treffen. Ook is de verwachting dat er aanbevelingen 
voor de praktijk uit zullen komen. 
 
 



Deelprojecten 
 
De kans dat een papieren gedragscode in de onderste lade belandt, is tamelijk groot als daarnaast geen 
aandacht wordt gegeven aan voor het succes bepalende factoren zoals de uiterlijke vormgeving van de 
gedragscode en implementatie van de normen in de letselschadepraktijk, de stroomlijning van de 
informatievoorziening en de ontwikkeling van een goed aansluitend geschiloplossingssysteem. Deze 
onderwerpen komen aan de orde in drie deelprojecten, welke hierna worden toegelicht. 
 
Deelproject 1: Aandacht voor de introductie van de gedragscode in de praktijk 
Alhoewel een dwarsdoorsnede van de letselschadepraktijk deelneemt aan het project en ook de 
belangrijkste belangenorganisaties voor slachtoffers meedoen, wordt lang niet iedereen die met de 
afwikkeling van letselschade te maken heeft rechtstreeks bereikt. De vraag is dus hoe de gedragscode 
voor alle betrokkenen toegankelijk en gebruikersvriendelijk kan worden. Algemeen gedeeld uitgangspunt 
is dat het slachtoffer centraal moet staan in de letselschaderegeling. Voor de gedragscode betekent dit dat 
de procedurele normen voor het individuele slachtoffer inzichtelijk moeten zijn. Hij moet niet alleen 
eenvoudig kunnen achterhalen wat van hem verwacht wordt, maar ook wat hij van anderen tijdens het 
afwikkelingsproces mag verwachten. De gedragscode zal misschien zelfs een disciplinerende werking op 
de markt kunnen krijgen, doordat het slachtoffer door verbeterde voorlichting en voorbereiding in staat is 
meer invloed uit te oefenen op het proces.  
 
Gedacht wordt aan normen die door het slachtoffer en zijn omgeving op een toegankelijke, begrijpelijke 
en gebruiksvriendelijke wijze te raadplegen zijn: een papieren gids met hoofdlijnen en een verdere 
uitwerking, een digitale versie wellicht ook, waarbij de mogelijkheid bestaat om door te klikken naar een 
uitgebreide toelichting en de meer technische details. Er zal op dit punt nauw contact zijn met het NPP, 
dat eind 2004 een digitaal loket wil openen, waar slachtoffers terecht kunnen voor goede, onafhankelijke 
informatie. Andere vragen zijn: Welke informatiekanalen zijn geschikt of kunnen geschikt worden 
gemaakt voor het verstrekken van informatie over de procedurele normen? Zijn reeds bestaande 
informatiepunten zoals het Juridisch Loket bruikbaar en geschikt? Welke rol kunnen consumenten- en 
slachtofferorganisaties zoals Consumentenbond, Slachtofferhulp, Stichting de Ombudsman en ANWB 
verder spelen?  

 
De gedragscode gaat zich niet alleen op slachtoffers richten. Ook de verzekeraars en hun medewerkers, de 
schade-experts bij expertisebureau’s, de belangenbehartigers, de medisch adviseurs en andere 
deskundigen die betrokken zijn bij de letselschaderegeling gaan met de gedragscode te maken krijgen.  
Voor deze professionele betrokkenen zal de gedragscode waarschijnlijk het efficiëntst werken als de 
procedurele normen worden geïntegreerd in de dagelijkse werkprocessen. Of en hoe de vertaalslag van de 
gedragscode naar de dagelijkse praktijk wordt uitgevoerd is en blijft de verantwoordelijkheid van de 
professionals zelf. Maar in dit deelproject wordt ook gekeken hoe de gedragscode voor de professionals 
zo gebruikersvriendelijk mogelijk kan worden. Procedurele normen die in heldere taal zijn opgesteld en 
die gemakkelijk, zonder ingewikkelde procedures, uit te voeren zijn? Het faciliteren van een goede 
toegankelijkheid van de gedragscode via de website en via overige ICT-toepassingen, zoals een cd-rom? 
Integratie in standaarddocumenten of zelfs in software? 
 
De gedragscode wil langs geleidelijke weg ‘rules of good practices’ tot stand te brengen, die een 
disciplinerende werking op de letselschadeafwikkeling gaan krijgen. Dit beoogde effect kan ook nog 
langs een andere weg worden ondersteund. Wanneer de rechterlijke macht op de hoogte is van de 
gedragscode, kunnen de rechters de procedurele normen in gerechtelijke procedures voorhouden aan de 
betreffende partijen. Maar bekendheid van de rechterlijke macht met de gedragscode heeft niet alleen 
effect in individuele procedures, maar werkt ook positief door in de preprocessuele onderhandelingen, 
waar de ‘schaduw van het recht’ een preventieve werking heeft. In het kader van het project 



Fundamentele Herbezinning Burgerlijk Procesrecht wordt gedacht over zogenaamde ‘pre-action’ 
protocols en de beoogde gedragscode zou bij die gedachte kunnen aansluiten. 

 
Deelproject 2: Ontwikkeling van een individueel plan van aanpak t.b.v. de belangenbehartigers  
Belangenbehartigers – waaronder de letselschadeadvocatuur, juristen van rechtsbijstandverzekeraars, 
behandelaars bij letselschadebureau’s en andere letselschadespecialisten – nemen in de 
letselschadeafwikkeling een belangrijke plaats in. Zij onderhouden nauw contact met het individuele 
slachtoffer en behartigen zijn belangen richting de verzekeraar van de tegenpartij. Het is dus 
vanzelfsprekend dat zij vanaf het begin van het project zijn betrokken. Op hun beurt hebben met name de 
letselschadeadvocaten meteen duidelijkheid verschaft over hun positie ten opzichte van de procedurele 
normering. In zijn algemeenheid willen zij zich niet binden aan de normen, omdat zij vrezen dat 
commitment aan de procedurele normering strijdig kan zijn met de individuele belangenbehartiging van 
cliënten. Dat wil niet zeggen dat zij niet betrokken willen zijn bij het project.   

 
Een onderdeel van het project waar belangenbehartigers nauw bij betrokken zullen zijn, is bijvoorbeeld  
het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de letselschadeafwikkeling dat gebruikt kan worden in 
individuele gevallen. De ervaring leert immers dat het in complexe gevallen goed is als beide partijen om 
de tafel gaan zitten om een plan van aanpak te ontwerpen voor de afwikkeling van de zaak. Een te 
formeren projectgroep zal zich de komende tijd dan ook gaan bezig houden met vragen als: Welke 
randvoorwaarden zijn belangrijk voor een dergelijk individueel plan van aanpak? Is het maken van een 
format waarin relevante procedurele normen worden gecombineerd met het behoud van de mogelijkheid 
om in individuele gevallen naar bevind van zaken te handelen, haalbaar? 

 
Deelproject 3: Tussentijdse geschiloplossing 
Tussen de 90 en 95 % van de letselschadegevallen wordt zonder tussenkomst van de rechter afgewikkeld, 
zo blijkt uit onderzoek. Dat lijkt gunstig, maar de realiteit leert dat dit geen garantie is voor een optimaal 
verloop van de letselschadeafwikkeling. Het ontbreekt aan de mogelijkheid om tussentijds op snelle en 
praktische wijze een (deel van het) geschil voor te leggen aan een onafhankelijke derde. Dit blijkt een 
belangrijk knelpunt in de huidige letselschaderegeling te zijn. De gang naar de overheidsrechter ligt 
immers niet altijd voor de hand. Soms zitten onderhandelingen op een enkel punt vast en is er behoefte 
aan een snelle en praktische interventiemogelijkheid. In andere gevallen kan er sprake zijn van een niet-
juridisch conflict waarvoor de rechter geen adequate oplossing in huis heeft. En er zijn situaties denkbaar 
waarin de stap naar de overheidsrechter bezwaarlijk is vanwege de hoge kosten, de aanzienlijke tijd die 
ermee gemoeid is of omdat een procedure emotioneel te belastend is voor het slachtoffer. Een op de 
letselschaderegeling toegesneden geschiloplossingssysteem lijkt dus gewenst. Maar welke 
interventiemogelijkheden zijn bruikbaar en in welke gevallen? Zijn daarvoor indicaties en contra-
indicaties bekend of te ontwikkelen? Wanneer werkt een interne bespreekregeling het beste en wanneer is 
het beter te kiezen voor een onafhankelijke mediator of ‘knopendoorhakker’?  

 
 
Experimenten  
 
Het betrekken van de letselschadepraktijk via werk- en projectgroepen en expertmeetings zorgt voor 
aansluiting en commitment over en weer tussen praktijk en project. Een stap verder is het plan om vanaf 
2005 enkele van de deelresultaten van de gedragscode en deelprojecten die tussentijds gereed komen, ook 
daadwerkelijk te testen op hun bruikbaarheid en geschiktheid voor de slachtoffers en de 
letselschadepraktijk. Zo ligt het voor de hand om (onderdelen van) de versie van de gedragscode die voor 
de slachtoffers wordt ontwikkeld, ook aan een gebruikerspanel ter toetsing voor te leggen. Hetzelfde geldt 
voor het individuele plan van aanpak ten behoeve van de belangenbehartigers. Verder kan gedacht 
worden aan het experimenteren met tussentijdse geschiloplossingsmethoden.  
 



Dit is echter maar één kant van de medaille. Binnen het project is ook het mogelijk om innovatieve ideeën 
die vanuit de praktijk komen, in het project onder te brengen en te ondersteunen via (het faciliteren van) 
experimenten. Op deze manieren kunnen de mogelijke effecten van de procedurele normen in kaart 
worden gebracht, kan aan voortbouwend onderzoek worden gedaan en kunnen ingesleten praktijken die 
in de loop van de tijd minder productief blijken, worden verbeterd door toepassing van normen en 
werkwijzen die beter passen bij de gewenste letselschaderegeling. 
 
 
Werkwijze 
 
De verantwoordelijkheid voor het project in zijn geheel en voor de inhoudelijke eindresultaten ligt in 
handen van de betrokken onderzoekers van het Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht, zodat de 
onafhankelijkheid gewaarborgd blijft. De gedragscode wordt ontwikkeld met behulp van uit te voeren en 
reeds uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek naar procedurele normering van de 
letselschadeafwikkeling. De ervaringen die in het buitenland zijn opgedaan met procedurele normen 
worden uiteraard meegenomen.  
 
Maar de onderzoekers stellen zich – zoals gezegd – vooral faciliterend op: de letselschadepraktijk wordt 
intensief betrokken bij het tot stand brengen van de procedurele normen. Dit gebeurt op verschillende 
manieren. In de eerste plaats wordt nauwe aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven en organisaties. 
Het NPP werd hiervoor al enkele malen genoemd, en er is ook een verbinding met onderzoekers van de 
Vrije Universiteit, die onderzoek doen naar de wijze van inschakeling van deskundigen bij de 
letselschaderegeling. Expertmeetings, waarin de belangrijkste organisaties uit de letselschadepraktijk 
vertegenwoordigd zijn, vormen de tweede manier om de interactie met de praktijk gestalte te geven. 
Tijdens deze bijeenkomsten bespreken de deelnemers concepten van de gedragscode en belangrijke 
richtinggevende vragen voor het project als geheel. Daarnaast kunnen de expertmeetings door 
betrokkenen uit de praktijk gebruikt worden als platform om innovatieve ideeën voor de 
letselschadeafwikkeling te presenteren. Ten derde zijn werkgroepen geformeerd, waarvan de leden per e-
mail en/of via de website ideeën en praktijkervaringen aandragen voor de op te stellen procedurele 
normen en zodoende meewerken aan het ontwikkelen van de gedragscode. Elke werkgroep wordt voor 
zover mogelijk samengesteld uit vertegenwoordigers van slachtofferorganisaties, verzekeraars en 
belangenbehartigers. Voor de drie hiervoor omschreven complexere deelprojecten zijn bovendien 
projectgroepen ingesteld, eveneens bestaande uit vertegenwoordigers uit de praktijk.  

 
 

Verankering van de procedurele normen: toewerken naar een permanente organisatie? 
 

Met het gereed komen van de gedragscode en aanbevelingen medio 2005 zal pas een eerste stap zijn 
gezet. Voor het optimaal functioneren van de procedurele normering is continu onderhoud nodig. De 
ontwikkelde normen moeten worden geëvalueerd, zo nodig bijgesteld en worden dóórontwikkeld, om hun 
gewenste effect op de letselschadepraktijk te kunnen krijgen en behouden. En ook het blijven verzamelen 
van good practices die in de praktijk ontstaan, hoort bij dat proces. Een stevige verankering van de 
procedurele normering, met voortdurende kwaliteitszorg voor die normen en good practices vraagt om 
een permanente organisatie.  

 
Hoe zou zo’n organisatie eruit moeten zien en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan? Is de 
instelling van een nieuwe organisatie nodig of kan een bestaande organisatie de verantwoordelijkheid 
voor de procedurele normering op zich gaan nemen? Deze en andere vragen zullen aan het einde van het  
beantwoord moeten zijn. Nauw overleg met Justitie is daarbij belangrijk. Vanzelfsprekend worden ook 
relevante organisaties uit de praktijk bij dit onderwerp betrokken, evenals deskundigen op dit gebied. 
 



 
Risico’s 
 
Het project kan vanuit verschillende kanten op commitment en ondersteuning rekenen. De huidige 
praktijk vraagt om en lijkt ook klaar te zijn voor een verbeterde schaderegeling. Aan de andere kant zijn 
de verwachtingen inmiddels hoog gespannen en dat betekent een toenemende druk op het project. 
Bovendien zijn er enkele risicofactoren die de geplande voortgang van het project in gevaar kunnen 
brengen. Het is van belang om deze risico’s te onderkennen en daarop waar mogelijk te anticiperen. 
Ontoereikende financiële middelen en mankracht zouden een probleem kunnen worden. Verlies van 
commitment vanuit de praktijk is een volgend risico, bijvoorbeeld als (hoog gespannen) verwachtingen 
niet uitkomen. Bij het opstellen van de procedurele normering kan niet iedereen steeds tevreden worden 
gehouden. Het zo goed mogelijk ‘managen’ van die verwachtingen zal essentieel zijn, net als neutraliteit 
van de projectorganisatie, een grote mate van transparantie, en geloof van alle betrokkenen dat elke 
deelnemende persoon of organisatie bereid is om mee te denken, constructief bij wil dragen en 
medeverantwoordelijk wil zijn voor een betere letselschaderegeling. Een laatste risico, dat van meer 
inhoudelijke aard is, kan het ontbreken van voldoende sancties zijn. Dit risico kan deels worden 
ondervangen door het inbouwen van ‘checks & balances’ in de gedragscode, zodat de normen een 
disciplinerende werking krijgen in de praktijk. En daar waar zelfregulering écht onvoldoende garanties 
voor naleving lijkt te bieden, zullen misschien waarborgen te organiseren zijn via aanbevelingen aan de 
wetgever. 
 
 
Bijdragen zijn zeer welkom 
 
Wie het ontwerpproces wil volgen, en wil reageren op de tussenresultaten is zeer welkom. Dat kan via 
http://rechten.uvt.nl/normering/. Commentaar of suggesties voor de aanpak als hiervoor omschreven zijn 
ook nuttig. Ook degenen die bijdragen willen leveren, bijvoorbeeld ‘good practices’ om met bepaalde 
knelpunten in de letselschadepraktijk om te gaan, kunnen zich tot de projectorganisatie wenden 
(s.vanwilligenburg@uvt.nl). Verder zijn er in de praktijk ongetwijfeld experts op bepaalde deelterreinen, 
waarmee wij nog niet in contact staan, en die ons voor het missen van kansen kunnen behoeden.  
 
 
Maurits Barendrecht 
Corry van Zeeland 
Peter Kamminga 
Sabrina van Willigenburg 
 
Centrum voor aansprakelijkheidsrecht, Universiteit van Tilburg  


